
 
LĒMUMS 

Cēsīs, Cēsu novadā 
29.12.2021.          Nr.459 
 
Par Cēsu novada domes 2021. gada 11. novembra saistošo noteikumu  Nr. 10 “Par Cēsu novada 

pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, 
audžuģimenēm un aizbildņiem” precizēšanu 

Ziņo: A. Judeiks, Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktors 
 
 Cēsu novada dome 2021. gada 11. novembrī apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 10 “Par 
Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, 
audžuģimenēm un aizbildņiem” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.10). 2021. gada 07. decembrī 
Cēsu novada pašvaldībā saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – 
VARAM) 2021. gada 07. decembra atzinums Nr. 1-18/10619, kur VARAM izteikusi iebildumus par 
atsevišķām saistošo noteikumu Nr. 10 normām un lūgusi tos precizēt, proti: 

1) papildināt saistošo noteikumu Nr.10 I nodaļu  “Vispārīgie jautājumi” ar atsevišķu punktu 
par pabalstu pieprasīšanas kārtību, tostarp tajā iekļaujot informāciju par iespējamiem saziņas 
kanāliem, kā primāro norādot elektronisko saziņas kanālu – Cēsu novada sociālā dienesta oficiālo 
elektronisko adresi, ievērojot, ka saskaņā ar Oficiālās elektroniskās adreses likuma 5. panta otro daļu 
Oficiālo elektronisko adresi var izmantot Fizisko personu reģistrā reģistrēta fiziska persona no 14 
gadu vecuma un atbilstoši šā likuma 12. panta pirmajai daļai, ja ir aktivizēts oficiālās elektroniskās 
adreses konts, valsts iestāde un privātpersona sazinās elektroniski un elektronisko dokumentu 
nosūta, izmantojot oficiālo elektronisko adresi;  

2) svītrot saistošo noteikumu Nr. 10  17. punktā vārdus “kā arī tad, ja iesniegumu iesniedz un 
personas identitāti pārbauda, izmantojot tiešsaistes formas, kuras pieejamas Vienotajā valsts un 
pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv”, ievērojot, ka saskaņā ar Valsts reģionālās attīstības 
aģentūras 2021. gada 6. augusta vēstulē  Nr. 3-2/21/1418 minēto e-pakalpojuma “Priekšlikuma, 
sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana” izveides un darbības mērķis atbilstoši Iesniegumu 
likuma mērķim ir nodrošināt Iesniegumu likumā ietverto sabiedrības līdzdalības iespēju – 
priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšanu par iestādes pārvaldīto jomu, tai skaitā, 
par iestādes darbu, un e-pakalpojums nav paredzēts iestādes pakalpojumu pieteikšanai; 
3) izdarīt atsevišķus redakcionālus labojumus. 
 Ievērojot VARAM 2021. gada 7. decembra izvērtējumu Nr. 1-18/10619, valsts reģionālās 
attīstības aģentūras 2021. gada 6. augusta vēstuli Nr. 3-2/21/1418 un pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 43. panta trešo daļu un 45. panta ceturto daļu, Oficiālās elektroniskās adreses likuma 
5. panta otro daļu un 12. panta pirmo daļu, ievērojot Cēsu novada domes Sociālo un veselības 
jautājumu komitejas 2021. gada 9. decembra atzinumu (protokols Nr. 7), Cēsu novada dome, ar  18 
balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna 
Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Ēriks Bauers, Guntis Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis Putniņš, 
Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis 
Šāvējs), pret nav,  atturas nav, nolemj: 
 

http://www.latvija.lv/


 Precizēt Cēsu novada domes 2021. gada 11. novembra saistošos noteikumus Nr. 10 “Par 
Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, 
audžuģimenēm un aizbildņiem” (turpmāk – noteikumi): 
1.  papildināt noteikumus ar 4.1 punktu šādā redakcijā: 
       “4.1 iesniegumu par Noteikumos paredzēto atbalstu bāreņiem, audžuģimenēm un aizbildņiem 

Dienestā var iesniegt rakstveidā – kā ar drošu elektronisko parakstu parakstītu elektronisko 
dokumentu, to nosūtot uz Dienesta e – pasta adresi sd@cesunovads.lv, vai kā personiski 
parakstītu dokumentu, nosūtot to pa pastu vai iesniedzot personiski, kā arī var izteikt 
mutvārdos klātienē.”; 

2.   svītrot 17. punktā vārdus “kā arī tad, ja iesniegumu iesniedz un personas identitāti pārbauda, 
izmantojot tiešsaistes formas, kuras pieejamas Vienotajā valsts un pašvaldību portālā 
www.latvija.lv)”; 

3. svītrot 56. punktu; 
4. izteikt 57.7. apakšpunktu šādā redakcijā: 
 “57.7. Priekuļu novada pašvaldības 2013. gada 12. decembra saistošie noteikumi Nr. 23 “Par 

pašvaldības palīdzību audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm” 5.1., 5.2., 5.4., 5.5., 5.6., 6.1., 6.3., 
6.4. un 6.5. apakšpunkts, II, III un IV nodaļa, 36.2. un 37.2. apakšpunkts un VI nodaļa;”. 

 
 
 

 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs   J.Rozenbergs 
 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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