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SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 83

“Grozījumi Raunas novada domes 2009. gada 27. maija saistošajos noteikumos Nr.
9 “Kapsētas uzturēšanas un izmantošanas noteikumi Raunas novadā””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu”

1.Izdarīt Raunas novada domes 2009. gada 27. maija saistošajos noteikumos Nr.9 „ Kapsētas
uzturēšanas un izmantošanas noteikumi Raunas novadā” šādus grozījumus:
1.1.

Izteikt saistošo noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:
“Saistošie noteikumi Nr. 9 “Raunas novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas
saistošie noteikumi””

1.2. Izteikt saistošo noteikumu izdošanas pamatu šadā redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15. panta 1.daļas 2.punktu un 43. panta 3. daļu”
1.3. Aizstāt Saistošo noteikumu 1.1. punktā terminu “kapavietas nomnieks - fiziska vai juridiska
persona, ar kuru noslēgts beztermiņa nomas līgums par kapu lauciņa izmantošanu” ar terminu
“persona, kurai piešķirta kapavieta – fiziska persona, kurai valdījumā tiek piešķirts zemes gabals
kapavietas izveidošanai un kopšanai;”.”
1.4. Papildināt Saistošo noteikumu 1.1. punktu ar šādiem terminiem:

“kapsētas apsaimniekotājs – Kapsētas īpašnieka nozīmēta struktūrvienība, kas pārrauga un kontrolē
šo noteikumu ievērošanu, uzrauga kapsētu arhitektūras un ainavas veidošanu, uztur kārtībā kapsētas
teritoriju, piešķir kapavietu;
kapsētas pārzinis – kapsētas apsaimniekotāja nozīmēts darbinieks, kurš saskaņā ar darba līgumu
pilda šajos noteikumus paredzētos pienākumus;”
1.5. Izteikt Saistošo noteikumu 1.2. punktu šādā redakcijā:
“1.2. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Raunas novada pašvaldības kapsētu
iekšējās kārtības noteikumus, kapavietu piešķiršanas, kopšanas un uzturēšanas kārtību,
apbedīšanas kārtību, kā arī kapličas izmantošanas kārtību.”
1.6. Izteikt Saistošo noteikumu 1.3. punktu šādā redakcijā:
“1.3. Raunas kapsēta ir Raunas evaņģēliski luteriskās draudzes īpašumā, kas nosaka šīs kapsētas
darbības un uzturēšanas noteikumus, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem Saistošajiem noteikumiem.
Raunas novada dome tās normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz atbalstu Raunas evaņģēliski
luteriskajai draudzei Raunas kapsētas uzturēšanā.”
1.7. Aizstāt Saistošo noteikumu 3.1. punktā vārdu “nomas” ar vārdu “valdījuma”.
1.8. Svītrot Saistošo noteikumu 3.2. punktā vārdus “vai nomas līgumu var noslēgt”.
1.9. Izteikt Saistošo noteikumu 3.3. punktu šādā redakcijā:
“3.3. Kapsētas apsaimniekotājs piešķir kapavietu, izdodot administratīvo aktu, kurā norāda:
3.3.1.personas, kurai piešķirta kapavieta kontaktinformāciju;
3.3.3. kapavietas precīzu atrašanās vietu (sektors, rinda) kopējo platību;
3.3.4. citu informāciju, kas ļauj identificēt kapavietu;
3.3.5. personas, kurai piešķirta kapavieta – kapavietas pārņēmēja (laulātā, radinieka vai
citas personas) kontaktinformāciju.”
1.10. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.3.1 punktu šādā redakcijā:
“3.3.1 Persona, kurai piešķirta kapavieta, var kopt un uzturēt kapavietu pati vai arī noslēgt
līgumu par kapavietas kopšanu un uzturēšanu ar trešo personu, kura savu darbību saskaņojusi
ar kapsētas pārzini”
1.11. Izteikt Saistošo noteikumu 3.4. punktu šādā redakcijā:
“3.4. Personai, kurai piešķirta kapavieta ir tiesības tikt apglabātai viņai ierādītajā kapavietā,
ģimenes vai dzimtas kapavietā, kā arī apbedīt savus piederīgos, ja ir saņemta Kapsētas
apsaimniekotāja atļauja.
1.12. Aizstāt Saistošo noteikumu 3.10. punktā vārdus “Kapavietas nomnieka” ar vārdiem “Personas,
kurai piešķirta kapavieta”.
1.13. Izteikt Saistošo noteikumu 3.12. punktu šādā redakcijā:
“3.12. Kapavieta, kas netiek kopta piecus gadus pēc kārtas, tiek atzīta par nekoptu un personai tiek
pārtrauktas kapavietas valdījuma tiesības. Katru gadu tiek sastādīts akts par neapkoptām kapavietām.
Personai, kura vēlas atjaunot kapavietas valdījuma tiesības ir pienākums sakopt kapavietu.”
1.14. Papildināt Saistošos noteikumus ar 3.14. un 3.15. punktiem šādā redakcijā:
“3.14. Kapavieta pāriet pašvaldības valdījumā, ja:
3.14.1. kapavieta tiek atbrīvota sakarā ar pārapbedīšanu;
3.14.2. piecus gadus pēc kārtas kapavieta atzīta par nekoptu.
3.15. Gadījumā, kad kapavieta pāriet pašvaldības valdījumā, kapavieta var tikt piešķirta un ierādīta
jaunu apbedījumu veikšanai, šo noteikumu 3.13.2. apakšpunktā minētajā gadījumā, ja pagājuši 30
(trīsdesmit) gadi pēc pēdējā apbedījuma.”
1.15. Izslēgt saistošo noteikumu 4.1. punktu.
1.16. Izteikt Saistošo noteikumu 5. nodaļu šādā redakcijā:

