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Apstiprināts 
Saulkrastu novada domes  
2013.gada 24.aprīļa sēdē  

(prot. Nr.5, § 26)  
 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI  
Saulkrastos, Saulkrastu novadā 

2013.gada 24.aprīlī Nr.7 
 

Grozījumi 2008.gada 23.decembra saistošajos noteikumos Nr. 40 
„Saulkrastu pilsētas kapsētas uzturēšanas noteikumi” 

 

Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”  

15. panta pirmās daļas 2. punktu, 

43.panta pirmās daļas 9. punktu  
 

 Izdarīt šādus grozījumus Saulkrastu novada domes 2008.gada 23.decembra 
saistošajos noteikumos Nr.40 „Saulkrastu pilsētas kapsētas uzturēšanas noteikumi” 
(turpmāk tekstā - Noteikumi):  

1. Aizstāt visā Noteikumu tekstā vārdus „pilsētas ar lauku teritoriju” ar vārdu 
„novada”. 

2. Izteikt Noteikumu 2.6.punktu šādā redakcijā: 
„2.6. Kapsētas apsaimniekotājs – Domes Labiekārtošanas nodaļa, kura, pamatojoties 
uz Domes lēmumiem, nodaļas nolikumu un citiem tiesību aktiem veic kapsētas 
apsaimniekošanu, nodrošina un uzrauga Noteikumos paredzēto pienākumu izpildi un 
to ievērošanu;” 

3. Svītrot Noteikumu 2.7.punktu. 

4. Izteikt Noteikumu 2.14.punktu šādā redakcijā: 
„2.14. Pārzinis – Kapsētas apsaimniekotāja algots darbinieks, kurš pilda kapsētu 
uzturēšanas noteikumos paredzētos pienākumus un nodrošina šo noteikumu 
ievērošanu.  

5. Svītrot Noteikumu 9.punktu. 

6. Izteikt Noteikumu 12.punktu šādā redakcijā: 
„12. Pārzinis apmeklētājus pieņem Raiņa ielā 2a, no plkst. 8.00 līdz 13.00 katru dienu, 
izņemot pirmdienas, svētdienas un Valsts svētku dienas.  

7. Izteikt Noteikumu 24.punktu šādā redakcijā: 
„24. Ja Pārzinis vai cits Labiekārtošanas nodaļas darbinieks konstatē, ka aprīkojums 
nav atbilstošs, kapa vietas aprūpētājs par to tiek brīdināts, norādot termiņu defekta 
novēršanai.” 

8. Izteikt Noteikumu 33.punktu šādā redakcijā: 
„33. Kapsētas apsaimniekotājs, pamatojoties uz Pārziņa sastādītiem aktiem, ir tiesīgs 
pēc 3 gadiem neuzraudzītā kapavietā nolīdzināt kapa kopiņu, vienu mēnesi iepriekš 
par to paziņojot kapavietas uzturētājam (ja tāds ir).  

9. Izteikt Noteikumu 39.punktu šādā redakcijā: 



 

 

„39. Bēru gadījumos tiek iznomāta kapliča sēru pasākumiem. Par kapličas nomu 
mirušā piederīgie maksā Domei nomas maksu saskaņā ar Domes apstiprinātu 
cenrādi.”  

10. Aizstāt 47.4.punktā vārdus „valsts aģentūras „Sabiedrības veselības aģentūra”” 
ar vārdiem „valsts iestādes „Veselības inspekcija””. 
 

 

 

Domes priekšsēdētājs   E.Grāvītis 



 

 

Saistošo noteikumu  
„Grozījumi 2008.gada 23.decembra saistošajos noteikumos Nr. 40 

„Saulkrastu pilsētas kapsētas uzturēšanas noteikumi”” 
 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Grozījumi veikti, pamatojoties uz strukturālām 
izmaiņām Saulkrastu novada pašvaldībā. Ar 
Saulkrastu novada domes 2013.gada 27.marta 
lēmumu (protokols  Nr.4, §44) tiek reorganizēta 
Saulkrastu novada pašvaldības iestāde „Kapu 
saimniecība” un pašvaldības iestādes funkcijas tiek 
nodotas Saulkrastu novada domes Labiekārtošanas 
nodaļai.  
 

2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem tiek precizēti atsevišķi punkti 
Saulkrastu novada domes 2008.gada 23.decembra 
saistošajos noteikumos Nr.40 „Saulkrastu pilsētas 
kapsētas uzturēšanas noteikumi”. 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta 
finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.  
 

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz sociāli 
ekonomisko stāvokli 
(uzņēmējdarbības vidi) 
pašvaldības teritorijā 

Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko 
stāvokli. 

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām 

Nav attiecināms. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām. 
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