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Nr.1/2017
/18.01.2017. domes lēmums Nr.1.12/

Grozījumi 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 2016.gada 20. jūlija saistošajos noteikumos Nr.6 „ Par Mazsalacas pilsētas
kapsētas uzturēšanu un izmantošanu” (turpmāk tekstā – Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. Papildināt Noteikumu 2.punktu ar šādiem terminiem:
“2.12. Daļēji slēgta kapsēta – kapsēta, kurā mirušos apbedī ģimenes kapavietās;
2.13. Slēgta kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedīšana nenotiek;”
1.2. Izteikt Noteikumu 3. punktu šāda redakcijā:
“3. Mazsalacas pilsētas kapsēta ir Mazsalacas novada pašvaldības īpašums. Pareizticīgo
kapsēta Skaņkalnes pagastā ir reliģiskās organizācijas īpašums un tās uzturēšanu un izmantošanu
nodrošina īpašnieks normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.”
1.3. Izteikt Noteikumu 4. punktu šāda redakcijā:
“4. Lēmumu par atvērtas kapsētas, daļēji slēgtas vai slēgtas kapsētas statusu pieņem
Mazsalacas novada dome. Ja kapsēta vai tās daļa tiek slēgta, apbedīšana attiecīgajā teritorijā tiek
pārtraukta. Mazsalacas novada pašvaldība publicē attiecīgu informāciju ne vēlāk kā sešus
mēnešus pirms kapsētas vai tās daļas slēgšanas.”
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Mazsalacas novada ziņas”.
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2017.gada 11.janvāra saistošo noteikumu Nr.1/2017
“Grozījumi 2016.gada 20.jūlija saistošajos noteikumos Nr.6 “Par Mazsalacas pilsētas
kapsētas uzturēšanu un izmantošanu””
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Ņemot vērā likuma “Par pašvaldībām” noteikto autonomo
funkciju- kapsētu izveidošanu un uzturēšanu, ir nepieciešams
saistošos noteikumus papildināt ar normu, kas nosaka, ka lēmumu
attiecībā uz novadā esošajām kapsētām, par atvērtās kapsētas,
daļēji slēgtas vai slēgtas kapsētas statusu pieņem Mazsalacas
novada pašvaldības dome.
satura Saistošie noteikumi tiek izdoti pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. punktu un 43.panta trešo
daļu. Noteikumi paredzēs kārtību, kādā noteiks statusu Mazsalacas
novadā esošajām kapsētām.
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4. Informācija par
plānoto projekta
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uzņēmējdarbības
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5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Papildus administratīvās procedūras nebūs nepieciešamas.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Mazsalacas novada pašvaldība ir saņēmusi SIA Latvijas
Pareizticīgās Baznīcas saimnieciskās pārvaldes iesniegumu ar
lūgumu piešķirt pareizticīgo kapsētai Skaņkalnes pagastā atvērtās
kapsētas statusu.
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