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Norādāmā informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Likuma „Par pašvaldībām“ 15. panta pirmās daļas 2.punkts nosaka,
ka pašvaldības autonomā funkcija ir kapsētu izveidošana un uzturēšana.
Lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funciju izpildi pašvaldības dome
pieņem saistošos noteikumus. Ar Latvijas Republikas Satversmes tiesas
2019.gada 5.marta spriedumu Nr. 2018-08-03, kas stājas spēkā ar
2019.gada 6.martu, noteikts, ka atceļamas maksas par kapavietu
izmantošanu. Spriedumā Satversmes tiesa ir norādījusi, ka par
kapavietas piešķiršanu nevar tikt prasīta ne nomas maksa, ne maksa par
pakalpojumu, ne arī noteikta nodeva. Neviens no šiem maksājumiem
šobrīd nav tiesisks. Papildus Satversmes tiesa konstatēja, ka pašvaldības
nevar noteikt arī nodevu par kapavietu piešķiršanu un lietošanu, jo tāds
nodevas objekts nav paredzēts likumā “Par nodokļiem un nodevām”.
Atceļamajām normām nav atpakaļvērsta spēka.
Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešams pieņemt grozījumus
Aizkraukles novada domes 2013.gada 30.oktobra saistošajos
noteikumos Nr.2013/26 “Aizkraukles novada pašvaldības kapsētas
uzturēšanas noteikumi”.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem tiek svītrotas saistošo noteikumu
normas, kas paredzēja noteikt maksas pakalpojumus (saistošajos
noteikumos svītroti:
7.punkts “Maksas pakalpojumu sarakstu, izcenojumus, maksas
pakalpojumu atvieglojumus un samaksas kārtību nosaka dome”;
8.punktā teikuma daļa “un finanšu resursiem, kas iekasēti, sniedzot
kapsētā noteiktos maksas pakalpojumus”,
19.5.apakšpunktā kapsētas apsaimniekotāja pienākums līgumu
slēgšanā ar kapa uzturētāju par kapavietas uzturēšanu,
20.punktā kapsētas pārziņa pienākums samaksas iekasēšanā par
maksas pakalpojumiem.
Precizētas saistošo noteikumu normas 36.punktā un izteikta šādā
redakcijā: Kapavieta tiek ierādīta, pamatojoties uz dzimtsarakstu
iestādes izdotu miršanas apliecību, izziņu vai izrakstu no miršanas
reģistra, un ne lielāku kā četrvietīgu kapa vietu.”
Svītrots 36.punkts: “Jauns zemes iecirknis apbedīšanai tiek iemērīts
tā, lai nodrošinātu attiecīgā sektora apbedīšanas secību, un ne lielāks
kā četrvietīga kapa vieta.”

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Saistošie noteikumi nepiedāvā izmaiņas attiecībā uz pašvaldības
budžetu, tie veidoti, rēķinoties ar budžetā sociālajai nodrošināšanai
paredzētajiem līdzekļiem.

4. Informācija par plānoto

Nav attiecināms.

projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecināms un var skart
visus novada iedzīvotājus.

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem nav notikušas. Saistošie
noteikumi tiks publicēti vietējā izdevumā “Domes Vēstis” un publicēti
pašvaldības mājaslapā www.aizkraukle.lv.

7. Cita informācija

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

Nav

Šis dokuments ir elektroniski
parakstīts ar drošu elektronisko
parakstu un satur laika zīmogu

L.Līdums

