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DOMES SĒDES PROTOKOLS  
Nr.7 

 
Pārgaujas novada Stalbes pagastā                                                     2015.gada 23.jūlijā 
 
Sēde sasaukta  plkst. 15.00 
Sēdi atklāj plkst. 15.00 

 
Darba kārtība 

1. Pārskats par 19.06.2015. domes sēdē pieņemto lēmumu izpildi  
 INFORMĒ: M.DRUBIŅA, izpilddirektore 
2. Par Pārgaujas novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību platības precizēšanu 
3. Par nosaukuma /dzēsts/ piešķiršanu Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamajam 

īpašumam 
4.  Par zemes ierīcības projekta izstrādi Pārgaujas novada Raiskuma pagasta nekustamajam 

īpašumam /dzēsts/ 
5. Par platības apstiprināšanu Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamā īpašuma /dzēsts/ 

zemes vienībām 
6. Par zvejas rīku licenču piešķiršanu zvejai ar tīkliem Sāruma ezerā 
 ZIŅO: M.KRASTIŅŠ, Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājas vietnieks 
7. Par saistošo noteikumu Nr.7 „Grozījumi Pārgaujas novada domes Saistošajos noteikumos 

Nr. 28 „Par materiālo pabalstu Pārgaujas novadā’’” apstiprināšanu 
8. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 
9. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

ZIŅO: N.RUĶIS, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs  
 

Sēdi vada – Pārgaujas  novada domes  priekšsēdētājs Hardijs VENTS 
Protokolē – Pārgaujas novada pašvaldības Kancelejas nodaļas vadītājas p.i. Inese ZAĻĀ 

 
Piedalās:  

Deputāti:  Imants KALNIŅŠ, Normunds RUĶIS, Juris BALTGALVIS, Monvids KRASTIŅŠ, 
Alfs    LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Rudīte VASILE, Nauris REINHARDS; 

Pašvaldības administrācijas darbinieki: 
Maruta DRUBIŅA, izpilddirektore; 
Renāte KALNIŅA, Bāriņtiesas priekšsēdētāja; 
Anita KALNIŅA, Sociālā dienesta vadītāja; 
Baiba ZVEJNIECE, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja; 
Edgars GRUZDIŅŠ-CĪRULIS, datortehnikas un datorsitēmu administratora p.i.; 
Solveiga RUSKA, kultūras pasākumu organizatore; 
Didzis  BAUMANIS, pašvaldības policijas vadītājs; 
Daiga KŪRIŅA, Attīstības plānošanas nodaļas speciāliste zemes nomas 

jautājumos; 



Anita DZALBA, Attīstības plānošanas nodaļas zemes lietu speciāliste; 
Dace RUBLE, Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja; 
Stefānija JANČEVSKA,  Attīstības plānošanas nodaļas sabiedrisko attiecību un 

jauniešu lietu speciāliste; 
Līga MEDNE, Finanšu nodaļas vadītāja. 

 
 
Sēdes vadītājs atklāj domes sēdi un lūdz papildus iekļaut izsludinātajā domes sēdes darba 

kārtībā šādus jautājumus:  
1. Par Saistošo noteikumu Nr.8 „Noteikumi par Līgatnes pārceltuves brīvbiļešu piešķiršanas 

kārtību” izdošanu 
ZIŅO: I.ZAĻĀ, Pārgaujas novada pašvaldības  juriskonsulte 

2. Par nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam /dzēsts/, Raiskuma pagastā, Pārgaujas 
novadā, un adreses piešķiršanu zemes vienībai un ar to funkcionāli saistītajai ēkai  
ZIŅO: D.RUBLE, Pārgaujas novada pašvaldības  Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas 
plānotāja 

3. Par pārdošanas cenas noteikšanu Pārgaujas novada brošūrai “Pārgaujas novads mielojas” 
ZIŅO: H.VENTS, Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs 

 
Sēdes vadītājs aicina deputātus balstot par šāda papildus jautājuma iekļaušanu sēdes darba 

kārtībā: „Par Saistošo noteikumu Nr.8 „Noteikumi par Līgatnes pārceltuves brīvbiļešu piešķiršanas 
kārtību” izdošanu”. 

Pārgaujas novada dome atklāti balsojot: PAR- 9 (Hardijs VENTS, Imants KALNIŅŠ, Normunds 
RUĶIS, Juris BALTGALVIS, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs    LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Rudīte VASILE, 
Nauris REINHARDS), PRET-  nav, ATTURAS- nav, NOLEMJ:  

 Iekļaut sēdes darba kārtībā jautājumu par Saistošo noteikumu Nr.8 „Noteikumi par Līgatnes 
pārceltuves brīvbiļešu piešķiršanas kārtību” izdošanu. 

 
Sēdes vadītājs aicina deputātus balstot par šāda papildus jautājuma iekļaušanu sēdes darba 

kārtībā: „Par nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam /dzēsts/, Raiskuma pagastā, Pārgaujas 
novadā, un adreses piešķiršanu zemes vienībai un ar to funkcionāli saistītajai ēkai”. 

Pārgaujas novada dome atklāti balsojot: PAR- 9 (Hardijs VENTS, Imants KALNIŅŠ, Normunds 
RUĶIS, Juris BALTGALVIS, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs    LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Rudīte VASILE, 
Nauris REINHARDS), PRET-  nav, ATTURAS- nav, NOLEMJ:  

 Iekļaut sēdes darba kārtībā jautājumu par nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam 
/dzēsts/, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, un adreses piešķiršanu zemes vienībai un ar to 
funkcionāli saistītajai ēkai. 

 
Sēdes vadītājs aicina deputātus balstot par šāda papildus jautājuma iekļaušanu sēdes darba 

kārtībā: „Par pārdošanas cenas noteikšanu Pārgaujas novada brošūrai “Pārgaujas novads 
mielojas””. 

Pārgaujas novada dome atklāti balsojot: PAR- 9 (Hardijs VENTS, Imants KALNIŅŠ, Normunds 
RUĶIS, Juris BALTGALVIS, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs    LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Rudīte VASILE, 
Nauris REINHARDS), PRET-  nav, ATTURAS- nav, NOLEMJ:  

 Iekļaut sēdes darba kārtībā jautājumu par pārdošanas cenas noteikšanu Pārgaujas novada 
brošūrai “Pārgaujas novads mielojas”. 

