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LĒMUMS 

Smiltenē 

2022.gada 29.jūnijā                                               Nr.309 
 

                                                         (protokols Nr.13, 43.§.) 

 

Par Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 25. maija saistošo noteikumu Nr. 16/22 

“Smiltenes novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”  precizēšanu 

 

2022.gada 25.maijā Smiltenes novada pašvaldības dome (turpmāk – Pašvaldība) izdeva 

(lēmums Nr.263; protokols Nr.12, 41. §) saistošos noteikumus Nr.16/22 “Smiltenes novada 

pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” (turpmāk – saistošie noteikumi).  

Saskaņā ar 2022.gada 22.jūnijā saņemto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

kurā tā norāda, ka savas kompetences ietvaros ir izvērtējusi Smiltenes novada pašvaldības domes 

2022. gada 25. maija saistošos noteikumus Nr. 16/22 “Smiltenes novada pašvaldības kapsētu 

darbības un uzturēšanas noteikumi” (turpmāk – saistošie noteikumi) un izteikusi šādus iebildumus. 

Ministrija lūdz svītrot saistošo noteikumu 16. punktu, jo ar saistošajiem noteikumiem regulē 

publisku pakalpojumu maksu, savukārt attiecībā uz kapsētām publiskais pakalpojums ir kapavietas 

piešķiršana, par ko saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2019. gada 5. marta 

spriedumu lietā Nr. 2018-08-03 pašvaldība nav tiesīga ņemt maksu. Maksa par kapsētas 

apsaimniekotāja sniegtajiem pakalpojumiem neattiecas uz pašvaldības autonomajā funkcijā 

ietilpstošo pārvaldes uzdevumu izveidot un uzturēt kapsētu, un, Ministrijas ieskatā, nebūtu 

regulējama ar saistošajiem noteikumiem. 

Papildus Ministrija lūdz precizēt saistošo noteikumu 11.1. apakšpunktu par aizliegumu 

apglabāt dzīvniekus atbilstoši likumā “Par pašvaldībām” noteiktajam, vēršot uzmanību, ka 

dzīvniekus drīkst apglabāt tikai speciāli ierīkotās vietās – reģistrētās dzīvnieku kapsētās. Likuma 

“Par pašvaldībām” 15. pants noteic, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir arī beigto 

dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana, tādēļ lūdza attiecīgi precizēt saistošo 

noteikumu regulējumu. 

Ministrija lūdz svītrot saistošo noteikumu 61. punktu, jo jautājumā par privātajām, piemēram, 

draudžu kapsētām, piemērojams Latvijas Republikas Civillikumā ietvertais regulējums par 

īpašumtiesībām. Proti, tikai kapsētas īpašniekam ir tiesības noteikt kārtību, kādā kapsēta tiek 

izveidota un uzturēta, kā arī noteikt kapavietu nomas maksu kapsētā, vēršot uzmanību, ka 

pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem ir tiesīga regulēt tikai pašvaldības kapsētu uzturēšanas 

jautājumus, kā arī Ministrija attiecīgi lūdz precizēt saistošo noteikumu punktu numerāciju, sākot 

ar skaitli 61. 

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45.pantam, gadījumā, ja dome nepiekrīt ministrijas 

atzinumam, tad tā savā lēmumā sniedz atbilstošu pamatojumu, kā arī publicē saistošos noteikumus.  

Izvērtējot Ministrijas iebildumus, Pašvaldība piekrīt svītrot saistošo noteikumu 16.punktu, 

papildus norādot, ka saistošo noteikumu 16.punktā redakcijā ietvertais, ka saistošajos noteikumos 

norādīto kapsētu apsaimniekotāja sniegto pakalpojumu veidi un maksa par tiem tiek noteikti ar 

kapsētas īpašnieka vai valdītāja apstiprināto cenrādi, nekādā gadījumā nav attiecināms norādītais 
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par kapavietas ierādīšanu, bet par attiecināmiem pakalpojumiem, kā piemēram, kapličas 

izmantošanas pakalpojumu, kas atrunāts saistošo noteikumu IX. nodaļā “Kapliču izmantošana”. 

