Pašvaldības īstenoto darbību kapsētu apsaimniekošanā atbilstības
pašnovērtējuma anketa
Revīzijas
jautājums

Kritērijs ir
Ieteicamā rīcība, ja kritērijs nav
izpildīts
izpildīts
(jā/nē/daļēji)
Vai pašvaldības rīcība, nodrošinot kapsētu apsaimniekošanu un ar kapsētu izmantošanu saistītos
pakalpojumus, ir atbilstoša normatīvajiem aktiem, efektīva un ekonomiska?
1. Vai pašvaldības izstrādātā un ieviestā attīstības plānošanas sistēma kapsētu jomā atbilst
normatīvajos aktos noteiktajam, kā arī labas pārvaldības pamatprincipiem?
1.1. Vai pašvaldība ir veikusi situācijas analīzi, lai definētu kapsētu teritorijas un
infrastruktūras attīstībā aktuālās risināmās problēmas un iedzīvotāju vajadzības?
Ir veikta SVID 1 analīze
Izstrādājot nākamā perioda attīstības
plānošanas dokumentus, aicinām ņemt
vērā pašvaldības priekšrocību sniegtās
iespējas konkrētajā jomā
Ir organizētas dažādu grupu,
Nosakot nākamā perioda attīstības
mērķauditoriju aptaujas
prioritātes, aicinām apzināt iedzīvotāju
viedokli par konkrētās jomas attīstībā
nepieciešamo
Veiktās situācijas analīzes
Izstrādājot nākamā perioda attīstības
rezultātā ir definētas aktuālās
plānošanas
dokumentus,
aicinām
problēmas,
iedzīvotāju
izmantot SVID analīzes un aptauju
vajadzības
rezultātus, lai noteiktu pašvaldības
risināmās prioritārās problēmas un
nepieciešamo attīstību
1.2. Vai pašvaldība, nosakot prioritāšu īstenošanai kapsētu jomā veicamos uzdevumus, ir
vērtējusi iespējamās alternatīvas un izvēlējusies no efektivitātes un ekonomiskuma
aspektiem pamatotākos risinājumus?
Pašvaldība
ir
definējusi
alternatīvas
Nosakot kapsētu apsaimniekošanas
Ir
novērtēta
alternatīvo
jomā veicamos uzdevumus, aicinām ne
risinājumu ietekme uz mērķu
tikai meklēt un definēt alternatīvos
sasniegšanu
risinājumus, bet arī izvērtēt to ietekmi
Ir aprēķināta alternatīvo
uz mērķu sasniegšanu un pašvaldības
risinājumu finansiālā ietekme
budžetu
uz pašvaldības budžetu
1.3. Vai pašvaldība ir noteikusi kapsētu teritorijas un infrastruktūras attīstībā definēto mērķu
sasniegšanai veicamo uzdevumu sagaidāmo rezultātu un izmērāmus rezultatīvos
rādītājus, kā arī to sākotnējās un plānotās (sasniedzamās) vērtības?
Pašvaldība ir aprakstījusi
Turpmākajos periodos aktualizējot
1

Noteiktais kritērijs

Priekšrocību un trūkumu, kā arī ārējās vides iespēju un risku novērtēšana, izstrādājot organizācijas stratēģiju, no angļu
val. – SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats) analysis (skatīt: Ekonomikas un finanšu vārdnīca. Rīga:
Apgāds Norden AB – 2003., 350.lpp.).
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2.

