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Alūksnes novada pašvaldības kapsētu darbības noteikumi 

 

Izdoti saskaņā ar likuma  

„Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu  

  

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka Alūksnes novada pašvaldības, turpmāk tekstā – pašvaldības, 

kapsētu izveidošanas un darbības kārtību, kapavietu piešķiršanas un kopšanas 

noteikumus, kapličas izmantošanas un apbedīšanas kārtību, kapsētas apsaimniekotāja un 

pārziņa tiesības un pienākumus. 

2. Saistošie noteikumi neregulē pašvaldības pārziņā esošo senkapu un brāļu kapu 

uzturēšanu.  Šajās kapsētās nenotiek apbedījumi, bet pārapbedījumi pieļaujami tikai ar 

pašvaldības domes atļauju. 

3. Saistošajos noteikumos lietotie termini: 

3.1. kapsēta – pašvaldības teritorija Alūksnes novadā, kas paredzēta mirušo apbedīšanai; 

3.2. atvērta kapsēta – kapsēta, kurā tiek ierādītas jaunas kapavietas mirušo apbedīšanai; 

3.3. daļēji slēgta kapsēta – kapsēta vai tās daļa, kurā jauni apbedījumi notiek tikai esošo 

ģimenes kapavietu robežās apbedītā laulātā vai bērnu apglabāšanai; 

3.4. slēgta kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedīšana nenotiek; 

3.5. kapavieta – vieta kapsētā apbedījumiem un piemiņas vietas izveidošanai, tas ir, 

kopiņas izveidošanai, piemiņas plāksnes vai kapu pieminekļa uzstādīšanai, soliņa 

novietošanai un apstādījumiem; 

3.6. nekopta kapavieta – kapavieta, kas, apsekojot kapsētu, atzīta par nekoptu un 

apzīmēta ar brīdinājuma zīmi atbilstoši šo saistošo noteikumu pielikumā norādītajam 

paraugam; 
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3.7. pamesta kapavieta – kapavieta, kas vismaz 5 (piecus) gadus pēc kārtas ir atzīta par 

nekoptu; 

3.8. kapavietas uzturētājs – fiziska persona, kurai ierādīta zemes platība kapsētā 

kapavietas (ģimenes kapavietas) izveidošanai; 

3.9. virsapbedījums – apbedīšana virs esoša apbedījuma; 

3.10. kapliča –  ēka kapsētas teritorijā, kas paredzēta mirušo izvadīšanai bēru ceremonijā; 

3.11. kapsētas apsaimniekotājs – pašvaldība, attiecīgā pagasta, kuras teritorijā atrodas 

kapsēta, pārvaldes, vai aģentūras „SPODRA” attiecībā uz Alūksnes pilsētas 

teritorijā esošām kapsētām, personā; 

3.12. kapsētas pārzinis – apsaimniekotāja pilnvarota (nozīmēta) persona, kas pilda šajos 

saistošajos noteikumos paredzētos pienākumus un nodrošina šo saistošo noteikumu 

ievērošanu; 

3.13. kapsētā apbedīto reģistrs – kapsētā apglabāto uzskaites dokuments, kuru veido 

mirušo uzskaites reģistra grāmatas (kartotēkas) un apbedījumu shēma. 

4. Ar kapavietu ierādīšanu, kopšanu, apbedīšanas kārtību un pakalpojumu sniegšanu 

kapsētās saistītu kapsētas pārziņa un apsaimniekotāja faktisko rīcību un administratīvos 

aktus persona var apstrīdēt un pārsūdzēt Alūksnes novada pašvaldības nolikumā 

noteiktajās institūcijās Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

 

II. Kapsētu izveidošana 

 

5. Alūksnes novada administratīvajā teritorijā darbojas pašvaldības atvērtās kapsētas: 

5.1. Lielie kapi (Alūksnes pilsētā); 

5.2. Mazie kapi (Alūksnes pilsētā); 

5.3. Ezeriņu kapi (Annas pagastā); 

5.4. Saidu kapi (Liepnas pagastā); 

5.5. Sprinduļkalna kapi (Liepnas pagastā); 

5.6. Liepnas kapi (Liepnas pagastā); 

5.7. Mālupes kapi (Mālupes pagastā); 

5.8. Kūdupes kapi (Pededzes pagastā). 

6. Pašvaldības daļēji slēgtas kapsētas ir: 

6.1. Lielo kapu teritorijā esošie Garnizona kapi (Alūksnes pilsētā). 

7. Jaunu kapsētu pašvaldība izveido ar domes lēmumu.  

8. Kapsētu vai tās daļu turpmākiem apbedījumiem slēdz ar pašvaldības domes lēmumu, 

paziņojot to ne vēlāk kā 1 (vienu) gadu iepriekš. 

