
Ziemassvētku laikā bērniem plašs 
pasākumu klāsts.

Patriotisks stāsts par cēsnieku dzimtu. 

Lasiet 2. lpp
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Attēlā: Šogad visas košās Cēsu egles ir dāvinājums pilsētai Ziemassvētkos! Rožu laukuma egli 
dāvinājusi Judīte Kalniņa no Cēsīm, Vienības laukuma egli dāvinājis Viesturs Neimanis no 
Pārgaujas novada, Stacijas laukuma egli dāvinājis Aivars Sproģis no Priekuļu novada, pilsētas 
Pansionāta egli dāvinājis Druvis Melderis no Ieriķiem. Paldies par skaistajām dāvanām!  
Foto Aivars Akmentiņš.

Līvu skolas attīstībai

Ziemassvētki Cēsīs

Līdz 2017. gada 1. sep-
tembrim paredzēts reorganizēt 
Līvu pamatskolu, to moder-
nizējot un pārveidojot par 
Līvu sākumskolu, par to 
19.novembra sēdē vienbalsīgi 
lēma Cēsu novada domes 
deputāti. Reorganizāciju pa-
redzēts veikt, lai izmantotu 
Eiropas Savienības finan-
sējuma sniegtās iespējas.

Kā sēdē norādīja Cēsu 
novada domes Izglītības, 
kultūras un sporta komitejas 
priekšsēdētājs Tālis Jaunze-
mis, lēmums pieņemts, 
ņemot vērā gan valsts, gan 
Cēsu novada izglītības 
attīstības pamatnostādnes, 
kas uzsver nepieciešamību 
pēc sākumskolas izglītības 
pieejamības pēc iespējas tuvāk 
mājām. Komitejas deputāti 
iepriekš izbraukuma sēdē tikās 

ar Līvu pamatskolas pedagogu 
un darbinieku kolektīvu 
un diskutēja par pārmaiņu 
nepieciešamību. Viedokļi bija 
dažādi, tomēr vairums skolotāju 
atzina, ka reorganizācija ir 
vienīgā iespēja nodrošināt 
skolas attīstību un sekmīgu 
turpmāko darbību.

“Gribu izteikt atzinību 
skolas darbiniekiem par 
lielisku un konstruktīvu darbu 
līdz šim, kā arī aicinu viņus 

strādāt kopā ar pašvaldību, 
lai radītu pēc iespējas labāku 
modeli skolas modernizācijai 
un pārveidei par sākumskolu,” 
norādīja T. Jaunzemis.

Līvu pamatskolas direktore 
Antra Gabranova uzsvēra, ka 
skola ar pārmaiņu procesiem 
tikusi galā vairākkārtīgi 
un svarīgi saprast, ka 
reorganizācija vērsta uz skolas 
attīstību. “Tas ir labākais 
lēmums, lai skolu saglabātu,” 

sacīja Gabranova. Vienlaikus 
viņa aicināja plānot pārmaiņu 
procesus tā, lai minimāli tiktu 
skartas esošo pedagogu darba 
iespējas, uz ko T. Jaunzemis 
norādīja, ka tiks meklētas 
iespējas pedagogiem pēc 
iespējas saglabāt esošās 
slodzes, izveidojot papildus 
pirmsskolas izglītības grupas.

2.12, 9.12 16.12, 23.12. no 
plkst.14.00 līdz 17.00 
Radošās darbnīcas - 
“Ziemassvētkus gaidot”. 
Ziemassvētku kartiņu, dekoru, 
eglīšu rotājumu darbnīca
Cēsu Centrālajā bibliotēkā

02.12 plkst.17.00 
Mandalu tīšanas darbnīca 
“Ziemassvētku zvaigzne”. 
Mandalu gatavošana, 
izmantojot kokvilnas un vilnas 
diegus, ko vēlams paņemt līdzi
Cēsu Centrālajā bibliotēkā

06.12., 13.12., 20.12.
plkst.19.00 Torņa mūzika 
kopā ar pūtēju orķestri 
“Cēsis”. Katru adventes 
svētdienu Cēsu Sv. Jāņa 
baznīcas tornī skanēs 
skaistākās svētku dziesmas
Cēsu Sv. Jāņa baznīcā

12.12.-13.12. plkst.10.00 
Ziemassvētku dāvanu 
tirdziņš un radošās 
darbnīcas 
Rīgas ielā 3 un Rīgas ielā 4

13.12. plkst.11.00 
Ziemassvētku rīts bērniem. 
Tradicionālās rotaļas un 
darbnīcas
Vidzemes koncertzālē “Cēsis” 

13.12. plkst.17.00 Alfrēda 
Kalniņa Cēsu Mūzikas 
vidusskolas audzēkņu 
Ziemassvētku ieskaņas 
koncerts
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

17.12. plkst.18.00 Cēsu 
pilsēta vidusskolas 

Ziemassvētku pasākums
Piebalgas ielā 18

17.12. plkst.17.00 Alfrēda 
Kalniņa Cēsu Mūzikas 
vidusskolas audzēkņu 
Ziemassvētku ieskaņas 
koncerts
Cēsu Izstāžu namā

18.12. plkst.18.30 
Ziemassvētku koncerts “Kas 
kaitēja man dzīvot diža meža 
maliņā”
CATA Kultūras namā

18.12. plkst.19.30 “Funky 
Christmas”. Latvijas Radio 
Bigbends. Dziedātājs un 

trombonists Nilss Landgrens
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

19.12.-20.12. plkst.10.00
Ziemassvētku dāvanu 
tirdziņš un radošās 
darbnīcas 
Rīgas ielā 3 un Rīgas ielā 4

19.12. plkst.11.00 Bērnu rīts 
“Zem lielā rūķa mices”
Cēsu Centrālajā bibliotēkā

19.12. plkst.18.00
Muzikālās apvienības “Tev 
tuvumā” Ziemassvētku 
koncerts
Cēsu Sv. Jāņa baznīcā

19.12. plkst.21.00 
Ziemassvētku Balle Kopā ar 
lielisko deju mūzikas grupu 
”Kolibri”
CATA Kultūras namā

20.12. plkst.13.00 Ziemas 
Saulgrieži kopā ar tautas 
vērtes kopu “Dzieti”
Cēsu Izstāžu namā

21.12. plkst.19.00
Ziemassvētku jampadracis
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

23.12. plkst.15.00 un 
plkst.19.00 Ziemassvētku 
koncerts “Kad mīlestība 
dzimst...”

Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

27.12. plkst.16.00 
Koncertizrāde ģimenei 
”Ziemasskapja 
Ziemassvētku spēle”
CATA Kultūras namā

27.12. plkst.18.00 Koncert-
programma “Leduspuķes 
tavā logā” 
Cēsu Sv. Jāņa baznīcā

28.12. plkst.18.00
Ziemassvētku eglīte bērniem
Iepriekšēja pieteikšanās līdz 
16.12 Cēsu Kultūras centrā
Vidzemes koncertzāles “Cēsis” 
Kamerzālē

Cēsu Valsts ģimnāzija  (CVĢ) 
saņēmusi Draudzīgā aici-
nājuma fonda apbalvojumu 
kā labākā pilsētas ģimnāzija 
Latvijā.

Fonds vērtē Latvijas skolas, 
kas īsteno vidējās izglītības 
programmas, un reitinga vietas 
tiek sadalītas pēc centralizēto 
eksāmenu rezultātiem.

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 
saņēma apbalvojumu kā 
absolūti labākā ģimnāzija, 
un Rīgas Valsts 3. ģimnāzija 
saņēma otro vietu starp lielo 
pilsētu ģimnāzijām.

Savukārt pilsētu ģimnāziju 
kategorijā, kur triumfēja CVĢ, 
otro vietu ieguva Bauskas 
Valsts ģimnāzija, kurai seko 
Siguldas Valsts ģimnāzija.

CVĢ izvirzījusies arī kā 
līdere starp pilsētu ģimnāzijām 
ne tikai kopvērtējumā, bet arī 
Dabas zinību eksāmenu sadaļā.

Cēsīs - Latvijā 

labākā ģimnāzija



Cēsu novada pašvaldība
Cēsis, Bērzaines iela 5.

Metiens 6 000 eksemplāri

Iespiests: SIA “Latgales druka”

Viss par Cēsīm: www.cesis.lv

Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Cēsu Vēstīm obligāta.

Rēzekne, Baznīcas iela 28.

Tālrunis: 64121677           E-pasts: cesuvestis@cesis.lv
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PAŠVALDĪBĀ
Svētku mēnešu  
pārmaiņas

Jānis Goba 
Cēsu novada pašvaldības 
Administrācijas vadītājs

Novembra nogale līdz ar 
pirmo sniegu bija pirmais 
ziemas pārbaudījums pilsētas 
ielu uzturētājiem. Ielu un 
ietvju kaisīšana un tīrīšana 
tika sākta 23. novembra naktī. 
Pašvaldības traktoriņi tīrīja 
ietves, jaudīgāka tehnika – 
brauktuves. Darba netrūka 
sētniekiem, jo snigšana 
turpinājās arī dienā. Darbi 
vedās raiti, un jācer, ka arī ziemā 
ielu un ietvju tīrīšana noritēs 
bez lieliem sarežģījumiem. 
Pilsētā izvietotas 55 kastes ar 
smiltīm ietvju kaisīšanai, tā ka 
sētnieki un nekustamo īpašumu 
saimnieki aicināti regulāri 
rūpēties, lai gājēji varētu droši 
doties savās dienas gaitās. 

Diemžēl ilgstoša lietus 
dēļ neizdevās līdz salam 
nogreiderēt ielas ar grants 
segumu. Ja piepildīsies 
meteorologu prognozes un 
decembra sākums būs silts, 
šo darbu noteikti paveiksim. 
Šogad iecerētie ielu 
remontdarbi ir pabeigti, vienīgi 
Meža ielā norit nepieciešamie 
priekšdarbi, lai pavasarī tur 
varētu uzklāt asfalta segumu.