Pašvaldība saistībā ar saistošo noteikumu 11.1.apakšpunktu, norāda, ka kapsētas, kas 

uzskaitītas šajos saistošajos noteikumos ir izveidotas iezārkotu mirušo cilvēku un urnu ar kremēto 

mirušo cilvēku pelnu apbedīšanai, attiecīgi arī saistošo noteikumu 2.7. apakšpunkts definē, ka šo 

saistošo noteikumu izpratnē kapavieta vai ģimenes kapavieta ir noteikta kapsētas teritorija 

atsevišķa mirušā cilvēka vai mirušā cilvēka un tā ģimenes locekļu apbedīšanai, līdz ar to 11.1. 

apakšpunktā noteiktais aizliegums tajās apglabāt dzīvniekus ir pamatots, jo saistošajos noteikumos 

minētās kapsētas nav paredzētas mirušu dzīvnieku apglabāšanai un iepriekš norādītās teritorijas 

nav izveidotas beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošanai un uzturēšanai. Ievērojot iepriekš 

norādīto, Pašvaldība nepiekrīt precizēt saistošo noteikumu 11.1. apakšpunktu daļā par aizliegumu 

saistošo noteikumu 3.punktā norādītajās kapsētās apglabāt dzīvniekus. Pašvaldība uzskata, ka 

nepieciešams precizēt saistošo noteikumu 2.14.apakšpunktā norādīto terminu “kapsēta”, lai būtu 

nepārprotams, ka ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek regulēta kapsētu, kas paredzētas mirušo 

cilvēku vai kremētu mirušo cilvēku pelnu apbedīšanai, darbība un uzturēšana.  

Pašvaldība piekrīt svītrot saistošo noteikumu 61.punktu, ņemot vērā Ministrijas pausto 

argumentāciju, kas ietverta Atzinumā, tas ir, svītrojot šo punktu pēc būtības. 

Ņemot vērā norādīto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16. 

un 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 45. panta trešo, ceturto un piekto daļu), atklāti 

balsojot ar 14 balsīm "PAR" - (Gita Mūrniece, Astrīda Harju, Ilze Vergina, Otārs Putrālis, Andris 

Abrāmovs, Mārtiņš Vīgants, Dainis Aļeksējevs, Ainārs Mežulis, Edgars Avotiņš, Toms Markss, 

Raivis Vizulis, Inga Ērgle, Ervīns Labanovskis, Jānis Āboliņš), "PRET" – nav, "ATTURAS" – 

nav, 

Smiltenes novada pašvaldības dome 

 

NOLEMJ: 

1. Precizēt Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 25. maija saistošos noteikumus Nr. 

16/22 “Smiltenes novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” (turpmāk – 

saistošie noteikumi): 

1.1.  Svītrot saistošo noteikumu 16.punktu; 

1.2. Neizdarīt precizējumus saistošo noteikumu 11.1. apakšpunktā; 

1.3. Izteikt saistošo noteikumu 2.14. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“2.14. kapsēta – zemes gabals, kas paredzēts iezārkotu mirušu cilvēku vai urnu ar kremētu 

mirušu cilvēku pelnu apbedīšanai un ar to saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūvei;”; 

1.4. Svītrot saistošo noteikumu 61.punktu; 

1.5. Precizēt saistošo noteikumu punktu numerāciju, sākot ar skaitli 61; 

1.6. Precizēt saistošo noteikumu numerāciju atbilstoši izdarītajiem precizējumiem. 

2. Publicēt saistošos noteikumus Nr.16/22 un to paskaidrojuma rakstu oficiālajā izdevumā 

“Latvijas Vēstnesis”. 

3. Saistošos noteikumus Nr.16/22 triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un 

elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

4. Informāciju par saistošajiem noteikumiem Nr.16/22 publicēt pašvaldības bezmaksas izdevumā 

„Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis” un izlikt redzamā vietā Smiltenes novada pašvaldības 

domes ēkā un pagastu pārvaldēs. 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                     E.Avotiņš 

 


