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Par Cēsu novada domes 2022. gada 16. jūnija saistošo noteikumu
Nr. 26 “Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Cēsu novada pašvaldībā” precizēšanu
Ziņo: A. Judeiks, Cēsu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājs
Cēsu novada dome 2022. gada 16. jūnijā apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 26 “Par izglītojamo
ēdināšanas maksas atvieglojumiem Cēsu novada pašvaldībā” (turpmāk – Saistošie noteikumi). 2022. gada
07. jūlijā Cēsu novada pašvaldībā saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk
– VARAM) 2022. gada 06. jūlija atzinums Nr. 1-18/4787, kur VARAM izteikusi iebildumus par atsevišķām
Saistošo noteikumu normām un lūgusi tos precizēt, proti:
1) svītrot Saistošo noteikumu 10. un 13. punktu, jo Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta
sestā daļa nosaka, ka valsts pārvaldes pienākums ir vienkāršot un uzlabot procedūras privātpersonas labā,
bet šī likuma 10. panta astotā daļa nosaka, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami
privātpersonai; savukārt atbilstoši Administratīvā procesa likuma 59. panta otrajai daļai, ja iestādei
nepieciešamā informācija ir nevis administratīvā procesa dalībnieku, bet gan citas institūcijas rīcībā,
iestāde to iegūst pati, nevis pieprasa no administratīvā procesa dalībniekiem. Tādējādi, ja konkrētā
informācija (dokumenti) ir pašvaldības rīcībā (informācija par trūcīgas vai maznodrošinātas
mājsaimniecības statusu, informācija par apliecības izsniegšanu sociālo garantiju nodrošināšanai),
pašvaldībai nav pamata uzlikt par pienākumu personām, kas vēlas saņemt izglītojamo ēdināšanas maksas
atvieglojumus, uzrādīt pašvaldībai šo informāciju vai dokumentus.
2) svītrot saistošo noteikumu 11. un 12. punktu vai norādīt, ka tajos minētās apliecības ir
uzrādāmas vai šī informācija iesniedzama pašvaldībā tikai gadījumā, ja tā nav pašvaldībās rīcībā un
pašvaldība objektīvu iemeslu dēļ nevar to iegūt pati; atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma iepriekš
norādītajām tiesību normām un ņemot vērā to, ka “Vienotās pašvaldību sistēmas (VPS) Sociālās palīdzības
un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogramma (SOPA)” ir pieslēgta vairākām informācijas
sistēmām (piemēram, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) informācijas
sistēmai, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistram, Valsts vienotajai datorizētajai
zemesgrāmatai (VVDZ), Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) un Nodarbinātības valsts
aģentūras informācijas sistēmām), nav korekti uzlikt personai par pienākumu uzrādīt dokumentus vai
iesniegt informāciju, kas ir pašvaldības rīcībā, jo pašvaldība sākotnēji šo informāciju var iegūt pati;
3) izdarīt atsevišķus redakcionālus labojumus.
Ievērojot VARAM 2022. gada 6. jūlija atzinumu Nr. 1-18/4787 un pamatojoties uz Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 10. panta sesto un astoto daļu, Administratīvā procesa likuma 59. panta otro daļu un
likuma “Par pašvaldībām” 45. panta ceturto daļu, Cēsu novada dome, ar 10 balsīm - par (Andris Melbārdis
, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis Grosbergs, Indriķis Putniņš, Inese
Suija-Markova, Inga Cipe, Jānis Rozenbergs) , 5 - pret (Andris Mihaļovs, Elīna Stapulone, Ella FrīdvaldeAndersone, Jānis Kārkliņš, Laimis Šāvējs), atturas nav, nolēma:
Precizēt Cēsu novada domes 2022. gada 16. jūnija saistošos noteikumus Nr. 26 “Par izglītojamo
ēdināšanas maksas atvieglojumiem Cēsu novada pašvaldībā” (turpmāk – noteikumi):
1. papildināt noteikumus ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

“8.1 Noteikumu 3.2. un 3.3. apakšpunktā minēto atvieglojumu saņemšanai izglītojamā vecāks vai
likumiskais pārstāvis iesniedz iesniegumu.”;
2. svītrot 10. punktu;
3. izteikt 11. un 12. punktu šādā redakcijā:
“11. Noteikumu 3.2.2. apakšpunktā minēto atvieglojumu saņemšanai izglītojamā vecāks vai likumiskais
pārstāvis, iesniedzot iesniegumu, uzrāda Latvijas Goda ģimenes apliecību vai iesniedz tās
apliecinātu atvasinājumu, ja pašvaldības rīcībā nav ziņu, kas apliecina izglītojamā atbilstību
attiecīgajai atvieglojumu saņēmēju grupai, vai pašvaldība objektīvu iemeslu dēļ pati nevar iegūt
šādas ziņas.
12. Noteikumu 3.2.3. apakšpunktā minēto atvieglojumu saņemšanai izglītojamā vecāks vai
likumiskais pārstāvis, iesniedzot iesniegumu, uzrāda izglītojamā invaliditātes apliecību vai iesniedz
tās apliecinātu atvasinājumu, ja pašvaldības rīcībā nav ziņu, kas apliecina izglītojamā atbilstību
attiecīgajai atvieglojumu saņēmēju grupai, vai pašvaldība objektīvu iemeslu dēļ pati nevar iegūt
šādas ziņas.”;
4. svītrot 13. punktu;
5. nodaļas “IV. Noslēguma jautājums” nosaukumu izteikt šādā redakcijā: “V. Noslēguma jautājums”.
Cēsu novada domes priekšsēdētājs
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