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APSTIPRINĀTI ar  
Pārgaujas novada domes 23.07.2015. sēdes lēmumu 

(protokols Nr.7, 10.§ ) ” [stājas spēkā 30.09.2015.] 
 
 
 

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

 
Izdoti saskaņā ar likuma  

“Par pašvaldībām” 43.panta trešo  daļu 
 

Ar grozījumiem: 

▪ 15.10.2015. saistošie noteikumi Nr.16  „Grozījumi Pārgaujas novada domes 
23.07.2015. saistošajos noteikumos  Nr.8 „Noteikumi par Līgatnes pārceltuves 
brīvbiļešu piešķiršanas kārtību”” [stājas spēkā 28.11.2015.] 

 
 

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); 

3.5 kuru deklarētā dzīvesvieta atrodas 3 km rādiusā no Līgatnes pārceltuves. 

(Papildināts ar grozījumiem, kas izdarīti  ar 15.10.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.16, kas 

stājas spēkā 28.11.2015.) 

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 
(Grozīts   ar 15.10.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.16, 

 kas stājas spēkā 28.11.2015.) 

 
 
 

(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); 

⎕ mana deklarētā dzīvesvieta atrodas  3 km rādiusā no Līgatnes pārceltuves. 

 
 

 (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 



6 

 

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/

