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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Mazsalacā
21.08.2019.

Nr.7/2019
/21.08.2019. Mazsalacas novada pašvaldības
domes lēmums Nr.10.4/
Precizēti 16.10.2019. ar domes lēmumu Nr.14.3

Grozījumi Mazsalacas novada pašvaldības domes 2016.gada 20.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.6 “Par Mazsalacas pilsētas kapsētas uzturēšanu un izmantošanu”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu
1.Izdarīt Mazsalacas novada pašvaldības domes 2016.gada 20.jūlija saistošajos noteikumos
Nr.6 “Par Mazsalacas pilsētas kapsētas uzturēšanu un izmantošanu” (turpmāk – Noteikumi) šādus
grozījumus:
1.1. Izteikt Noteikumu 2.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
“2.6. kapavietas uzturētājs - fiziska persona, kurai ir piešķirtas kapavietas uzturēšanas
tiesības;”
1.2. Izslēgt Noteikumu 6. punktu.
1.3. Izslēgt Noteikumu 13.11. apakšpunktu:
1.4. Izteikt Noteikumu VI. Nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
“ VI. Kapavietas piešķiršanas kārtība”
1.5. Izteikt Noteikumu 16.punktu šādā redakcijā:
“16. Lai saņemtu kapavietu, persona iesniedz iesniegumu Mazsalacas novada pašvaldības
Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļā (turpmāk – Nodaļa), norādot kapavietu skaitu un
pievienojot dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu) vai
mirušā, kas ir kremēts, urnas pavadvēstules kopiju (uzrādot oriģinālu).”
1.6. Izteikt Noteikumu 17.punktu šādā redakcijā:
“17. Pamatojoties uz iesniegumu, tiek piešķirta vienvietīgā vai divvietīgā ģimenes kapavieta.
Izņēmuma gadījumos Nodaļa, izvērtējot lietas apstākļus, var lemt par papildus kapavietas
piešķiršanu.”

1.7. Izteikt Noteikumu 18.punktu šādā redakcijā:
“18. Nodaļa lēmumu par kapavietas piešķiršanu vai lēmumu par atteikumu piešķirt kapavietu
pieņem desmit darba dienas laikā.”
1.8. Izslēgt Noteikumu 19.punktu.
1.9. Izteikt Noteikumu 21.punktu šādā redakcijā:
“21. Personai zūd piešķirtās tiesības uzturēt kapavietu ja:
21.1. kapavietas uzturētājs atsakās no kapavietas uzturēšanas;
21.2. kapavieta tiek atbrīvota sakarā ar pārapbedīšanu;
21.3. nepiesakās neviens kapavietas uzturēšanas pienākumu pārņēmējs;
21.4. kapavieta uzskatāma par nekoptu (neuzturētu).”
1.10. Izslēgt Noteikumu 22.punktu.
1.11. Izteikt Noteikumu 25.punktu šādā redakcijā:
“25. Ja ģimenes kapavietā nav brīvas vietas vai nevar veikt virsapbedījumu, persona
rīkojas saskaņā ar šo Noteikumu 16.punktu.”
1.12. Izteikt Noteikumu 26.punktu šādā redakcijā:
“26. Persona, kuras dzīvesvieta nav Mazsalacas novads un kapsētā nav apbedīti radinieki, rīkojas
saskaņā ar šo Noteikumu 16.punktu.”
1.13. Izteikt Noteikumu 29.punktu šādā redakcijā:
“29. Kapavietas uzturētājs, ja tas iespējams, tiek rakstiski brīdināts par tiesību zaudēšanu uz
kapavietu”.
1.14. Izteikt Noteikumu 48.punktu šādā redakcijā:
“48. Ja pēc bezpiederīgā mirušā apbedīšanas ir pieteikušies piederīgie, kuri vēlas mirušo
pārapbedīt vai arī, neveicot pārapbedīšanu, labiekārtot un kopt šo kapavietu, vai jebkura cita
persona, kura vēlas labiekārtot un kopt šo kapavietu, viņiem ir pienākums vērsties pašvaldībā pie
attiecīgā speciālista.”
1.15.Papildināt Noteikumus ar XI1.nodaļu šādā redakcijā:
“XI1. Lēmuma pārsūdzēšanas kārtība
491. Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas vadītāja lēmumus var apstrīdēt Mazsalacas
novada pašvaldības domē.
501. Mazsalacas novada domes pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā
likumā noteiktajā kārtībā.”
1.16. Izslēgt Noteikumu Pielikumu.
Domes priekšsēdētājs
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2019.gada 21.augusta saistošo noteikumu Nr.7/2019
“Grozījumi 2016.gada 20.jūlija saistošajos noteikumos Nr.6 “Par Mazsalacas pilsētas
kapsētas uzturēšanu un izmantošanu””
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma
Norādāmā informācija
raksta daļas
1. Projekta Pamatojoties uz 29.05.2019. Vides aizsardzības un reģionālās
nepieciešamības attīstības ministrijas vēstuli Nr.1-18/5200, 03.05.2019.
pamatojums Tieslietu ministrijas skaidrojumu Nr.1-13.10/1620 un Latvijas
Republikas tiesībsarga 25.03.2019.vēstuli Nr. 6-8/57 ”Par
kapavietas nomas maksas tiesiskumu”, par kapavietas
piešķiršanu nevar tikt prasīta ne nomas maksa, ne maksa par
pakalpojumu, ne uzturēšanas maksa, ne arī iekasēta nodeva.
Neviens no šiem maksājumiem šobrīd nav tiesisks. Mazsalacas
novada domes 20.07.2016. spēkā esošie saistošie noteikumi
Nr.6 “Par Mazsalacas pilsētas kapsētas uzturēšanu un
izmantošanu” neatbilst Satversmes tiesas spriedumā
noteiktajam, jo saistošo noteikumu normas paredz vienreizēju
maksu par kapavietas uzturēšanas līguma noslēgšanu.
2. Īss projekta satura Saistošie noteikumi nosaka kapavietu piešķiršanas kārtību
izklāsts Mazsalacas pilsētas kapsētā. Turpmāk tiks pieņemts
administratīvais akts - lēmums par kapavietas piešķiršanu vai
nepiešķiršanu. Lēmumu pieņems Nekustamā īpašuma nodaļas
vadītājs. Maksa par kapavietas ierādīšanu vai uzturēšanu netiks
piemērota.
3. Informācija par Pašvaldības ieņēmumi samazināsies, jo netiks iekasēta maksa
plānoto projekta par kapavietu uzturēšanu.
ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par Saistošie noteikumi ir saistoši jebkuram pašvaldības kapsētas
plānoto projekta apmeklētājam.
ietekmi uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā
5.
Informācija Noteikumu kontroli nodrošinās Nekustamā īpašuma
par apsaimniekošanas nodaļas speciālisti. Lietderības apsvērumu
administratīvajām dēļ pieņemt lēmumu par kapavietas piešķiršanu vai lēmumu par
procedūrām atteikumu piešķirt kapavietu tiek deleģēts Mazsalacas novada
pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas
vadītājs. Nekustamā īpašuma speciāliste veiks digitālo
kapavietu uzskaiti. Nepieciešams atcelt Mazsalacas novada
pašvaldības domes lēmumu (20.09.2019. Nr.17.15), kurā
noteikta maksa par līguma noslēgšanu.
6. Informācija par Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.
konsultācijām ar Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas
privātpersonām ar pašvaldības atbildīgajiem darbiniekiem..
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