
 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

AKNĪSTES NOVADA DOME 
Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208, 

Tālrunis, fakss 65237751, e-pasts: akniste@akniste.lv 

 

Aknīstes novada domes 2021.gada 28.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.7/2021 

“Grozījums Aknīstes novada domes 16.06.2010. saistošajos noteikumos Nr.15  

„Kapsētu uzturēšanas noteikumi Aknīstes novadā”” 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

 Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts 

nosaka, ka viena no pašvaldību autonomajām funkcijām ir 

kapsētu izveidošana un uzturēšana. 

Aleju kapsēta 2018.gada 29.martā ierakstīta 

zemesgrāmatā uz Aknīstes novada pašvaldības vārda un 

tāpēc ir nepieciešams veikt grozījumu 2010.gada 16.jūnija 

saistošajos noteikumos Nr.15 ”Kapsētu uzturēšanas 

noteikumi Aknīstes novadā”, iekļaujot Aleju kapsētu 

sarakstā, kuras īpašnieks ir Aknīstes novada pašvaldība.  

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošajos noteikumos tiek veikts grozījums, kas nosaka, 

ka Aknīstes novada pašvaldības īpašumā ir Aleju kapsēta, 

kas atrodas Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Saistošo noteikumu grozījuma īstenošanas rezultātā tiek 

prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Saistošie noteikumi tiks ievietoti Aknīstes novada 

pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv. 

6. Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām 

Speciāli līdzdalības pasākumi sabiedrībā nav veikti, 

konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. 

 

Domes priekšsēdētāja                                             V.Dzene 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

AKNĪSTES NOVADA DOME 
Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208, 

Tālrunis, fakss 65237751, e-pasts: akniste@akniste.lv 

APSTIPRINĀTI 

Aknīstes novada domes sēdē 

2021.gada 28.aprīlī (prot. Nr.4, 31.#) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.7/2021 

„ Grozījums Aknīstes novada domes 16.06.2010. saistošajos noteikumos Nr.15  

„Kapsētu uzturēšanas noteikumi Aknīstes novadā”” 

Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 15., 16.punktu 

 

Izdarīt Aknīstes novada domes 2010.gada 16.jūnija saistošajos noteikumos 

Nr.15 „ Kapsētu uzturēšanas noteikumi Aknīstes novadā” šādu grozījumu: 

Izteikt 1.1.6.1.apakšpunktu šādā redakcijā:  

“1.1.6.1. Aknīstes novada pašvaldība – Aknīstes pilsētas kapsēta, Vilkupes 

kapsēta, Emsiņu kapsēta, Ancenes kapsēta, Aleju kapsēta”. 

 
 

 

Domes priekšsēdētāja       V.Dzene 
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