attīstības
dokumentos
attīstības plānošanas dokumentus,
noteikto darbību izpildes
aicinām rīcības plānā un investīciju
sagaidāmo rezultātu
plānā iekļaut kapsētu teritorijas un
Ir noteikti rezultatīvie rādītāji
infrastruktūras
attīstībā
veicamo
Lai
noteiktu
mērķu
uzdevumu sagaidāmos rezultātus,
sasniegšanas,
uzdevumu
noteikt to izmērāmus rādītājus, kā arī
izpildes pakāpi, ir noteiktas
salīdzināmas
rezultatīvo
rādītāju
rezultatīvo rādītāju sākotnējās
sākotnējās un sasniedzamās jeb
un sasniedzamās vērtības
vēlamās vērtības
1.4. Vai pašvaldības budžeta dokumentos ir nodrošināta sasaiste ar attīstības plānošanu,
norādot, kāds līdzekļu apjoms ir paredzēts katra uzdevuma izpildei noteiktā periodā?
Ir
izstrādāti
pašvaldības
Aicinām noteikt budžeta pieprasījumos
budžeta
sagatavošanas
iekļaujamās informācijas no attīstības
noteikumi un tajos noteikta
dokumentiem apjomu
precīza
budžeta
pieprasījumos
iekļaujamā
informācija no attīstības
dokumentiem
Ir
sagatavots
budžeta
Aicinām
budžeta
dokumentos
paskaidrojuma raksts, kurā
atspoguļot
līdzekļu
piešķiršanu
pamatota līdzekļu piešķiršana
attīstības plānošanas dokumentos
konkrētu uzdevumu izpildei
norādīto uzdevumu izpildei
Budžeta
pieprasījumos
Aicinām budžeta pieprasījumos sniegt
sniegtas atsauces uz attīstības
atsauces uz attīstības plānošanas
plānošanas
dokumentos
dokumentos noteiktajiem konkrētās
noteiktajiem
mērķiem,
jomas mērķiem, rīcības virzieniem,
uzdevumiem
uzdevumiem
1.5. Vai pašvaldība attīstības plānošanas dokumentos noteiktā kārtībā ir veikusi mērķu
sasniegšanai veicamo uzdevumu izpildes uzraudzību un kontroli?
Pašvaldība
ir
noteikusi
Izstrādājot nākamā perioda attīstības
attīstības plānošanas sistēmas
plānošanas
dokumentus,
aicinām
uzraudzības kārtību
noteikt pašvaldības mērķiem un
kapacitātei
atbilstošu
attīstības
plānošanas un īstenošanas uzraudzības
kārtību
Uzraudzība
ir
īstenota
Aicinām
kontrolēt
pašvaldības
saskaņā
ar
pašvaldības
noteiktās kārtības ievērošanu, tajā
noteikto kārtību
skaitā aktualizēt attīstības plānošanas
dokumentus atbilstoši uzraudzības
rezultātā izdarītajiem secinājumiem
Vai pašvaldība ir nodrošinājusi iedzīvotājiem iespēju cieņpilni apbedīt aizgājēju,
noorganizējot skaidru, vienkāršu procesu un ar to saistīto informāciju, kā arī ir nodrošinājusi
kapsētu izmantošanai ērtu un pieejamu vidi?
2.1. Vai pašvaldība ir izstrādājusi kapsētu izmantošanu reglamentējošus normatīvos aktus vai
izveidojusi pakalpojumu aprakstus, tajos nosakot visus iedzīvotājiem aktuālos ar kapsētu
izmantošanu saistītos jautājumus (kapavietu iegūšana un apsaimniekošana, maksājumi,
maksas pakalpojumi, pakalpojumu saņemšanas kārtība u.tml.)?
Ir
izstrādāti
jomu
Aicinām reglamentēt būtiskos ar
reglamentējoši
saistošie
kapsētu jomu saistītos jautājumus un,
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2.2.

2.3.

