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Izdoti
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Grozījumi Saulkrastu novada domes
2008.gada 23.decembra saistošajos noteikumos Nr.40
„Saulkrastu pilsētas kapsētas uzturēšanas noteikumi”
Izdoti saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu
Izdarīt Saulkrastu novada domes 2008.gada 23.decembra saistošajos noteikumos
Nr.40 „Saulkrastu pilsētas kapsētas uzturēšanas noteikumi” (turpmāk - Noteikumi) šādus
grozījumus:
1. Aizstāt Noteikumu norādē uz noteikumu izdošanas tiesisko pamatu normatīvā akta
vienības “15.panta pirmās daļas 2.punktu, 43.panta pirmās daļas 9.punktu” ar normatīvā
akta vienību “43.panta trešo daļu”.
2. Aizstāt Noteikumu 2.6.apakšpunktā vārdus “ Domes Labiekārtošanas nodaļa” ar vārdiem
“Saulkrastu novada pašvaldības iestādes „Saulkrastu novada dome” Pašvaldības īpašumu
apsaimniekošanas nodaļas Labiekārtošanas daļa (turpmāk – Labiekārtošanas daļa)” un
vārdu „apsaimniekošana” ar vārdu „apsaimniekošanu”.
3. Papildināt Noteikumus aiz 2.9.apakšpunkta ar jaunu 2.9.1apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.9.1 Kapavietu komisija – ar Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu
trīs personu sastāvā izveidota institūcija, kura apseko un sastāda aktus par neuzraudzītām
kapavietām;”.
4. Aizstāt Noteikumu 2.10.apakšpunktā skaitli „3” ar vārdu „piecus” un vārdu „Pārzinis” ar
vārdiem „Kapavietu komisija”.
5. Izteikt Noteikumu 2.11.apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.11. Saulkrastu novada iedzīvotājs – persona, kura Saulkrastu novada administratīvajā
teritorijā deklarējusi savu dzīvesvietu;”.
6. Aizstāt Noteikumu 2.13.apakšpunktā vārdu „Strādnieks” ar vārdu „Pārziņa palīgs”.
7. Izteikt Noteikumu 2.14.apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.14. Pārzinis – persona, kas vada un organizē kapsētas darbu saskaņā ar normatīvajiem
aktiem, Domes lēmumiem un amata aprakstu;”.
8. Papildināt Noteikums ar jaunu 2.15.apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.15. Kapsētas (kapavietas) aprīkojums – kapliča, piemiņas krusts, ūdens ņemšanas
vietas, pieminekļi, piemiņas zīmes, soliņi, stādījumi un tml. ”.
9. Aizstāt Noteikumu 3.punktā vārdu „Domes” ar vārdiem „Saulkrastu novada
pašvaldības”.
10. Papildināt Noteikumu 4.punktu aiz vārda „Saulkrastu” ar vārdu „novada”.
11. Svītrot Noteikumu 6.punktu.
12. Papildināt Noteikumu 8.punktu aiz vārda „Saulkrastu” ar vārdu „novada”.

13. Papildināt Noteikumu 13.punktu aiz vārda „svētdienas” ar vārdu „ , pirmdienas”.
14. Aizstāt Noteikumu 19.3.apakšpunktā vārdus „Saimniecības pārziņa” ar vārdu „Pārziņa”.
15. Aizstāt Noteikumu 19.6.apakšpunktā vārdus „Saimniecības pārziņa” ar vārdu „Pārziņa”.
16. Izteikt Noteikumu 19.9.apakšpunktu šādā redakcijā:
„19.9. postīt kapsētas (kapavietas) aprīkojumu;”.
17. Papildināt Noteikumus ar jaunu 19.1 punktu šādā redakcijā:
„19.1Apmeklētājiem ar I, II invaliditātes grupu, kā arī personām ar kustības traucējumiem
Pārzinis pēc pieprasījuma saņemšanas izsniedz vienreizēju atļauju iebraukšanai kapsētā
ar automašīnu.”.
18. Aizstāt Noteikumu 21.punktā vārdus „regulāri to kopt” ar vārdiem „vismaz reizi gadā to
sakopt.”.