 
Sēdes vadītājs aicina deputātus apstiprināt sēdes darba kārtību ar iekļautajiem papildus 

jautājumiem, informējot, ka Attīstības un tautsaimniecības komitejā skatītos  jautājumus ziņos 
R.VASILE, Pārgaujas novada dome atklāti balsojot: PAR- 9 (Hardijs VENTS, Imants KALNIŅŠ, 
Normunds RUĶIS, Juris BALTGALVIS, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs    LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, 
Rudīte VASILE, Nauris REINHARDS), PRET-  nav, ATTURAS- nav, NOLEMJ: 

Apstiprināt šādu 2015.gada 23.jūlija domes sēdes darba kārtību: 
1. Pārskats par 19.06.2015. domes sēdē pieņemto lēmumu izpildi  
 INFORMĒ: M.DRUBIŅA, izpilddirektore 
2. Par Pārgaujas novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību platības precizēšanu 



3. Par nosaukuma /dzēsts/ piešķiršanu Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamajam 
īpašumam 

4.  Par zemes ierīcības projekta izstrādi Pārgaujas novada Raiskuma pagasta nekustamajam 
īpašumam /dzēsts/ 

5. Par platības apstiprināšanu Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamā īpašuma /dzēsts/ 
zemes vienībām 

6. Par zvejas rīku licenču piešķiršanu zvejai ar tīkliem Sāruma ezerā 
 ZIŅO: R.VASILE, Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja 
7. Par saistošo noteikumu Nr.7 „Grozījumi Pārgaujas novada domes Saistošajos noteikumos 

Nr. 28 „Par materiālo pabalstu Pārgaujas novadā’’” apstiprināšanu 
8. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 
9. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

ZIŅO: N.RUĶIS, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs  
10. Par Saistošo noteikumu Nr.8 „Noteikumi par Līgatnes pārceltuves brīvbiļešu piešķiršanas 

kārtību” izdošanu 
ZIŅO: I.ZAĻĀ, Pārgaujas novada pašvaldības  juriskonsulte 

11. Par nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam /dzēsts/, Raiskuma pagastā, Pārgaujas 
novadā, un adreses piešķiršanu zemes vienībai un ar to funkcionāli saistītajai ēkai  
ZIŅO: D.RUBLE, Pārgaujas novada pašvaldības  Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas 
plānotāja 

12. Par pārdošanas cenas noteikšanu Pārgaujas novada brošūrai “Pārgaujas novads mielojas” 
ZIŅO: H.VENTS, Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs 
 

1. § 
Pārskats par 19.06.2015. domes sēdē pieņemto lēmumu izpildi  

INFORMĒ: M.DRUBIŅA, izpilddirektore 
 

Noklausījušies izpilddirektores Marutas DRUBIŅAS informāciju par 19.06.2015. domes sēdē 
pieņemto lēmumu izpildi, deputāti pieņem zināšanai. 

 
2.§ 

Par Pārgaujas novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību platības precizēšanu 

ZIŅO: R.VASILE, Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja 
Jautājumu un debates nav. 

 
Pārgaujas novada pašvaldībai (turpmāk tekstā arī Pašvaldība) realizējot likumā „Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktās autonomās funkcijas un pamatojoties uz 
Valsts zemes dienesta 25.06.2015. elektroniski saņemto vēstuli “Pašvaldības lietojumā/valdījumā 
esošo zemes vienību skaits, kur platība kartē un tekstā pārsniedz pieļaujamo nesaisti”, ar kuru 
Pašvaldība tika informēta par Kadastra informācijas sistēmas teksta datos reģistrēto platību un 
kadastra kartes platību, kas pārsniedz pieļaujamās platību atšķirības robežas, attiecībā uz 
pašvaldībai piekrītošajām zemēm, kā arī saskaņā ar Ministru kabineta 10.04.2012. noteikumu 
Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 132.1. un 
132.3.apakšpunktu, Pašvaldībai jāpieņem lēmums par zemes vienību platības precizēšanu atbilstoši 
Kadastra informācijas sistēmas kadastra kartē reģistrētajai platībai. 

 
Ņemot vērā augstāk minēto, Pārgaujas novada domes Attīstības un tautsaimniecības 

komitejas 16.07.2015. atzinumu (protokols Nr.7), Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot: PAR- 9 
(Hardijs VENTS, Imants KALNIŅŠ, Normunds RUĶIS, Juris BALTGALVIS, Monvids KRASTIŅŠ, 
Alfs    LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Rudīte VASILE, Nauris REINHARDS), PRET-  nav, ATTURAS- nav, 
NOLEMJ: 

 
1. Precizēt Pārgaujas novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību platības saskaņā ar 

pielikumu. 



2. Uzdot: 
2.1. Pārgaujas novada pašvaldības Kancelejas nodaļai (vadītāja I.KALNIŅA) lēmumu piecu 

darba dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt Valsts zemes dienesta Vidzemes 
reģionālās nodaļas Cēsu birojam, adrese: Maija iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101; 

2.2. Finanšu nodaļai (vadītāja L.MEDNE) veikt attiecīgas izmaiņas grāmatvedības uzskaitē, 
precizējot Pārgaujas novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību platības saskaņā ar 
pielikumu. 

 
 

3. § 
Par nosaukuma /dzēsts/ piešķiršanu  

Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamajam īpašumam 

ZIŅO: R.VASILE, Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja 
Jautājumu un debates nav. 

 
Pārgaujas novada pašvaldībā (turpmāk tekstā – Pašvaldība) 06.07.2015. saņemts 

/dzēsts/pārstāves /dzēsts/, dzīvesvietas adrese: /dzēsts/, 02.07.2015. iesniegums (Pašvaldībā 
reģistrēts ar Nr. /dzēsts/), ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma zemes gabalam ar kadastra 
apzīmējumu dzēsts Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, nosaukumu pēc pašvaldības iniciatīvas. 

Izvērtējot saņemto iesniegumu, tam pievienotos dokumentus, normatīvajos aktos noteikto, 
Pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 

/dzēsts/ 
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 

9. panta pirmās daļas 1. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 
maiņas kārtība” 2., 18. un 30. punktu un uz /dzēsts/ pārstāves /dzēsts/ 02.07.2015.  iesniegumu,  
Pārgaujas novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 16.07.2015. atzinumu (protokols 
Nr.7), Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot: PAR- 9 (Hardijs VENTS, Imants KALNIŅŠ, 
Normunds RUĶIS, Juris BALTGALVIS, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs    LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, 
Rudīte VASILE, Nauris REINHARDS), PRET-  nav, ATTURAS- nav, NOLEMJ: 

 
1. Piešķirt nekustamajam īpašumam Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, kas sastāv no viena 

zemes gabala ar kadastra apzīmējumu /dzēsts/, platība 2.09 ha (vairāk vai mazāk - cik 
izrādīsies pie zemes kadastrālās uzmērīšanas, ņemot vērā pieļaujamo nesaisti), nosaukumu 
/dzēsts/. 