noteikumi vai pakalpojumu
ja pašvaldībā ir noteikti ar kapsētu
apraksti, kā arī ir izstrādāts
izmantošanu
saistīti
maksājumi,
maksas
pakalpojumu
izstrādāt skaidru un saprotamu
cenrādis 2
pakalpojumu cenrādi
Pašvaldība ir aprakstījusi
iedzīvotājiem
būtiskus
kapsētu
izmantošanas
jautājumus:
- kapavietu iegūšana;
- kapavietu uzturēšana un
apsaimniekošana,
tajā
skaitā nekoptu kapavietu
aktēšana;
- ar kapsētu izmantošanu
saistīto maksājumu veidi
un apmērs;
- apbedīšanas kārtība
Vai pašvaldība ir nodrošinājusi visas ar kapsētu izmantošanu saistītās informācijas
(saistošie noteikumi, pakalpojumu cenrāži, pakalpojumu saņemšanas kārtība u.c.) ērtu
pieejamību?
Pašvaldības tīmekļa vietnē ir
Aicinām visu ar konkrēto jomu saistīto
izveidota sadaļa/apakšsadaļa
informāciju
izvietot
pašvaldības
par kapsētu apsaimniekošanu
tīmekļa vietnes atbilstošā sadaļā 3
un izmantošanu
Ar kapsētu jomu saistītā
Aicinām informāciju par kapsētu
informācija
ir
izvietota
izmantošanu izvietot stendos pie
stendos pie kapsētām
kapsētām
Ar kapsētu izmantošanu
Aicinām
konkrēto
jomu
saistīto obligāti veicamo
reglamentējošos dokumentus (saistošos
maksājumu
apraksts
un
noteikumus
vai
pakalpojumu
cenrādis
ir
pieejams
aprakstus) un maksas pakalpojumu
vienkopus ar saistošajiem
cenrādi publicēt vienkopus
noteikumiem (ja tādi ir
izstrādāti)
Pašvaldības tīmekļa vietnē ir
Ai Aicinām
VARAM
izstrādāto
ērti
pieejama
VARAM
informatīvo
materiālu
ievietot
izstrādātā kārtība “Mirušo
pašvaldības tīmekļa vietnes sadaļā
apbedīšana soli pa solim”
vienkopus
ar
kapsētu
jomas
informāciju
Vai pašvaldība ir izveidojusi apbedījumu vietu un apbedīšanas uzskaites sistēmu un ir
apzinājusi informāciju par kapsētās pieejamajām apbedījumu vietām, kā arī ir
nodrošinājusi šīs informācijas publicitāti?
Pašvaldībā
ir
izveidots
Aicinām pašvaldību izvērtēt kapsētu
kapsētu plānojums, kurā
plānu izveidi, norādot apbedījumu
norādītas apbedījumu vietas
vietu izkārtojumu, apbedītās personas,
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Ja ir noteikti pašvaldībai (tās institūcijai vai kapitālsabiedrībai) obligāti veicami ar kapsētu izmantošanu saistīti
maksājumi.
3
Piemēram: Pašvaldība / Pakalpojumi / Kapsētu pakalpojumi.
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Informācija par apbedījumu
vietām un apbedītajiem ir
pieejama
attālināti
–
pašvaldības vietnē tīmeklī vai
tml.
Ir
noteikta
apbedīšanas
reģistrācijas kārtība un tiek
reģistrēti apbedījumi

kā
arī
nodrošināt
informācijas
attālinātu
pieejamību
jebkuram
interesentam, piemēram, publicējot
kapsētu plānus un apbedīto sarakstus
pašvaldības tīmekļa vietnē
Aicinām noteikt pašvaldībā vienotu
apbedījumu reģistrācijas un kartēšanas
kārtību
un
nodrošināt
datu
saglabāšanu,
piemēram
dublējot
žurnālu datus elektroniski
Ir noteikta uzraudzība pār
Aicinām nodrošināt kapsētās veikto
pašvaldības
kapsētās
darbību
atbilstības
normatīvajam
veiktajiem apbedījumiem
regulējumam uzraudzību
2.4. Vai pašvaldības izveidotais kapsētu jomas regulējums un uzskaites sistēma ļauj izvērtēt
pašvaldības pieņemto lēmumu par kapsētu teritorijas un infrastruktūras attīstību
pamatotību?
Pašvaldība ir apkopojusi
Aicinām apzināt pieejamo apbedījumu
iepriekš veikto apbedījumu
vietu skaitu
informāciju un apzinājusi
pieejamo apbedījumu vietu
skaitu
Pašvaldības
apkopotā
Aicinām kapsētu teritorijas
un
informācija ir izmantota
infrastruktūras
attīstību
plānot,
lēmumu pieņemšanai par
izvērtējot uzkrāto informāciju par
infrastruktūras
attīstību
pieejamo apbedījumu vietu skaitu,
kapsētās
(teritoriju
apbedījumu intensitāti u.c.
paplašināšana, kapliču būve)
2.5. Vai pašvaldība ir nodrošinājusi kapsētu pieejamību, izveidojot un labiekārtojot apkārtējo
vidi?
Pašvaldība ir izveidojusi ērtu
Aicinām izvērtēt kapsētu teritoriju
un pieejamu vidi kapsētās4
infrastruktūru un labiekārtojumu, un
nepieciešamības gadījumā plānot tā
pilnveidošanu
3. Vai pašvaldības rīcība ar finanšu līdzekļiem, nodrošinot kapsētu darbību un uzturēšanu, ir
ekonomiski pamatota:
3.1. vai pašvaldībā ir nodrošināta atsevišķa kapsētu apsaimniekošanas izdevumu
grāmatvedības uzskaite?
3.2. vai pašvaldība veic precīzu ar kapsētu izmantošanu saistīto maksājumu uzskaiti un
nodrošina atbilstošu ieņēmumu kontroli?
Ir
nodrošināta
kapsētu
Aicinām pārvērtēt konkrētu jomu
izdevumu uzskaite atsevišķā
izdevumu uzskaites sistēmu nolūkā
funkcionālās
klasifikācijas
pilnveidot finanšu analīzes procesus
kodā
pašvaldībā
Pašvaldībā ir nodrošināta
Aicinām stiprināt iekšējās kontroles
ieņēmumu
kontrole
–
sistēmu, nodrošinot regulāru dažādos
4