Cēsnieki jau būs pamanījuši 
košās egles, kas rotā pilsētu. 
Rožu laukuma jau drīz, 
pirmajā Adventē, egle tiks 
svinīgi iedegta. Ir atjaunoti 
un papildināti pilsētas 
Ziemassvētku rotājumi, 
kas palīdzēs uzburt jauku 
noskaņojumu šajā svētku 
gaidīšanas laikā.

Jānis Rozenbergs  
Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs 

Novembrī skaisti un 
draudzīgi svinējām mūsu 
valsts svētkus. Ir patiess 
prieks, ka svētku norises pulcē 
aizvien vairāk cēsnieku, viesu. 
Lāčplēša dienas tradīcijas ar 
lāpu gājienu uz Lejas kapiem 
un svecīšu iedegšanu Latvijas 
kontūrā Pils parka estrādē 
pulcē tūkstošus. Jāpiebilst, ka 
šogad jauks un iedvesmojošs 
bija novada amatiermākslas 
kolektīvu sagatavotais koncerts 
18. novembrī.

Svētku mēnesī saņēmām 
iepriecinošu ziņu – Cēsu 
Valsts ģimnāzija saņēmusi 
Draudzīgā aicinājuma fonda 
apbalvojumu kā labākā starp 
pilsētas ģimnāzijām Latvijā. 
Tas ir vēl viens apliecinājums 
augstajai izglītības kvalitātei 
novadā. Taču novembra nogale 
iezīmējas ar skolotāju streiku. 
Pedagogu neapmierinātība ir 
saprotama un pamatota, jo vēl 
joprojām nav tapis skaidrs un 
saprotams atalgojuma modelis. 

Esam sistemātiski strādājuši, 
lai Cēsu novadā izveidotu 
optimālu skolu tīklu, gādājuši 
par klašu piepildījumu un 
apmācību kvalitāti. Taču 
tiekam par to sodīti, jo pēc 
viena no Izglītības ministrijas 
piedāvātajiem pedagogu algu 
aprēķina modeļiem lielai daļai 
novada skolotāju alga varētu 
pat samazināties! Es aicinu 
arī vecākus uztvert pedagogu 
streiku ar sapratni.

Runājot par izglītību, 
jāmin būtisks domes deputātu 
novembrī pieņemts lēmums 
par Līvu pamatskolas tālāko 
attīstību. Proti, sākot ar 
2017.  gada 1. septembri, skola 
tiks reformēta par sākumskolu 
ar pirmsskolas izglītības 
grupām. Tas ir saskaņā ar 
valsts izglītības uzstādījumiem 
par to, ka sākumskolām 
jābūt maksimāli tuvu bērnu 
dzīvesvietām. Tādējādi būs 
iespēja piesaistīt Eiropas 
Savienības (ES) struktūrfondu 
līdzekļus skolas modernizācijai 
un attīstībai.

Novembra nogalē Cēsīs 
norisināsies arī Uzņēmēju 

forums. Tā tematika vērsta uz 
nākotni – kādam jābūt nākotnes 
uzņēmumam, darbiniekam, 
kādas slimības mūs apdraudēs. 
Protams, prognozēt to, kas 
būs pasaulē, kas piedzīvo tik 
dramatiskas pārmaiņas, ir 
teju neiespējami, taču par to 
noteikti ir vērts diskutēt. Te vēl 
jāpiebilst, ka Latvijas Darba 
Devēju konfederācija atzinusi, 
ka Cēsu novada pašvaldība 
īsteno uzņēmējdarbībai 
draudzīgu politiku. Tas ir augsts 
novērtējums un jāpasakās 
pašvaldības speciālistiem, kas 
daudz darījuši, lai pilnveidotu 
uzņēmējdarbības vidi novadā.

Precīzāk par to, kādus 
ES struktūrfondu finansētu 
projektus sāksim īstenot 
nākamajā gadā, varēšu 
informēt decembra nogalē. 
Tagad zināms, ka būs iespēja 
pretendēt uz līdzekļiem Cēsu 
Profesionālās vidusskolas 
attīstībai, vispārējās izglītības 
mācību iestāžu, tostarp arī 
Līvu skolas, modernizācijai 
un degradēto teritoriju 
sakārtošanai.

Pirmais ziemas  
sveiciens

Izdarīt Cēsu novada domes 
27.08.2015. saistošajos notei-
kumos Nr. 8 „Sabiedriskās 

kārtības saistošie noteikumi” 
(prot.Nr. 12, 15. punkts) šādus 
grozījumus:

1. Svītrot 5. punktu;
2. Izteikt Pielikumu 

jaunā redakcijā: 

29.10.2015. Saistošie noteikumi Nr. 19 “Grozījumi Cēsu novada domes 27.08.2015. 

saistošajos noteikumos Nr.8 „ Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi””

Nr. Makšķerēt, 
zvejot Peldēt Peldināt dzīvniekus

1. Pils parka dīķis aizliegts aizliegts aizliegts
2. Maija parka dīķis aizliegts aizliegts aizliegts
3. Avotu ielejas parka dīķis aizliegts aizliegts aizliegts
4. Dīķis Bērzaines ielā 29 aizliegts aizliegts aizliegts

5. Rīdzenes ciema dīķis atļauts atļauts aizliegts

6. Dīķis pie Līvu skolas atļauts atļauts aizliegts

7. Dubinska dīķis aizliegts aizliegts aizliegts

Cēsu novada senioru nevalstiskās organizācijas aicina 
savus biedrus uz kopīgu pasākumu 

„Ziemsvētku noskaņās”
 19. decembrī plkst.13.00 Cēsu 2. pamatskolā, Gaujas 

ielā 45.

Dalības maksa 8 EUR jāiemaksā savā biedrībā līdz 
11. decembrim.

Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības 
Cēsu nodaļa, Cēsu invalīdu biedrība, Cēsu pensionāru biedrība, 
Represēto biedrības Cēsu nodaļa, Sarkanā Krusta Cēsu nodaļa, 
Latvijas Multiplās sklerozes asociācijas Cēsu nodaļa, Daugavas 

vanagi Latvijā Cēsu nodaļa, Latvijas Nacionālo karavīru 
biedrības Cēsu nodaļa, Harmonija, Lauku sieviešu atbalsta 

grupa. Pasākumu atbalsta: Cēsu novada pašvaldība

Izdarīt Cēsu novada domes 
26.01.2012. saistošajos no-
teikumos Nr. 3 “Par bērna 
piedzimšanas pabalstu Cēsu 
novadā” šādus grozījumus:

1. izteikt 3.punktu šādā 
redakcijā:

“3. Pabalstu piešķir par katru 
jaundzimušo bērnu vienam 
no bērna vecākiem, izņemot 
personas, kurām izsniegta 
termiņuzturēšanās atļauja, 
ja bērna un vecāka deklarētā 
dzīvesvieta ir Cēsu novada 
administratīvajā teritorijā 
un pabalsts sakarā ar bērna 

piedzimšanu nav saņemts citā 
pašvaldībā. ”;

2. aizstāt 4. punktā skaitli 
“75,00” ar skaitli “100,00”;

3. izteikt 9. punktu šādā 
redakcijā:

“9. Sociālajam dienestam 
pirms pabalsta piešķiršanas 
ir tiesības apsekot ģimeni 
dzīvesvietā. Ja apsekošanā tiek 
konstatēts, ka bērnam netiek 
nodrošināta pietiekama aprūpe, 
pabalsts tiek piešķirts mantiskā 
veidā”.

08.10.2015. Saistošie noteikumi Nr. 18 “Grozījumi Cēsu 
novada domes 26.01.2012. saistošajos noteikumos Nr. 3 
“Par bērna piedzimšanas pabalstu Cēsu novadā””

Pirmajās divās decembra 
sestdienās – 5. decembrī un 
12. decembrī – ikviens pasaku 
mīļotājs tiek aicināts uz 
Cēsu Jaunās pils verandu, lai 
plkst.11.00 kopā ar Pils feju 
klausītos un lasītu pasakas par 
ziemu un tuvojošos svētku 
laiku. Mazajiem klausītājiem 
kopā ar pasaku lasītāju Intu 
Zaksu būs iespēja gatavot 
sapņu ķērājus. Tuvojoties 
svētku laikam, 13. decembrī 
Vidzemes koncertzāles “Cēsis” 

Kamerzālē plkst.11.00 notiks 
Ziemassvētku rīts bērniem 
– tradicionālās rotaļas un 
darbnīcas, kuras vadīs folkloras 
kopas “Ore” vadītāja Inese 
Roze. Šajā pasākumā mazie 
cēsnieki kopā ar vecākiem 
varēs gatavot Ziemassvētku 
dāvaniņas vai dekorus 
saviem mīļajiem. Piektdien, 
18. decembrī, plkst.18.30 
deju kolektīvi “Randiņš” 
un “Dzirnas” un popgrupa 
“Hey” aicina uz Ziemassvētku 

koncertu “Kas kaitēja man 
dzīvot diža meža maliņā”. 
Koncerts notiks CATA Kultūras 
namā. 

Pirmdien, 28. decembrī, 
plkst. 18.00 Vidzemes koncert-
zāles “Cēsis” Kamerzālē notiks 
Ziemassvētku eglīte bērniem. 
Bērnus uz Ziemassvētku 
eglīti aicinām pieteikt līdz 
16. decembrim Cēsu Kultūras 
centrā, rakstot uz e-pastu: 
kultura@cesis.lv vai zvanot pa 
tālruni 64122537. 

Ziemassvētku pasākumi bērniem
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi 

nosaka kārtību un pašvaldības 
nosacījumus trūcīgas un maz-
nodrošinātas ģimenes (personas) 
statusa noteikšanai Cēsu novada 
pašvaldībā.

2. Šajos saistošajos noteikumos 
lietotie termini:

2.1. risku izvērtēšana - sociālā 
darbinieka veikts risku izvērtējums 
katram ģimenes loceklim saskaņā 
ar Ministru kabineta noteiktajām 
prasībām sociālo pakalpojumu 
sniedzējiem un Cēsu novada 
pašvaldības aģentūras “Sociālais 
dienests” (turpmāk- Dienests) 
instrukciju par sociālā darba 
veikšanu;

2.2. sociālās funkcionēšanas 
izvērtēšana – sociālā darbinieka 
veikts funkcionālo spēju un 
sociālās situācijas izvērtējums 
saskaņā ar Dienesta instrukciju par 
sociālā darba veikšanu.