9. Pašvaldības kapsēta ir sabiedriska vieta uz kuru attiecas normatīvais regulējums par 

sabiedrisko kārtību, tirdzniecību, mājdzīvnieku uzturēšanu, publiskiem apstādījumiem, 

atkritumu apsaimniekošanu u.tml. 

 

III. Kapsētu darba režīms 

 

10. Pašvaldības kapsētas ir atvērtas apmeklējumiem katru dienu bez laika ierobežojuma. 

11. Pašvaldības kapsētās tiek noteiktas šādas mirušo piemiņas dienas: 

11.1. Kapu svētki; 

11.2. Svecīšu vakars. 

12. Apbedīšana pašvaldības kapsētās, izņemot pirmdienas, notiek katru dienu no pulksten 

9.00 līdz 17.00. Pārējā laikā, ņemot vērā īpašus apstākļus, apbedīšana ir iespējama, 

saņemot kapsētas pārziņa atļauju. Apbedīšana nenotiek kapsētā organizēta publiska 

pasākuma laikā (piemēram, mirušo piemiņas dienās).  
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IV. Apbedīšanas kārtība 

 

13. Pašvaldības kapsētas ir paredzētas mirušo, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta bijusi 

Alūksnes novadā, apbedīšanai. Citu personu apbedīšana jau esošajās ģimenes kapavietās 

atļauta ar attiecīgās kapavietas  uzturētāja piekrišanu, bet pastāvot īpašiem apstākļiem 

(piemēram, personas izteikta vēlēšanās tik apbedītam dzimtajā vietā; Alūksnes novadā 

mirušas personas apbedīšana, ja saprātīgā termiņā nav iespējams noskaidrot tās piederību 

citai pašvaldībai vai dzimtas kapu atrašanās vietu; personas, kurai nav ģimenes kapu citās 

kapsētās, bet dzimtas kapavietā Alūksnes novada pašvaldības kapsētā nav vietas jaunam 

apbedījumam  u.tml.)  – jaunā kapavietā, ar kapsētas pārziņa atļauju. 

14. Apbedīt mirušo atļauts tikai šim mērķim ierādītā kapavietā un ar kapsētas pārzini 

saskaņotā laikā. 

15. Kapavietu ierāda kapsētas pārzinis, pamatojoties uz miršanas apliecību vai izziņu par 

miršanas reģistrāciju, personai, kura uzņēmusies apbedīšanu. 

16. Par atļaujas saņemšanu kapavietas ierādīšanai ģimenes kapos atbildīga ir persona, kura uz 

to norāda un ir uzņēmusies apbedīšanu. 

17. Apbedīšanas (izvadīšanas) pakalpojumus kapsētās sniedz bēru rīkotāja izvēlēta persona.  

18. Katru mirušo apbedī atsevišķā kapā.  

19. Kapa garumam jābūt ne mazākam par 2m, platumam – ne mazākam par 1m, dziļumam – 

ne mazākam par 1,5m līdz zārka vākam. Apbedījot bērnus, kapa izmēri, izņemot dziļumu, 

var attiecīgi mainīties.  

20. Kapam ir jābūt izraktam un sagatavotam mirušā apbedīšanai ne vēlāk kā vienu stundu 

pirms apbedīšanas ceremonijas sākuma. 

21. Urna ar mirušā pelniem var tikt apglabāta kapsētā esošajā ģimenes kapavietā vai jaunā 

kapavietā. Urna ar mirušā pelniem jāierok ne mazāk kā 1,5m dziļumā. 

22. Jauna zemes platība apbedīšanai tiek iemērīta tā, lai nodrošinātu attiecīgā sektora 

apbedīšanas secību, un nebūtu lielāka, kā četrvietīgai kapavietai. 

