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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Priekuļu novadā 

 

2019.gada 23.maijā                                           Nr.10 

                                               

(protokols Nr.5; 35.p.) 

 

“Grozījumi Priekuļu novada 2009.gada 27.augusta Saistošajos noteikumos Nr.7 „Priekuļu 

novada kapsētu uzturēšanas noteikumi”” 

 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

43.panta pirmās daļas 2.punktu.  

 

 

1. Izdarīt Priekuļu novada 2009.gada 27.augusta Saistošajos noteikumos Nr.7 „Priekuļu novada 

kapsētu uzturēšanas noteikumi” grozījumus un svītrot noteikumu 6.7. un 6.8.punktu, 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā “Par pašvaldībām” noteiktā kārtībā. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja  E.Stapulone 

 

 

Saistošo noteikumu Nr. 10 "Grozījumi Priekuļu novada pašvaldības 2009.gada 27.augusta Saistošajos 

noteikumos Nr.7 „Priekuļu novada kapsētu uzturēšanas noteikumi” 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Sadaļas nosaukums Sadaļas paskaidrojums 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Likuma "Par pašvaldībām" 14. panta trešā daļa un 15. panta pirmās daļas 2. 

punkts paredz, ka autonomās funkciju izpildes nodrošināšanai likumā 

noteiktajos gadījumos pašvaldība izdod saistošos noteikumus. 2019. gada 5. 

martā Latvijas Republikas Satversmes tiesa spriedumā lietā Nr. 2018-08-03 

secināja, ka Jūrmalas domes prasība pēc kapu nomas maksas ir pretēja 

likumam "Par pašvaldībām", jo kapsētas ir publiskas lietošanas īpašums 

sabiedrības vajadzībām. Satversmes tiesa secināja, ka kapavietas piešķiršana 

nav pakalpojums, par kuru pašvaldība būtu tiesīga noteikt samaksu. 

Satversmes tiesa norādīja, ka kapu naudas pieprasīšana jāpārtrauc kopš 

sprieduma publicēšanas, tas ir, otrdienas, 5. marta. Iepriekš iekasētā 

atprasīšana radītu pārlieku finanšu slogu vietējām domēm, atzinusi tiesa, tādēļ 

jau samaksātais jāatdod nebūs.  

Priekuļu novada pašvaldības 2009.gada 27.augusta Saistošajos noteikumos 

Nr.7 „Priekuļu novada kapsētu uzturēšanas noteikumi” noteikts, ka 

pašvaldība sniedz apbedīšanas pakalpojumus un maksa par pakalpojumiem 

kapsētās noteikta ar pašvaldības domes lēmumu. 

  

https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p14
https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p15
https://likumi.lv/ta/id/306759
https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam


Tā kā pašvaldība nesniedz apbedīšanas pakalpojumus un lai 

nodrošinātu 2019. gada 5. marta Latvijas Republikas Satversmes tiesas 

sprieduma lietā Nr. 2018-08-03 izpildi Priekuļu novadā, ir jāveic grozījumi 

Priekuļu novada pašvaldības 2009.gada 27.augusta Saistošajos noteikumos 

Nr.7 „Priekuļu novada kapsētu uzturēšanas noteikumi” 

 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Saistošo noteikumu projekts paredz svītrot Priekuļu novada pašvaldības 

2009.gada 27.augusta Saistošajos noteikumos Nr.7 „ Priekuļu novada kapsētu 

uzturēšanas noteikumi” normu, kura paredz, ka pašvaldība sniedz 

apbedīšanas pakalpojumus un  pašvaldības dome nosaka maksu par 

pakalpojumiem. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Līdz 2019.gada 5.martam pašvaldības budžetā  saņemti EUR 839,35  par 

kapavietām , saņemtais finansējums plānots izmantot kapsētu uzturēšanai. 

  

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Nav attiecināms. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav attiecināms. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                            E. Stapulone  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://likumi.lv/ta/id/306759
https://likumi.lv/ta/id/306759


 

 

 