3. Trūcīgas vai maznodrošinātas 
ģimenes (personas) statusa no-
teikšanu, tajā skaitā ienākumu un 
materiālā stāvokļa izvērtēšanu 
ģimenēm (personām), veic 
Dienests Latvijas Republikas 
normatīvajos aktos un šo saistošo 
noteikumu noteiktajā kārtībā.
II. Ienākumu un materiālā 
stāvokļa līmenis, kuru nepār-
sniedzot ģimene (persona) 
atzīstama par trūcīgu vai 
maznodrošinātu

4. Trūcīgas ģimenes (personas) 
statuss tiek noteikts saskaņā ar 
Ministru kabineta noteikumiem 
par trūcīgas ģimenes (personas) 
atzīšanu par trūcīgu (turpmāk –  
MK noteikumi).

5. Maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statuss Cēsu novada 
pašvaldībā tiek piešķirts ģimenēm 
(personām), kuru ienākumi 
mēnesī uz vienu ģimenes 

locekli nepārsniedz 255,00 
euro. Maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statuss tiek piešķirts pēc 
risku vai sociālās funkcionēšanas 
izvērtēšanas un nepieciešamības 
gadījumā darbspējīgo ģimenes 
locekļu iesaistīšanās sociālo 
prasmju atjaunošanas un 
saglabāšanas atbalsta grupā.

6. Atbilstību maznodrošinātas 
ģimenes (personas) statusam Die-
nests izvērtē un maznodrošinātas 
ģimenes (personas) statusu 
piešķir uz 6 mēnešiem analoģiski 
MK noteikumos paredzētajai 
kārtībai, ievērojot šo saistošo 
noteikumu 5. punktā noteikto. 
Ja ģimenes (personas) ienākumi 
nepārsniedz šo saistošo noteikumu 
5. punktā noteikto līmeni, bet 
nav ievēroti citi nosacījumi 
maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusa piešķiršanai, 
Dienests var pieņemt lēmumu 
par atbilstību maznodrošinātas 
ģimenes (personas) statusam uz 
laiku – 1 mēnesis. Par atbilstību 
maznodrošinātās ģimenes statu-
sam Dienests izsniedz izziņu.

7. Izvērtējot ģimenes (personas) 
ienākumus un materiālo stāvokli 
tās atzīšanai par trūcīgu vai 
maznodrošinātu, papildus MK 
noteikumu nosacījumiem par 
īpašumu Cēsu novadā netiek 
uzskatīts:

7.1. viens nekustamais īpašums, 
kas atrodas ārpus deklarētās 
dzīvesvietas un kura kadastrālā 
vērtība nepārsniedz 5000,00 euro. 
Ziņas par nekustamā īpašuma 
kadastrālo vērtību tiek iegūtas 
pēc nekustamā īpašuma valsts    
kadastra informācijas sistēmā 
(NEKIP) reģistrētajiem datiem, 
kas pieejami interneta vietnē 
kadastrs.lv un pašvaldības sociālās 
palīdzības administrēšanas 
informatīvajā sistēmā (SOPA);

7.2. viens automobilis (ne 
jaunāks par 10 gadiem), kuru 
ģimene (persona) izmanto 
pamatvajadzību nodrošināšanai;

7.3. viens transportlīdzeklis – 
motocikls vai motorollers, vai 
mopēds, vai viena automobiļa 
piekabe;

7.4. viens velosipēds katram 
ģimenes loceklim.
III. Ienākumu un materiālā 
stāvokļa deklarēšana un 
novērtēšana

8. Lai novērtētu ienākumus 
un materiālo stāvokli, persona 
(turpmāk – iesniedzējs) Dienestā 
iesniedz:

8.1. iesniegumu;
8.2. izziņu (izziņas) no 

darbavietas (darbavietām) par 
pēdējo 3 mēnešu ienākumiem pēc 
nodokļu nomaksas;

8.3. iesniedzēja un tā pilngadīgo 
ģimenes locekļu, kuriem ir kopīga 
saimniecība ar iesniedzēju, 
kredītiestādes kontu pārskatu par 
pēdējiem 3 mēnešiem;

8.4. ziņas par uzturlīdzekļu 
apmēru, ja viens no vecākiem 
nepiedalās bērna audzināšanā, 
izņemot gadījumus, kad 
informācija ir pieejama datu bāzē 
SOPA;

8.5. īpašumu, t.sk. uzkrājumu, 
kapitāldaļu, noguldījumu, vērts-
papīru, apliecinošu dokumentu 
kopijas, ja šī informācija nav 
pieejama publiski pieejamās datu 
bāzēs; 

8.6. informāciju par citiem 
ienākumiem par pēdējiem 12 
mēnešiem (ienākumi no īpašuma 
atsavināšanas, gadījuma darbiem, 
dāvinājumiem (laimestiem), 
likumīgo apgādnieku atbalstu, 
u.c.);

8.7. informāciju par ģimenes 
(personas) ieņēmumiem no 
saimnieciskās vai profesionālās 

darbības, kā arī subsīdijām 
lauksaimniecībai un lauku 
attīstībai par pēdējiem pilniem 
trim kalendāra mēnešiem vai par 
laikposmu no iepriekšējā gada 
1. janvāra līdz 31. decembrim. 
Deklarācijā norādāmo vidējo 
ienākumu apmēru mēnesī 
aprēķina, ņemot vērā ieņēmumu 
periodu;

8.8. kopā ar sociālā darba 
speciālistu aizpildītu iztikas 
līdzekļu deklarāciju.

9. Aprēķinot ģimenes 
(personas) vidējos ienākumus, 
mēneša ienākumi tiek samazināti 
par ikmēneša kredītmaksājuma 
apmēru līdz 150,00 euro, ja ģimene 
(persona) ar nepilngadīgiem 
bērniem ņēmusi kredītu vienīgā 
mājokļa iegādei.

10. MK noteikumos 
norādītais atsevišķi dzīvojoša 
un citur dzīvesvietu deklarējuša 
bērna vecāka sniegtais atbalsts 
ģimenei vērtējams kā ne mazāks 
par Uzturlīdzekļu garantijas 
fonda izmaksājamo uzturlīdzekļu 
apmēru mēnesī katram bērnam

11. Sociālais dienests 
pēc šo noteikumu 8. punktā 
minēto dokumentu saņemšanas 
apseko personu (ģimeni) tās 
dzīvesvietā, novērtē sadzīves 
apstākļus un sastāda dzīvesvietas 
apsekošanas aktu. Ģimenei 
(personai) pirmo reizi pieprasot 
trūcīgas vai maznodrošinātas 
ģimenes (personas) statusu, 
Dienesta sociālā darba speciālista 
pienākums ir apsekot klientu viņa 
dzīvesvietā, turpmāk – vismaz 1 
reizi gadā.

12. Ģimenes (personas) 
apsekošana dzīves vietā var tikt 
veikta, Dienesta sociālā darba 
speciālistam vienojoties ar ģimeni 
(personu) par apsekošanas datumu 
un laiku. Dienestam ir tiesības 

veikt apsekošanu, iepriekš par to 
nebrīdinot klientu.

13. Ģimenes (personas) 
atteikšanās no apsekošanas 
dzīvesvietā var būt par iemeslu 
atteikumam piešķirt trūcīgas vai 
maznodrošinātas ģimenes (pers-
onas) statusu.

14. Dienests trūcīgas 
vai maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusu nosaka 
izvērtējot:

14.1. personas un tās ģimenes 
locekļu ienākumus, materiālo 
stāvokli un īpašumu, pamatojoties 
uz normatīvajos aktos noteiktā 
kārtībā iesniegto iztikas līdzekļu 
deklarāciju un tajā norādīto ziņu 
apliecinošiem dokumentiem; 

14.2. pašvaldības un 
valsts datu reģistros pieejamo 
informāciju; 

14.3. fizisko un juridisko 
personu rīcībā esošo informāciju; 

14.4. dzīvesvietas apsekošanas 
faktus.
IV. Pieņemto lēmumu 
apstrīdēšana un pārsūdzēšana

15. Sociālā dienesta pieņemto 
lēmumu var apstrīdēt Cēsu novada 
domē Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu 
novadā, LV-4101, Administratīvā 
procesa likumā noteiktā kārtībā. 

16. Cēsu novada domes 
pieņemto lēmumu var pārsūdzēt 
tiesā Administratīvā procesa 
likumā noteiktā kārtībā. 
V.  Noslēguma jautājumi

17.Šie saistošie noteikumi stājas 
spēkā 2015. gada 1.  decembrī.

18. 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”.

08.10.2015. Saistošie noteikumi Nr. 14 “Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Cēsu novadā”

08.10.2015. Saistošie noteikumi Nr. 15 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā”
I.Vispārīgie jautājumi

1.1. Šie saistošie noteikumi 
nosaka sociālās palīdzības pabalstu 
veidus pabalstu apmēru un 
piešķiršanas kārtību Cēsu novada 
pašvaldības administratīvajā 
teritorijā pamata dzīvesvietu 
deklarējušām:

1.1.1. trūcīgām un mazno-
drošinātām ģimenēm (personām);

1.1.2. personām, kuras no-
nākušas ārkārtas situācijā.

2. Saistošajos noteikumos lieto-
tie termini:

2.1. centralizētā apkure jeb 
siltumpiegāde ir tā, kur vairāki 
patērētāji (mājas) izmanto 
cita siltumražotāja saražoto 
siltumenerģiju, kā arī ēkās apkure 
jeb siltumpiegāde dzīvojamās 
mājās Cēsīs Vilku ielā 12, Turaidas 
ielā 3, Leona Paegles ielā 2d, 
Dārzniecības ielā 5 un Kovārņu 
ielā 33;

2.2. dzīvoklis ir apgaismojama, 
apkurināma telpa, kas piemērota 
cilvēka ilglaicīgam patvērumam un 

sadzīves priekšmetu izvietošanai;
2.3. klients – ģimene 

(persona), kurai piešķirts trūcīgas 
vai maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statuss un to apliecina 
Cēsu novada pašvaldības aģentūras 
“Sociālais dienests” izsniegta 
izziņa, vai ģimene (persona), kura 
nonākusi ārkārtas situācijā.

