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PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

Valmieras novada pašvaldības 2023.gada 31.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.86 
“Par kapsētu uzturēšanu un lietošanu Valmieras novadā” 

 
 

Paskaidrojuma 
raksta sadaļa 

Norādāmā informācija  

1. Mērķis un 
nepieciešamības 
pamatojums  

Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir noteikt vienotu kārtību, kādā 
Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek organizēta 
kapsētu apsaimniekošanas pārvaldība: pašvaldības kapsētu uzturēšana, 
lietošana, apsaimniekošana, noteikta kapavietu piešķiršanas, kopšanas 
un uzturēšanas kārtība, apbedīšanas un kapliču izmantošanas kārtība.  
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 
17.punkts cita starpā noteic, ka 2021.gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā 
novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos 
saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. 
Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) izvērtēja novadu 
veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus, secinot, ka 
Valmieras novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošajos noteikumos ir 
noteiktas dažādas kārtības, iesaistīto pušu atbildības un nosacījumi 
kapsētu uzturēšanai, lietošanai, apsaimniekošanai. Ņemot to vērā, 
turpmākajai kapsētu apsaimniekošanas organizācijai un pārvaldībai, 
pilnveidojot Pašvaldībai noteikto autonomo funkciju izpildi, ir 
nepieciešama vienota kārtība, saistoša visu Pašvaldības kapsētu 
apsaimniekošanai un pārvaldībai. 
Pašvaldības likuma 4.panta pirmā daļa nosaka pašvaldības autonomās 
funkcijas, tai skaitā 2.apakšpunktā nosakot, ka pašvaldības pienākums ir 
gādāt par pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu un 
sanitāro tīrību (publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana un 
uzturēšana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; 
pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu 
izveidošana un uzturēšana), kā arī noteikt teritoriju un būvju uzturēšanas 
prasības, ciktāl tas saistīts ar sabiedrisko drošību, sanitārās tīrības 
uzturēšanu un pilsētvides ainavas saglabāšanu. Atbilstoši Pašvaldības 
likuma 4.panta trešajai daļai autonomo funkciju izpildi atbilstoši savai 
kompetencei organizē un par to atbild pašvaldība. 
Pašvaldību likuma 44.panta otrā daļa dod tiesības pašvaldībai izdot 
saistošo noteikumu, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un 
brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot likumos vai Ministru kabineta 
noteikumos paredzēto funkciju izpildes kārtību. Savukārt, Pašvaldības 
likuma 44.panta trešā daļa nosaka, ka saistošajos noteikumos, kuri 
nodrošina pašvaldības autonomo funkciju izpildi, var paredzēt 
pašvaldības tiesības izdot tiesiskus pienākumus nosakošus 
administratīvos aktus, ciktāl tie nepieciešami saistošajos noteikumos 
ietverto normu īstenošanai. Saskaņā ar Pašvaldību likuma 45.panta 
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pirmās daļas 2.apakšpunktu dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus 
un paredzēt administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, nosakot 
administratīvo pārkāpumus un par tiem piemērojamos administratīvos 
sodus jautājumā par publiskā lietošanā nodotu pašvaldības teritoriju, 
tostarp, kapsētu izmantošanu.  

2. Fiskālā ietekme 
uz pašvaldības 
budžetu  

Saistošo noteikumu īstenošanas fiskālās ietekmes prognoze uz 
pašvaldības budžetu paredz budžeta ieņēmumus par kapliču 
pakalpojumu izmantošanu. 2022.gada budžeta ietvaros ieņēmumi par 
kapliču pakalpojumu izmantošanu sastādīja 4206,00 EUR 
Saistošo noteikumu īstenošanas fiskālās ietekmes prognoze uz 
pašvaldības budžetu paredz izdevumu daļu. Pašvaldības izdevumi, 
veicot kapsētu apsaimniekošanu, 2022.gada budžeta ietvaros bija 
154 184,00 EUR. Paredzama budžeta izdevumu daļas palielināšana, 
līdzsvarojot finansējumu citās pozīcijās. 
Saistošo noteikumu īstenošana neietekmēs Pašvaldībai pieejamos 
resursus, jo nav nepieciešama jaunu institūciju vai darba vietu izveide vai 
esošo institūciju kompetences paplašināšanu, lai nodrošinātu saistošo 
noteikumu izpildi.  

