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Grozījumi Lielvārdes novada domes 2010.gada 24.februāra
saistošajos noteikumos Nr.6 „Lielvārdes novada kapsētu izveidošanas un
apsaimniekošanas saistošie noteikumi”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 2.punktu
Izdarīt Lielvārdes novada domes 2010.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Lielvārdes novada kapsētu izveidošanas un apsaimniekošanas saistošie noteikumi” šādus
grozījumus:
1. Aizstāt 1.1.punkta 9.punktā vārdus „veikt visas šajos noteikumos paredzētās darbības” ar
vārdiem „izpildīt šajos noteikumos paredzētos īpašnieka pienākumus un realizēt īpašnieka
tiesības”.
2. Izteikt 1.1.punkta 6.punktu šādā reakcijā:
“6) kapavietas uzturētājs – fiziska persona, ar kuru noslēgts kapavietas uzturēšanas līgums par
kapavietas izveidošanu, uzturēšanu un kopšanu.
3. Svītrot 1.7.punktā vārdus „pēc apsaimniekotāja atzinuma un”.
4. Svītrot 1.11.punktā vārdus „vai apsaimniekotāja”.
5. Svītrot 2.1.punktā vārdus „un apsaimniekotāja”.
6. 2.3.punktā:
6.1. Svītrot 2.3.4.apakšpunktā vārdus „vai apsaimniekotāja”;
6.2. Papildināt ar 2.3.11.apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.3.11. traucēt bēru ceremonijas norisi”.
7. 3.1.punktā:
7.1. Papildināt 3.1.1.apakšunktu aiz vārda „kārtību” ar vārdiem „un nosaka īpašnieka vārdā
veicamos pienākumus un izmantojamās tiesības”.
7.2.Papildināt 3.1.3.apakšpunktu aiz vārda „Pašvaldība” ar vārdu „var”.
8. Aizstāt 3.2.punktā vārdu „apsaimniekotājam” ar vārdu „īpašniekam”.
9. Izteikt 3.3.punktu jaunā redakcijā:
„3.3. Lielvārdes novada kapsētu darba procesu vadīšanu un saimnieciskās darbības
pārraudzību nodrošina kapsētas īpašnieks”.
10. Izteikt 3.4.punktā pirmo teikumu jaunā redakcijā „Kapavietas rakšanas darbus Lielvārdes
novada kapos pārrauga kapsētas īpašnieks.”
11. Aizstāt 3.5., 3.6. 3.7. un 3.8.punktā vārdu „apsaimniekotājs” ar vārdu „īpašnieks”
(attiecīgajā locījumā).

12. Izteikt 4.nodaļas nosaukumu jaunā redakcijā:
“4. Kapavietas uzturēšanas līgums.”
13. Aizstāt 4.1.punktā vārdu „apsaimniekotāju” ar vārdu „īpašnieku”.
14. Aizstāt 4.3.punktā vārdu „apsaimniekotājs” ar vārdu „īpašnieks”.
15. Izteikt 5.1.punktu jaunā redakcijā:
„5.1. Kapavietas nomniekam ir pienākums nodrošināt kapavietas sakopšanu”.
16. Aizstāt 5.5.punktā vārdu „apsaimniekotāju” ar vārdu „pārzini”.
17. Svītrot 5.6. un 5.7.punktā vārdus „apsaimniekotāja vai”.
18. Aizstāt 5.10.1.apakšpunktā vārdu „apsaimniekotājs” ar vārdu „pārzinis”.
19. Aizstāt 6.1.punktā vārdu „izziņu” ar vārdiem „ārsta izsniegtu medicīnisku slēdzienu par
nāvi”;
20. Aizstāt 6.3.punktā vārdu „apsaimniekotājs” ar vārdu „pārzini”.
21. Izteikt 6.4.punktā pirmo teikumu jaunā redakcijā: „ Apbedīšanas pakalpojumus kapsētā
(kapa izrakšana, aizrakšana) personas var veikt pēc kapsētas īpašnieka atļaujas
saņemšanas, saskaņā ar šajos noteikumos noteikto kapa standartu.”
22. Svītrot 6.10.punktā vārdus „un apsaimniekotāju”.
23. Svītrot 7.1.punktā „vai apsaimniekotājs”.
24. Svītrot 7.2.punktā otro teikumu un vārdus „apsaimniekotāja vai”.
25. Svītrot 7.4.punktā vārdus „apsaimniekotājs vai”.
26. Aizstāt 8.2.punktā vārdu „apsaimniekotājam” ar vārdu „īpašniekam”.
27. Svītrot 8.3..punktā vārdus „apsaimniekotāji un”.
28. Aizstāt noteikumu tekstā vārdu “noma” ar vārdu “uzturēšana” un vārdu “nomnieks” ar
vārdu ”uzturētājs” (attiecīgā locījumā).
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