
 
APSTIPRINĀTI 

 ar Cēsu novada domes 
11.11.2021. lēmumu Nr.366 

 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Cēsīs, Cēsu novadā 
 
2021.gada 11.novembrī                                                    Nr.12 

 
Grozījumi Cēsu novada domes 2021. gada 21. oktobra saistošajos noteikumos Nr.8 „Par pamata 

sociālās palīdzības pabalstiem, pabalstu krīzes situācijā un pabalstiem atsevišķu izdevumu 
apmaksai trūcīgām un maznodrošinātām personām Cēsu novadā” 

 
 

 Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 3. panta otro daļu un 36. panta sesto 

daļu 
 

Izdarīt Cēsu novada domes 2021. gada 21. oktobra saistošajos noteikumos Nr.8 „Par pamata 
sociālās palīdzības pabalstiem, pabalstu krīzes situācijā un pabalstiem atsevišķu izdevumu apmaksai 
trūcīgām un maznodrošinātām personām Cēsu novadā” šādus grozījumus: 
 

1. Papildināt 34. punktu ar teikumu: “Iesniegumā par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu 
iesniedzējs norāda nepieciešamā pabalsta apmēru.”. 

2. Izteikt 44.1. apakšpunktu šādā redakcijā:  
“44.1. Amatas novada pašvaldības 2014. gada 22. janvāra saistošo noteikumu Nr. 2 

“Noteikumi par Amatas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem” 1.1., 1.4., 1.5., 
1.6., 2.1.1., 2.1.2., 2.1.4., 2.1.5, 2.1.6., 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4.,  2.4.2., 2.4.3., 2.4.4.., 2.5., 
2.6. apakšpunkts, 4., 5., 6., 7., 8. nodaļa, 9.2.1. un 9.3.1. apakšpunkts, 10., 11., 12. un 
13. nodaļa;”; 

3. Izteikt 44.7. apakšpunktu šādā redakcijā: 
“44.7.  Līgatnes novada domes  2015. gada 26. marta saistošo noteikumu Nr. 19/16 “Par 

veselības aprūpes pabalstu Līgatnes novadā” 5. punkts, 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 
6.9., 7.1., 7.2., 7.3., 7.4. apakšpunkts, 8. punkts, 9.1., 9.2., 9.3., 9.4. un 9.5. 
apakšpunkts, 9.6. apakšpunkts attiecībā uz trūcīgo ģimeņu bērniem, 10.1., 10.2., 10.3. 
un 10.4. apakšpunkts, 10.5. apakšpunkts attiecībā uz trūcīgo ģimeņu bērniem, 10.6., 
12.5., 12.6. un 12.8. apakšpunkts;”. 
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DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 



Pielikums 
Cēsu novada domes  

Saistošajiem noteikumiem Nr. 12 
 
 

Cēsu novada domes 2021. gada 11. novembra saistošo noteikumu Nr.12 
“Grozījumi Cēsu novada domes 2021. gada 21. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par 
pamata sociālās palīdzības pabalstiem, pabalstu krīzes situācijā un pabalstiem atsevišķu 

izdevumu apmaksai trūcīgām un maznodrošinātām personām Cēsu novadā”” 
PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 
Pašreizējās situācijas 
raksturojums 
 
 

2021. gada 21. oktobrī Cēsu novada dome izdeva saistošos noteikumus 
Nr. 8 „Par pamata sociālās palīdzības pabalstiem, pabalstu krīzes 
situācijā un pabalstiem atsevišķu izdevumu apmaksai trūcīgām un 
maznodrošinātām personām Cēsu novadā” (turpmāk – Saistošie 
noteikumi). Saistošo noteikumu noslēguma jautājumos noteikts, ka 
līdz ar Saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Cēsu novada 
veidojošo bijušo pašvaldību noteikumi par sociālo palīdzību vai 
atsevišķas šo saistošo noteikumu normas, kas attiecas uz sociālo 
palīdzību, tostarp, papildu sociālās palīdzības pabalstiem atsevišķu 
izdevumu segšanai, kas saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma normām attiecas uz trūcīgām un maznodrošinātām 
mājsaimniecībām.  

