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Par Cēsu novada domes 2021. gada 29. decembra 
saistošo noteikumu  Nr. 24 “Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem” precizēšanu

Ziņo: A. Judeiks, Cēsu novada Sociālais dienests vadītājs

Cēsu  novada  dome  2021.  gada  29.  decembrī  ar  lēmumu  Nr.  457  apstiprināja  saistošos
noteikumus  Nr.  24  “Par  Cēsu  novada  pašvaldības  pabalstiem”  (turpmāk  –  saistošie  noteikumi).
2022.  gada  02.  februārī  Cēsu  novada  pašvaldībā  saņemts  Vides  aizsardzības  un  reģionālās
attīstības  ministrijas  (turpmāk  –  VARAM)  2022.  gada  02.  februāra  atzinums  Nr.  1-18/823,  kur
VARAM  informē,  ka  pieņem  saistošos  noteikumus  zināšanai,  neizsakot  iebildumus  (pozitīvs
atzinums), un lūdz novērst tajos atsevišķas neprecizitātes:
1) novērst pārrakstīšanās kļūdu saistošo noteikumu 35. punktā;
2)  svītrot  vārdus  “un  visu  nepieciešamo  dokumentu”  saistošo  noteikumu  46.  punktā  atbilstoši
Administratīvā procesa likuma 64. panta pirmajai daļai, kas noteic, ka tad, ja administratīvā lieta
ierosināta uz iesnieguma pamata, iestāde pieņem lēmumu par administratīvā akta izdošanu viena
mēneša  laikā  no  iesnieguma  saņemšanas  dienas,  ja  likumā  nav  noteikts  cits  termiņš  vai  citā
normatīvajā aktā – īsāks termiņš administratīvā akta izdošanai.

Ievērojot VARAM 2022. gada 2. februāra atzinumu Nr. 1-18/823 un pamatojoties uz likuma
“Par  pašvaldībām”  43.  panta  trešo  daļu  un  45.  panta  ceturto  daļu  un  Administratīvā  procesa
likuma  64.  panta  pirmo  daļu,  ievērojot  Cēsu  novada  domes  Sociālo  un  veselības  jautājumu
komitejas 2022. gada 10. februāra atzinumu (protokols Nr. 2), Cēsu novada dome, ar 16 balsīm - par
(Ainārs  Šteins,  Andris  Melbārdis  ,  Andris  Mihaļovs,  Atis  Egliņš-Eglītis,  Biruta  Mežale,  Elīna
Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis,  Ēriks Bauers,  Guntis  Grosbergs,  Indriķis
Putniņš, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars) ,  pret nav,  atturas nav,
nolemj:

Precizēt  Cēsu  novada  domes  2021.  gada  29.  decembra  saistošos  noteikumus  Nr.  24  “Par
Cēsu novada pašvaldības pabalstiem” (turpmāk – noteikumi):
1.  izteikt 35. punkta otro teikumu šādā redakcijā:
     “Šie pakalpojumi tiek apmaksāti vienu reizi triju gadu periodā pēc atgriešanās no ieslodzījuma

vietas.”.
2.  svītrot 46. punktā vārdus “un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas”.

          
Cēsu novada domes priekšsēdētājs: J.Rozenbergs
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