23. Ierādāmo kapavietu izmēri:   

KAPAVIETA PLATUMS (m) GARUMS (m) 

vienvietīga 1,75 3,00 

divvietīga 2,50 3,00 

trīsvietīga 3,25 3,00 

četrvietīga 4,00 3,00 

rindu (joslveida kapavietu 

izvietojums) bezpiederīgo 

mirušo apbedīšanai 

1,50 2,50 

24. Ierādot jaunu kapavietu ņem vērā attālumu starp kapu kopiņām – garajās malās – ne 

mazāk par 0,5m, īsajās malās – ne mazākam par 1m. Celiņu platums starp kapavietām ir 

ne mazāks par 1,5m, bet kapsētas galveno ceļu platumam jābūt ne šaurākam par 3m. 

25. Apbedīšanu izdara ne agrāk kā 24 (divdesmit četras) stundas pēc nāves iestāšanās brīža. 

Ja ir veikta mirušā ķermeņa pataloganatomiskā vai tiesu medicīniskā izmeklēšana, šo 

termiņu var saīsināt, saņemot kapsētas pārziņa atļauju. 

26. Mirušo pārvietošana pašvaldības kapsētās atļauta speciāli šādam mērķim paredzētos 

zārkos vai urnās. Mirušā cilvēka ķermeņa apbedīšana bez zārka ir pieļaujama tikai īpašos 

gadījumos, respektējot tautu un reliģiskās tradīcijas. 

27. Ar infekcijas slimību miruša cilvēka ķermeņa pārvadāšanas, glabāšanas un apbedīšanas 

kārtību regulē Ministru kabineta noteikumi. 

28. Mirstīgo atlieku ekshumāciju, izdarot par to attiecīgu ierakstu kapsētā apbedīto reģistrā,  

ar kapsētas pārzini saskaņotā laikā izdara kriminālprocesā noteiktajā kārtībā ar mirušās 

personas tuvinieka piekrišanu vai ar tiesas lēmumu.  

29. Pārapbedījumi pašvaldības kapsētās notiek ar kapsētas pārzini saskaņotā laikā. Mirstīgās 

atliekas, ar kapsētas apsaimniekotāja atļauju, var pārapbedīt ne agrāk kā gadu pēc 
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apbedīšanas brīža, un, ja apbedījums izdarīts agrāk kā pirms 20 (divdesmit)  gadiem, 

saņemot Veselības inspekcijas atļauju. Ja pārapbedījums notiek no citas kapsētas, 

papildus iesniedzams attiecīgu faktu apliecinošs dokuments. Kapavietu, pēc mirstīgo 

atlieku izrakšanas, aizber un nolīdzina. 

30. Kapsētas pārzinis ierāda kapavietu virs esoša apbedījuma virsapbedījuma veikšanai, ja 

pēc pēdējā apbedījuma šajā vietā pagājis ne mazāk kā 20 (divdesmit) gadi. un ir saņemta 

Veselības inspekcijas atļauja. Šo termiņu drīkst samazināt līdz 15 (piecpadsmit) gadiem, 

ja virsapbedījums tiek lūgts ģimenes kapavietā un ir iesniegta Veselības inspekcijas 

atļauja. 

 

V. Kapliču izmantošana 

 

31. Kapsētās, kurās ir kapličas, ar kapsēta pārziņa atļauju tās tiek izmantotas mirušā 

novietošanai izvadīšanas ceremonijai.  

32. Atvadu ceremonijas ilgums kapličā nedrīkst pārsniegt 1 (vienu) stundu. 

 

VI. Kapavietu kopšana 

 

33. Kapavietas uzturētājam (izņemot daļēji slēgtās vai slēgtās kapsētās) ir tiesības būt 

apglabātam uzturētajā ģimenes kapavietā, kā arī apbedīt tur savus piederīgos. 

34. Kapavietas uzturētāja pienākums ir iesaistīties (piedalīties) kapsētā apbedīto reģistra 

veidošanā kapsētas pārziņa noteiktajā kārtībā un termiņos. 

35. Kapavietas uzturētājam jānodrošina kapavietas regulāra kopšana – lapu novākšana, 

ravēšana, stādījumu kopšana un laistīšana, pieminekļu un citu arhitektonisko formu 

uzturēšana u.tml. 

36. Stādījumi, kuri norobežo kapavietu, nedrīkst būt augstāki par 80cm. Tos nedrīkst stādīt 

aiz un to zari nedrīkst sniegties pāri kapavietas robežām. Kapavietu norobežojošās 

apmales nedrīkst pārsniegt 20cm augstumu. Citu materiālu un formu norobežojošās 

konstrukcijas atļauts uzstādīt tikai pēc saskaņošanas ar kapsētas pārzini. 

