PASKAIDROJUMA RAKSTS
Lielvārdes novada domes 2019.gada 26.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.5
“Lielvārdes novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”
Sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Informācija
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
2.punktu pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas
administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību,
apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana.
Latvijas Republikas Tiesībsargs iniciējis jautājumu par kapavietas
nomas maksas noteikšanas tiesiskumu, par ko Satversmes tiesa
2019.gada 5.martā ir pasludinājusi spriedumu, ar kuru par
antikonstitucionālām un neatbilstošām Latvijas Republikas
Satversmes 1.pantam ir atzītas normas, kas noteica, ka nomnieks
iegūst kapa vietas nomas tiesības, noslēdzot kapavietas nomas
līgumu, kā arī izvērtēts citu kapsētu apsaimniekošanas nosacījumu
tiesiskums.
Šobrīd Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā darbojas
2010.gada 24.februārī izdotie saistošie noteikumi, kas noteic kapu
apsaimniekošanu un uzturēšanu. Ņemot vērā to, ka jāveic būtiski
grozījumi esošajos noteikumos, lietderīgi ir izdot jaunus
noteikumus izsakot tos jaunā redakcijā. Saistošie noteikumi
sagatavoti, atbilstoši Tiesībsarga un Satversmes tiesas un Vides
aizsardzības un reģionālā attīstības ministrijas norādēm un ir
piemērojami Lielvārdes novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā esošajās kapsētās, atbilstoši faktiskajai situācijai.
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satura Saskaņā ar Latvijas Republikas Tiesībsarga aicinājumu
pašvaldībām pārskatīt saistošos noteikumus par kapsētu darbību un
uzturēšanu, sakarā ar Satversmes tiesas 2019.gada 5.marta
spriedumu lietā Nr.2018-08-03, ir noteikts, ka pašvaldības par
kapavietas piešķiršanu nav tiesīgas iekasēt no iedzīvotājiem
pakalpojuma maksu, līdz ar to saistošajos noteikumos jāizslēdz
normas, kas paredzēja maksu par kapavietas piešķiršanu un
piešķiramo kapavietu skaitu vienā reizē un precizētas citas
atsevišķas normas.
Informācija par plānoto Nav nepieciešams veidot jaunas, no pašvaldības budžeta finansētas
projekta ietekmi uz institūcijas saistošo noteikumu izpildei.
pašvaldības budžetu
Informācija par plānoto Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā saistošo noteikumu
projekta ietekmi uz projekts neskars.
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Informācija
par Saistošo noteikumu piemērošanā var vērsties Lielvārdes novada
administratīvajiem
pašvaldības administrācijā, Jumpravas pagasta pārvaldē un
procesiem
Lēdmanes pagasta pārvaldē.
Informācija
par Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar
konsultācijām
ar privātpersonām nav veiktas.
privātpersonām
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