PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ilūkstes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.1/2012
„Kapsētu uzturēšanas un apsaimniekošanas noteikumi Ilūkstes novadā”
Paskaidrojuma
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

Ilūkstes novada pašvaldības saistošie noteikumi „Kapsētu uzturēšanas
1. Saistošo noteikumu un apsaimniekošanas noteikumi Ilūkstes novadā” (turpmāk – Saistošie
nepieciešamības
noteikumi) izstrādāti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pamatojums
pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldību autonomā funkcija ir
gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
tīrību, tai skaitā, kapsētu izveidošanu un uzturēšanu.
Uz doto brīdi Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā nav spēkā esoša
ārējā normatīvā akta, kas regulē kapsētu uzturēšanu. Nepastāvot
tiesiskajam regulējumam, netiek nodrošināta racionāla kapsētu teritorijas
izmantošana, apbedīšanas kārtība, apbedījumu uzskaite.
2. Īss noteikumu
satura izklāsts

Pilnvarojums izstrādāt Saistošos noteikumus izriet no likuma „Par
pašvaldībām” 43.panta trešajā daļā noteiktā, ka pašvaldība var pieņemt
saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un
brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
Saistošie noteikumi nosaka Ilūkstes novada kapsētu iekšējās kārtības
noteikumus, kapavietu piešķiršanas, kopšanas un uzturēšanas kārtību,
apbedīšanas kārtību, kapsētu pārziņu (uzraugu), kapavietu uzturētāju
tiesības un pienākumus, kā arī administratīvo atbildību par šo noteikumu
pārkāpšanu.

3. Informācija par
plānoto saistošo
noteikumu ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ietekme uz
pašvaldības budžetu.

4. Informācija par
plānoto saistošo
noteikumu ietekmi uz
sociāli ekonomisko
stāvokli
(uzņēmējdarbības
vidi) pašvaldības
teritorijā

Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu
tiesiskais regulējums, ir Ilūkstes novada administratīvās teritorijas un
valsts iedzīvotāji, fiziskās un juridiskās personas, kuras izmanto kapsētu.
Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi Ilūkstes novada teritorijā.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām

Saistošie noteikumi paredz, ka personai, veicot darbības kapsētā, būs
jāgriežas pie kapsētas pārziņa (uzrauga)- kapsētas īpašnieka noteiktās
atbildīgās personas, kura pildīs kapsētu uzturēšanas noteikumos
paredzētos pienākumus un nodrošinās saistošo noteikumu ievērošanu.
Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar visu
novadā esošo pagastu pārvalžu vadītājiem un komunālās saimniecības
pārziņiem. Saistošo noteikumu projekts izskatīts Ilūkstes novada domes
attīstības un uzņēmējdarbības komitejas sēdē. Saistošo noteikumu
projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Ilūkstes novada pašvaldības
interneta mājas lapā www.ilukste.lv.
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