2.4. līdzdarbības pienākumi 
ir pienākumi, kurus, savstarpēji 
vienojoties ar Dienestu, veic 
klients;

2.5. lokālā apkure jeb siltum-
apgāde ir tā, kur siltumenerģija 
tiek nodrošināta mājas vai dzīvokļa 
iekšienē, t.sk. elektroenerģijas 
apkure;

2.6. vientuļš pensionārs vai 
persona ar invaliditāti – vienatnē 
dzīvojošs pensionārs vai persona 
ar 1.vai 2.grupas invaliditāti, kam 
nav likumisko apgādnieku.

3. Cēsu novadā ir šādi sociālie 
pabalsti:

3.1. Latvijas Republikas 
likumos noteiktie pašvaldības 

obligāti izmaksājamie sociālie 
pabalsti:

3.1.1. pabalsts garantētā 
minimālā ienākuma (turpmāk  – 
GMI) līmeņa nodrošināšanai 
(turpmāk - GMI pabalsts);

3.1.2. dzīvokļa pabalsti; 
3.1.3. pabalsts ārkārtas 

situācijā.
3.2. atbilstoši Dienesta gada 

budžetam un ja ir apmierināts 
pamatots pašvaldības iedzīvotāju 
pieprasījums pēc GMI pabalsta, 
dzīvokļu pabalsta un pabalsta 
ārkārtas situācijā, Dienesta 
izmaksājamie sociālās palīdzības 
pabalsti:

3.2.1. brīvpusdienas izglīto-
jamajiem;

3.2.2. vecāku maksas atlaide 
pirmsskolas izglītības iestādē;

3.2.3. pabalsts mācību piede-
rumu iegādei;

3.2.4. pabalsti medicīnisko 
izdevumu daļējai apmaksai.
II. GMI pabalsts

4. GMI līmeņa apmērs mēnesī 

atbilst Latvijas Republikas 
Ministru kabineta noteiktajam 
GMI līmenim, izņemot vientuļas, 
vienatnē dzīvojošas personas ar 
1.grupas invaliditāti un vientuļus, 
vienatnē dzīvojošus pensijas 
vecuma pensionārus, kuriem GMI 
apmērs ir 110,00 euro mēnesī. 
GMI pabalsts tiek izmaksāts divas 
reizes mēnesī – no 10. līdz 15. 
datumam un no 25. datuma līdz 
pēdējai mēneša dienai, ja izpildīti 
visi līdzdarbības pienākumi.

5. Pabalsta izmaksu naudā 
daļēji vai pilnībā var aizstāt ar 
pabalstu natūrā Ministru kabineta 
noteikto un citu izdevumu 
segšanai ģimenes (personas) 
pamatvajadzību nodrošināšanai.

6. Pabalstu garantētā minimālā 
ienākuma nodrošināšanai ir 
tiesības saņemt arī klientiem, 
kuri faktiski dzīvo un kuru pēdējā 
deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Cēsu 
novadā
III. Dzīvokļa pabalsti

7. Dzīvokļa pabalsta veidi: 

7.1. dzīvokļa pabalsts ģimenei, 
kura dzīvo daudzdzīvokļu 
mājā ar centralizētu apkuri jeb 
siltumpiegādi;

7.2. dzīvokļa pabalsts ģimenei, 
kura dzīvo mājā ar lokālu apkuri 
jeb siltumapgādi, kurināmā 
iegādei;

7.3. dzīvokļa pabalsts sociālā 
dzīvokļa īrniekam.

8. Dzīvokļa pabalstu ir tiesības 
pieprasīt klientam, kurš ir dzīvokļa 
īpašnieks (tiesiskais valdītājs) vai 
īrnieks, ar kuru noslēgts rakstveida 
dzīvojamās telpas īres līgums, vai 
dzīvokļa īpašnieka pirmās pakāpes 
radinieks.

9. Dzīvokļa pabalsts 
ģimenei (personai), kura dzīvo 
daudzdzīvokļu mājā ar centralizētu 
apkuri jeb siltumpiegādi piešķir 
klientam, ja tā nav sociālā 
dzīvokļa īrnieks, un tās rīcībā pēc 
īres/apsaimniekošanas maksas un 
maksas par pakalpojumiem, kas 
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aprēķināta, ievērojot pašvaldības 
apstiprinātos normatīvus, 
nomaksas paliek summa, kas 
ir mazāka par šajos saistošajos 
noteikumos noteikto nepieciešamā 
garantētā ienākuma līmeni.

9.1. dzīvokļa pabalsts personai/
ģimenei, kura dzīvo daudzdzīvokļu 
mājā ar centralizētu siltumpiegādi, 
tiek aprēķināts pēc formulas:  
S = [(P+K) – I] x 6 mēneši, kur: 
S – aprēķinātā pabalsta summa, 
kas nevar pārsniegt 430,00 euro; 
P – nepieciešamais garantētais 
ienākums, kuram jāpaliek klienta 
rīcībā pēc dzīvokļa īres un 
komunālo pakalpojumu apmaksas; 
K – normatīvās īres maksas 
un maksas par pakalpojumiem 
summa; I – ģimenes kopējie 
ienākumi.

9.2. Nepieciešamais garantētais 
ienākums ir:

9.2.1. pirmajam un otrajam 
ģimenes loceklim – 40% no 
attiecīgā gada 1.janvāra spēkā 
esošās minimālās algas valstī;

9.2.2. katram nākamajam 
ģimenes loceklim - valstī noteiktā 
garantētā ienākuma līmeņa 
apmērā.

9.3. Piešķirtais dzīvokļa 
pabalsts ir vienreizējs apkures 
sezonas laikā, tas ir netiešs 
un viena mēneša laikā pēc 
līdzdarbības pienākumu veikšanas 
un lēmuma pieņemšanas par 
pabalsta piešķiršanu tiek 
pārskaitīts dzīvojamās mājas 
apsaimniekotājam.

9.4. Dokumentus pabalsta 
piešķiršanai Dienests pieņem 
katru gadu no novembra pirmās 
apmeklētāju pieņemšanas dienas 
līdz marta pēdējai apmeklētāju 
pieņemšanas dienai.

9.5. Īres/apsaimniekošanas 
maksas un maksas par 
pakalpojumiem normatīvus 
dzīvokļiem ar centralizēto apkuri 
jeb siltumpiegādi pabalsta 
aprēķināšanai apstiprina Cēsu 
novada dome līdz kārtējā gada 
31.oktobrim.

10. Dzīvokļa pabalsts personai/
ģimenei, kura dzīvo mājā ar lokālu 
apkuri jeb siltumapgādi:

10.1. Šis pabalsts tiek piešķirts 
vienu reizi gadā un tā apmērs ir:

10.1.1. trūcīgai ģimenei – 
150,00 euro;

10.1.2. 
maznodrošinātai ģimenei – 85,00 
euro;

10.2. ja ģimenē ir darbspējīgā 
vecumā esošs bezdarbnieks, 
pabalstu piešķir pēc līdzdarbības 
pienākumu izpildes;

10.3. iesniegumu par pabalsta 
piešķiršanu Dienests organizē 
katru gadu no maija pirmās 
apmeklētāju pieņemšanas dienas 
līdz septembra pēdējai apmeklētāju 
pieņemšanas dienai;

10.4. dzīvokļa pabalsts ģimenei 
(personai), kura dzīvo mājā ar 
lokālu apkuri jeb siltumapgādi var 

tikt izmaksāts natūrā.
11. Dzīvokļa pabalsts sociālā 

dzīvokļa īrniekam
11.1. Dzīvokļa pabalsts sociālā 

dzīvokļa īrniekam tiek piešķirts 
par katru mēnesi sociālā dzīvokļa 
īres līguma darbības laikā, un tā 
apmērs ir:

11.1.1.  90% no īres maksas par 
sociālo dzīvokli;

11.1.2. 90% no apkures maksas;
11.1.3. 90% no īres maksas un 

90% no maksas par komunālajiem 
pakalpojumiem, kas tiek 
nodrošināti ar pārvaldnieka 
starpniecību, ja dzīvokli īrē 
bārenis vai bez vecāku gādības 
palicis bērns, kuram piešķirts 
trūcīgas personas statuss, kurš 
dzīvo viens un bez pārtraukuma 
turpina mācības vispārējās vai 
profesionālās izglītības iestādē 
vai augstākās izglītības iestādē 
pilna laika studiju programmā, 
neapvienojot mācības ar algotu 
darbu, un kurš nav vecāks par 24 
gadiem.

11.2. Dzīvokļa pabalsts pēc 
klienta lūguma pēc lēmuma 
pieņemšanas tiek pārskaitīts 
dzīvojamās mājas pārvaldniekam.
IV. Vienreizējs pabalsts ārkārtas 
situācijā

12. Pabalstu ārkārtas 
situācijā (stihiskas nelaimes vai 
iepriekš neparedzami apstākļi) 
pamatvajadzību nodrošināšanai 
piešķir līdz 1000,00 euro vienai 
ģimenei (personai), neizvērtējot 
tās ienākumus, bet ņemot vērā 
iepriekš neparedzamo apstākļu 
radīto zaudējumu sekas, un tikai 
tajos gadījumos, ja klientam nav 
tiesību saņemt citu valsts noteiktu 
pabalstu, apdrošināšanas atlīdzību 
vai tas ir nepietiekams minimālo 
izdevumu segšanai.

13. Pabalstu piešķir, ja 
iesniegums un ārkārtas situāciju 
apliecinošs dokuments Dienestā 
saņemts ne vēlāk kā vienu mēnesi 
pēc ārkārtas situācijas rašanās.
V. Brīvpusdienas izglītojamiem

14. Tiesības saņemt brīv-
pusdienas ir izglītojamajiem no 
trūcīgām un maznodrošinātām 
ģimenēm, ja tie mācās vispārējās 
izglītības iestādē vai profesionālajā 
skolā vai vidusskolā.