3. Sociālā ietekme, 
ietekme uz vidi, 
iedzīvotāju 
veselību, 
uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā, kā arī 
plānotā 
regulējuma 
ietekme uz 
konkurenci  

Saistošie noteikumi attiecas uz sabiedrībai nozīmīgas jomas regulējumu 
– kapsētu esamība, kapsētu uzturēšana un lietošana, kapavietu 
piešķiršana, kopšana un uzturēšana, apbedīšana, kas ietver sabiedrības 
kā cilvēku kopienas esības pamattiesības, tradicionālo dzīvesveidu, 
dzīvesziņu un vērtības, vispārējos ētikas apsvērumus, kā arī lietišķos 
sociālos, ekonomiskos, dzīves un vides kvalitātes apsvērumus, objektīvo 
nepieciešamību izveidot un uzturēt īpašas teritorijas, kas tiek atvēlētas 
mirušo apbedīšanai, organizējot un pārvaldot kapsētu uzturēšanu un 
lietošanu.  
Saistošo noteikumu ietekmju vērtējums:  

3.1. sociālā ietekme – paredzama tieša ietekme, jo kapsētu 
apsaimniekošana un kapavietu kopšanas kultūra ir saistāma ar 
cilvēku dzīvesveidu, kultūru un sabiedrību kopumā; 

3.2. ietekme uz vidi – saistošo noteikumu īstenošana mazinās kapsētu 
ietekmes uz vidi teritoriāli lokālā līmenī, jo tiek paredzēta noteikta 
kārtība kapsētu kā īpašo teritoriju, kas izveidotas mirušo 
apbedīšanai, apsaimniekošanai un uzraudzībai. Viena no 
būtiskākajām ietekmēm ir saistīta ar kapsētu apsaimniekošanas un 
kapavietu kopšanas rezultātā radītiem atkritumiem, kuru 
apsaimniekošana ir jānodrošina atbilstoši vides aizsardzības un 
atkritumu apsaimniekošanas prasībām; 

3.3. ietekme uz iedzīvotāju veselību – nav tiešas ietekmju korelācijas; 
3.4. ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā - 

saistošie noteikumi neierobežo uzņēmējdarbības aktivitātes un 
komersantu, kas sniedz apbedīšanas pakalpojumus, 
konkurētspēju, saistošajos noteikumos noteiktā kārtība 
nodrošinās apbedīšanas pakalpojumu sniedzējiem vienlīdzīgas 
tiesības un iespējas, uzlabos specifisko pakalpojumu pieejamību; 
saistošo noteikumu tiesiskā regulējuma mērķgrupas: juridiskās 
personas, kas uz Pašvaldības līguma vai lēmuma pamata veic 
kapsētas apsaimniekotāja pienākumus; juridiskās personas, kas 
sniedz apbedīšanas vai kapavietu kopšanas pakalpojumus.  

4. Ietekme uz 
administratīvajām 
procedūrām un 
to izmaksām  

Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos privātpersonas var 
vērsties Pašvaldības Centrālā pārvaldē vai Pašvaldības apvienību 
pārvaldēs personīgi vai rakstot uz elektronisko pasta adresi: 
pasts@valmierasnovads.lv. 