Saistošo noteikumu 
projekta 
nepieciešamības 
raksturojums, 
dokumenta būtība 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija par Saistošajiem 
2021. gada 29. oktobrī ir sniegusi pozitīvu atzinumu Nr. 1-18/9600, 
neizsakot iebildumus, un vienlaicīgi lūgusi Saistošo noteikumu                            
34. punktā noteikt, ka iesniegumā par pabalsta krīzes situācijā 
piešķiršanu iesniedzējam jānorāda nepieciešamā pabalsta apmērs, lai 
novērstu diskriminējošas un subjektīvas attieksmes risku, kā arī 
pašvaldības finanšu līdzekļu izšķērdēšanu. 
 
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas 
noteikumu 17. punktu  2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā 
novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos 
saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus, 
un līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk 
kā līdz 2022. gada 1. jūnijam ir spēkā novadu veidojošo bijušo 
pašvaldību saistošie noteikumi (..).   
Lai līdz jauno saistošo noteikumu par pašvaldības atbalstu izglītojamo 
ēdināšanai un pašvaldības iniciatīvas pabalstiem spēkā stāšanās dienai 
atsevišķām personu grupām (bērni ar invaliditāti, daudzbērnu ģimeņu 
bērni, bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni)  turpinātu 
sniegt pašvaldības atbalstu (ēdināšana, veselības aprūpes pabalsts), 
kura  regulējums bija iekļauts Cēsu novadu veidojošo bijušo pašvaldību 
saistošajos noteikumos par sociālo palīdzību, Saistošo noteikumu 
noslēguma jautājumos precizējamas normas par atsevišķu Cēsu 
novada pašvaldību veidojošo bijušo pašvaldību saistošo noteikumu vai 
to  normu atzīšanu par spēku zaudējušām līdz ar Saistošo noteikumu 
spēkā stāšanos.  



Īss saistošo 
noteikumu projekta 
satura izklāsts 

Lai novērstu diskriminējošas un subjektīvas attieksmes risku, kā 
arī pašvaldības finanšu līdzekļu izšķērdēšanas risku, Saistošo 
noteikumu 34. punkts ir papildināts ar jaunu teikumu, nosakot,  ka 
iesniegumā par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu iesniedzējam 
jānorāda nepieciešamā pabalsta apmērs. 

Precizēts 44.1. un 44.7.  apakšpunkts, norādot tās Amatas 
novada pašvaldības 2014. gada 22. janvāra saistošo noteikumu Nr. 2 
“Noteikumi par Amatas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem” 
un Līgatnes  novada domes  2015. gada 26. marta saistošo noteikumu 
Nr. 19/16 “Par veselības aprūpes pabalstu Līgatnes novadā” normas, 
kas, stājoties spēkā Saistošajiem noteikumiem, zaudē spēku. 

Saistošo noteikumu 
projekta iespējamā 
ietekme uz 
pašvaldības budžetu 

 
2022. gada budžeta ietvaros. 

Saistošo noteikumu 
projekta iespējamā 
ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Nav. 

Saistošo noteikumu 
projekta iespējamā 
ietekme uz 
administratīvajām 
procedūrām  

Atbilstoši Cēsu novada pašvaldības sociālā dienesta funkcijām un 
administratīvajām procedūrām.  

Normatīvie akti, 
saskaņā ar kuriem 
Saistošie noteikumi 
sagatavoti 

  
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otrā daļa 
un 36. panta sestā daļa. 
 

Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 
saistībā ar Saistošo 
noteikumu projektu 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots 
www.cesis.lv Cēsu novada pašvaldības sadaļā „Saistošo noteikumu 
projekti”, pieejams: 
Cēsu novada pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas centrā Raunas ielā 
4, Cēsis, Cēsu nov.; 
Amatas apvienības pārvaldē, “Ausmas” Drabešu pagasts, Cēsu nov.,; 
Cēsu novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests”, Bērzaines ielā 
16/18, Cēsīs, Cēsu nov.; 
Jaunpiebalgas apvienības pārvaldē, Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, 
Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu nov.; 
Līgatnes apvienības pārvaldē, Nītaures iela 6, Augšlīgatne, Līgatnes 
pagasts, Cēsu nov.; 
Pārgaujas apvienības pārvaldē, “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts,                   
Cēsu nov.; 
Priekuļu apvienības pārvaldē, Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu 
pagasts, Cēsu nov.; 
Vaives pagasta pārvaldē, Nākotnes iela 6-14, Rīdzene, Vaives pagasts, 
Cēsu nov.; 

http://www.cesis.lv/
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DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 

Vecpiebalgas apvienības pārvaldē, Alauksta iela 4, Vecpiebalga, 
Vecpiebalgas pagasts, Cēsu nov. 