“5. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu un saistošo noteikumu izpildes
kontrole
5.1. Par noteikumu 2.6.1. – 2.6.8. apakšpunktos noteikto prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu
vai piemēro naudas sodu no 20 līdz 350 euro.
5.2. Par noteikumu 2.6.1. – 2.6.8. apakšpunktos noteikto prasību neievērošanu piemēro
brīdinājumu vai naudas sodu no 4 līdz 70 naudas soda vienībām.
5.3. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu 2.6.1. – 2.6.8..apakšpunktos minētajiem
pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic pašvaldības policija.
Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Raunas novada domes Administratīvā komisija.”
1.17. Papildināt saistošos noteikumus ar 6. nodaļu šādā redakcijā:
“6. Noslēguma jautājumi
6.1. Noteikumu 5.2. punkts stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.
6.2. Noteikumu 5.1. punkts zaudē spēku vienlaikus ar Administratīvās atbildības likuma spēkā
stāšanos.”
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Raunas novada domes
bezmaksas informatīvajā izdevumā “Raunas novada vēstis”.
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2020. gada 29. janvāra Saistošo noteikumu Nr. 83 “Grozījumi Raunas novada
domes 2009. gada 27. maija saistošajos noteikumos Nr. 9 “Kapsētas uzturēšanas
un izmantošanas noteikumi Raunas novadā”” paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas
Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības
Likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka,
pamatojums
ka pašvaldības autonomā funkcija ir kapsētu izveidošana un
uzturēšana. Lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju izpildi,
atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešajai daļai
pašvaldības dome pieņem saistošos noteikumus. Ņemot vērā
2019.gada 5.marta Satversmes tiesas spriedumu lietā Nr.2018-0803, izstrādāti saistošo noteikumu grozījumi.
2. Īss projekta satura izklāsts
Ievēroti 2019.gada 5.marta Satversmes tiesas sprieduma lietā
Nr.2018-08-03 nosacījumi, ņemot vērā, ka pašvaldība nav tiesīga
iznomāt kapavietas un noteikt par to maksu.
3. Informācija par plānoto
Ir ietekme uz pašvaldības budžetu.
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu
4. Informācija par plānoto
Nav attiecināms.
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
5. Informācija par
Privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā Raunas
administratīvajām procedūrām
novada domē vai pie kapsētas apsaimniekotāja nozīmēta kapu
pārziņa, kas ir pilnvarots izdod administratīvos aktus par kapavietas
valdījuma tiesību piešķiršanu.
6. Informācija par konsultācijām Konsultācijas notikušas atbildīgajās pašvaldības struktūrvienībās.
ar privātpersonām
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