mailto:pasts@valmierasnovads.lv
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Lai saņemtu kapavietu un tās uzturēšanas tiesības, Pašvaldības 
apvienības pārvaldē, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgā 
kapsēta, vai Valmieras novada Centrālās pārvaldes struktūrvienībā 
“Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrs”, ja kapsēta 
atrodas Valmieras valstspilsētas administratīvajā teritorijā, jāiesniedz: 
rakstveida iesniegums par kapavietas piešķiršanu, uz kura iepriekš veikts 
kapsētas pārziņa saskaņojums un norādīta konkrēta ierādītā kapavieta. 
Iesniegums aizpildāms pie kapsētas pārziņa; 
dzimtsarakstu nodaļas izsniegtas miršanas apliecības kopija (uzrādot 
oriģinālu); urnas apbedīšanas gadījumā – dokumenta, kas apliecina 
kremēšanas faktu kopija (uzrādot oriģinālu). 
Lēmumu par kapavietas piešķiršanu, pamatojoties uz personas 
iesniegumu un tajā veikto kapsētas pārziņa saskaņojumu, Pašvaldības 
amatpersona pieņem vienas darba dienas laikā, izņēmuma gadījumos – 
trīs darba dienu laikā. 
Pašvaldības amatpersonas lēmumu par kapavietas piešķiršanu vai 
lēmumu par atteikumu, kā arī Noteikumu 47.punktā noteiktajā gadījumā 
par kapavietas uzturētāja tiesību izbeigšanu Administratīvā procesa 
likuma noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Pašvaldības izpilddirektoram. 
Pašvaldības izpilddirektora lēmumu Administratīvā procesa likuma 
noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā. 
Noteikumu izpildi savas kompetences ietvaros kontrolē kapsētu 
īpašnieks, kapsētas apsaimniekotājs, kapsētas pārzinis, Pašvaldības 
policija. 
Administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas 
izskatīšanai veic Pašvaldības policijas amatpersonas savas kompetences 
ietvaros. 
Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Pašvaldības Administratīvā 
komisija. 
 
Kapsētas apsaimniekotāja sniegto pakalpojumu klāsts un maksa par tiem 
noteikta apsaimniekotāja maksas pakalpojumu cenrādī. Cenrādi 
apstiprina Valmieras novada pašvaldības dome.  

5. Ietekme uz 
pašvaldības 
funkcijām un 
cilvēkresursiem  

Saistošie noteikumi izstrādāti, lai īstenotu pašvaldības autonomo 
funkciju, kas uzliek pienākumu gādāt par pašvaldības administratīvās 
teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (publiskai lietošanai paredzēto 
teritoriju apgaismošana un uzturēšana; parku, skvēru un zaļo zonu 
ierīkošana un uzturēšana; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto 
dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana), kā arī noteikt 
teritoriju un būvju uzturēšanas prasības, ciktāl tas saistīts ar sabiedrisko 
drošību, sanitārās tīrības uzturēšanu un pilsētvides ainavas 
saglabāšanu. 
Saistošo noteikumu īstenošana neietekmēs Pašvaldībai pieejamos 
cilvēkresursus, jo nav nepieciešama jaunu institūciju vai darba vietu 
izveide.  

6. Informācija par 
izpildes 
nodrošināšanu  

Saistošo noteikumu izpildē iesaistītas Valmieras novada Centrālās 
pārvaldes struktūrvienības: “Dokumentu pārvaldības un klientu 
apkalpošanas centrs”, “Grāmatvedības nodaļa”; Pašvaldības apvienību 
pārvaldes; Valmieras novada iestāde “Valmieras novada Pašvaldības 
policija” un Valmieras novada pašvaldības Administratīvā komisija. Nav 
paredzēta jaunu institūciju izveide vai esošo likvidācija, reorganizācija. 
Izpildei nepieciešami resursi tiek paredzēti Pašvaldības budžeta ietvaros.  

7. Prasību un 
izmaksu 
samērīgums pret 

Saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas 
nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa 
sasniegšanai, pašvaldības autonomās funkcijas izpildei. Mērķa 
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ieguvumiem, ko 
sniedz mērķa 
sasniegšana  

sasniegšanai nosakot samērīgas prasības kapsētu apsaimniekošanai, 
uzturēšanai un lietošanai, kā arī samērīgu atbildību par saistošo 
noteikumu neievērošanu.  

8. Izstrādes gaitā 
veiktās 
konsultācijas ar 
privātpersonām 
un institūcijām  

Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar 
sabiedrības pārstāvjiem. 
Atbilstoši Pašvaldības likuma 46.panta trešajā daļā noteiktajai kārtībai 
saistošo noteikumu projekts tika publicēts Valmieras novada pašvaldības 
mājaslapā: www.valmierasnovads.lv, sadaļā “Sabiedrība”- “Sabiedrības 
līdzdalība”- “Publiskās apspriešanas”- “Saistošo noteikumu publiskās 
apspriešanas”. Par saistošo noteikumu projektu sabiedrības viedoklis 
netika saņemts. 

  
 

Domes priekšsēdētājs   (personiskais paraksts)           Jānis Baiks 

 

http://www.valmierasnovads.lv/