15. Brīvpusdienas turpina 
izmaksāt pēc pilngadības 
sasniegšanas, ja izglītojamais bez 
pārtraukuma turpina mācības, bet 
ne ilgāk kā līdz 21 gadu vecumam.

16. Brīvpusdienas pēc 
Dienesta lēmuma pieņemšanas 
tiek piešķirtas no nākamā mēneša 
pirmās mācību dienas līdz kārtējā 
mācību pusgada pēdējai mācību 
dienai.

17. Sākoties jaunam mācību 
pusgadam, ģimenei ir atkārtoti 
jāiesniedz dokumenti, lai izvērtētu 
tiesības saņemt brīvpusdienas.

18. Brīvpusdienām piešķirtie 
līdzekļi tiek pārskaitīti 
pakalpojuma sniedzējam, kas 
realizē ēdināšanu katrā konkrētā 
izglītības iestādē, atbilstoši to 

iesniegtajam  rēķinam saskaņā 
ar pašvaldības noteikto pusdienu 
cenu, bet nepārsniedzot Cēsu 
novada domes apstiprināto 
maksimālo pusdienu cenu vienam 
izglītojamajam.

19. Šo saistošo noteikumu 
14.  – 18. punkts netiek piemērots, 
ja Ministru kabineta noteiktā 
kārtībā izglītojamo ēdināšanai 
pašvaldībai tiek piešķirti valsts 
budžetā paredzēti līdzekļi.
VI. Vecāku maksas atlaides 
pirmsskolas izglītības iestādēs

20. Tiesības saņemt vecāku 
maksas atlaides pirmsskolas 
izglītības iestādēs ir par bērniem: 

20.1. no trūcīgām ģimenēm – 
90% apmērā;

20.2. no maznodrošinātām 
ģimenēm - 50 % apmērā.

21. Vecāku maksas atlaides pēc 
Dienesta lēmuma pieņemšanas 
tiek piešķirtas no nākamā mēneša 
pirmās darba dienas līdz kārtējā 
mācību pusgada pēdējai mācību 
dienai (attiecinot vispārējās 
izglītības iestāžu mācību 
pusgadus).

22. 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 
maksu vienam izglītojamajam.
VII. Pabalsts mācību piederumu 
iegādei

23. Pabalsts mācību 
piederumu iegādei tiek piešķirts, 
uzsākot jaunu mācību gadu, ja 
ģimenei šim nolūkam nav piešķirts 
cits pašvaldības pabalsts. Pabalsts 
ir netiešs un tas tiek izsniegts 
dāvanu kartes veidā.

24. Pabalsts ir vienreizējs un tā 
apmērs ir:

24.1. trūcīgām ģimenēm –25,00 
euro katram izglītojamajam;

24.2. maznodrošinātām ģi-
menēm – 20,00 euro katram 
izglītojamajam.

25. Pabalstu turpina 
izmaksāt pēc pilngadības 
sasniegšanas, ja izglītojamais 
bez pārtraukuma turpina mācības 
vispārējās izglītības iestādē 
vai profesionālajās skolās un 
vidusskolās, bet ne ilgāk kā līdz 21 
gadu vecumam.

26. Ja ģimenē ir darbspējīgā 
vecumā esošs bezdarbnieks, 
pabalsts tiek piešķirts pēc 
līdzdarbības pienākumu veikšanas. 
Ja ģimenē ir nepilnu darba laiku 
strādājošs ģimenes loceklis, tas 
nevar būt par pamatu, lai atteiktos 
no līdzdarbības pienākumu 
veikšanas.

27. Iesniegumi pabalsta 
saņemšanai tiek pieņemti no jūlija 
pirmās apmeklētāju pieņemšanas 
dienas līdz septembra pēdējai 
apmeklētāju pieņemšanas dienai.
VIII. Pabalsti medicīnisko 
izdevumu daļējai apmaksai

28. Pabalstu veidi medicīnisko 

izdevumu daļējai apmaksai ir:
28.1. pabalsts ambulatorās 

un stacionārās ārstēšanas un 
medicīnisko izmeklējumu daļējai 
apmaksai; 

28.2. pabalsts zobu ārstēšanas 
izdevumu daļējai apmaksai 
pilngadību sasniegušām personām;

28.3. pabalsts redzes korekciju 
līdzekļu iegādes izdevumu daļējai 
apmaksai; 

28.4. pabalsts zobu protezēšanas 
izdevumu daļējai apmaksai; 

28.5. pabalsts endoprotezēšanas 
izdevumu daļējai apmaksai;

28.6. pabalsts kompensējamo 
medikamentu nekompensējamās 
daļas izdevumu apmaksai.

29. Noteikumu 28.1., 28.2., 
28.3., 28.4. un 28.6. apakšpunktā 
minētos pabalstus piešķir 25% 
apmērā no izlietotās summas, 
ievērojot, ka pabalsts medicīnisko 
izdevumu daļējai apmaksai 
(izņemot endoprotezēšanas 
izdevumus) kalendārā gada laikā 
nevar būt lielāks par 75,00 euro 
vienai personai un 100,00 euro 
vienai ģimenei, kurā ir vairāk kā 
viens ģimenes loceklis. 

30. Pabalstu endoprotezēšanas 
izdevumu daļējai segšanai piešķir 
25% apmērā no endoprotēzes 
izmaksām, bet nepārsniedzot 
500,00 euro vienai personai trīs 
gadu laikā.

31. Lai saņemtu šo noteikumu 
28. punktā minētos pabalstus, 
Dienestā jāiesniedz iesniegums, 
medicīniskos izdevumus aplie-
cinoši dokumenti (attiecīgo 
čeku vai stingrās uzskaites kvīšu 
kopijas, uzrādot oriģinālus, kur 
norādīts klienta vārds, uzvārds, 
personas kods, maksājuma 
mērķis un samaksas apmērs 
un kurš izsniegts ne agrāk kā 
pirms trim mēnešiem, vai arī 
priekšapmaksas rēķina oriģināls) 
un 28.6. apakšpunktā noteiktajam 
pabalstam – recepšu, uz kuru 
pamata ir veikta medikamentu 
iegāde, kopijas.
IX. Pabalstu piešķiršanas 
kārtība

32. Pabalsta (izņemot šo 
noteikumu 11. punktā noteiktā) 
pieprasītājs Dienestā vai Vaives 
pagasta pārvaldē iesniedz 
iesniegumu, norādot vēlamās 
palīdzības vai pabalsta veidu. 

33. Iesniedzot iesniegumu, 
klients uzrāda personu apliecinošu 
dokumentu (pasi vai personas 
apliecību).

34. Dienests pēc iesnieguma 
un visu nepieciešamo dokumentu 
saņemšanas novērtē klienta 
vajadzības pēc pabalsta un ne 
vēlāk kā mēneša laikā pieņem 
lēmumu. 

35. Pabalstu izmaksu skaidrā 
naudā veic tikai gadījumos, 
ja persona veselības stāvokļa 
dēļ nevar pārvietoties ārpus 
dzīvesvietas un tai objektīvu 
apstākļu dēļ nav iespējams 
pilnvarot citu personu pabalsta 
saņemšanai, pārējos gadījumos 

pabalstus pārskaita klienta vai 
pilnvarotās personas kredītiestādes 
kontā vai arī pabalsts tiek 
izmaksāts natūrā.

36. Lēmumu par šo noteikumu 
11. punktā noteikto pabalstu 
pieņem Dienesta Dzīvokļu 
komisija, izskatot klienta 
iesniegumu par sociālā dzīvokļa 
izīrēšanu.

37. Pabalstu nepiešķir vai 
samazina par personai piešķirto 
daļu, ievērojot katra bērna tiesības 
un intereses, ja klients: 

38.1. atteicies sniegt vai 
sniedzis nepatiesas ziņas par 
ienākumiem un materiālo 
stāvokli, izņemot gadījumus, ja 
jaunatklātie apstākļi ir tādi, kas 
neliedz klientam saņemt materiālo 
palīdzību;

38.2. neierodas Dienestā 
personiski, lai vienotos par 
pasākumiem, kas nepieciešami 
lēmuma pieņemšanai par sociālās 
palīdzības sniegšanu;

38.3. atteicies no vienošanās 
par līdzdarbību un līguma 
par darba un sociālo prasmju 
saglabāšanu, atjaunošanu un 
apgūšanu parakstīšanas;

38.4. nepilda līdzdarbības 
pienākumus un līguma par darba 
un sociālo prasmju saglabāšanu, 
atjaunošanu un apgūšanu 
nosacījumus;

38.5. nepakļaujas ārstēšanai 
un atveseļošanas pasākumiem, 
ja persona vēlas saņemt sociālo 
palīdzību sakarā ar slimību vai 
invaliditāti un ja paredzams, ka 
tas uzlabos minētas personas 
veselības stāvokli vai novērsīs tā 
pasliktināšanos;

38.6. neapmeklē ārstu, lai 
veiktu medicīnisko izmeklēšanu, 
ja tas nepieciešams lēmuma 
pieņemšanai;

38.7. neiesaistās individuālā 
sociālā rehabilitācijas plāna 
izpildē;

38.8. neļauj apsekot vai 
nav apsekojams deklarētajā 
dzīvesvietā.
X. Lēmumu apstrīdēšanas un 
pārsūdzēšanas kārtība

38. Dienesta pieņemto lēmumu 
var apstrīdēt Cēsu novada domē.

39. Cēsu novada domes 
pieņemto lēmumu var pārsūdzēt 
Administratīvā procesa likuma 
noteiktajā kārtībā
XI. Noslēguma jautājumi

40. Šie saistošie noteikumi 
stājas spēkā 2015. gada 
1. decembrī.

41. 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”.

08.10.2015. Saistošie noteikumi Nr. 15 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā”
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
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.
4.2. no ieslodzījuma atbrīvotai 

personai;
4.3. pabalsts 100 gadu jubilejā;
4.4.  apbedīšanas pabalsts.

II. Pabalsti bērniem ar 
invaliditāti

5. Brīvpusdienas.
5.1. Brīvpusdienas piešķir 

bērniem ar invaliditāti, kuri 
mācās vispārējās izglītības 
iestādē, profesionālajā skolā vai 
vidusskolā.

