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S A I S T O Š I E   N O T E I K U M I 

Valkā 
2014.gada 30.oktobrī          Nr.21 

 
 APSTIPRINĀTI 

ar Valkas novada domes 
2014.gada 30.oktobra sēdes lēmumu 

 (protokols Nr.15,18.§) 
 

Grozījumi Valkas novada domes 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.13  
„Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma  

„Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punktu 
 un 21.panta 1.daļas 16.punktu un 43.panta 3.daļu 

 
Izdarīt Valkas novada domes 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.13 „Kapsētu 

uzturēšanas un izmantošanas noteikumi” šādus grozījumus:  
 
1. Izteikt 2.4.1.punktu šādā redakcijā:  

     „2.4.1. Valkas pilsētas Cimzes kapos, Meža kapos un Stoķu kapos - augusta pirmajā 
sestdienā”.      

 
2. Izteikt 2.4.3.punktu šādā redakcijā:  

„2.4.3. Vijciema kapos – augusta otrajā sestdienā.” 
 

 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)             V.A.Krauklis  
 
 

 

 

 

 

 

  



Valkas novada domes saistošo noteikumu  Nr.21 
„Grozījumi Valkas novada domes 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.13 „Kapsētu 

uzturēšanas un izmantošanas noteikumi”” 
paskaidrojuma raksts 

 
 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Lai mirušo piederīgie varētu apmeklēt vairākus kapusvētkus, kas 
līdz šim vienā un tajā pašā laikā notika vairākos Valkas novada un 
kaimiņu novadu kapos, nepieciešams mainīt Valkas un Vijciema 
kapusvētku norises dienu.  

2. Īss projekta satura izklāsts Valkas kapusvētki tiek pārcelti dienu agrāk – uz augusta pirmo 
sestdienu, savukārt Vijciema kapusvētki - uz augusta otro sestdienu. 
 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Saistošie noteikumi neietekmēs pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Netiek plānota ietekme uz uzņēmējdarbības vidi. 
 

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām 

Administratīvās procedūras netiek mainītas. 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā ir notikušas konsultācijas ar 
privātpersonām, un viņu ieteikumi ņemti vērā. 

 
 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts)                        V.A.Krauklis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