2. Noteikt zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu /dzēsts/, platība 2.09  ha (vairāk vai mazāk 
- cik izrādīsies pie zemes kadastrālās uzmērīšanas, ņemot vērā pieļaujamo nesaisti), 
lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 
(lietošanas mērķa kods 0101). 

3. Pārgaujas novada pašvaldības Kancelejas nodaļai (vadītājas I.Kalniņa) lēmumu nosūtīt:  
3.1. Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu birojam, adrese: Maija iela 1, Cēsis, 

Cēsu novads, LV-4101; 
3.2.  /dzēsts/ pārstāvei /dzēsts/, dzīvesvietas adrese: /dzēsts/. 

 
Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās 

rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās 
dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses. 

 
 

4. § 
Par zemes ierīcības projekta izstrādi  

Pārgaujas novada Raiskuma pagasta nekustamajam īpašumam /dzēsts/ 

ZIŅO: R.VASILE, Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja 
Jautājumu un debates nav. 

 



Pārgaujas novada pašvaldībā (turpmāk tekstā - Pašvaldība) 07.07.2015. saņemts no /dzēsts/, 
personas kods /dzēsts/, adrese: /dzēsts/, iesniegums (Pašvaldībā reģistrēts ar Nr. /dzēsts/) ar lūgumu 
atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma /dzēsts/, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads, kadastra 
Nr./dzēsts/, lauksaimniecības zemi 6.8 ha platībā, atbilstoši pievienotajai zemes robežu plānā 
iezīmētajai skicei.  

Izskatot Pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatēts:  
/dzēsts/ 
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz LR Zemes ierīcības likuma 5. panta 1. punktu, 9. 

panta pirmo daļu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 
noteikumi” 9. punkta 9.1. apakšpunktu, 11. punktu, Pārgaujas novada domes 27.06.2013. 
apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.12 „Par Pārgaujas novada teritorijas plānojuma 
2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”, /dzēsts/ 
07.07.2015. iesniegumu, Pārgaujas novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas 
16.07.2015. atzinumu (protokols Nr.7), Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot: PAR- 9 (Hardijs 
VENTS, Imants KALNIŅŠ, Normunds RUĶIS, Juris BALTGALVIS, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs    
LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Rudīte VASILE, Nauris REINHARDS), PRET-  nav, ATTURAS- nav, 
NOLEMJ: 

 
1. Atļaut sadalīt nekustamā īpašuma /dzēsts/, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads, kadastra 

Nr. /dzēsts/, zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu /dzēsts/ divos zemes gabalos. 
2. Veikt zemes ierīcības projekta izstrādi saskaņā ar lēmumam pievienoto zemes ierīcības 

projekta darba uzdevumu - 2. pielikumu un zemes gabala sadalīšanas plāna skici  - 3. 
pielikumu.   

3. Uzdot Pārgaujas novada pašvaldības Kancelejas nodaļai (vadītāja I.Kalniņa) lēmumu 5 
darba dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt /dzēsts/,  adrese: /dzēsts/. 

 
Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās 

rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās 
dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses. 

 
 

5. § 
Par platības apstiprināšanu Pārgaujas novada Stalbes pagasta  

nekustamā īpašuma /dzēsts/ zemes vienībām 

ZIŅO: R.VASILE, Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja 
Jautājumu un debates nav. 

 
Pārgaujas novada pašvaldībā (turpmāk tekstā – Pašvaldība) saņemts 06.07.2015. /dzēsts/, 

personas kods /dzēsts/, adrese: /dzēsts/, 27.06.2015. iesniegums (Pašvaldībā reģistrēts ar Nr. 
/dzēsts/) ar lūgumu apstiprināt pēc kadastrālās uzmērīšanas Pārgaujas novada Stalbes pagasta 
nekustamā īpašumā /dzēsts/, kadastra Nr. /dzēsts/, zemes vienību kopējo precizēto platību – 
10.1286 ha, t.sk., zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu /dzēsts/, precizēto platību 1.3186 ha un 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu /dzēsts/, precizēto platību 0.96 ha. 

Izvērtējot saņemto iesniegumu, tam pievienotos dokumentus, Pašvaldības rīcībā esošo 
informāciju, konstatēts: 

/dzēsts/  
Pamatojoties uz iepriekšminēto un uz /dzēsts/ 27.06.2015. iesniegumu, LR likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  Pārgaujas novada domes Attīstības un 
tautsaimniecības komitejas 16.07.2015. atzinumu (protokols Nr.7), Pārgaujas novada dome, 
atklāti balsojot: PAR- 9 (Hardijs VENTS, Imants KALNIŅŠ, Normunds RUĶIS, Juris 
BALTGALVIS, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs    LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Rudīte VASILE, Nauris 
REINHARDS), PRET-  nav, ATTURAS- nav, NOLEMJ: 

  
1. Apstiprināt pēc kadastrālās uzmērīšanas Pārgaujas novada Stalbes pagasta nekustamā īpašumā 

/dzēsts/, kadastra Nr. /dzēsts/, zemes vienību kopējo precizēto platību – 10.1286 ha, t.sk., 



zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu /dzēsts/, precizēto platību 1.3186 ha un zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu /dzēsts/, precizēto platību 0.96 ha. 

2. Pārgaujas novada pašvaldības Kancelejas nodaļai (vadītāja I.Kalniņa) lēmumu nosūtīt: 
2.1. Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu birojam, adrese: Maija iela 1, Cēsis, 

Cēsu novads, LV-4101; 
2.2.  SIA „Metrum”, reģistrācijas Nr.40003388748, /dzēsts/, adrese: Rīgas iela 7, Limbaži, LV-

4001; 
2.3. /dzēsts/, adrese: /dzēsts/. 

 
Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona 

tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai 
nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses). 

 
 

6. § 
Par zvejas rīku licenču piešķiršanu zvejai ar tīkliem Sāruma ezerā 

ZIŅO: R.VASILE, Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāja 
Jautājumu un debates nav. 

  
Pārgaujas novada pašvaldība saņēmusi Limbažu novada iedzīvotājas iesniegumu ar 

lūgumu piešķirt viņai zvejas rīku licenci zvejai ar tīklu Sāruma ezerā ar kopējo pieprasīto tīkla 
garumu 30 metri.   

Izskatot augstāk minēto iesniegumu, Pārgaujas novada pašvaldība konstatē. 
1) Saskaņā ar Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumu Nr. 796 „Noteikumi par 

rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3.1. punktu, 
zvejas rīku limits 2015. gadā Sāruma ezerā ir 810 metri.  