5.2. Brīvpusdienas turpina 
izmaksāt pēc pilngadības 
sasniegšanas, ja izglītojamais bez 
pārtraukuma turpina mācības, bet 
ne ilgāk kā līdz 21 gada vecumam.

5.3. Brīvpusdienas pēc 

iesnieguma saņemšanas un 
Dienesta lēmuma pieņemšanas 
piešķir no nākamā mēneša pirmās 
mācību dienas līdz kārtējā mācību 
gada pēdējai dienai.

5.4. Brīvpusdienām piešķir-
tie 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.

5.5. Noteikumu 5. punkts netiek 
piemērots, ja Ministru kabineta 
noteiktā kārtībā izglītojamā 
ēdināšanai pašvaldībai tiek 
piešķirti valsts budžetā paredzēti 
līdzekļi.

6. 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.
III. Pabalsts no ieslodzījuma 
atbrīvotai personai

7. 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.

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.
IV. Pabalsts 100 gadu jubilejā

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.
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”.

08.10.2015. Saistošie noteikumi Nr. 16 “Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem”

08.10.2015. Saistošie noteikumi Nr. 17 “Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem”
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi 
(turpmāk – Noteikumi) nosaka 
atbalsta veidus un apmēru 
bērnam bārenim un bez vecāku 
gādības palikušam bērnam 
(turpmāk – bārenis) Cēsu 
novadā.

2. Noteikumos paredzēto 
atbalstu, neizvērtējot ģimenes 
(personas) ienākumus, piešķir 
Cēsu novada pašvaldības 
aģentūra „Sociālais dienests” 
(turpmāk – Dienests) 
apstiprinātā budžeta ietvaros.

3. Cēsu novadā ir šādi 
atbalsta veidi bāreņiem:

3.1. valstī noteiktās sociālās 
garantijas bārenim un atbalsts 
audžuģimenei:

3.1.1. naudas līdzekļu 
izmaksa patstāvīgas dzīves 
uzsākšanai;

3.1.2. vienreizējs pabalsts 
sadzīves priekšmetu un mīkstā 
inventāra iegādei;

3.1.3. pabalsts ikmēneša 
izdevumiem;

3.1.4. pabalsts audžuģimenei 
bērna uzturam;

3.1.5. pabalsts audžuģimenei 
bērna apģērba un mīkstā 
inventāra iegādei.

3.2. pašvaldības noteiktais 

atbalsts:
3.2.1. vecāku maksas atlaide 

pirmsskolas izglītības iestādē;
3.2.2. brīvpusdienas;
3.2.3. pabalsts mācību pie-

derumu iegādei; 
3.2.4. uztura nauda.
4. Noteikumu 3.2. apakš-

punktā minēto atbalstu ir tie-
sības saņemt bārenim, par kura 
ārpusģimenes aprūpi lēmumu 
pieņēmusi Cēsu novada 
bāriņtiesa un kura deklarētā 
dzīvesvieta pirms bāriņtiesas 
lēmuma pieņemšanas ir bijusi 
Cēsu novada administratīvajā 
teritorijā un ārpusģimenes 
aprūpes iemesls atbilstoši 
bāriņtiesas lēmumam nav 
vecāku darba apstākļi, kuru dēļ 
viņi nevar aprūpēt bērnu.
II. Naudas līdzekļu izmaksa 
patstāvīgas dzīves uzsākšanai

5. Pēc pilngadības 
sasniegšanas bārenim izmaksā 
naudas līdzekļus patstāvīgas 
dzīves uzsākšanai saskaņā ar 
Ministru kabineta noteikumiem 
par sociālajām garantijām 
bārenim.

6. Naudas līdzekļu apmērs 
bārenim patstāvīgas dzīves 
uzsākšanai ir divu sociālā 
nodrošinājuma pabalstu 

apmērā. 
7. Naudas līdzekļus 

patstāvīgas dzīves uzsākšanai 
bārenim izmaksā pēc 
iesnieguma saņemšanas un 
Dienesta lēmuma pieņemšanas.
III. Vienreizējs pabalsts 
sadzīves priekšmetu un 
mīkstā inventāra iegādei

8. Pēc pilngadības 
sasniegšanas bārenim izmaksā 
vienreizēju pabalstu sadzīves 
priekšmetu un mīkstā inventāra 
iegādei saskaņā ar Ministru 
kabineta noteikumiem par 
sociālajām garantijām bārenim.

9. Vienreizējā pabalsta 
apmērs sadzīves priekšmetu 
un mīkstā inventāra iegādei ir 
249,71 euro.

10. Vienreizēju pabalstu 
sadzīves priekšmetu un mīkstā 
inventāra iegādei bārenim 
izmaksā pēc iesnieguma 
saņemšanas un Dienesta 
lēmuma pieņemšanas.
IV. Pabalsts ikmēneša 
izdevumiem

11. Pēc pilngadības 
sasniegšanas bārenim piešķir 
pabalstu ikmēneša izdevumiem 
saskaņā ar Ministru kabineta 
noteikumiem par sociālajām 
garantijām bārenim.

12. Pabalsts ikmēneša 
izdevumiem bārenim ir valsts 
sociālā nodrošinājuma pabalsta 
apmērā.

13. Pabalsta ikmēneša 
izdevumiem bārenim izmaksu 
uzsāk pēc iesnieguma 
saņemšanas un Dienesta 
lēmuma pieņemšanas.
V. Pabalsts audžuģimenei 
bērna uzturam

14. Pabalstu audžuģimenei 
bērna uzturam izmaksā 
saskaņā ar Ministru kabineta 
audžuģimeņu noteikumiem.

15. Ikmēneša pabalstu 
audžuģimenei bērna uzturam 
izmaksā katru mēnesi līdz 
attiecīgā mēneša 10. datumam, 
pabalsta apmēru nosakot 
no valstī noteiktās attiecīgā 
gada 1. janvārī spēkā esošās 
minimālās darba algas:

21.1. 70% apmērā bāreņiem 
līdz 3 gadu vecumam;

21.2. 60% apmērā bāreņiem 
no 4 – 14 gadu vecumam;

21.3. 80% apmērā bāreņiem 
no 15-18 gadu vecumam 
un bērniem bāreņiem ar 
invaliditāti. 

16. Pabalsta audžuģimenei 
bērna uzturam izmaksu uzsāk 
pēc līguma noslēgšanas ar 

audžuģimeni. 
VI. Pabalsts audžuģimenei 
bērna apģērba un mīkstā 
inventāra iegādei

17. Pabalstu audžuģimenei 
bērna apģērba un mīkstā 
inventāra iegādei izmaksā 
saskaņā ar Ministru kabineta 
audžuģimeņu noteikumiem.

18. Pabalsts audžuģimenei 
bērna apģērba un mīkstā 
inventāra iegādei ir līdz 110,00 
euro, ja bārenis nav nodrošināts 
ar atbilstošu apģērbu un 
mīksto inventāru, un pabalstu 
izmaksā 10 dienu laikā no 
līguma par bāreņa ievietošanu 
audžuģimenē noslēgšanas 
dienas.

19. Pabalstu audžuģimenei 
bērna apģērba un mīkstā 
inventāra iegādei piešķir 
pēc līguma noslēgšanas ar 
audžuģimeni.
VII. Vecāku maksas 
atlaide pirmsskolas izglītības 
iestādē

20. Bārenim piešķir vecāku 
maksas atlaidi 25% apmērā 
pirmsskolas izglītības iestādē.

21. Vecāku maksas atlaidi 
pēc iesnieguma saņemšanas un 

Turpinājums 6. lpp



6 Cēsu Vēstis, 2015. gada 27.novembris

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Dienesta lēmuma pieņemšanas 
piešķir no nākamā mēneša 
pirmās darba dienas līdz kārtējā 
mācību gada pēdējai dienai 
(attiecinot vispārējās izglītības 
iestāžu mācību gadu).

22. 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.
VIII. Brīvpusdienas

23. Brīvpusdienas sa-
ņem bāreņi, kuri mācās 
vispārējās izglītības iestādē, 
profesionālajā skolā vai vidus-
skolā.

24. Brīvpusdienas piešķir pēc 

pilngadības sasniegšanas, ja 
bārenis bez pārtraukuma turpina 
mācības vispārējās izglītības 
iestādē, profesionālajā skolā 
vai vidusskolā, bet ne ilgāk kā 
līdz 24 gadu vecumam.

25. Brīvpusdienas pēc 
iesnieguma saņemšanas un 
Dienesta lēmuma pieņemšanas 
tiek piešķirtas no nākamā 
mēneša pirmās mācību dienas 
līdz kārtējā mācību gada 
pēdējai dienai.

26. 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.

27. Noteikumu 23. - 26. 
punkts netiek piemērots, ja 
Ministru kabineta noteiktā 
kārtībā izglītojamā ēdināšanai 
pašvaldībai tiek piešķirti valsts 
budžetā paredzēti līdzekļi.
IX. Pabalsts mācību piede-
rumu iegādei

28. Bārenim ir tiesības 
saņemt pabalstu mācību 
piederumu iegādei, uzsākot 
jaunu mācību gadu.

29. Pabalsta apmērs ir 15,00 
euro, pabalsts ir netiešs un tas 
tiek izsniegts dāvanu kartes 
veidā.

30. Pabalstu turpina 
izmaksāt pēc pilngadības 
sasniegšanas, ja bārenis bez 
pārtraukuma turpina mācības 
vispārējās izglītības iestādē, 
profesionālajā skolā vai 
vidusskolā, bet ne ilgāk kā līdz 
24 gadu vecumam.

31. Iesniegumi pabalsta 
saņemšanai tiek pieņemti no 
jūlija pirmās apmeklētāju 
pieņemšanas dienas līdz 
septembra pēdējai apmeklētāju 
pieņemšanas dienai.
X. Uztura nauda

32. Bārenim pēc pilngadības 
sasniegšanas, bet ne ilgāk 
kā līdz 24 gadu vecumam, 
ir tiesības saņemt uztura 
naudu, ja tas sekmīgi un bez 
pārtraukuma turpina mācības 
augstākās izglītības iestādē 
dienas nodaļā.