37. Piemiņas vietas izveidošanas rezultātā aizliegts sašaurināt celiņus starp kapavietu rindām. 

38. Izveidojot celiņus kapsētas iekšienē, kapsētas apsaimniekotājs ir tiesīgs uzdot kapavietas 

uzturētājiem atbrīvot, sakarā ar piemiņas vietas izveidošanu, aizņemto celiņam paredzēto 

daļu. 

39. Kapavietu kopšanas atkritumi jānovieto tam paredzētās vietās. Atkritumi jāšķiro: 

39.1. konteineros – mazgabarīta neorganiskie atkritumi (stikls, plastmasa, metāls, 

mākslīgie ziedi u.tml.); 

39.2. kaudzēs – bioloģiskie atkritumi (ziedi, vainagi, zāle, lapas u.tml.). 

Aizliegts veidot atkritumu kaudzes kapsētā tam neparedzētās vietās vai izbērt atkritumus 

aiz kapsētas žoga. 

40. Kapavietas uzturētāja pienākums ir sakārtot kapavietu ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā 

pēc jauna apbedījuma izveidošanas. 

41. Vienu reizi gadā (līdz 15.augustam) kapsētas apsaimniekotāja izveidota komisija apseko 

kapsētu, sastāda aktu par atbilstoši šiem saistošajiem noteikumiem nekoptām kapavietām 

un pie kapavietas izliek brīdinājuma zīmi. Brīdinājuma zīmes paraugs un informācija, kur 

vērsties, redzot šādu zīmi uzturētajā kapavietā, tiek izvietota uz informācijas stenda pie 

ieejas kapsētā, pie kapličas vai citā vietā kapsētā.  

42. Kapsētas apsaimniekotāja brīdinājums ar uzaicinājumu 3 (trīs) mēnešu laikā sakopt 

kapavietu tiek nosūtīta kapavietas uzturētājam (ja tāds ir zināms).  Ja konstatē, ka 

kapavieta ir nekopta  5 (piecu) gadus pēc kārtas, tā tiek atzīta par pamestu un kapsētas 

apsaimniekotājs ir tiesīgs to nolīdzināt un paredzētajā termiņā ierādīt virsapbedījumam. 

43. Pamestā kapavietā noņemtās piederības zīmes (kapu pieminekļi, kapu plāksnes) tiek 

saglabātas 1 (vienu) gadu. 
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44. Atsevišķos gadījumos, atsevišķas nekoptas vai pamestas kapavietas un/vai kapavietās 

uzstādītos aprīkojumus (pieminekļus), kam ir mākslas vai kultūras vērtība, kapsētas 

apsaimniekotājs var noteikt kā saglabājamas piemiņas vietas un uzņemties to turpmāku 

kopšanu. 

VII. Amatnieku, apbedīšanas pakalpojumu sniedzēju un  

kapavietu kopēju profesionālā darbība kapsētās 

 

45. Juridiskas un fiziskas personas, kuras savu darbību saskaņojušas ar kapsētas pārzini, var 

veikt apbedīšanas, kapavietu kopšanu un amatnieku pakalpojumus pašvaldības kapsētās 

pēc kapavietas uzturētāja pasūtījuma. 

46. Personām, kas kapsētā sniedz pakalpojumus, mehānismi un materiāli jānovieto un 

darbības jāveic tā, lai netraucētu kustību kapsētā, nebojātu blakus esošās kapavietas, 

apstādījumus vai koplietošanas celiņus. Pabeidzot pakalpojuma izpildi, demontētie vai 

izmantotie priekšmeti jāsavāc un (izņemot organiskos atkritumus) no kapsētas jāizved. 

47. Ja kapsētas pārzinis konstatē, ka persona, kura kapsētā sniedz pakalpojumu, atkārtoti 

nepilda šos noteikumus, viņš ir tiesīgs anulēt iepriekš doto saskaņojumu un aizliegt šai 

personai turpmāk sniegt pakalpojumus attiecīgajā kapsētā. 

