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14.
Par precizējumiem Rundāles novada domes 2017.gada 30.novembra saistošajos
noteikumos Nr.7 “Rundāles novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”.
Rundāles novada domē 2017. gada 20. decembrī tika reģistrēts Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) elektroniski sūtīts sarakstes dokuments
Reģ.Nr. ***, ar kuru VARAM ir izteikusi iebildumus par Rundāles novada domes 2017.gada
30.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.7 “Rundāles novada kapsētu darbības un
uzturēšanas noteikumi” (turpmāk tekstā - Noteikumi).
Likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturtajā daļā ir noteikts, ka gadījumā, ja saņemts Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums, kurā pamatots saistošo noteikumu vai
to daļas prettiesiskums, pašvaldības dome precizē saistošos noteikumus atbilstoši atzinumā
norādītajam un publicē precizētos saistošos noteikumus. Ja pašvaldības dome nepiekrīt
atzinumam pilnībā vai kādā tā daļā, dome savā lēmumā sniedz atbilstošu pamatojumu, kā arī
publicē saistošos noteikumus. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Rundāles novada dome ir izvērtējusi VARAM iebildumus un to atbilstību normatīvo aktu
prasībām, tādējādi ir precizējusi Noteikumus atbilstoši sarakstes dokumenta 4., 6., 7., 8., 10. un
12.punktā noteiktajiem iebildumiem.
[1] Tomēr Rundāles novada dome nepiekrīt sarakstes dokumenta 1.punktā norādītajiem
argumentiem attiecībā uz to, ka Noteikumu izdošanas pamats jāpapildina ar likuma “Par
pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 4.punktu.
Rundāles novada dome vēlas norādīt, ka likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas
4.punktā ir noteikts, ka pašvaldība ir tiesīga izdot saistošo noteikumus, paredzot tajos
administratīvo atbildību par sabiedrisko kārtību.
Savukārt Noteikumi nav par sabiedriskās kārtības ievērošanu, to izdošanas pamats ir likuma
“Par pašvaldībām” 43.panta trešā daļa, kas savukārt sasaistās ar minētā likuma 15.panta
pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt
par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu
būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto
teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu
savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku
apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).

Līdz ar to Noteikumu izdošanas pamatā atsauce uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešā
daļu ir pamatota un tiesiska.
[2] VARAM 2.iebildumā norāda, ka Noteikumu II. nodaļas nosaukums “Kapsētu iekšējās
kārtības noteikumi” neatbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta ceturtajai daļai, kas
nosaka, ka iekšējais normatīvais akts ir saistošs iestādei (tās struktūrvienībai, darbiniekiem) vai
amatpersonām, attiecībā uz kurām tas izdots. Ievērojot minētos apstākļus nosaukums jāmaina
uz “Kapsētu kārtības noteikumi”.
Rundāles novada dome nepiekrīt šādam iebildumam, jo Noteikumi ir izdoti kā ārējais
normatīvais akts nevis kā iekšējais normatīvais akts. Tas apstāklis, ka Noteikumu II. nodaļas
nosaukumā ir iekļauts vārds “iekšējās”, automātiski nepadara to par atvasinātas publiskas
personas iekšējo normatīvo aktu.
[3] VARAM 3.iebildumā lūdz precizēt saistošo noteikumu 10.punkta vārdu “godbijīgi”, lai
nodrošinātu pašvaldības saistošo noteikumu normu skaidru un nepārprotamu darbību.
Rundāles novada dome nepiekrīt šāda iebildumam, jo vārds “godbijīgi” ir skaidrs un
nepārprotams. Izvērtējot arī terminu un svešvārdu vārdnīcas ir redzams, ka vārda “godbijīgs”
skaidrojums ir “Tāds, kurā izpaužas bijība, cieņa (pret ko)”.
Tādejādi Noteikumu 10.punktā noteiktais formulējums, ka “Kapsētu apmeklētājiem,
strādniekiem, amatniekiem, kopējiem un citām personām, kuras atrodas kapsētā, jāizturas
godbijīgi un klusi” nav prettiesisks.
[4] Attiecībā uz VARAM 5. iebildumu, ka Noteikumos ir jāsvītro 12.6.apakšpunkts un jāsvītro
18.1.apakšpunkts, jo administratīvā atbildība ir par koku patvaļīgu ciršanu ir paredzēta Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk - LAPK) 67.pantā.
Rundāles novada dome nepiekrīt šādam VARAM iebildumam, jo Noteikumu 12.6. un 18.1.punkts
paredz aizliegumu veikt noteiktas darbības, tas ir, cirst un bojāt kokus. Savukārt LAPK 67.pants
paredz administratīvo atbildību par koku ciršanu vai bojāšanu.
Par Noteikumu 12.6. un 18.1.punktā noteiktajām darbībām, vainīgā persona ir saucama pie
LAPK 67.pantā noteiktās atbildības. Ievērojot minētos apstākļus, minētie punkti nav pretrunā ar
LAPK tiesību normām.
[5] VARAM 9.iebildumā atsaucas uz Konkurences padomes Apbedīšanas pakalpojumu tirgus
uzraudzības ziņojumu (ministrijas lietvedības sistēmā reģistrēts 2015.gada 7.jūlijā Nr. ***),
norādot nepieciešamību pašvaldības apbedīšanas pakalpojumu nodošanu apbedīšanas
pakalpojumu sniedzējam attiecībā par Noteikumu 33.punktā norādīto, ka “Bezpiederīgo
personu, kuru pēdējā faktiskā vai deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Rundāles novada
administratīvajā teritorijā, apbedīšanu organizē Rundāles novada domes Sociālais dienests”.
Rundāles novada dome vēlas norādīt, ka atbilstoši Noteikumu 33.punktā noteiktajam, Rundāles
novada domes Sociālais dienesta organizē apbedīšanu. Vārds “organizē” nozīmē, ka Rundāles
novada Sociālais dienests nevis pats veic bezpiederīgas personas apbedīšanas pakalpojumus,
bet gan veic nepieciešamās darbības, tajā skaitā sazinās un izvēlas apbedīšanas biroju, kurš
nodrošinās bezpiederīgās personas apbedīšanu.
Līdz ar to Noteikumu 33.punkts nav pretrunā ar Konkurences padomes Apbedīšanas
pakalpojumu tirgus uzraudzības ziņojumu (ministrijas lietvedības sistēmā reģistrēts 2015.gada
7.jūlijā Nr. ***), kā to norāda VARAM 9.iebildumā.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta
ceturto daļu,
1. precizēt Rundāles novada domes Rundāles novada domes 2017.gada 30.novembra
saistošajos noteikumos Nr.7 “Rundāles novada kapsētu darbības un uzturēšanas
noteikumi”;
2. publicēt precizētos Rundāles novada domes 2017.gada 30.novembra saistošos
noteikumus Nr.7 “Rundāles novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”
Rundāles novada laikrakstā „Rundāles novada ziņas” un mājaslapā internetā:
www.rundale.lv.
Pielikumā: Rundāles novada domes 2017. gada 30. novembra saistošie noteikumi Nr.7
“Rundāles novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”.
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