2) Saskaņā ar Ministru Kabineta 02.05.2007. noteikumu Nr. 295 „Noteikumi par 
rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”:  
14.punktu zvejā aizliegts izmantot šādus zvejas rīkus: 
14.2.punktu zvejā Sāruma ezerā aizliegts izmantot tīklus, kuru garums ir mazāks par 30 
metriem;  
14.3.1.apakšpunktu vairāk nekā vienu zivju murdu, kura sētas garums vai spārnu 
atvērums nav lielāks par 30 m. 
 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, Pārgaujas novada domes Attīstības un tautsaimniecības 
komitejas 16.07.2015. atzinumu (protokols Nr.7), Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot: PAR- 7 
(Hardijs VENTS, Imants KALNIŅŠ, Normunds RUĶIS, Juris BALTGALVIS, Monvids KRASTIŅŠ, 
Alfs    LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME), PRET-  (Nauris REINHARDS), ATTURAS- (Rudīte VASILE), 
NOLEMJ: 

1. Piešķirt zvejas rīku licenci zvejai ar vienu 30 m tīklu Sāruma ezerā  /dzēsts/ - deklarētā 
adrese: /dzēsts/.  

2. Noteikt zvejas rīku limita vienas vienības 1 metra maksu 1.14 euro (viens euro un 
četrpadsmit centi).   

 
Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona 

tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai 
nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses). 

 
 

7. § 
Par saistošo noteikumu Nr. 7„Grozījumi Pārgaujas novada domes Saistošajos noteikumos Nr. 

28 „Par materiālo pabalstu Pārgaujas novadā’’” apstiprināšanu 

ZIŅO: N.RUĶIS, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs 
Jautājumu un debates nav. 

 



Ar Pārgaujas novada domes 2013.gada 28.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.14, 
20.§) izdoti saistošie noteikumi Nr.28 “Par materiālo pabalstu Pārgaujas novadā’’.  

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro daļu 
sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabinets un 
pašvaldību dome, saskaņā ar minētā likuma 32.pantu sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu 
atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai 
apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas 
uzlabošanā.  

Saskaņā ar Ministru kabineta 03.02.2009. noteikumiem Nr.108 “Normatīvo aktu 
sagatavošanas noteikumi’’ 186.punktu, lai izdarītu grozījumus pašvaldību saistošajos noteikumos, 
sagatavo pašvaldību saistošo noteikumu grozījumu projektu.  

Pamatojoties uz iepriekš minēto un  Pārgaujas novada domes 16.07.2015. Sociālo, 
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.7), Pārgaujas novada 
dome, atklāti balsojot:  PAR- 9 (Hardijs VENTS, Imants KALNIŅŠ, Normunds RUĶIS, Juris 
BALTGALVIS, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs    LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Rudīte VASILE, Nauris 
REINHARDS), PRET-  nav, ATTURAS- nav, NOLEMJ: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.7 “Grozījumi Pārgaujas novada domes Saistošajos 
noteikumos Nr. 28 „Par materiālo pabalstu Pārgaujas novadā’’ apstiprināšanu saskaņā ar 
4.pielikumu. 

2. Uzdot Pārgaujas novada pašvaldības Kancelejas nodaļai (vadītāja I.KALNIŅA) 
nodrošināt: 

2.1. Pārgaujas novada domes 23.07.2015. apstiprinātos Saistošos noteikumus Nr.7 “Par 
materiālajiem pabalstiem Pārgaujas novadā’’ un paskaidrojuma rakstu  (5.pielikums) 
triju darba dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai; 

2.2. saistošo noteikumu publicēšanu Pārgaujas novada pašvaldības informatīvajā 
izdevumā “Pārgaujas novada vēstis’’. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Pārgaujas novada pašvaldības izpilddirektorei 
M.DRUBIŅAI.  

 
8. § 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu /dzēsts/ 

ZIŅO: N.RUĶIS, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs 
JAUTĀ: H.VENTS  
ATBILD: A.KALNIŅA 
Debates nav. 

 
Pārgaujas novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) 12.05.2015. saņemts nekustamā īpašuma 

/dzēsts/, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, īpašnieka /dzēsts/ iesniegums (reģistrācijas Nr. 
/dzēsts/) (turpmāk – Iesniegums), kurā lūgts anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu /dzēsts/, personas 
kods /dzēsts/ deklarētā dzīvesvieta /dzēsts/, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, sakarā ar to, ka 
/dzēsts/ . 

Pārgaujas novada dome, izvērtējot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības un tās 
rīcībā esošo informāciju, konstatēja:  

/dzēsts/ 
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 1., 2.punktu, piekto un 

sesto daļu,  3.panta pirmo un otro daļu, Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.Nr.72 “Kārtība, 
kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu’’ 5.punktu, un Pārgaujas novada domes 16.07.2015. 
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.7), Pārgaujas 
novada dome, atklāti balsojot:  PAR- 9 (Hardijs VENTS, Imants KALNIŅŠ, Normunds RUĶIS, 
Juris BALTGALVIS, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs    LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Rudīte VASILE, Nauris 
REINHARDS), PRET-  nav, ATTURAS- nav, NOLEMJ: 

1.   Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu dzēsts, personas kods dzēsts, /dzēsts/, Straupes pagasts, 
Pārgaujas novads. 

2. Lēmums par deklarēto ziņu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Lēmumu izpildīt 
nekavējoties pēc tā spēkā stāšanās.   



3. Lēmuma izpildi – deklarēto ziņu anulēšanu uzdot veikt Pārgaujas novada pašvaldības lietvedei. 
4.  Lēmumu par deklarēto ziņu anulēšanu nosūtīt:  
      4.1. /dzēsts/uz adresi: /dzēsts/; 
      4.2. /dzēsts/ uz adresi: /dzēsts/. 
5. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Pārgaujas novada pašvaldības izpilddirektorei Marutai 

DRUBIŅAI.  
 

Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona 
tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai 
nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses).  

 
9. § 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu /dzēsts/ 

ZIŅO: N.RUĶIS, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs 
Jautājumu un debates nav. 

 
Pārgaujas novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) 12.05.2015. saņemts nekustamā īpašuma 

/dzēsts/, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, īpašnieka /dzēsts/ iesniegums (reģistrācijas Nr. 
/dzēsts/) (turpmāk – Iesniegums), kurā lūgts anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu /dzēsts/, personas 
kods /dzēsts/, deklarētā dzīvesvieta /dzēsts/, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, sakarā ar to, ka 
/dzēsts/ . 