Tajā skaitā, bet ne tikai sakārtojusi kapsētu pievedceļus, ierīkojusi norādes un informācijas stendus, auto
stāvlaukumus, apgaismojumu, izveidojusi un uztur celiņu tīklu, izveidojusi atkritumu novietnes un noorganizējusi to
savākšanu, ierīkojusi ūdens ņemšanas vietas, tualetes, labiekārtojusi kapusvētku norises vietas, izvietojusi soliņus.
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pakalpojumu uzskaites dati
reģistros un grāmatvedības uzskaitē
tiek regulāri salīdzināti ar
atspoguļotās
informācijas
grāmatvedības reģistriem
salīdzināšanu
3.3. vai pašvaldībā ir izstrādāta maksas pakalpojumu cenu noteikšanas un izdevumu sadales
metodika?
3.4. vai pašvaldība ir veikusi ar kapsētu izmantošanu un uzturēšanu saistīto faktisko izdevumu
kalkulāciju un tās noteiktās maksas pakalpojumu cenas atbilst faktiskajiem izdevumiem?
Pašvaldībā
ir
izstrādāta
Aicinām izstrādāt metodiku maksas
maksas pakalpojumu cenu
pakalpojumu cenu noteikšanai un
noteikšanas un izdevumu
izdevumu sadalei
sadales metodika
Pašvaldība
ir
veikusi
Aicinām aktualizēt izmaksu aprēķinus
kalkulāciju
ar
kapsētu
nolūkā apzināt katra pakalpojuma
izmantošanu
saistīto
faktiskās izmaksas
pakalpojumu
faktisko
izmaksu noteikšanai
Pašvaldības noteiktās maksas
Aicinām izvērtēt maksas pakalpojumu
pakalpojumu cenas atbilst
cenu
atbilstību
faktiskajiem
faktiskajiem izdevumiem
izdevumiem
un
nepieciešamības
gadījumā domes sēdē lemt par cenas
aktualizēšanu
vai
pakalpojuma
līdzfinansēšanu no pašvaldības budžeta
3.5. vai pašvaldība sniedz tikai tādus maksas pakalpojumus kapsētu jomā, kurus nevar
nodrošināt tirgus, un pirms dalības uzsākšanas apbedīšanas pakalpojumu tirgū ir veiktas
normatīvajā aktā5 noteiktās darbības?
Pašvaldība
nesniedz
ar
apbedīšanu
saistītus
jā – nesniedz/
pakalpojumus,
kuri
nav
nē – sniedz
attiecināmi uz pašvaldību
Aicinām veikt izvērtējumu un pamatot
funkcijas 6 izpildi
komercdarbību vai novērst nepamatotu
Pašvaldība,
sniedzot
ar
iesaistīšanos
komercdarbībā
apbedīšanu
saistītus
apbedīšanas jomā
pakalpojumus, ir izpildījusi
normatīvajā aktā7 noteikto –
ir veikusi izvērtējumu
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Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pants.
Gādāt par kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošanu un uzturēšanu.
7
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pants.
6
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