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Par grozījumiem 2017. gada 24. oktobra lēmumā Nr. 234 “Par maksas pakalpojumiem
Ādažu novada Dzimtsarakstu nodaļā”
Satversmes tiesa 2019. gada 5. martā lietā Nr. 2018-08/03 (turpmāk – Spriedums) atcēla
Jūrmalas pilsētas domes saistošos noteikumu normu, kas paredz nomas maksu par kapavietas
izmantošanu, par neatbilstošu Satversmei, cita starpā pasakot, ka pašvaldībām nav tiesības
iekasēt maksu vai nodevu par kapavietas ierādīšanu, uzturēšanu vai nomu, jo kapsētas ir
publiskā lietošanā nodots pašvaldības īpašums, kas kalpo sabiedrības vajadzībām un,
neskatoties uz to, ka pašvaldība nodod atsevišķu kapavietu personas individuālā lietošanā,
piešķirtā kapavieta paliek publiskas lietas daļa, līdz ar to nav tiesiska pamata uzskatīt, ka
pamatojoties uz lēmumu par kapavietas piešķiršanu, pašvaldība var slēgt privāttiesisku
līgumu (kapavietas uzturēšanas līgumu) par publiskas daļas lietošanu un iekasēt par to maksu,
kā arī to, ka kapsētu izveidošana un uzturēšana ir pašvaldības autonomā funkcija.
Ņemot vērā, ka Spriedums nav pārsūdzams, un tas ir radījis neviennozīmīgu izpratni valsts
institūcijām, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM)
29.05.2019. nosūtīja visām pašvaldībām vēstuli Nr.1-18/5200, norādot, ka maksa par
kapavietas rezervāciju ir prettiesiska un attiecībā uz kapavietas piešķiršanu ir izdodams
administratīvs akts, savukārt pašvaldību saistošajos noteikumos ir atrunājama kārtība par
kapavietas piešķiršanu, izmantošanu, uzturēšanu un personu kategorijām, kas var pretendēt uz
kapavietas piešķiršanu, kā arī institūcija, kas pieņem lēmumu par kapavietas piešķiršanu.
Vienlaicīgi, VARAM informē, ka Ministru kabineta 2019. gada maija sēdes protokollēmumā
“Informatīvs ziņojums “Par vienotu tiesiskā regulējuma nepieciešamību ar kapsētu
apsaimniekošanu un ar kapsētu izmantošanu saistīto pakalpojumu jomā”, ņemot vērā
Spriedumā izdarītos secinājumus, vairākām ministrijām tika uzdots līdz 2019. gada 30.
novembrim iesniegt informatīvu ziņojumu par apbedīšanas nozares pilnveidošanu un tiesiskā
regulējuma izstrādi.
Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās
daļas otro punktu un 21.panta pirmās daļas četrpadsmitā punkta „g” apakšpunktu, Satversmes
tiesas 2019. gada 5. marta lietā Nr. 2018-08/03 noteikto, Ādažu novada domes 2017.gada
26.septembra saistošos noteikumus Nr.23/2017 “Par Ādažu pašvaldības kapsētas darbības un
uzturēšanas kārtību”, kā arī Attīstības komitejas 11.06.2019. atzinumu, Ādažu novada dome
NOLEMJ:
1.

Veikt grozījumu Ādažu novada domes 2017.gada 24.oktobra lēmumā Nr. 234 “Par
maksas pakalpojumiem Ādažu novada Dzimtsarakstu nodaļā”, un izteikt tā 5. punktu
šādā jaunā redakcijā:
“5. Noteikt pakalpojumu maksu Baltezera kapos:
Nr.p.k.
5.1.
5.2.
5.3.

Pakalpojuma veids
Kapličas izmantošanu bēru ceremonijai
Kapu rakšanas inventāra noma
Par autotransporta iebraukšanu kapsētas

Maksa EUR (neieskaitot PVN)
50,00
10,00
20,00

“

teritorijā mirušas personas apbedīšanai
(vienas iebraukšanas reizei)

2.

Noteikt, ka līdz grozījumu spēkā stāšanās brīdim Ādažu novada domes 2017.gada
26.septembra saistošajos noteikumos Nr.23/2017 “Par Ādažu pašvaldības kapsētas
darbības un uzturēšanas kārtību” jaunas kapa vietas Baltezera kapos piešķiramas:
2.1. Ādažu novadā deklarēto personu apbedīšanai;
2.2. Ādažu novadā deklarētās personas laulātā, lejupējā (bērna) un tuvākās pakāpes
augšupējā (vecāka) apbedīšanai.

3.

Uzdot Baltezera kapu pārzinim sagatavot un līdz š.g. 8.oktobrim iesniegt domes
Attīstības komitejai grozījumu projektu Ādažu novada domes 2017.gada 26.septembra
saistošajos noteikumos Nr.23/2017 “Par Ādažu pašvaldības kapsētas darbības un
uzturēšanas kārtību” atbilstoši VARAM norādījumiem.

4.

Lēmums stājās spēkā ar pieņemšanas brīdi.

5.

Atbildīgais par lēmuma izpildi - Ādažu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs un
Baltezera kapu pārzinis.

6.

Lēmuma izpildes kontroli veikt domes izpilddirektoram.
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