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APSTIPRINĀTI ar  
Pārgaujas novada domes 21.08.2014.  
sēdes lēmumu (protokols Nr. 9, 2. §) 

[stājas spēkā 26.09.2014.] 
 
 
 

Saistošie noteikumi Nr.13 
„Kārtība, kādā Pārgaujas novada pašvaldība sniedz palīdzību privāto ceļu sniega tīrīšanā 

trūcīgiem vientuļiem pensionāriem, trūcīgām vientuļām personām ar II grupas invaliditāti, 
personām ar I grupas invaliditāti un daudzbērnu ģimenēm” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

15.panta pirmās daļas 7.punktu, 43.panta trešo daļu 
 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Pārgaujas novada pašvaldība sniedz palīdzību (turpmāk – 
Palīdzība) ziemas periodā privāto ceļu sniega tīrīšanā trūcīgiem vientuļiem pensionāriem, 
trūcīgām vientuļām personām ar II grupas invaliditāti, personām ar I grupas invaliditāti un 
daudzbērnu ģimenēm. 

2. Palīdzība tiek sniegta sekojošām Pārgaujas novadā deklarētajām iedzīvotāju grupām: 
2.1. trūcīgām vientuļām personām, kurām noteikta II grupas invaliditāte; 
2.2. personām, kurām noteikta I grupas invaliditāte; 
2.3. trūcīgiem vientuļiem pensionāriem; 
2.4. daudzbērnu ģimenēm.  

3. Vientuļa persona  šo noteikumu izpratnē ir persona, kurai nav Civillikumā 84., 179. un 
188.pantā noteiktu likumīgu apgādnieku (bērni, vēcāki, laulātie, vecvecāki) un kura dzīvo viena. 

4. Trūcīgās personas statuss tiek noteikts saskaņā ar   Ministru kabineta 2010.gada 30.marta 
noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 
trūcīgu” un Pārgaujas novada domes 2010.gada 20.maija saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par 
nevērtējamo nekustamo īpašumu, nosakot trūcīgas ģimenes (personas) statusu”. 

5. Daudzbērnu ģimene šo noteikumu izpratnē ir ģimene, kura aprūpē trīs vai vairāk bērnus, tai 
skaitā audžuģimenē ievietotus un aizbildnībā esošus bērnus. Savukārt bērns šo noteikumu 
izpratnē ir persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu, izņemot tās personas, kuras saskaņā ar 
Bērnu tiesību aizsardzības likumu izsludinātas par pilngadīgām vai stājušās laulībā pirms 18 
gadu vecuma sasniegšanas. 

6. Lai saņemtu Palīdzību, attiecīgā persona vai tā likumīgais pārstāvis (turpmāk – persona), vēršas 
Pārgaujas novada Sociālajā dienestā (turpmāk – Sociālais dienests) ar rakstveida vai mutvārdu 
iesniegumu. Mutvārdu iesniegumu tūlīt pēc tā saņemšanas Sociālā dienesta speciālists noformē 
rakstveidā un persona to paraksta. Iesniegumā norādāms mājīpašuma, kurā dzīvo, adrese, 
pievedceļa uz mājīpašumu  garums km. 

7. Ceļa attīrīšana no sniega tiek veikta vienlaicīgi, kad tiek veikti ceļa tīrīšanas darbi konkrētajā 
Pašvaldībai piederošo autoceļu maršrutā. 

8. Palīdzībā neietilpst privātīpašuma pagalmu un īpašuma iekšējo ceļu attīrīšana. 
9. Palīdzības sniegšana tiek pārtraukta, ja tiek konstatēts vismaz viens no šādiem apstākļiem: 

9.1. persona rakstiski lūgusi Palīdzības sniegšanas pārtraukšanu; 
9.2. palīdzības saņēmējs neatbilst šo noteikumu 2. un 5.punktā noteiktiem nosacījumiem. 



10. Lēmumu par Palīdzības sniegšanu pieņem Sociālais dienests.  
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PASKAIDROJUMA RAKSTS  
SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM  

„Kārtība, kādā Pārgaujas novada pašvaldība sniedz palīdzību privāto ceļu sniega tīrīšanā 
trūcīgiem vientuļiem pensionāriem, trūcīgām vientuļām personām ar II grupas invaliditāti, 

personām ar I grupas invaliditāti un daudzbērnu ģimenēm” 
 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Šie saistošie noteikumi izstrādāti, lai varētu nodrošināt ar palīdzību 
privāto ceļu sniega tīrīšanā trūcīgiem vientuļiem pensionāriem, trūcīgām 
vientuļām personām ar II grupas invaliditāti, personām ar I grupas 
invaliditāti un daudzbērnu ģimenēm.   

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

Šie saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Pārgaujas novada 
pašvaldība sniedz palīdzību privāto ceļu sniega tīrīšanā trūcīgiem 
vientuļiem pensionāriem, trūcīgām vientuļām personām ar II grupas 
invaliditāti, personām ar I grupas invaliditāti un daudzbērnu ģimenēm. 

3.Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 

Nepieciešamo līdzekļu kopējais izlietojums ir tieši saistīts ar Sociālā 
dienesta gada budžetu. 
Saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas 
vai paplašināt esošo institūciju kompetenci vai veidot jaunas štatu vietas. 

4.Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz sabiedrību 
(mērķgrupām) un 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Sabiedrības mērķgrupas, uz kurām attiecināms saistošo noteikumu 
tiesiskais regulējums, ir novada administratīvajā teritorijā deklarētās 
iedzīvotāju grupas: 
 - trūcīgās vientuļās personas, kurām noteikta II grupas invaliditāte; 
- personas, kurām noteikta I grupas invaliditāte; 
- trūcīgie vientuļie pensionāri; 
- daudzbērnu ģimenes. 
Uzņēmējdarbības vidi tiešā veidā neietekmē.  

5.Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Saistošo noteikumu projekta piemērošanas jautājumos iedzīvotāji var 
vērsties Pārgaujas novada Sociālajā dienestā.  

6.Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu izstrādē nav 
veiktas. 
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