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Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta
trešo daļu

I.

Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Cēsu novada pašvaldības pabalstu
veidus pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildei.
2. Noteikumos paredzētos pabalstus ir tiesības saņemt personām, kuras savu pamata
dzīvesvietu ir deklarējušas Cēsu novada administratīvajā teritorijā.
3. Noteikumos paredzētos pabalstus, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, piešķir un
izmaksā Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” (turpmāk – Dienests)
apstiprinātā budžeta ietvaros.
4. Cēsu novadā ir šādi pašvaldības izmaksājamie pabalsti:
4.1.bērniem ar invaliditāti:
4.1.1. brīvpusdienas;
4.1.2. vecāku maksas atlaide pirmsskolas izglītības iestādē;
4.1.3. pabalsts mācību piederumu iegādei.
(grozījumi izdarīti ar 07.11.2019.saistošajiem noteikumiem Nr.21)
4.2. no ieslodzījuma atbrīvotai personai;
4.3. pabalsts 100 gadu jubilejā;
4.4. apbedīšanas pabalsts;
4.5. Ziemassvētku pabalsts.
(Grozījumi izdarīti ar 26.10.2017.saistošajiem noteikumiem Nr.25)
II.
5. Brīvpusdienas.

Pabalsti bērniem ar invaliditāti

5.1.
5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

6.

Brīvpusdienas piešķir bērniem ar invaliditāti, kuri mācās vispārējās izglītības
iestādē, profesionālajā skolā vai vidusskolā.
Brīvpusdienas turpina izmaksāt pēc pilngadības sasniegšanas, ja izglītojamais bez
pārtraukuma turpina mācības, bet ne ilgāk kā līdz 21 gada vecumam.
Brīvpusdienas pēc iesnieguma saņemšanas un Dienesta lēmuma pieņemšanas
piešķir no nākamā mēneša pirmās mācību dienas līdz kārtējā mācību gada pēdējai
dienai.
Brīvpusdienām piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pakalpojuma sniedzējam, kas
realizē ēdināšanu katrā konkrētā izglītības iestādē, atbilstoši tā
iesniegtajam rēķinam saskaņā ar pašvaldības noteikto pusdienu cenu, bet
nepārsniedzot Cēsu novada domes apstiprināto maksimālo pusdienu cenu.
Noteikumu 5. punkts netiek piemērots, ja Ministru kabineta noteiktā kārtībā
izglītojamā ēdināšanai pašvaldībai tiek piešķirti valsts budžetā paredzēti līdzekļi.

Vecāku maksas atlaide pirmsskolas izglītības iestādē.
6.1.
Bērnam ar invaliditāti pirmsskolas izglītības iestādē piešķir vecāku maksas atlaidi
100% apmērā.
6.2.
Vecāku maksas atlaidi pēc iesnieguma saņemšanas un Dienesta lēmuma
pieņemšanas piešķir no nākamā mēneša pirmās darba dienas līdz kārtējā mācību
gada pēdējai dienai (attiecinot vispārējās izglītības iestāžu mācību gadu).
6.3.
Vecāku maksas atlaidēm piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pirmsskolas izglītības
iestādei atbilstoši tās iesniegtajam rēķinam saskaņā ar pašvaldības noteikto vecāku
maksas apmēru, bet nepārsniedzot Cēsu novada domes apstiprināto maksimālo
vecāku maksas apmēru.

6.1 Pabalsts mācību piederumu iegādei.
6.11. Bērniem ar invaliditāti ir tiesības saņemt pabalstu mācību piederumu iegādei 25,00 euro
apmērā.
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6. 2. Pabalstu mācību piederumu iegādei turpina izmaksāt pēc pilngadības sasniegšanas, ja
izglītojamais bez pārtraukuma turpina mācības vispārējās izglītības iestādē vai
profesionālajā skolā, vai vidusskolā, bet ne ilgāk kā līdz 21 gadu vecumam.
6.13. Pabalsts mācību piederumu iegādei ir netiešs un tas tiek izsniegts dāvanu kartes veidā.
6.14. Iesniegumi pabalsta saņemšanai tiek pieņemti no jūlija pirmās apmeklētāju pieņemšanas
dienas līdz septembra pēdējai apmeklētāju pieņemšanas dienai.
(grozījumi izdarīti ar 07.11.2019.saistošajiem noteikumiem Nr.21)
III.

Pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotai personai

Tiesības saņemt pabalstu no ieslodzījuma atbrīvotai personai pamatvajadzību nodrošināšanai
ir no ieslodzījuma vietas atbrīvotai personai, kuras deklarētā dzīvesvieta pirms brīvības
atņemšanas bijusi Cēsu novada administratīvajā teritorijā un kura pēdējā ieslodzījuma vietā
pavadījusi ne mazāk kā vienu gadu.
8. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 25,00 euro.
9. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem vienas darba dienas laikā pēc tam, kad Dienestā
izvērtēšanai iesniegti visi nepieciešamie dokumenti:
9.1.
iesniegums;
9.2.
ieslodzījuma vietu pārvaldes izdota izziņa par atbrīvošanu vai tiesas spriedums
par atbrīvošanu.
10. Pabalstu izmaksā vienas darba dienas laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
11. Pabalstu piešķir, ja personas iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc
atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas un to apliecina Noteikumu 9.2. apakšpunktā minētā
izziņa.
7.

12. Papildus Noteikumu 7.punktā minētajam pabalstam Dienests var pilnībā vai daļēji apmaksāt
pakalpojumus, kas nepieciešami no ieslodzījuma atbrīvotas personas integrācijai sabiedrībā
(pases noformēšana, ārstēšanās no dažāda veida atkarībām un tml.), par attiecīgajiem
pakalpojumiem veicot pārskaitījumu pakalpojumu sniedzējiem. Šie pakalpojumi tiek
apmaksāti vienu reizi triju gadu periodā pēc atgriešanās no ieslodzījuma vietas.
Pabalsts 100 gadu jubilejā

IV.

13. Pabalsts 100 gadu jubilejā ir naudas pabalsts 100,00 euro apmērā personai, kura sasniegusi
100 gadu vecumu.
14. Pabalstu piešķir, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistrā iegūtajām ziņām.

V.

Apbedīšanas pabalsts

15. Apbedīšanas pabalstu piešķir par personu, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta pirms nāves ir
bijusi Cēsu novada administratīvajā teritorijā un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
(turpmāk – VSAA) izmaksātā apbedīšanas pabalsta summa nepārsniedz 280,00 euro.
16. Apbedīšanas pabalsts ir vienreizējs, tā apmērs nepārsniedz 280,00 euro, un to izmaksā mirušās
personas ģimenes loceklim (apgādniekam) vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu.
17. Apbedīšanas pabalstu aprēķina kā starpību starp Noteikumu 15.punktā noteikto summu un
VSAA izmaksāto apbedīšanas pabalstu.
18. Ja mirusi persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta Cēsu novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā un kurai nav apgādnieku vai personas, kas uzņemtos apbedīšanu, Dienests slēdz
līgumu par šī pakalpojuma organizēšanu un sedz ar apbedīšanu saistītos izdevumus,
nepārsniedzot 280,00 euro.
19. Lai saņemtu apbedīšanas pabalstu, Dienestā jāiesniedz:
19.1.
iesniegums;
19.2.
miršanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu, ja Dienesta rīcībā nav attiecīgo ziņu;
19.3.
VSAA izziņa par piešķirto apbedīšanas pabalstu un tā apmēru vai par pabalsta
piešķiršanas atteikumu;
19.4.
apbedīšanas izdevumus apliecinoši dokumenti vai apbedīšanas pakalpojuma
sniedzēja priekšapmaksas rēķins.
20. Dienests pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas 10 darba dienu laikā
pieņem lēmumu.
V.1 Ziemassvētku pabalsts
20. Ziemassvētku pabalsts saldumu paciņas veidā tiek piešķirts 80 gadu vecumu
sasniegušiem un vecākiem senioriem, kā arī personām ar 1.grupas invaliditāti.
(Grozījumi izdarīti ar 07.11.2019.saistošajiem noteikumiem Nr.21)
20.2 Ziemassvētku pabalsts tiek piešķirts saskaņā ar ziņām, kas Dienestam pieejamas
Iedzīvotāju reģistra datubāzē.
20.3 Ziemassvētku pabalsts (Ziemassvētku paciņa) 80 gadu vecumu sasniegušiem un
vecākiem senioriem un personām ar 1.grupas invaliditāti tiek piegādāta dzīvesvietā.”.
(Grozījumi izdarīti ar 26.10.2017.saistošajiem noteikumiem Nr.25)
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VI.

Lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana

21. Dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Cēsu novada domē.
22. Cēsu novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā
kārtībā.

VII.

Noslēguma jautājumi

23. Noteikumi stājas spēkā 2015.gada 1.decembrī.
24. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Cēsu novada domes 10.10.2013.
saistošie noteikumi Nr.24 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu
vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā”.
Cēsu novada domes priekšsēdētājs

/personiskais paraksts/

J.Rozenbergs
Pielikums
Cēsu novada domes
08.10.2015. lēmumam Nr.232

Cēsu novada domes 08.10.2015.saistošo noteikumu Nr.16
„Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem”
projekta paskaidrojuma raksts
Pašreizējās situācijas
raksturojums

Saistošo noteikumu
projekta
nepieciešamības
raksturojums,
dokumenta būtība

Īss saistošo
noteikumu projekta
satura izklāsts

Cēsu novada pašvaldībā ir spēkā Cēsu novada domes 10.10.2013.
saistošie noteikumi Nr. 24 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības
pabalstiem Cēsu novadā”, kas noteic kārtību, kādā personas/ģimenes
tiek atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām, sociālās palīdzības
pabalstu veidus un kārtību, kādā tiek piešķirta sociālā palīdzība, kā arī
to pabalstu veidus un piešķiršanas kārtību, kas tiek izmaksāti īstenojot
pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas.
Kopš Saistošo noteikumu stāšanās spēkā nepieciešama ievērojama to
aktualizācija un pilnveidošana, tāpēc paredzamais Saistošo noteikumu
grozījumu normu apjoms pārsniegtu pusi no to spēkā esošo normu
skaita. Ievērojot Ministru kabineta 03.02.2009. noteikumu Nr. 108
„Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 140. punktu,
Saistošo noteikumu grozījumus sagatavot nav lietderīgi, tāpēc ir
izstrādāts jaunu saistošo noteikumu „Par Cēsu novada pašvaldības
pabalstiem” projekts (turpmāk – Projekts), kur atsevišķā normatīvajā
aktā reglamentēti pabalsti, kas, īstenojot pašvaldības brīvprātīgās
iniciatīvas, pašvaldības iedzīvotājiem tiek piešķirti bez pabalsta
pieprasītāju ienākumu līmeņa un materiālo resursu izvērtēšanas.
Projektā:
-

ietverti saistošo noteikumu izdošanas mērķi un citi vispārīgi
jautājumi (I nodaļa);

-

noteikti pabalsti bērniem ar invaliditāti, pabalstu apmērs un
izmaksas kārtība (II nodaļa),
noteikts pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotai personai, pabalsta
piešķiršanas kārtība un apmērs (III nodaļa),
noteikts pabalsts 100 gadu jubilejā, pabalsta apmērs un
piešķiršanas kārtība (IV nodaļa),
noteikta apbedīšanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs (V
nodaļa),
noteikta pabalstu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība (VI
nodaļa),

-

noslēguma nodaļā noteikta saistošo noteikumu spēkā stāšanās
diena (VII nodaļa).
Tiek ieviests pabalsts 100 gadu jubilejā 100.00 euro apmērā. Gadā
vidēji plānots piešķirt pabalstu 3 personām (100.00 euro x 3=300.00
euro), tāpēc šim nolūkam nepieciešamais budžeta palielinājums ir
300.00 euro gadā.
Apbedīšanas pabalsts tiek palielināts par 50.00 euro (280.00 euro
230.00 euro vietā). Ievērojot vidējo prognozējamo izmaksu skaitu (6
reizes gadā), plānotais budžeta palielinājums gadā ir1080.00 euro (6 x
50.00 euro + 6 x 130.00 euro (vidējā starpība starp VSAA izmaksāto
apbedīšanas pabalstu un plānoto pašvaldības apbedīšanas pabalsta
apmēru).
-
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Atbilstoši Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests”
funkcijām un administratīvajām procedūrām.

Likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešā daļa.
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots
www.cesis.lv Cēsu novada pašvaldības sadaļā „Saistošo noteikumu
projekti”, pieejams Vaives pagasta pārvaldē („Kaķukrogs” Vaives
pagasts, Cēsu novads), Cēsu novada pašvaldības Iedzīvotāju
apkalpošanas centrā (Bērzaines iela 5, Cēsīs) un Cēsu novada
pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests”.
Pielikums
Cēsu novada domes
07.11.2019. lēmumam Nr.339

Cēsu novada domes 2019. gada 7. novembra saistošo noteikumu
Nr. 21 „Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 16 „Par Cēsu
novada pašvaldības pabalstiem ””
paskaidrojuma raksts
Pašreizējās
situācijas
raksturojums

Šobrīd Cēsu novada pašvaldības pabalstus, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, noteic Cēsu novada domes 2015. gada 8.
oktobra saistošie noteikumi Nr. 16 “Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem”
(turpmāk – Saistošie noteikumi).
Saistošajos noteikumos, citastarp, paredzēti pabalsti bērniem ar invaliditāti –
brīvpusdienas un vecāku maksas atlaide pirmsskolas izglītības iestādē un
Ziemassvētku pabalsts 80 gadu vecumu sasniegušiem un vecākiem senioriem, kā
arī personām ar pirmās grupas invaliditāti.

Saistošo noteikumu
projekta
nepieciešamības
raksturojums,
dokumenta būtība

Īss Saistošo
noteikumu projekta
satura izklāsts

Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā
Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
administratīvajām
procedūrām
Normatīvie akti,
saskaņā ar kuriem
Saistošie noteikumi
sagatavoti
Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
saistībā ar Saistošo
noteikumu projektu

Lai palielinātu atbalstu ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti, ir lietderīgi šai
iedzīvotāju grupai piešķiramo atbalstu (brīvpusdienas, vecāku maksas atlaide
pirmsskolas izglītības iestādē) papildināt ar pabalstu mācību piederumu iegādei,
kā tas ir citām mazaizsargāto iedzīvotāju grupām (piemēram trūcīgām un
maznodrošinātām ģimenēm).
Saistošajos noteikumos paredzēts, ka Ziemassvētku pabalstu iepriekš
norādītajām iedzīvotāju grupām piešķir, ja ir apmierināts pieprasījums pēc
sociālās palīdzības pabalstiem un tam pietiek budžeta līdzekļu. Lai nepieļautu
situāciju, ka, pastāvot vienādiem apstākļiem, vienai personai var tikt piešķirts
pabalsts, citai, turpretim, ne, ir lietderīgi saistošo noteikumu 20.1 punktā izslēgt
iepriekš minēto atrunu un svītrot vārdus ”ja ir apmierināts pieprasījums pēc
sociālās palīdzības pabalstiem un Dienesta budžetā tam pietiek finanšu līdzekļu.”.
Saistošo noteikumu grozījumu projektā paredzēts, ka:
1) Saistošajos noteikumos tiek ietverts papildus pabalsta veids bērniem ar
invaliditāti – pabalsts mācību piederumu iegādei (6.1 punkts);
2) Saistošo noteikumu paredzētajā Ziemassvētku pabalsta regulējumā (20.1
punkts) tiek svītroti vārdi ”ja ir apmierināts pieprasījums pēc sociālās
palīdzības pabalstiem un Dienesta budžetā tam pietiek finanšu līdzekļu.”.
Nav ietekmes uz 2019. gada budžetu.
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Likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešā daļa.

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksta projekts ievietots
www.cesis.lv Cēsu novada pašvaldības sadaļā „Saistošo noteikumu projekti”,
pieejams Vaives pagasta pārvaldē („Kaķukrogs” Vaives pagasts, Cēsu novads),
Cēsu novada pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas centrā (Bērzaines iela 5, Cēsīs,
Cēsu novadā) un Cēsu novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests”.

Cēsu novada domes priekšsēdētājs

/personiskais paraksts/

J.Rozenbergs