Pārgaujas novada dome, izvērtējot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības un tās 
rīcībā esošo informāciju, konstatēja:  

/dzēsts/Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas 1., 2.punktu, 
piekto un sesto daļu,  3.panta pirmo un otro daļu, Ministru kabineta 11.02.2003. noteikumu Nr.Nr.72 
“Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu’’ 5.punktu, un Pārgaujas novada domes 
16.07.2015. Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.7), 
Pārgaujas novada dome, atklāti balsojot: PAR- 9 (Hardijs VENTS, Imants KALNIŅŠ, Normunds 
RUĶIS, Juris BALTGALVIS, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs    LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Rudīte VASILE, 
Nauris REINHARDS), PRET-  nav, ATTURAS- nav, NOLEMJ: 

 
1.   Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu /dzēsts/, personas kods /dzēsts/, /dzēsts/, Straupes 

pagasts, Pārgaujas novads. 
2. Lēmums par deklarēto ziņu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Lēmumu izpildīt 

nekavējoties pēc tā spēkā stāšanās.   
3. Lēmuma izpildi – deklarēto ziņu anulēšanu uzdot veikt Pārgaujas novada pašvaldības lietvedei. 
4.  Lēmumu par deklarēto ziņu anulēšanu nosūtīt:  
      4.1. /dzēsts/ uz adresi: /dzēsts/; 
      4.2. /dzēsts/ uz adresi: /dzēsts/. 
5. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Pārgaujas novada pašvaldības izpilddirektorei Marutai 

DRUBIŅAI.  
 

Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona 
tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai 
nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses).  

 
 

10. § 
Par Saistošo noteikumu Nr.8 „Noteikumi par Līgatnes pārceltuves  

brīvbiļešu piešķiršanas kārtību” izdošanu 

ZIŅO: I.ZAĻĀ, Pārgaujas novada pašvaldības  juriskonsulte 
IZSAKĀS: H.VENTS, R.VASILE, I.KALNIŅŠ, J.BALTGALVIS, N.REINHARDS, J.PLŪME 
 

Nolūkā nodrošināt atbalstu tām Pārgaujas novadā deklarētajām personām, kuras Līgatnes 
peldošo pārceltuvi izmanto ikdienā nokļūšanai: 1) uz Līgatnes novadā esošu sev piederošu 
nekustamo īpašumu; 2) pie Līgatnes novadā dzīvojošiem  radiniekiem taisnā līnijā līdz 



3.radniecības pakāpei un sāņu līnijā līdz 1.radniecības pakāpei un ja šo radinieku apmeklējums ir 
ikdienas nepieciešamība; 3)  uz izglītības vai interešu izglītības iestādi, nodarbībām, kolektīvu 
mēģinājumiem Līgatnes novadā; 4)  uz pastāvīgo darba vietu Līgatnes novadā, Pārgaujas novada 
dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, atklāti balsojot: PAR- 9 
(Hardijs VENTS, Imants KALNIŅŠ, Normunds RUĶIS, Juris BALTGALVIS, Monvids KRASTIŅŠ, 
Alfs    LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Rudīte VASILE, Nauris REINHARDS), PRET-  nav, ATTURAS- nav, 
NOLEMJ: 

1. Izdot saistošos noteikumus Nr.8 “Noteikumi par Līgatnes pārceltuves brīvbiļešu 
piešķiršanas kārtību” saskaņā ar 6. pielikumu. 

2. Pārgaujas novada pašvaldības Kancelejas nodaļai (vadītājas I.KALNIŅA) nodrošināt: 
2.1. saistošo noteikumu un tā paskaidrojuma raksta (7.pielikums) nosūtīšanu triju darba 
dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā atzinuma sniegšanai 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai; 
2.2. pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma, ka  pašvaldības 
saistošie noteikumi atbilst normatīvajiem aktiem un plānošanas dokumentiem, 
saņemšanas, saistošo noteikumu publicēšanu Pārgaujas novada pašvaldības informatīvajā 
izdevumā „Pārgaujas novada vēstis”. 

3. Pārgaujas novada pašvaldības juriskonsultei Inesei Zaļajai nodrošināt  saistošo 
noteikumu publicēšanu Pārgaujas novada pašvaldības mājaslapā www.pargaujasnovads.lv pēc tam, 
kad  no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saņemts atzinums, ka  pašvaldības 
saistošie noteikumi atbilst normatīvajiem aktiem un plānošanas dokumentiem. 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības 
informatīvajā izdevumā  „Pārgaujas novada vēstis”. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Pārgaujas novada pašvaldības izpilddirektorei 
M.DRUBIŅAI. 

 
 

11. § 
Par nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam /dzēsts/, Raiskuma pagastā, Pārgaujas 

novadā, un adreses piešķiršanu zemes vienībai un ar to funkcionāli saistītajai ēkai 

ZIŅO: D.RUBLE, Pārgaujas novada pašvaldības  Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja  
JAUTĀ: N.REINHARDS 
Debates nav. 
 
 Pārgaujas novada pašvaldībā (turpmāk tekstā – Pašvaldība) 17.07.2015. saņemts /dzēsts/, 
personas kods /dzēsts/, deklarētā dzīves vietas adrese: /dzēsts/ 17.07.2015. iesniegums 
(Pašvaldībā reģistrēts ar Nr. /dzēsts/), ar lūgumu mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam 
/dzēsts/, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads, uz /dzēsts/ un piešķirt zemes gabalam ar kadastra 
apzīmējumu dzēsts un ar to funkcionāli saistītajai ēkai adresi /dzēsts/, Raiskuma pagasts, Pārgaujas 
novads. 

 Izvērtējot Pārgaujas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 
/dzēsts/ 
 Pamatojoties uz iepriekš minēto un /dzēsts/ 17.07.2015. iesniegumu, Pārgaujas novada 

dome, atklāti balsojot: PAR- 9 (Hardijs VENTS, Imants KALNIŅŠ, Normunds RUĶIS, Juris 
BALTGALVIS, Monvids KRASTIŅŠ, Alfs    LAPSIŅŠ, Jānis PLŪME, Rudīte VASILE, Nauris 
REINHARDS), PRET-  nav, ATTURAS- nav, NOLEMJ: 

 
1.  Mainīt nekustamajam īpašumam /dzēsts/, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, kadastra 

Nr.4274 008 0303, sastāvoša no viena zemes gabala (kadastra apzīmējums /dzēsts/), 
platība 1.22 ha, nosaukumu no /dzēsts/ uz /dzēsts/, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads. 

2.  Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu /dzēsts/, un ar to funkcionāli saistītajai 
ēkai (pirtij), adresi: /dzēsts/, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads, LV-4146. 

