IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Nr.13/2019
Siguldā
APSTIPRINĀTI
ar Siguldas novada pašvaldības domes
2019.gada 10.oktobra lēmumu
(prot. Nr.15, 28.§)

Par Siguldas pilsētas kapsētas Jaunās kapličas telpu iznomāšanu
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu
I.
Vispārīgie jautājumi
1. Šie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka vienotu kārtību, kādā īslaicīgā nomā
(turpmāk – noma) tiek nodota Siguldas pilsētas kapsētas Jaunās kapličas telpa Nr.2 un
telpa Nr.4 (t.sk. aukstumkamera) mirušā sakopšanai saskaņā ar noteikumu 1.pielikumā
pievienoto telpu plānu (turpmāk kopā – Objekts, atsevišķi – Telpas; Aukstumkamera).
2. Objekts nomā tiek nodots, ievērojot šos noteikumus, Ministru kabineta noteikumus par
publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un
nomas līguma tipveida nosacījumiem, kā arī citus normatīvos aktus, kas saistīti ar Objekta
nodošanu nomā.
3. Finanšu līdzekļi, kas ir iegūti no Objekta nodošanas nomā, ir jāizlieto saskaņā ar spēkā
esošo normatīvo aktu prasībām, tai skaitā, novirzot tos Objekta uzturēšanas un
apsaimniekošanas izdevumu segšanai.
4. Informācijas par nomā nododamo Objektu apkopošanu un pieejamību nodrošina Siguldas
novada kapsētu pārzinis (turpmāk – Kapsētu pārzinis).
5. Par Objekta lietošanu tiek piemērota nomas maksa saskaņā ar Siguldas novada
pašvaldības domes apstiprinātu Siguldas novada kapsētu sniegto maksas pakalpojumu
cenrādi.
II.
Objekta nodošana nomā
6. Objekts ir pieejams:
6.1. īslaicīgai nomai uz laiku ne ilgāku par 8 dienām bez rezervācijas nodrošināšanas;
6.2. nomai ar rezervācijas nodrošināšanu nepārtrauktā (diennakts) režīmā uz laiku ne
ilgāku par 12 mēnešiem.
7. Šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minētajā gadījumā Objekts nomā tiek nodots tikai
apbedīšanas pakalpojumu sniedzējiem - juridiskām personām vai fiziskām personām
(saimnieciskās darbības veicēji, individuālie komersanti), kuru nodarbošanās veids ir
apbedīšana un ar to saistītā darbība.
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8. Trešo personu iesniegumus par attiecīgā Objekta nodošanu nomā izskata un akceptē
Kapsētu pārzinis to iesniegšanas secībā, ņemot vērā Objekta pieejamību.
9. Iesniegumu par Objekta nodošanu nomā aizpilda pēc noteikumu 2.pielikumā esošā
parauga un iesniedz Kapsētu pārzinim.
10. Ja nav nepieciešams pieprasīt no iesnieguma iesniedzēja papildu informāciju, iesniegums
tiek izskatīts:
10.1. ne ilgāk kā 1 (vienas) darba dienu laikā - šo noteikumu 6.1.apakšpunktā
noteiktajā gadījumā;
10.2. ne ilgāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā - šo noteikumu 6.2.apakšpunktā
noteiktajā gadījumā.
11. Uz attiecīgā Objekta nodošanu nomā saskaņā ar šo noteikumu 6.2.apakšpunktu var
pretendēt tādas trešās personas, kurām nav nenokārtotu saistību pret Pašvaldību un tās
iestādēm.
12. Šo noteikumu 6.2.apakšpunktā noteiktajos gadījumos viena Objekta nomas līguma
ietvaros tiek iznomātas divas Aukstumkameru šūnas.
13. Šo noteikumu 6.2.apakšpunktā noteiktajos gadījumos viens apbedīšanas pakalpojumu
sniedzējs vienlaicīgi var noslēgt ne vairāk kā vienu Objekta nomas līgumu.
14. Objekta nomas līgumus ar trešajām personām slēdz Siguldas novada pašvaldības
izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos jautājumos vai viņa prombūtnes laikā persona,
kas viņu aizvieto.
15. Samaksu par Objekta nomu veic:
15.1. šo noteikumu 6.1.apakšpunktā noteiktajā gadījumā pirms pakalpojuma
saņemšanas skaidrā naudā vai, izmantojot maksājumu karti, pie Kapsētu pārzines vai
ar pārskaitījumu Siguldas novada pašvaldības norēķinu kontā. Ja Objekta nomas
uzsākšanas brīdī nepieciešamā nomas pakalpojuma ilgums nav zināms - veicot
priekšapmaksu par 3 (trīs) dienām un atlikušo summu (ja attiecināms) maksājot
atbilstoši faktiskajam pakalpojuma izmantošanas periodam saskaņā ar Siguldas
novada pašvaldības izsniegto rēķinu;
15.2. šo noteikumu 6.2.apakšpunktā noteiktajā gadījumā ar pārskaitījumu saskaņā ar
noslēgtā nomas līguma nosacījumiem.
16. Objekta nomnieks uzņemas pilnu atbildību par tā nomas līguma ietvaros veicamā
pakalpojuma sniegšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
III.
Noslēguma jautājums
17. Noteikumi stājas spēkā 2019.gada 1.novembrī.

Priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

U.Mitrevics
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1.pielikums
Siguldas novada pašvaldības domes
2019.gada 10.oktobra iekšējiem noteikumiem Nr.13/2019
„Par Siguldas pilsētas kapsētas kapličas telpu iznomāšanu”

Jaunās kapličas 1.stāva telpu plāns
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2. pielikums
Siguldas novada pašvaldības domes
2019.gada 10.oktobra iekšējiem noteikumiem Nr.13/2019
„Par Siguldas pilsētas kapsētas Jaunās kapličas telpu iznomāšanu”

Siguldas novada kapsētu pārzinim
Zinātnes ielā 7, Siguldas pagastā
Siguldas novadā, LV-2150

______________________________________________________________________________
(fiziskai personai – vārds, uzvārds, juridiskai personai - nosaukums, reģistrācijas Nr.)

__________________________________________________________________(saziņas adrese)
_______________________________________________________(e-pasta adrese, kontakttālrunis)
IESNIEGUMS
Lūdzu nodot nomā Siguldas pilsētas kapsētas Jaunās kapličas (atzīmēt ar X):
☐ aukstumkameru bez rezervācijas nodrošināšanas (ne ilgāk par 8 dienām);*
☐ aukstumkameru bez rezervācijas nodrošināšanas un telpu mirušā sakopšanai (ne ilgāk par 8 dienām);*
☐ aukstumkameru ar rezervācijas nodrošināšanu (2 aukstumkameras šūnas);
☐ aukstumkameru ar rezervācijas nodrošināšanu (2 aukstumkameras šūnas) un telpu mirušā sakopšanai.
Izvēlētā objekta paredzētais izmantošanas periods (datums/datumi):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Cita informācija, ko iesniedzējs uzskata par svarīgu norādīt:
______________________________________________________________________________
Pielikumā: _____________________________________________________________________
*Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies un apņemos ievērot Sigulda novada pašvaldības domes 2019.gada
10.oktobra iekšējos noteikumus Nr._/2019 “Par Siguldas pilsētas kapsētas Jaunās kapličas telpu nomu” (noteikumi)
un Siguldas pilsētas kapsētas Jaunās kapličas telpu izmantošanas kārtību. Esmu informēts, ka atbilstoši noteikumiem
par izvēlēto pakalpojumu ir veicama priekšapmaksa, kā arī apņemos veikt pilnu samaksu par izmantoto pakalpojumu
atbilstoši Siguldas novada kapsētu sniegto maksas pakalpojumu cenrādim.

20__.gada_________ Iesniedzējs vai tā pārstāvis/pilnvarotā persona:

______________________________________________________________________________
(paraksts, atšifrējums)

Datu pārzinis ir Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000048152, juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigulda,
Siguldas novads, kas veic personas datu apstrādi ar nolūku īslaicīgā nomā nodot Siguldas pilsētas kapsētas Jaunās
kapličas telpas.
Papildus informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnes
www.sigulda.lv sadaļā Pašvaldība / Privātuma politika, iepazīstoties ar Siguldas novada pašvaldības iekšējiem
noteikumiem “Par Siguldas novada pašvaldības personas datu apstrādes privātuma politiku” vai klātienē Siguldas
novada pašvaldības klientu apkalpošanas vietās.

