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APSTIPRINĀTI 

ar Pārgaujas  novada domes  

22.03.2018. lēmumu Nr. 65(prot. Nr.3,16.§.) 
 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI  

Pārgaujas novada Stalbes pagastā 
 

2018. gada 22. martā          Nr. 5 

Grozījumi Pārgaujas novada Domes 2017. gada 19. oktobra saistošajos 

 noteikumos Nr.10 „Par materiālo atbalstu Pārgaujas novadā” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma  

„Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, 

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 21. punktu 

 

 

Izdarīt Pārgaujas novada Domes 2017. gada 19. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 10 

„Par materiālo atbalstu Pārgaujas novadā” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt Noteikumu 15. punktu šādā redakcijā: 

“15. Tiesības saņemt vienreizēju apbedīšanas pabalstu 105.00 euro apmērā ir personai, kura 

uzņēmusies veikt mirušās personas, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija Pārgaujas novada 

administratīvajā teritorijā, apbedīšanu.”  

 

2. Izteikt Noteikumu 16. punktu šādā redakcijā: 

“16. Pabalsts jāpieprasa ne vēlāk kā viena mēneša laikā no miršanas apliecības izsniegšanas 

dienas.“ 

 

3. Izteikt Noteikumu 17. punktu šādā redakcijā: 

“17. Ja mirusi persona, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta bijusi Pārgaujas novada 

administratīvajā teritorijā un kurai nav apgādnieku vai personas, kura uzņemtos apbedīšanu, 

Dienests organizē personas apbedīšanu un sedz ar apbedīšanu saistītos izdevumus 

(transportēšana, uzglabāšana, kremēšanas pakalpojumi u.c.) pārskaitot tos pakalpojuma 

organizētājam /sniedzējam saskaņā ar norēķinu dokumentiem.” 

  

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks                                               I.KALNIŅŠ 

 

 



 

Paskaidrojuma raksts 

Saistošiem noteikumiem Nr. 5  

“Grozījumi 2017. gada 19. oktobra saistošajos noteikumos Nr.10 „Par materiālo atbalstu 

Pārgaujas novadā” 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Pārgaujas  novada pašvaldībā ir spēkā Pārgaujas novada domes 

2017. gada 19. oktobra saistošie noteikumi Nr.10 “Par materiālo 

atbalstu Pārgaujas novadā”, kas noteic kārtību kādā pašvaldība 

sniedz Pārgaujas novadā deklarētajām personām materiālās 

palīdzības atbalstu. Kopš saistošo noteikumu spēkā stāšanās 

sociālā situācija Pārgaujas novadā ir mainījusies, tāpēc 

nepieciešams tos papildināt nosakot kārtību, kādā notiek 

personas apbedīšana, kurai nav apgādnieku vai personas, kuras 

uzņemtos mirušās personas apbedīšanu.  

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Saistošo noteikumu grozījumu projekta 17. punktā  noteikta 

kārtība, kā notiek personas apbedīšana, kurai nav apgādnieku vai 

personas, kuras uzņemtos mirušās personas apbedīšanu.   

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Plānotā budžeta ietvaros 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Uzņēmējdarbības vidi saistošie noteikumi neietekmēs. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos iedzīvotāji var 

vērsties Pārgaujas novada Sociālajā dienestā. 

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 priekšsēdētāja vietnieks                                               I.KALNIŅŠ 

 


