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2019.gada 15.aprīlī
sēdes protokols Nr.4; 7.§

Par grozījumiem Jaunpiebalgas novada domes 2018.gada 6.augusta noteikumos
“Par maksas pakalpojumiem, ko sniedz Jaunpiebalgas novada dome, tās
struktūrvienības un iestādes”, kas pamatojoties uz likumu “Par nodokļiem un
nodevām” nav pašvaldības nodevu objekts”
(ziņo V. Tirzmalis, par šo jautājumu debatēs nepiedalās neviens deputāts)
2019.gada 5.martā Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr.2018-08-03
(turpmāk – spriedums) “Par Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 4.septembra saistošo
noteikumu Nr.27 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”
(turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.27) 18. un 20.punkta atbilstību Latvijas Republikas
Satversmes 1.pantam”.
Ar Spriedumu Satversmes tiesa atzina, ka Saistošo noteikumu Nr.27 apstrīdētās
normas nav atbilstošas Satversmes 1.pantam, proti, Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir prettiesiski
lūgusi maksāt nomas maksu par kapavietām.
Jaunpiebalgas novada dome (turpmāk – dome) 2018.gada 6.augustā apstiprināja
noteikumus “Par maksas pakalpojumiem, ko sniedz Jaunpiebalgas novada dome, tās
struktūrvienības un iestādes”, kas pamatojoties uz likumu “Par nodokļiem un nodevām” nav
pašvaldības nodevu objekts”, ar kuriem tika noteikti pašvaldības apsaimniekošanā esošo
kapsētu uzturēšanas pakalpojumi, kuri paredz arī maksu par kapavietas ierādīšanu, kas ir
pretēji spriedumam.
2019.gada 8.martā ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
(turpmāk – VARAM) 2019.gada 8.marta vēstuli Nr.1-18/2039 “Par Satversmes tiesas
spriedumu kapsētu apsaimniekošanas jomā”, ar kuru VARAM lūdz pārskatīt spēkā esošo
saistošo noteikumu atbilstību spriedumā noteiktajam, kā arī ņemt vērā, ja tiek izstrādāti jauni
saistošie noteikumi. Gadījumā, ja pašvaldības saistošajos noteikumos pastāv šāda satura
tiesību normas un tajos tiek veikti grozījumi, apstrīdēto normu atcelšanai šajā gadījumā nevar
noteikt atpakaļ vērstu spēku un apstrīdētās normas uzskatāmas par spēkā neesošām tikai no
minētā sprieduma publicēšanas dienas.

Dome ir arī saņēmusi arī Tiesībsarga 2019.gada 25.marta vēstuli Nr.6-8/57, kurā
norādīts uz spriedumu un tajā konstatēto, ka pašvaldības nevar noteikt arī nodevu par
kapavietu piešķiršanu un lietošanu, jo tāds nodevas objekts nav paredzēts likumā “Par
nodokļiem un nodevām”.
Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 32.panta otro daļu Satversmes tiesas spriedums
un tajā sniegtā attiecīgās tiesību normas interpretācija ir obligāta visām valsts un pašvaldību
institūcijām (arī tiesām) un amatpersonām, kā arī fiziskajām un juridiskajām personām.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu un
Satversmes tiesas likuma 32.panta otro daļu, ņemot vērā Finanšu, attīstības komitejas
09.04.2019. sēdes atzinumu (protokols Nr.2), Jaunpiebalgas novada dome, atklāti balsojot,
“par” 8 deputāti –Lolita Zariņa, Madara Intenberga, Ilva Grauze, Dainis Šulcs, Aija Sila,
Raimonds Dombrovskis, Mārcis Jukēvics, Pēteris Zivtiņš, „pret” – 0 balsis, „atturas” – 0
balsis, nolemj:
1. Dzēst 2018.gada 6.augusta domes apstiprināto noteikumu “Par maksas
pakalpojumiem, ko sniedz Jaunpiebalgas novada dome, tās struktūrvienības un
iestādes”, kas pamatojoties uz likumu “Par nodokļiem un nodevām” nav pašvaldības
nodevu objekts” III. nodaļu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt domes izpilddirektorei.
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