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APSTIPRINĀTI ar  

Pārgaujas novada domes 15.10.2015. sēdes lēmumu 
(protokols Nr.10, 21.§ ) ” [stājas spēkā 28.11.2015.] 

 
 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.16 
„Grozījumi Pārgaujas novada domes 23.07.2015. saistošajos noteikumos  Nr.8 „Noteikumi 

par Līgatnes pārceltuves brīvbiļešu piešķiršanas kārtību” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma  
“Par pašvaldībām” 43.panta trešo  daļu 

 
Izdarīt Pārgaujas novada domes 2015.gada 15.oktobra  saistošajos noteikumos  Nr.8 

„Noteikumi par Līgatnes pārceltuves brīvbiļešu piešķiršanas kārtību”, šādus grozījumus: 
 

1. Papildināt 3.punktu ar 3.5.apakšpunktu šādā redakcijā: 
„3.5. kuru deklarētā dzīvesvieta atrodas 3 km rādiusā no Līgatnes pārceltuves.” 
 
2. Izteikt 1.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums). 

 
 
 
Pārgaujas novada  domes priekšsēdētājs       H.Vents 
 
 



1.pielikums  
Pārgaujas novada domes 15.10.2015.  

sasitošajiem noteikumiem Nr.16 
 un 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); 

⎕ 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)             
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2.PIELIKUMS 
15.10.2015. Saistošajiem noteikumiem Nr.16  

 
 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR.16 

GROZĪJUMI PĀRGAUJAS NOVADA DOMES 23.07.2015. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS  NR.8 
„NOTEIKUMI PAR LĪGATNES PĀRCELTUVES BRĪVBIĻEŠU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBU” 

 
Pašreizējās situācijas 

raksturojums Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Šie saistošie noteikumi izstrādāti, lai  nodrošinātu atbalstu arī 
tām Pārgaujas novadā deklarētajām personām, kuras Līgatnes 
peldošo pārceltuvi izmanto ikdienā un kuru deklarētās dzīvesvietas 
atrodas 3 km rādiusā no Līgatnes pārceltuves. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 
 

  Ar šiem noteikumiem tiek paplašināts personu loks, kas    tiesīgi 
saņemt brīvbiļeti  Līgatnes pārceltuves izmantošanai Pārgaujas 
novada domes 23.07.2015. apstiprināto Saistošo noteikumu Nr.8 
noteiktajā kārtībā.   

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/