19. Izteikt Noteikumu 22.punktu šādā redakcijā:
„22. Kapavietas uzturētājs kapavietas aprīkojumu un tā uzstādīšanu saskaņo ar Pārzini.
Par saskaņojumu Pārzinis veic atzīmi Apbedīto reģistrā.”.
20. Izteikt Noteikumu 23.punktu šādā redakcijā:
“23. Kapavietas aprīkojumam jābūt uzstādītam tā, lai varētu droši uzkopt kapavietu un
netiktu bojātas blakus esošās kapavietas.”.
21. Aizstāt Noteikumu 24.punktā vārdu „nodaļas” ar vārdu „daļas”.
22. Svītrot Noteikumu 29.punktu.
23. Papildināt Noteikumu 30.punktu aiz vārda „ķieģeļus,” ar vārdiem „gumijas un”.
24. Svītrot Noteikumu 31.punktā vārdus „ , granti” un “, tām jābūt apzaļumotām”.
25. Papildināt Noteikumus ar jaunu 32.1 punktu šādā redakcijā:
26. „32.1 Katru gadu novembrī Kapavietu komisija apseko kapavietas un sastāda aktu par
katru neuzraudzīto kapavietu.”.
27. Izteikt Noteikumu 33.punktu šādā redakcijā:
„33. Kapsētas apsaimniekotājs, pamatojoties uz Kapavietu komisijas piecu gadu periodā
sastādītiem aktiem, kas sastādīti ne retāk kā vienu reizi gadā, ir tiesīgs pēc pieciem
gadiem neuzraudzītā kapavietā nolīdzināt kapa kopiņu, vienu mēnesi iepriekš paziņojot
par to kapavietas uzturētājam (ja tāds ir).”.
28. Papildināt Noteikumus ar jaunu 33.1 punktu šādā redakcijā:
„33.1 Kapsētas apsaimniekotājs vismaz pusgadu iepriekš ievieto paziņojumu par
neuzraudzītās kapavietas nolīdzināšanu izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Saulkrastu
novada pašvaldības informatīvajā izdevumā un interneta vietnē.”.
29. Papildināt Noteikumus ar jaunu 33.2 punktu šādā redakcijā:
„33.2 Nolīdzinātajā kapavietā atrodošās apmales un/vai piemiņas zīmes novieto kapsētā
šim mērķim paredzētajā vietā un glabā 20 gadus.”.
30. Aizstāt Noteikumu 34.punktā skaitli „20” ar skaitli „25”.
31. Aizstāt Noteikumu 47.3.apakšpunktā vārdu „ārlietu” ar vārdu „Ārlietu”.
32. Svītrot Noteikumu 42.punktu.
33. Aizstāt Noteikumu 48.punktā vārdu „Dzimtsarakstu” ar vārdu „dzimtsarakstu”.
34. Svītrot Noteikumu 54.punktā vārdus „un valsts policijas darbinieki”.

Domes priekšsēdētājs
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Ar grozījumiem precizēti un papildināti Saulkrastu novada
domes 2008.gada 23.decembra saistošo noteikumu Nr.40
„Saulkrastu pilsētas kapsētas uzturēšanas noteikumi”
atsevišķi punkti.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi paredz kapavietas komisijas
izveidošanu, kuras uzdevums ir apsekot un sastādīt aktus
par neuzraudzītām kapavietām, precizē kārtību, kādā tiek
nolīdzināta neuzraudzītā kapavietā, paredz publikāciju
izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības informatīvajā
laikrakstā un interneta vietnē, kā arī nosaka, ka
nolīdzinātajā kapavietā atrodošās apmales un/vai piemiņas
zīmes novieto kapsētā šim mērķim paredzētajā vietā.
Vienlaikus saistošajos noteikumos ir izdarīti grozījumi,
ņemot vērā ar kapsētas darbību saistīto institūciju
strukturālās izmaiņas un darba specifiku.
3. Informācija par plānoto projekta Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta
ietekmi uz pašvaldības budžetu
finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko
ietekmi uz sociāli ekonomisko
stāvokli.
stāvokli (uzņēmējdarbības vidi)
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
Nav attiecināms.
administratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar Konsultācijas nav notikušas.
privātpersonām
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