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Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2022.gada __.janvāra  saistošajiem noteikumiem 

Nr.__ “Augšdaugavas novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” 
 
Paskaidrojuma 
raksta sadaļas 

Norādāmā informācija 

1.Projekta 
nepieciešamības 

pamatojums 

Saskaņā  ar  Administratīvo  teritoriju  un  apdzīvotu  vietu  likuma  

Pārejas  noteikumu 17.punktu, 2021.gada pašvaldību vēlēšanās 

ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo  pašvaldību  

pieņemtos  saistošos  noteikumus  un  pieņem  jaunus  novada  
saistošos noteikumus. 

Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet  ne  

ilgāk  kā  līdz  2022.  gada  1.  jūnijam,  ir  spēkā  novadu  veidojošo  

bijušo  pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus 
par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. 

decembrim. 
Likuma  „Par  pašvaldībām”  43.panta  trešā  daļa  dod  tiesības  

pašvaldībai  pieņemt  saistošos noteikumus,  lai  nodrošinātu  

pašvaldības  autonomo  funkciju  un  brīvprātīgo  iniciatīvu  izpildi  - 
gādāt par kapsētu izveidošanu un uzturēšanu (likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts).  
Personu kategorijas, kuras ir tiesīgas saņemt pašvaldības palīdzību 

dzīvojamās telpas (pašvaldības īpašumā, valdījumā vai nomā esošas 

dzīvojamās telpas) jautājumu risināšanā, palīdzības veidus, 

reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību, reglamentē  
Daugavpils novada domes 2018.gada 23.augusta saistošie 

noteikumi Nr.25 “Daugavpils novada kapsētu darbības un 

uzturēšanas noteikumi” un Ilūkstes novada domes 2012.gada 
26.janvāra saistošie noteikumi Nr.1/2012 “Kapsētu uzturēšanas un 

apsaimniekošanas noteikumi Ilūkstes novadā” reglamentē katras 
pašvaldības noteikto kapsētu uzturēšanas un apsaimniekošanas 

kārtību. 
Lai saistošie noteikumi būtu saistoši Augšdaugavas novada 

pašvaldībai, nepieciešams izdot jaunus saistošos noteikumus. 
2. Īss projekta 
izklāsts 

Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir noteikt Augšdaugavas novada 
pašvaldības īpašumā esošo kapsētu darbību un uzturēšanu, kapavietas 

piešķiršanas, kopšanas un uzturēšanas kārtību, apbedīšanas kārtību, 

kapliču izmantošanas kārtību, kapsētas pārziņu un kapavietas uzturētāja 

tiesības un pienākumus, kapsētu apsaimniekošanu. 
3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 
pašvaldības 

budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanai nav tiešas ietekmes uz pašvaldības 

budžetu. 
Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi nav nepieciešams veidot 

jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas. 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

Saistošie noteikumi ir saistoši visām juridiskajām un fiziskajām 

personām. 



ietekmi uz 
uzņēmējdarbības 

vidi pašvaldības 

teritorijā 
5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošie noteikumi paredz administratīvo atbildību par šo noteikumu 

neievērošanu. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