33. Lai saņemtu uztura 
naudu, Dienestā jāiesniedz 
iesniegums. 

34. Uztura naudas apmērs 
ir 25,00 euro mēnesī, uztura 
nauda tiek piešķirta līdz kārtējā 
mācību pusgada beigām un 
tiek ieskaitīta pieprasītāja 
norādītajā kredītiestādes kontā.

XI. Apstrīdēšana un 
pārsūdzēšana

35. Dienesta pieņemto 
lēmumu var apstrīdēt Cēsu 
novada domē.

36. Cēsu novada domes 
pieņemto lēmumu var 
pārsūdzēt Administratīvā 
procesa    likuma noteiktajā 
kārtībā.
XII. Noslēguma jautājumi

37 Noteikumi stājas spēkā 
2015. gada 1. decembrī.

38. 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”.

08.10.2015. Saistošie noteikumi Nr. 17 “Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem”

I. Vispārīgie jautājumi
 1. Šie saistošie noteikumi 

nosaka personu kategorijas, 
kuras papildus likumā “Par 
palīdzību dzīvokļu jautājumu 
risināšanā” (turpmāk – likums) 
noteiktajām ir tiesīgas saņemt 
palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā (turpmāk – palī-
dzība), palīdzības reģistrus, 
tajos reģistrējamās personas un 
kārtību, kādā tās reģistrējamas 
palīdzības reģistrā un 
izslēdzamas no tā, palīdzības 
sniegšanas kārtību, kā arī 
pašvaldības institūciju, kura 
sniedz palīdzību un pieņem 
lēmumu par palīdzības 
sniegšanu dzīvokļa jautājumu 
risināšanā. 

2. Palīdzību sniedz Cēsu 
novada pašvaldības aģentūra 
„Sociālais dienests” (turpmāk – 
Sociālais dienests). Lēmumu 
par personas atzīšanu par 
tiesīgu saņemt šajos saistošajos 
noteikumos paredzēto palī-
dzību, reģistrēšanu attiecīgā 
palīdzības reģistrā, par 
atteikumu atzīt personu par 
tiesīgu saņemt palīdzību un 
par izslēgšanu no palīdzības 
reģistra pieņem Sociālā 
dienesta Dzīvokļu komisija.
II. Palīdzības reģistri, palī-
dzības veidi un personu 
kategorijas, kurām snie-
dzama palīdzība

3. Sociālā dienesta Dzīvokļu 
komisija atzīst personas par 
tiesīgām saņemt palīdzību un 
reģistrē tās šādos reģistros:

3.1.1. reģistrā - personas, 
kuras ar dzīvojamo telpu 
nodrošināmas pirmām kārtām 
saskaņā ar likuma 14. panta 
pirmās daļas 1. – 4.1 punktu;

3.2.2. reģistrā - personas, 
kuras ar dzīvojamo telpu 
nodrošināmas pirmām kārtām 
saskaņā ar likuma 14. panta 
pirmās daļas 5. punktu;

3.3.3. reģistrā - personas, 
kurām sniedzama palīdzība, 
izīrējot pašvaldības dzīvojamo 
telpu, ja tām tiek pārtraukta 
pakalpojuma sniegšana 
ilgstošas sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas 
institūcijā, tās Cēsu novada 
pašvaldības administratīvajā 
teritorijā dzīvojušas 
pirms iestāšanās ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūcijā un 
tām nav iespējams iemitināties 
iepriekš aizņemtajā dzīvojamā 
telpā;

3.4.4. reģistrā – personas, 
kurām sniedzama palīdzība, 
izīrējot pašvaldības dzīvojamo 
telpu, ja tās ir valsts vai 
pašvaldības autonomo funkciju 
realizēšanai vai Cēsu novada 
attīstībai nepieciešamie 
speciālisti un ja saņemts Cēsu 
novada domes Attīstības un 
teritorijas plānošanas komisijas 
priekšlikums izīrēt tiem 
dzīvojamo telpu; (precizējumi 
izdarīti ar Cēsu novada domes 
29.10.2015.lēmumu Nr. 260)

3.5.5. reģistrā – personas, 
kurām sniedzama palīdzība, 
izīrējot sociālo dzīvokli:

3.5.1. pirmās kārtas grupā - 
trūcīgas šo saistošo noteikumu 
3.1. punktā minētās personas 
un likuma „Par sociālajiem 
dzīvokļiem un sociālajām 
dzīvojamām mājām” 5. panta 
pirmās daļas 3. punktā minētās 
personas;

3.5.2. vispārējās kārtas 
grupā  - trūcīgas ģimenes, 
kuras īrē vienistabas vai 
divistabu dzīvokli vai vienu 
istabu (izņemot sociālo 
dzīvokli), ja ģimenē ir vismaz 
3 nepilngadīgi bērni;

3.6.6. reģistrā – personas, 
kurām sniedzama palīdzība 
pašvaldībai piederošas īrētās 
dzīvojamās telpas apmaiņā 

pret citu īrējamu pašvaldībai 
piederošu dzīvojamo telpu, ja 
tās vēlas pārcelties:

3.6.1. no īrētas pašvaldībai 
piederošas dzīvojamās telpas 
uz mazāku pašvaldībai 
piederošu īrējamu dzīvojamo 
telpu;

3.6.2. no īrētas pašvaldībai 
piederošas dzīvojamās 
telpas uz lielāku pašvaldībai 
piederošu īrējamu dzīvojamo 
telpu.
III. Reģistrācijas kārtība 
palīdzības saņemšanai

4. Personas, kuras vēlas 
saņemt palīdzību, iesniedz 
Sociālajā dienestā rakstveida 
iesniegumu, uzrāda personu 
apliecinošu dokumentu 
un iesniedz izziņu par 
maznodrošinātas vai trūcīgas 
personas statusa piešķiršanu, 
ja tās ir trūcīgas vai 
maznodrošinātas un Sociālā 
dienesta rīcībā nav šādu ziņu.

5. Papildus šo saistošo no-
teikumu 4. punktā norādītajiem 
dokumentiem:

5.1. likuma 14. panta 
pirmās daļas 1.punkta „a” un 
„b” apakšpunktos norādītās 
personas Sociālajā dienestā 
iesniedz likumīgā spēkā esoša 
tiesas sprieduma kopiju par 
izlikšanu no dzīvojamās telpas 
likuma „Par dzīvojamo telpu 
īri” 28.2 panta pirmajā daļā, 
28.3 panta pirmajā daļā vai 28.4 

panta otrajā daļā paredzētajos 
gadījumos un vienu no šādiem 
dokumentiem:

5.1.1. pensionāra apliecības 
vai invaliditātes apliecības 
kopiju; 

5.1.2. bērna (bērnu) 
dzimšanas apliecības kopiju 
vai bāriņtiesas lēmuma par 
aizbildņa iecelšanu kopiju; 

5.1.3. bāriņtiesas lēmuma 
par aizgādņa iecelšanu kopiju;

5.2. likuma 14. panta pirmās 

daļas 1.1 punktā norādītās 
personas Sociālajam dienestam 
iesniedz:

5.2.1. politiski represētās 
personas apliecības kopiju;

5.2.2. likumīgā spēkā esoša 
tiesas sprieduma kopiju par 
izlikšanu no dzīvojamās telpas 
likuma „Par dzīvojamo telpu 
īri” 28.2 panta pirmajā daļā, 
28.3 panta pirmajā daļā vai 28.4 
panta otrajā daļā paredzētajos 
gadījumos;

5.2.3. rakstveida apliecinā-
jumu, ka personas lietošanā vai 
īpašumā nav citas dzīvošanai 
derīgas dzīvojamās telpas;

5.3.   likuma 14. panta pirmās 
daļas 2. punktā norādītās 
personas Sociālajam dienestam 
iesniedz likumīgā spēkā esoša 
tiesas sprieduma kopiju par 
izlikšanu no dzīvojamās telpas 
gadījumos, ja uz dzīvokļa 
īpašumu ir vērsta piedziņa 
sakarā ar maksājumiem par 
pakalpojumiem, kas saistīti ar 
dzīvojamās telpas lietošanu, 
mājas uzturēšanu, ekspluatāciju 
vai remonta izdevumiem un 
vienu no šādiem dokumentiem: 

5.3.1. pensionāra apliecības 
vai invaliditātes apliecības 
kopiju; 

5.3.2. bērna (bērnu) 
dzimšanas apliecības kopiju 
vai bāriņtiesas lēmuma par 
aizbildņa iecelšanu kopiju; 

5.3.3. bāriņtiesas lēmuma 
par aizgādņa iecelšanu kopiju; 

5.3.4. politiski represētās 
personas apliecības kopiju un 
rakstveida apliecinājumu, ka 
personas lietošanā vai īpašumā 
nav citas dzīvošanai derīgas 
dzīvojamās telpas.

