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Precizējumi Cēsu novada domes 2021.gada 2.decembra saistošajos noteikumos 
Nr.18 „Cēsu novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi” 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Cēsu novada dome 2021.gada 2.decembrī  apstiprināja saistošos noteikumus  Nr.18 „Cēsu novada
pašvaldības  kapsētu  darbības  un  uzturēšanas  saistošie  noteikumi”,  turpmāk  -  Saistošie  noteikumi.  Cēsu
novada pašvaldībā 2021.gada 28.decembrī saņemts Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) 2021.gada 27.decembra atzinums Nr. 1-18/11200 (Cēsu novada
pašvaldībā reģistrēts ar Nr. 6-2-6/1/2021/7445), kur VARAM pēc Saistošo noteikumu izvērtēšanas izteikusi
iebildumus par atsevišķām Saistošo noteikumu normām un lūgusi saistošos noteikumus precizēt:

1) VARAM  norādījusi,  ka  nepieciešams  precizēt  Saistošo  noteikumu  nosaukumu,  ievērojot  Ministru  kabineta
2009.gada  3.februāra noteikumu  Nr. 108  “Normatīvo  aktu  projektu  sagatavošanas  noteikumi”  177.  un
178.punktu.
Cēsu  novada  pašvaldība  nepiekrīt  VARAM  norādījumam  par  nepieciešamību  precizēt  Saistošo

noteikumu nosaukumu, jo Saistošo noteikumu nosaukums ir „Cēsu novada pašvaldības kapsētu darbības un
uzturēšanas saistošie noteikumi”, t.i., tas veidots atbilstoši ārējos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
Saskaņā  ar  Ministru  kabineta  2009.gada  3.februāra  noteikumu  Nr. 108  “Normatīvo  aktu  projektu
sagatavošanas  noteikumi”  177.punktu  pašvaldību  saistošo  noteikumu  projekta  nosaukumu  veido  no
vārdiem, kas atklāj noteikumu saturu, un tajā iekļauj vārdus “saistošie noteikumi”. Savukārt iepriekš minēto
Ministru  kabineta  noteikumu  178.punkts  noteic,  ja,  izmantojot  šo  noteikumu  177.punktā minēto
paņēmienu, nav iespējams izveidot stilistiski pareizu pašvaldību saistošo noteikumu nosaukumu, nosaukumu
sāk  ar  vārdu  “par”  un  noslēdz  ar  vārdiem,  kas  atklāj  pašvaldību  saistošo  noteikumu  saturu.  Saistošo
noteikumu  nosaukums  ir  veidots  atbilstoši  saistošo  noteikumu  saturam,  iekļaujot  vārdus  „saistošie
noteikumi”,  tas  ir  stilistiski  pareizs  un līdz  ar  to  nav nepieciešams piemērot  Ministru  kabineta  2009.gada
3.februāra  noteikumu Nr. 108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 178.punkta prasības. 

2) VARAM norādījusi, ka nepieciešams pārskatīt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu. Pašvaldība
piekrīt  VARAM  atzinumā  minētājam,  līdz  ar  to  Saistošo  noteikumu  izdošanas  tiesiskais  pamatojums
precizējams, izslēdzot atsauci uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 43.panta trešo
daļu.

3) VARAM lūgusi pārskatīt Saistošo noteikumu 1.un 5. 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. Citu pakalpojumu sniegšana kapsētā ir darbība privāto tiesību jomā un, ministrijas
ieskatā,  nebūtu  regulējama ar  saistošajiem noteikumiem.  Pašvaldība  piekrīt  VARAM atzinumā minētājam,
līdz ar to no Saistošo noteikumu 1.punkta svītrojams teksts „un maksu par tiem” un 5.punkts izsakāms šādā
redakcijā  „5.  Kapsētas  apsaimniekotāja  sniegto pakalpojumu klāsts  un maksa par  tiem ir  noteikta  atbilstoši
maksas pakalpojumu cenrādim.”.

4) VARAM  norādījusi,  ka  nepieciešams  pārskatīt  Saistošo  noteikumu  12.8.apakšpunktu,  jo  administratīvos
pārkāpumus  atkritumu  apsaimniekošanas  jomā  un  kompetenci  administratīvo  pārkāpumu  procesā  regulē
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 43.pants. Pašvaldība piekrīt VARAM atzinumā norādītajam, līdz ar to no
Saistošajiem noteikumiem svītrojams 12.8.apakšpunkts.