3.  Pārgaujas novada pašvaldības Kancelejas nodaļai (vadītāja I.Kalniņa) lēmumu 5 darba 
dienu laikā pēc tā parakstīšanas: 

3.1. nosūtīt Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Cēsu birojam, adrese 
Maija ielā 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101; 

http://www.pargaujasnovads.lv/


3.2. nodrošināt /dzēsts/ lēmuma saņemšanu Pārgaujas novada pašvaldības Raiskuma 
pagasta pārvaldē. 

 
Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās 

rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās 
dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses).  
 

 
12. § 

Par pārdošanas cenas noteikšanu Pārgaujas novada brošūrai “Pārgaujas novads mielojas” 

ZIŅO: H.VENTS, Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs 
JAUTĀ: J.BALTGALVIS, R.VASILE 
ATBILD: H.VENTS, S.RUSKA 
IZSAKĀS: A.LAPSIŅŠ 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu  

un izdevumus pamatojošo dokumentu pavadzīmi – rēķinu Nr.2015-42 Pārgaujas novada dome, 
atklāti balsojot: PAR- 8 (Hardijs VENTS, Imants KALNIŅŠ, Normunds RUĶIS, Juris BALTGALVIS, 
Monvids KRASTIŅŠ,  Jānis PLŪME, Rudīte VASILE, Nauris REINHARDS), PRET-  nav, ATTURAS- 
(Alfs    LAPSIŅŠ), NOLEMJ: 

 
Noteikt brošūras  “Pārgaujas novads mielojas” pārdošanas cenu 1.50 EUR , tajā skaitā 12 % PVN  
0.16 EUR. 
 

Sēdes vadītājs nosaka nākošās domes sēdes laiku- 20.augusts plkst.15.00,   komiteju sēdes – 
13.augustā. 

 
  
 

Sēdi slēdz plkst. 15.30 
 
Sēdes vadītājs- domes priekšsēdētājs                                                                                      Hardijs VENTS 

 
Sēdes protokoliste                                                                                                                            Inese ZAĻĀ 
Pārgaujas novada Stalbes pagastā  
28.07.2015. 
 

 



1.PIELIKUMS 
Pargaujas novada domes 23.07.2015. 

lēmumam (protokols Nr. 7, 2. §) 
 
 

  Pārgaujas novada zeme.  
Zemes vienības ar statusu "Pašvaldībai piekritīgā zeme".  

Dati uz 17.06.2015.,  kur platība kartē un tekstā pārsniedz pieļaujamo nesaisti 

Nr. 
p.k. 

Pārgaujas 
novada 

Administratīvi 
teritoriālā 

vienība 

Īpašuma 
kadastra 
numurs 

Īpašuma nosaukums 

Zemes 
vienības 
kadastra 

apzīmējums 

Zemes vienības statuss 

 
Kadastrā 
reģistrētā 

platība, 
ha 

Precizētā platība, ha 

  
  
 

 

1 
Raiskuma 
pagasts 

42740060153 
 

Upmaļu ganību ceļš 
 

42740060153 
 

43 - pašvaldībai piekritīgā 
zeme 

0.4 0.5003 
 

 

2 
Straupes 
pagasts 

42820040220 Austriņi 42820040220 
43 - pašvaldībai piekritīgā 
zeme 

0.25 0.3501 
 

 
 

 



2.PIELIKUMS 
Pargaujas novada domes 23.07.2015. 

lēmumam (protokols Nr. 7, 4. §) 
 

DARBA UZDEVUMS 

Nekustamā īpašuma /dzēsts/, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads,  

(kadastra Nr. /dzēsts/) zemes gabala ar kadastra apzīmējumu /dzēsts/ 

zemes ierīcības projekta izstrādei. 

 
 

/dzēsts/ 
 
 
 



3.PIELIKUMS 
Pargaujas novada domes 23.07.2015. 

lēmumam (protokols Nr. 7, 4. §) 
 

Nekustamā īpašuma /dzēsts/, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads,  

(kadastra Nr. /dzēsts/) zemes gabala ar kadastra apzīmējumu /dzēsts/ 

sadalīšanas plāna skice 
 

 

 

/dzēsts/



 

4.PIELIKUMS 
Pargaujas novada domes 23.07.2015. 

lēmumam (protokols Nr. 7, 7. §) 
 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 7 
„Grozījumi Pārgaujas novada domes Saistošajos noteikumos Nr. 28 „Par materiālo 

pabalstu Pārgaujas novadā’’ 
  

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"   
43. panta trešo daļu 

 
 

1. Izdarīt Pārgaujas novada domes 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.28 
„Par materiālo pabalstu Pārgaujas novadā” šādus grozījumus:  

1.1.  Izteikt 6.4.punktu šādā redakcijā: 
‘’6.4. pabalsts personām ar veselības un funkcionāliem traucējumiem’’. 
 
1.2. Svītrot V. nodaļas 24.-28.punktu. 
 
1.3. Izteikt V. nodaļu šādā redakcijā:   
‘’V. Pabalsts personām ar veselības un funkcionāliem traucējumiem”; 
„24. Pabalstu piešķir personām ar veselības un funkcionāliem traucējumiem: 

                    24.1. vientuļiem pensionāriem; 
                    24.2. vientuļām personām ar invaliditāti; 
                    24.3. citām vientuļām personām pēc smagas saslimšanas atveseļošanās periodā. 
            25. Pabalsta apmērs ir 60 EUR (sešdesmit euro) mēnesī. 
            26. Lai saņemtu pabalstu, Dienestā jāiesniedz: 
                   26.1. iesniegums, kurā norādīts pabalsta nepieciešamības iemesls un izmaksas     
                    veids; 
                   26.2. ārsta izziņa par veselības un funkcionāliem traucējumiem. 
            27. Dienests izvērtē personas funkcionalitāti un piešķir pabalstu uz laiku, kamēr ir spēkā 
pabalsta piešķiršanas apstākļi. 
            28. Pabalstu var nepiešķirt personai: 
                   28.1. ja ir noslēgts testamentārs vienošanās līgums vai mantas atsavinājuma līgums, 
t.sk., pirkuma, dāvinājuma vai uztura līgumi ar citām fiziskām vai juridiskām personām; 
                    28.2. ja piešķirts aprūpes mājās pakalpojums.’’  

 
2. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas bezmaksas 

izdevumā “Pārgaujas novada vēstis’’. 
 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs  Hardijs VENTS 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



5.PIELIKUMS 
Pargaujas novada domes 23.07.2015. 

lēmumam (protokols Nr. 7, 7. §) 
 

Paskaidrojuma raksts 
Saistošajiem noteikumiem Nr.7 

„Grozījumi Pārgaujas novada domes Saistošajos noteikumos Nr. 28 „Par materiālo 
pabalstu Pārgaujas novadā’’ 

 
 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Saistošo noteikumu grozījumi nepieciešami, lai precizētu  
 materiālā pabalsta apmēru  personām ar veselības un 
funkcionāliem traucējumiem. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

Saistošo noteikumu redakcionāli un precizējoši grozījumi. 

