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L Ē M U M S  
Valmierā 

 
2023.gada 23.februārī     Nr.85 

    (protokols Nr.3, 23.§) 
 

Par precizējumu Valmieras novada 
pašvaldības 31.01.2023. saistošajos 
noteikumos Nr.86 “Par kapsētu 
uzturēšanu un lietošanu Valmieras 
novadā” 
 

Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 31.01.2023. izdeva saistošos 
noteikumus Nr.86 “Par kapsētu uzturēšanu un lietošanu Valmieras novadā” (turpmāk – saistošie 
noteikumi Nr.86).  

Pašvaldības dome 29.12.2022. pieņēma lēmumu Nr.764 “Par Valmieras novada pašvaldības 
amatu sarakstu” (protokola Nr.24, 10.§), saskaņā ar kuru tiek veikta amata nosaukumu maiņa 
(kapsētu pārzinis – kapsētu strādnieks) un kas stājās spēkā 01.01.2023. Ņemot vērā iepriekš minēto 
Pašvaldības domes lēmumu, saistošajos noteikumos Nr.86 nepieciešams veikt labojumu, precizējot 
saistošajos noteikumos Nr.86 lietotā termina “kapsētas pārzinis” skaidrojumu. Saistošie noteikumi 
Nr.86, ņemot vērā konstatēto nepieciešamību veikt labojumus, netika nosūtīti Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai, bet tiek atkārtoti virzīti izskatīšanai domes sēdē. 

 

Saistošo noteikumu Nr.86 
punkta aktuālā redakcija 

Atklātās nepilnības  Saistošo noteikumu Nr.86 
precizētā redakcija 

2.18.punktā minētā termina 
“kapsētas pārzinis” 
skaidrojums: persona, kura 
atbilstoši darba līgumam pilda 
kapsētu pārraudzības un 
uzturēšanas pienākumus 

01.01.2023. stājās spēkā 
29.12.2022. Valmieras novada 
pašvaldības domes lēmums 
Nr.764 “Par Valmieras novada 
pašvaldības amatu sarakstu”, 
saskaņā ar kuru veikta amata 
nosaukuma maiņa 

Izteikt 2.18.punktā minētā 
termina “kapsētas pārzinis” 
skaidrojumu šādā redakcijā: 
Pašvaldības darbinieks vai 
juridiskās personas (kas uz 
Pašvaldības līguma vai 
lēmuma pamata veic kapsētas 
apsaimniekotāja pienākumus) 
darbinieks, kurš nodrošina 
kapsētas uzturēšanu un veic 
šajos saistošajos noteikumos 
paredzētos pienākumus 

 
Ņemot vērā minēto, kā arī pamatojoties uz Pašvaldību likuma 45.panta pirmās daļas 

2.punktu, Saimniecisko lietu un Finanšu komiteju 16.02.2023. atzinumiem,  
 
Pašvaldības dome, balsojot: ar 17 balsīm “Par” (Andrejs Gluhovs, Andris Klepers, Edgars Grandāns, 
Edvīns Straume, Guna Ķibere, Guntars Štrombergs, Guntis Gladkins, Jānis Baiks, Jānis Dainis, 
Jānis Upenieks, Kaspars Kļaviņš, Mareks Bērziņš, Marika Grūsle, Reinis Muižnieks, Ričards 
Gailums, Toms Upners, Uldis Jansons), “Pret” – nav, “Atturas” – nav, nolemj: 

 
1. precizēt saistošos noteikumus Nr.86 (pielikumā); 



2. lēmums stājas spēkā 2023.gada 23.februārī. 
 
Pielikumā: 1. Precizēti 31.01.2023. saistošie noteikumi Nr.86 “Par kapsētu uzturēšanu un 

lietošanu Valmieras novadā” uz 7 lappusēm; 
2. Paskaidrojuma raksts uz 4 lappusēm. 

 
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 