5) VARAM norādījusi, ka Saistošo noteikumu 12.4. apakšpunktā paredzētais ir pārskatāms, jo analoģiski Ministru
kabineta 2006.gada 4.aprīļa  noteikumu Nr. 266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai,
tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” prasībām tiek regulēta atrašanās
ar  dzīvnieku  noteiktā  teritorijā,  nevis  tā  ievešana  noteiktā  teritorijā.  Pašvaldība  piekrīt  VARAM  atzinumā
minētajam,  līdz  ar  to  Saistošo  noteikumu  12.4.apakšpunkts  precizējams,  paredzot,  ka  kapsētās  aizliegts



atrasties ar dzīvnieku, kurš ir bez pavadas.
6) VARAM  norādījusi,  ka  nepieciešams  pārskatīt  saistošo  noteikumu  64.  un  65.punktu,  jo  saskaņā  ar

Administratīvā  procesa  likuma  76. panta  otro  daļu  administratīvo  aktu  var  apstrīdēt  padotības  kārtībā
augstākā iestādē. Ievērojot VARAM norādījumus un Cēsu novada domes 2021.gada 1.jūlija saistošo noteikumu
Nr.1  „Cēsu  novada  pašvaldības  nolikums”  186.punktu,  Saistošo  noteikumu  64.un  65.punkti  precizējami,
paredzot, ka kapsētu pārziņa faktisko rīcību un pieņemtos lēmumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
var  apstrīdēt  iestādes  vadītājam,  savukārt  iestādes  vadītāja  lēmumu  Administratīvā  procesa  likumā
noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
Ievērojot  VARAM 2021.gada 27.decembra atzinumu Nr.  1-18/11200,  pamatojoties  uz  likuma “Par

pašvaldībām”  43.panta  pirmās  daļas  4.punktu,  43.panta  pirmās  daļas  6.punktu,  atbilstoši  Cēsu  novada
domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 13.01.2021. atzinumam (protokols Nr.1) un Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 20.01.2022. atzinumam (protokols Nr.1), Cēsu novada dome, ar 18 balsīm - par
(Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella
Frīdvalde-Andersone, Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova,
Inga Cipe,  Ivo Rode,  Jānis  Kārkliņš,  Jānis  Rozenbergs,  Juris  Žagars,  Laimis Šāvējs)  ,   pret  nav,   atturas nav,
nolemj:

Precizēt  Cēsu  novada  domes  2021.gada  2.decembra  saistošos  noteikumus  Nr.18  „Cēsu  novada
pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi”:

1. izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā: 
„Izdoti  saskaņā  ar  likuma  “Par  pašvaldībām”  43.panta  pirmās  daļas  4.punktu,  43.panta  pirmās  daļas
6.punktu”;

2. svītrot  saistošo  noteikumu  1.punktā  tekstu  „  veidus  un  maksu  par  tiem”  un  aizstāt  vārdus  „sniegto
pakalpojumu” ar vārdiem „sniegtos pakalpojumus”;

3. aizstāt  saistošo  noteikumu  4.1.apakšpunktā  vārdus  „Skolas  vai  Jaunie  kapi  (Vecpiebalgas  pagasts)”  ar
vārdiem „Skolas  vai  Viduskapi  (Vecpiebalgas  pagasts)”  un vārdus „Viduskapi  (Vecpiebalgas pagasts)”  ar
vārdiem „Jaunie kapi (Vecpiebalgas pagasts)”;

4. izteikt saistošo noteikumu 5.punktu šādā redakcijā:
 „5. Kapsētas apsaimniekotāja sniegto pakalpojumu klāsts un maksa par tiem ir noteikta atbilstoši maksas
pakalpojumu cenrādim.”;

5. aizstāt saistošo noteikumu 12.4.apakšpunktā vārdus “ievest dzīvniekus bez pavadas” ar vārdiem “atrasties
ar dzīvnieku, kurš ir bez pavadas”;

6. svītrot saistošo noteikumu 12.8.apakšpunktu un mainīt saistošo noteikumu 12.9.apakšpunkta numerāciju
un  uzskatīt  to  par  12.8.apakšpunktu,  un  secīgi  mainīt  turpmāko  saistošo  noteikumu  12.apakšpunktu
numerāciju;

7. aizstāt saistošo noteikumu 64.punkā vārdus „domes priekšsēdētājam” ar vārdiem „iestādes vadītājam”;
8. aizstāt saistošo noteikumu 65.punkā vārdus „Domes priekšsēdētāja” ar vārdiem „Iestādes vadītāja”.

         

Cēsu novada domes priekšsēdētājs J.Rozenbergs

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU