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 

Tiešas ietekmes uz budžetu nav. 

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

Tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Administratīvajām procedūrām tiek pakļauta lēmuma pieņemšana, 
izpildes administrēšana un pārsūdzība. 
 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Nav organizētas. 
Saistošie noteikumi pēc to apstiprināšanas un paskaidrojuma raksts 
tiks ievietots Pārgaujas novada pašvaldības mājaslapā: 
www.pargaujasnovads.lv. 
 

 
 
Domes priekšsēdētājs Hardijs VENTS 
 

 



6.PIELIKUMS 
Pargaujas novada domes 23.07.2015. 

lēmumam (protokols Nr. 7, 10. §) 
 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.8 
„Noteikumi par Līgatnes pārceltuves brīvbiļešu piešķiršanas kārtību” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma  

“Par pašvaldībām” 43.panta trešo  daļu 
 

I. Vispārīgie jautājumi 
1. Šie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību Līgatnes pārceltuves brīvbiļešu 

(turpmāk tekstā – brīvbiļešu) pieprasīšanai un saņemšanai Pārgaujas novada pašvaldībā 
(turpmāk tekstā – Pašvaldība) un brīvbiļešu izmantošanai. 

2. Brīvbiļete ir atļauja izmantot Līgatnes pārceltuves pakalpojumu bez maksas brīvbiļetē 
norādītajai personai ar personas īpašumā vai valdījumā esošu vieglo transportlīdzekli. 

 
 

II. Brīvbiļetes pieprasīšanas un piešķiršanas kārtība 
3. Brīvbiļeti tiesīgas pieprasīt sekojošas Pārgaujas novadā deklarētas personas: 

3.1 kurām nekustamais īpašums atrodas Līgatnes novadā;  
3.2 kuru radinieki taisnā līnijā līdz trešajai radniecības pakāpei un sāņu līnijā līdz 

1.radniecības pakāpei dzīvo attiecīgi Līgatnes novadā un kuru apmeklējums ir 
ikdienas nepieciešamība, izmantojot Līgatnes pārceltuvi; 

3.3 kuras izmato Līgatnes pārceltuvi nokļūšanai uz izglītības vai interešu izglītības 
iestādi, nodarbībām, kolektīvu mēģinājumiem Līgatnes novadā, iesniedzot attiecīgās 
iestādes vai kolektīva vadītāja izdotu apliecinājumu; 

3.4 kuras izmato Līgatnes pārceltuvi ikdienas nokļūšanai uz darbu Līgatnes novadā 
(uzrādot darba devēja izdotu izziņu). 

4. Lai saņemtu brīvbiļeti, brīvbiļetes pieprasītājs Pašvaldības administratīvajā centrā vai 
Raiskuma vai Straupes pagasta pārvaldē  aizpilda iesnieguma veidlapu (1. pielikums) par 
brīvbiļetes piešķiršanu, pievienojot pierādošos dokumentus.  

5. Iesniegums un tam pievienotie dokumenti tiek vērtēti pēc visu brīvbiļetes piešķiršanai 
nepieciešamo dokumentu saņemšanas. Lēmums par brīvbiļetes piešķiršanu vai atteikums 
piešķirt brīvbiļeti tiek pieņemts desmit darba dienu laikā. Lēmumu paraksta Pārgaujas 
novada domes priekšsēdētājs vai Pašvaldības izpilddirektore.  

6. Brīvbiļete tiek izsniegta pēc  pieprasītāja izvēles Pašvaldības administratīvajā centrā vai 
Raiskuma vai Straupes pagasta pārvaldē pēc brīvbiļetes saņēmēja personas apliecinoša 
dokumenta uzrādīšanas un reģistrēšanas brīvbiļešu izsniegšanas žurnālā (2. pielikums).  

7. Pašvaldības Kancelejas nodaļas lietvedes   nodrošina informācijas par personām, kurām 
piešķirtas brīvbiļetes, nodošanu Līgatnes pārceltuves darbiniekiem. 

8. Par motivētu atteikumu piešķirt brīvbiļeti, Pašvaldība pieprasītājam paziņo normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā, lēmumu nosūtot tā adresātam ierakstītā pasta sūtījumā uz tā 
deklarēto dzīvesvietas adresi vai iesniegumā par brīvbiļetes piešķiršanu norādīto adresi. 

9. Brīvbiļetes piešķiršana tiek atteikta šādos gadījumos: 
9.1. ja persona  neatbilst kādam no Noteikumu 3.punktā minētiem nosacījumiem; 
9.2. ja brīvbiļetes pieprasītājs neiesniedz Noteikumu 3.punktā minētos dokumentus. 

10. Brīvbiļete tiek izsniegta uz termiņu līdz tekošā gada 31. decembrim. Pēc termiņa beigām, 
personas, kurām saskaņā ar šiem Noteikumiem ir tiesības uz Līgatnes novada pārceltuves 
brīvbiļeti iesniedz iesnieguma veidlapu ar lūgumu izsniegt brīvbiļeti, kā arī nepieciešamos 



dokumentus un Pašvaldība Noteikumos noteiktajā kārtībā un termiņā izvērtē lūguma 
pamatotību. 

11. Ja Pašvaldība konstatē izmaiņas brīvbiļetes turētāja datu reģistrā, kas vairs neatbilst šo 
Noteikumu 3.punktā minētajiem nosacījumiem, personai rakstiskā iesniegumā tiek lūgts 
iesniegt nepieciešamos dokumentus atkārtotai brīvbiļetes piešķiršanai. Ja persona 
neiesniedz pieprasītos dokumentus, vai tās izsniegšanai ir zudis tiesiskais pamats, izsniegtā 
brīvbiļete tiek anulēta. 

12. Brīvbiļetes pieprasītājs ir tiesīgs apstrīdēt brīvbiļetes piešķiršanas atteikumu Administratīvā 
procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

III. Brīvbiļetes lietošanas kārtība 
14. Brīvbiļetes lietotājs, izmantojot Līgatnes pārceltuves pakalpojumu, negaidot uzaicinājumu, 

uzrāda brīvbiļeti un personu apliecinošu dokumentu Līgatnes pārceltuves darbiniekam.  

15. Līgatnes pārceltuvi bez maskas nedrīkst šķērsot tāda persona:  
 15.1. kas nav uzrādījusi brīvbiļeti un personu apliecinošu dokumentu; 

 15.2 kas nav minēta izsniegto brīvbiļešu reģistrā; 
15.3. kuras izsniegtā brīvbiļete ir bojāta (nevar pārliecināties par personas datiem). 

16. Brīvbiļetes nodošana trešajām personām nav pieļaujama. 

17. Brīvbiļetes turētājs rūpējas par brīvbiļetes atbilstošiem turēšanas apstākļiem, nebojājot, 
neskrāpējot to. 

18. Brīvbiļetes pazaudēšanas, nozagšanas vai sabojāšanas gadījumā, brīvbiļetes turētājs 
nekavējoties informē Pašvaldību. 

19. Pēc informācijas saņemšanas par brīvbiļetes pazaudēšanu vai zādzību, Pašvaldība izdara 
attiecīgu atzīmi brīvbiļešu reģistrācijas žurnālā un informē Līgatnes pārceltuves darbiniekus. 

20. Persona ir tiesīga lūgt atkārtotu brīvbiļetes izsniegšanu  brīvbiļetes pazaudēšanas, zādzības 
vai sabojāšanas gadījumā. Šādā gadījumā par atkārtotas brīvbiļetes sagatavošanu un 
izsniegšanu persona maksā  Pašvaldībai EUR 5,00 (pieci euro un 00 centi).  

 
 
Pārgaujas novada  domes priekšsēdētājs       H.Vents 
 



 
1.pielikums  

Pārgaujas novada domes 23.07.2015.  
saistošajiem noteikumiem Nr.8 

 
 

(vārds, uzvārds/juridiskā persona) 

 
(personas kods/reģistrācijas numurs) 

 
(adrese korespondencei, pasta indekss) 

 
 

(tālr., mob.) 

 
 
 

IESNIEGUMS 

20__. gada ____. __________ 

Pārgaujas novada pašvaldībai 
„Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā 

Pārgaujas novadā, LV-4151 
 

Par brīvbiļetes piešķiršanu 

 Lūdzu piešķirt brīvbiļeti Līgatnes pārceltuves  izmantošanai pamatojoties uz to, ka esmu 

Pārgaujas novadā deklarēta persona un (vajadzīgo atzīmēt): 

⎕ man piederošais nekustamais īpašums atrodas Līgatnes novadā; 
⎕ man radinieki taisnā līnijā līdz trešajai radniecības pakāpei un sāņu līnijā līdz 1.radniecības 

pakāpei dzīvo Līgatnes novadā un šo radinieku apmeklējums ir ikdienas nepieciešamība, 
izmantojot Līgatnes pārceltuvi;  

⎕ izmatoju Līgatnes pārceltuvi nokļūšanai izglītības vai interešu izglītības iestādē, 
nodarbībās, kolektīvu mēģinājumos, iesniedzot attiecīgās iestādes vai kolektīva vadītāja 
izdotu apliecinājumu; 

⎕ izmantoju Līgatnes pārceltuvi ikdienas nokļūšanai uz darbu (uzrādot darba devēja izdotu 
izziņu); 

 
 (Darba vietas nosaukums/ saimnieciskās darbības veids, mājsaimniecības produktu veids) 

 

 

Atbildi vēlos saņemt _____________________________________________________________________________________. 

 

 

Pielikumā: __________________________________________uz _____lpp. 

 

 

__________________________________ 
 (iesniedzēja paraksts)              



2.pielikums  
Pārgaujas novada domes 23.07.2015.  

saistošajiem noteikumiem Nr.8 
 

Pārgaujas novada pašvaldības  Līgatnes pārceltuves brīvbiļešu saņēmēju uzskaites 20___ ___. gada žurnāls  
Nr. 
p.k. 

Vārds, uzvārds Dzīvesvietas adrese Brīvbiļetes 
izsniegšanas 
datums 

Brīvbiļetes 
derīguma 
termiņš 

Paraksts par  
brīvbiļetes 
saņemšanu 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
Domes priekšsēdētājs        H. Vents 



7.PIELIKUMS 
Pargaujas novada domes 23.07.2015. 

lēmumam (protokols Nr. 7, 10. §) 
 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

Saistošajiem noteikumiem Nr.8  
„Noteikumi par Līgatnes pārceltuves brīvbiļešu piešķiršanas kārtību” 

 
Pašreizējās situācijas 

raksturojums Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Saistošie noteikumi izstrādāti, lai  nodrošinātu atbalstu tām 
Pārgaujas novadā deklarētajām personām, kuras Līgatnes peldošo 
pārceltuvi izmanto ikdienā nokļūšanai: 1) uz Līgatnes novadā esošu 
sev piederošu nekustamo īpašumu; 2) pie Līgatnes novadā 
dzīvojošiem  radiniekiem taisnā līnijā līdz 3.radniecības pakāpei un 
sāņu līnijā līdz 1.radniecības pakāpei un ja šo radinieku 
apmeklējums ir ikdienas nepieciešamība; 3)  uz izglītības vai 
interešu izglītības iestādi, nodarbībām, kolektīvu mēģinājumiem 
Līgatnes novadā; 4)  uz pastāvīgo darba vietu Līgatnes novadā. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 
 

     Noteikumi nosaka kārtību Līgatnes pārceltuves brīvbiļešu 
pieprasīšanai un saņemšanai Pārgaujas novada pašvaldībā, kā arī 
brīvbiļetes lietošanas kārtību.   
Brīvbiļete dos iespēju bez maksas izmantot Līgatnes pārceltuvi tām 
novadā deklarētajām personām, kurām  pārvietošanās ir 
galvenokārt ikdienas nepieciešamība.   

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Pašvaldības budžeta izdevumi palielināsies. Uz  noteikumu 
apstiprināšanas brīdi  konkrētus aprēķinus nav iespējams veikt.  

Saistošo noteikumu izpildei  nav nepieciešams veidot jaunas 
institūcijas vai veidot jaunas štata vietas. 

Saistošo noteikumu 
projekta iespējamā ietekme 
uz uzņēmējdarbības vidi  

Tiešas ietekmes nav. 

4. Saistošo noteikumu 
projekta iespējamā ietekme 
uz administratīvajām 
procedūrām   

Institūcija, kurā var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā ir 
Pārgaujas novada pašvaldība.  

5. Sabiedrības informēšana 
par normatīvo aktu 

Saistošie noteikumi pēc to apstiprināšanas un paskaidrojuma raksts 
tiks ievietots Pārgaujas novada pašvaldības mājaslapā: 
www.pargaujasnovads.lv.  
Konsultācijas ar privātpersonām  saistošo noteikumu izstrādē nav 
veiktas.  

 
 
Domes priekšsēdētājs         H.Vents 
 
 

 

http://www.pargaujasnovads.lv/