 

VIII. Kapsētu iekšējās kārtības noteikumi 

 

48. Kapsētas apmeklētājiem, pakalpojumu sniedzējiem un citām personām, kuras atrodas 

kapsētas teritorijā, jāizturas godbijīgi un klusi, jāpārvietojas pa izveidotajiem celiņiem, 

jāievēro šie noteikumi, kapsētas apsaimniekotāja un pārziņa norādījumi. 

49. Kapsētās aizliegts: 

49.1. pārvietoties ar slēpēm, velosipēdiem, skrituļslidām un tamlīdzīgiem pārvietošanās 

līdzekļiem; 

49.2. traucēt bēru ceremoniju norisi darbinot mehānismus kapsētas teritorijā vai izdarot 

citas tīšas darbības, kas traucē vai kavē bēru ceremonijas norisi; 

49.3. braukt ar transportlīdzekļiem, izņemot kapsētas apsaimniekošanai paredzētajiem 

transportlīdzekļiem, kā arī gadījumos, kad  ir saņemta  kapsētas pārziņa atļauja; 

49.4. ņemt smiltis un zemi neatļautās vietās; 

49.5. bērt atkritumus tam neparedzētās vietās; 

49.6. bez saskaņošanas ar kapsētas pārzini mainīt ierādītās kapavietas platību (robežas) 

vai mainīt kapavietas reljefu. 

 

IX. Kapsētas apsaimniekotāja tiesības un pienākumi 

 

50. Apsaimniekotājs, savu finansiālo iespēju robežās, nodrošina kapličas uzturēšanu, 

kapsētas iekšējo celiņu, koplietošanas laukumu, sētu, solu, ūdens ņemšanas vietu 

uzturēšanu, ārpus kapavietām esošo apstādījumu un koku stādījumu veidošanu un 

kopšanu, kapsētas teritorijas labiekārtošanu un atkritumu apsaimniekošanu. 

51. Apsaimniekotājs nosaka kapsētas arhitektūras un ainavas veidošanas principus atbilstoši 

vietējām kultūrvēsturiskajām tradīcijām. 

52. Apsaimniekotājs, veicot kapavietu vēsturisko inventarizāciju, ir tiesīgs noteikt kārtību un 

termiņu, kādā kapavietas uzturētājam ir jāsniedz informācija kapsētā apbedīto reģistra 

veidošanai. 

53. Apsaimniekotājs nosaka kapsētas plānojumu – apbedīšanas vietu, celiņu un laukumu 

izvietojumu, zaļās zonas, apbedīšanai aizliegtās zonas u.c. un kapsētas pārziņa personā, 

nodrošina kapsētas sektoru, rindu un kapavietu nospraušanu dabā. 

54. Apsaimniekotājs veic precīzu kapsētā apbedīto reģistrēšanu kapsētas apbedījumu shēmā 

un nodrošina šīs informācijas pieejamību. 
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55. Apsaimniekotājs, organizē atkritumu apsaimniekošanu un kapsētas teritorijā izvieto 

informatīvas norādes par atkritumu izmešanas vietām. 

56. Kapsētas apsaimniekotājs iekasē pašvaldības domes noteikto maksu par tā sniegtajiem 

pakalpojumiem. Pakalpojumu cenrādis un informācija par apsaimniekotāju izliekama 

redzamā vietā kapsētas teritorijā. 

57. Kapsētas apsaimniekotājs un pārzinis ir tiesīgi šajos saistošajos noteikumos paredzētās 

kompetences robežās pieņemt personai saistošu lēmumu.  

58. Apsaimniekotājs ir tiesīgs šajos noteikumos paredzētajos gadījumos nolīdzināt pamestas 

kapavietas, kā arī atbrīvot piemiņas vietas izveidošanas rezultātā patvaļīgi aizņemto 

teritoriju no stādījumiem, norobežojumiem un izvietotajām arhitektoniskajām formām.  

 

X. Noslēguma jautājums 

 

59. Atzīt par spēku zaudējušiem Alūksnes novada domes 2010.gada 22.jūnija saistošos 

noteikumus Nr.26/2010 „Alūksnes novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                            A.DUKULIS 
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Pielikums  

Alūksnes  novada domes 

2013.gada 7.novembra  

saistošajiem noteikumiem Nr.39/2013 

„Alūksnes novada pašvaldības kapsētu darbības noteikumi” 

 

 
Brīdinājuma zīmes paraugs 

 

 

 

 
 

