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Apstiprināti: 

ar 2010.gada 20.oktobra  

Inčukalna novada domes lēmumu, 

protokols Nr.17-38. §. 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 19 /2010 

 

„Par grozījumiem Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 15/2010 

„Inčukalna novada teritorijā esošo kapu uzturēšanas un darbības noteikumi” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 2.punktu, 

21.panta pirmās daļas 16.punktu 

un 43.panta trešo daļu 

 

Izdarīt Inčukalna novada domes 2010.gada 18.augusta saistošajos noteikumos 

Nr.15/2010 „Inčukalna novada teritorijā esošo kapu uzturēšanas un darbības 

noteikumi” šādus grozījumus: 

 

1. svītrot noteikumu 5.3.8.apakšpunktu; 

2. izteikt noteikumu 7.2. apakšpunktu sekojošā redakcijā: 

„7.2. Kapu vietās aizliegts patvarīgi palielināt ierādītās kapavietas robežas.”; 

3. izteikt noteikumu 8.2.apakšpunktu sekojošā redakcijā:  

„8.2. Par 5.3.1.apakšpunktā noteikto prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai 

piemēro naudas sodu fiziskām personām līdz Ls 50, bet juridiskām personām – līdz 

Ls 100.”; 

 4. izteikt noteikumu 8.3.apakšpunktu sekojošā redakcijā: 

„8.3. Par 7.5.punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro naudas sodu fiziskām 

personām no Ls 50 līdz Ls 250, bet juridiskām personām – no Ls 100 līdz Ls 1000. 

  5. izteikt noteikumu 8.4.apakšpunktu sekojošā redakcijā: 

„8.4. Par 5.3.2.apakšpunktā noteikto prasību neievērošanu piemēro naudas sodu 

fiziskām personām no Ls 5 līdz Ls 10, bet juridiskām personām no Ls 10 līdz Ls 50.”; 

 6. izteikt noteikumu 8.5.apakšpunktu sekojošā redakcijā: 

„8.5. Par 5.3.3.apakšpunktā noteikto prasību neievērošanu vainīgo personu sauc pie 

likumā paredzētās atbildības.”; 

7. izteikt noteikumu 8.6.apakšpunktu sekojošā redakcijā: 

„8.6. Par 5.3.4.apakšpunktā noteikto prasību neievērošanu piemēro naudas sodu no Ls 

50 līdz Ls 250.”; 

8. izteikt noteikumu 8.7. apakšpunktu sekojošā redakcijā: 

„8.7. Par 5.3.6., 7.10. un 7.15.apakšpunktā noteikto prasību neievērošanu piemēro 

naudas sodu līdz Ls 50.”; 

9. izteikt noteikumu 8.8. apakšpunktu sekojošā redakcijā: 

„8.8. Par 7.2.apakšpunktā noteikto prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai 

piemēro naudas sodu līdz Ls 250.”; 
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10. izteikt noteikumu 8.9. apakšpunktu sekojošā redakcijā: 

„8.9. Par 7.3.apakšpunktā noteikto prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai 

piemēro naudas sodu līdz Ls 10.”. 

 

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A. Blaus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Saistošo noteikumu Nr. 19/2010 

„Par grozījumiem Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 15/2010 

„Inčukalna novada teritorijā esošo kapu uzturēšanas un darbības noteikumi”” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

1.1. Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 

„Normatīvo aktu projektu sagatavošanas 

noteikumi”3.2.apakspunktu, ka normatīvā akta projektā neietver 

normas, kas dublē augstāka vai tāda paša spēka normatīvā akta 

tiesību normās ietverto normatīvo regulējumu; 

1.2. saistošie noteikumi nosaka esošo kapu uzturēšanu un darbību;  

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

2.1. saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 

2.punktu, pašvaldībām ir jāgādā par savas administratīvās 

teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (kapsētu izveidošana 

un uzturēšana); 

2.2. saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir nodrošināt pašvaldībai 

deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu 

izpildi; 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

3.1. pašvaldības budžetu neietekmē; 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

4.1.  projekts neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā;  

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

6.1. konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu projekta 

izstrādes procesā netika veiktas. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.Blaus 

 

 