Mietiņš (izmēri brīdinājuma zīmei milimetros) ar sarkanā krāsā nokrāsotu augšējo daļu. 
 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                            A.DUKULIS 
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Alūksnes novada domes 2013.gada 7.novembra saistošo noteikumu Nr.39/2013 

„Alūksnes novada pašvaldības kapsētu darbības noteikumi”  

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 

Informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums  

Likuma „Par pašvaldībām”, turpmāk tekstā – Likuma, 15.panta pirmās 

daļas 2.punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir kapsētu 

izveidošana un uzturēšana. Lai nodrošinātu pašvaldības autonomo 

funkciju izpildi, atbilstoši Likuma 43.panta trešajai daļai, pašvaldības 

dome pieņem saistošos noteikumus.  

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Alūksnes novada domes 2010.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos 

Nr.26/2010 „Alūksnes novada kapsētu darbības un uzturēšanas 

noteikumi” ir vairākas normas, kuras dublē citos saistošajos noteiktumos 

ietverto regulējumu, kā arī atsevišķas normas, kuru piemērošana nav 

attaisnojusi sākotnēji paredzēto sasniedzamo mērķi, līdz ar ko minētajā 

normatīvajā aktā ir izdarāmi grozījumi. Tā kā grozījumu apjoms 

pārsniedz pusi no normatīvā akta satura, tiek izdoti jauni saistošie 

noteikumi.  

Ar saistošajiem noteikumiem turpmāk nav paredzēts regulēt 

privātpersonu zemes īpašumos esošu kapsētu iekšējās kārtības 

noteikumus. 

Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir precizēt un padarīt sabiedrībai 

vieglāk uztveramus pašvaldības kapsētu darbības noteikumus, izslēgt 

dublējošās normas un noteikt vienotu kārtību pašvaldības kapsētu 

izveidošanai un uzturēšanai visā novadā. 

Ar saistošajiem noteikumiem tiek nostiprināta jau vēsturiski 

izveidojusies situācija pašvaldības kapsētu darbībā un precizētas visas 

situācijas un apstākļi, nosakot personu nepieciešamo rīcību konkrētos 

gadījumos. 

Tā kā Likuma 43.panta trešajā daļā iekļautais pilnvarojums pašvaldībai 

izdot saistošos noteikumus neparedz tiesības noteikt administratīvo 

atbildību, turpmāk šajos saistošajos noteikumos netiks norādīts 

administratīvās atbildības apmērs tieši par kapsētu darbību regulējošo 

saistošo noteikumu pārkāpumiem, bet, definējot, ka pašvaldības kapsētas 

ir sabiedriska vieta, personai arī kapsētās būs jāievēro attiecīgais 

regulējums par sabiedrisko kārtību, atkritumu apsaimniekošanu, 

publisko apstādījumu un mājdzīvnieku uzturēšanu u.tml., bet, par šo 

saistošo noteikumu neievērošanu vai pārkāpšanu vainīgās personas tiks 

sauktas pie likumā un Alūksnes novada pašvaldības saistošajos 

noteikumos noteiktās atbildības.  

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības budžetu  

Ar saistošajiem noteikumiem netiek paredzēti jauni izdevumi vai 

ieņēmumi pašvaldības budžetā. 

Saistošie noteikumi arī turpmāk paredz kapsētas apsaimniekotāja 

tiesības sniegt pašvaldības domes apstiprinātus maksas pakalpojumus, 

kas papildinās pašvaldības budžeta ieņēmumus. 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības 

vidi pašvaldības 

Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikta vienlīdzīga iespēja sniegt 

apbedīšanas, kapu kopšanas vai amatniecības pakalpojumus pašvaldības 

kapsētās, ja tiek ievēroti pašvaldības noteiktie kapsētu darbības 

noteikumi. 
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teritorijā  

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecināms un var skart visus 

novada iedzīvotājus. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums viesīs 

iedzīvotājos skaidrību un noteiks konkrētu rīcību kapsētu pakalpojuma 

izmantošanas nepieciešamības gadījumos, kā arī jaunu kapsētu 

izveidošanā. 

Saistošo noteikumu piemērošanas gadījumos noteikumi nosaka, kur 

katrā konkrētajā gadījumā persona var griezties. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar privātpersonām 

nav veiktas, jo saistošie noteikumi neparedz jaunu pienākumu uzlikšanu 

personai.  

 

 

 

 

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs      A.DUKULIS 

 

 

 

 