5.4. likuma 14. panta pirmās 
daļas 3. punktā norādītās 
personas Sociālajam dienestam 
iesniedz:

5.4.1. bāriņtiesas lēmuma 
par aizbildņa iecelšanu 

vai par bērna ievietošanu 
bērnu aprūpes iestādē vai 
audžuģimenē kopiju;

5.4.2. bāriņtiesas lēmuma 
par aizbildņa atlaišanu no 
aizbildņa pienākumu pildīšanas 
kopiju;

5.5. likuma 14. panta pirmās 
daļas 4. punktā norādītās 
personas Sociālajam dienestam 
iesniedz:

5.5.1. repatrianta statusu 
apliecinošu dokumentu;

5.5.2. arhīva izziņu par 
repatrianta, viņa vecāku vai 
vecvecāku pēdējo pastāvīgo 
dzīvesvietu pirms izceļošanas 
no Latvijas;

5.6.  likuma 14. panta pirmās 
daļas 4.1 punktā norādītās 
personas Sociālajam dienestam 
iesniedz politiski represētas 
personas apliecības kopiju;

5.7. likuma 14. panta pirmās 
daļas 5. punktā norādītās 
personas Sociālajam dienestam 
iesniedz brīvības atņemšanas 
vietas izdotu noteikta parauga 
izziņu par atbrīvošanu pēc 
brīvības atņemšanas soda 
izciešanas;

5.8. šo saistošo noteikumu 
3.3. punktā norādītās personas 
Sociālajam dienestam iesniedz 
ilgstošas sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas 
institūcijas atzinumu, ka 
personai var tikt pārtraukta 
institūcijas pakalpojumu 
sniegšana;

5.10. punkts svītrots ar Cēsu 
novada domes 29.10.2015. 
lēmumu Nr. 260

5.11. šo saistošo noteikumu 
3.5. punktā norādītās personas 
Sociālajam dienestam iesniedz 
dokumentu, kas apliecina 
personas tiesības īrēt sociālo 
dzīvokli, kopijas, ja Sociālā 
dienesta rīcībā nav attiecīgo 

30.10.2014.  Saistošie noteikumi Nr. 18 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” precizēti 29.10.2015.

Turpinājums no 5. lpp
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Pasākumi

01.12. plkst.17.30 
Koncertlekcija “Luiss 
Ārmstrongs”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

04.12. plkst.19.00 Mielavs un 
pārcēlāji
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

05.12. plkst.11.00 Ziemas 
pasakas bērniem ar pils feju
Cēsu Jaunās pils verandā

05.12. plkst. 16.00 Kora 
“Muklājs” koncerts, Adventa 
tirdziņš
Cēsu Sv.Jāņa baznīcā

05.12. plkst.19.00 Dailes teātra 
izrāde “Saules bērni”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

05.12. plkst.22.00 “Louie 
Fontaine & The Starlight 
Searchers” (rock’n’roll/ blues)  
Fonoklubā

06.12. plkst.15.00 Pianistes 
Jautrītes Putniņas 
klavierkoncerts
Cēsu Izstāžu namā

06.12. plkst.19.00 Grupas 
“Galaktika” Vislatvijas rudens 
tūre 
CATA Kultūras namā

07.12. plkst.13.00 Muzikāla 
pasaka ar jokiem bērniem 
”Princese uz zirņa”
CATA Kultūras namā

09.12. plkst.13.00 un plkst.15.30 
Muzikāla zīmējumu opera 
bērniem “Dāsnumātika”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

09.12. plkst.18.00 Tikšanās ar 
rakstnieku, grāmatas “Svina 
garša” autoru Māri Bērziņu
Cēsu Centrālajā bibliotēkā

09.12. plkst.18.00 Cēsu 
1.pamatskolas audzēkņu 
koncerts
Cēsu Izstāžu namā

11.12. plkst.18.00 Koncerts “100 
gadi ar Piafu’’
Cēsu izstāžu namā

11.12. plkst.22.00 “Laika Suns” 
(indie) 
Fonoklubā

12.12. plkst.11.00 Ziemas 
pasakas bērniem ar pils feju
Cēsu Jaunās pils verandā

12.12. plkst.19.00 Portugāļu 
fado dīva CARMINHO
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

12.12. plkst.22.00 DJ Ai-va 
(Ritma institūts)
Fonoklubā

13.12. plkst.12.00 Mākslas 
vēstures lekcija
Cēsu Izstāžu namā

13.12. plkst.18.00 Margaritas 
Vilcānes jubilejas koncerts 
“Margarita”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

17.12. plkst.18.00 Alfrēda 
Kalniņa Mūzikas vidusskolas 
audzēkņu koncerts
Cēsu Izstāžu namā

18.12. plkst.22.00 Rūdolfs 
Kugrēns (no Comedy Latvia) ar 
stand-up solo izrādi “FIASKO” 
Fonoklubā

19.12. plkst.12.00 Biedrības 
“Sadarbības platforma” 
un ukraiņu biedrību rīkots 
pasākums “Ukraiņu diena”
CATA Kultūras namā

29.12. plkst.19.30 Mūziklu zelta 
melodijas. Piedalās: Liepājas 
Simfoniskais orķestris.
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

30.12. plkst.21.00 Vecgada balle. 
Jelgavas Bigbends un Daumants 
Kalniņš. DJ Egons Reiters
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

31.12. plkst.19.00 Jaunā gada 
svinības restorānā “Izsalkušais 
Jānis”
Valmieras ielā 1 

31.12. plkst.00.00 Jaunā gada 
sagaidīšana Vienības laukumā 
un salūts
Vienības laukumā

31.12. plkst.00.00 Jaungada 
balle. DJ All-viss (Funky 
Breakout)
Fonoklubā

Kino

No 04.12. 
Jūras sirdī / In the Heart of the 
Sea (2015). Žanrs: Piedzīvojumu 
filma, drāma. Līdz 12 g.v. – 
neiesakām

No 11.12. 
Makbets / Macbeth (2015). 
Žanrs: Kara, drāma, asa sižeta 
filma. Līdz 16 g.v. – neiesakām

Šefs Ādams Džons / Burnt 
(2015). Žanrs: Komēdija. Līdz 12 
g.v. - neiesakām 

No 18.12. 
Snūpijs un Čārlijs Brauns: 
Riekstiņu filma / The 
Peanuts Movie (2015). Žanrs: 
Piedzīvojumu filma, komēdija, 
animācija, ģimenes filma. Bez 
vecuma ierobežojuma 

Zvaigžņu kari: Spēks mostas/ 
Star Wars: The Force Awakens 
(2015). Žanrs: Piedzīvojumu 
filma, asa sižeta filma, fantāzija. 

Līdz 12 g.v. – neiesakām

Noslēpums viņu acīs / Secret in 
their Eyes (2015). Žanrs: Trilleris, 
mistika. Līdz 12 g.v.– neiesakām

No 25.12. 
Lūzuma punkts / Point 
Break (2015). Žanrs: Trilleris, 
detektīvfilma, asa sižeta filma. 
Līdz 12 g.v. - neiesakām 

Trakie Ziemassvētki ar 
Kūperiem / Love the Coopers  
(2015). Žanrs: Komēdija. Līdz 12 
g.v. - neiesakām 

Izstādes

01.01. - 31.12. Izstāde 
“Mantojums” 
Viesnīcas “Kolonna” Wenden 
zālē

20.05.-31.12. Vidzemes 
bruņniecība Latvijā. 16.–19.gs.
Cēsu Jaunās pilī

01.08.-31.12. “Pulcējaties zem 
latviešu karogiem”
Ruckas muižā

06.11.-18.12. “Cēsnieki Latvijas 
valstij: Latvijas brīvvalsts Cēsu 
pilsētas pirmais komandants 
Raimonds Bebris un viņa 
dzimta”
Cēsu Jaunās pilī

16.11 - 18.12. Ksenijas Jarcevas 
porcelāna darbu izstāde 
“Smalkās brokastis”
Kafejnīcas “Pie Raunas vārtiem” 
skatlogos

21.11.-23.12. Gleznu izstāde 
“Ziemassvētku priekam”
CATA Kultūras namā

27.11.-31.12. Aleksandra 
Drēviņa un Nadeždas 
Udaļcovas izstāde “Laiku 
virpulī”
Cēsu Izstāžu namā

01.12.-30.12.  Undas Paulas 
Laubergas fotoizstāde “Pie 
trejdeviņiem fjordiem”
Cēsu Centrālajā bibliotēkā

01.12.-19.12. 
Gleznotāja Anša Butnora 
gleznu izstāde “Mans 
horizonts” 
Cēsu Centrālajā bibliotēkā

02.12.–31.12. TLMS “Bārbele” 
izstāde “Viņa augstība - 
Kabatlakatiņš”
Cēsu Izstāžu namā

19.12.- 24.01. Cēsu Mākslas 
skolas audzēkņu darbi
Kafejnīcas “Pie Raunas vārtiem” 
skatlogos

20.12.-30.12. Gleznotājas Artas 
Kalniņas gleznu izstāde
Cēsu Centrālajā bibliotēkā

Literatūras izstādes 
Cēsu bibliotēkā
1.12.-30.12. 20. decembrī rakst-
niecei Regīnai Ezerai – 85

1.12.-30.12. Jauniešu un vecāku 
žūrijas 2015 grāmatu kolekcija

1.12.-30.12. “Brīnumu laiks”. 
Preses materiālu izstāde - kā 
dekorēt māju, sagaidot  
Ziemassvētkus

1.12.-30.12. Sportistam, soļotā-
jam, fizioterapeitam Aigaram 
Fadejevam 40

1.12.-30.12. „Ziemassvēt-
ku stāsts”. Grāmatas par 
Ziemassvētkiem 1.-4. klašu 
skolēniem

1.12.-30.12. „Ziemassvētku 
ludziņas”. Lugas, skeči par 
Ziemassvētkiem 5.-7. klašu 
skolēniem

1.12.-30.12. Bērnu un jauniešu 
žūrija 2015

14.12.-30.12. Literatūras izstāde 
par ziemas un Ziemassvētku 
tēmu

17., 18., 19.12.  Jauno grāmatu 
izstāde

Sports

02.12. plkst.9.00 Skolu 
basketbols 8.-9.klasēm
Pūces ielā 2a

03.12. plkst.9.00 Skolu 
basketbols 10.-12.klasēm
Piebalgas ielā 18

04.12. plkst.20.00 LBL-3  
čempionāts basketbolā 
Dārznieks/Cēsis – Bauska
Piebalgas ielā 18

05.12. plkst.9.00 Cēsu karatē 
kluba čempionāts
Pūces ielā 2a

05.12. plkst.10.00 LJBL 
čempionāts mini basketbolā 
meitenēm U12 Cēsu PSS – 
Kolibri
Piebalgas ielā 18

05.12. plkst.11.00 LJBL 
čempionāts basketbolā 
meitenēm U14 Cēsu PSS – 
Kolibri
Piebalgas ielā 18

05.12. plkst.13.30 
LJBL čempionāts basketbolā 
zēniem U15, U17, U19 2.divīzijā
Cēsu PSS – Kolibri
Piebalgas ielā 18

05.12. plkst.19.00 LAT-EST 
basketbola līga dāmām 
SK Cēsis – RSU
Piebalgas ielā 18

06.12. plkst.10.00 LJBL 
čempionāts basketbolā zēniem 
U16 1.divīzijā
Cēsu PSS – Kuldīga 
Piebalgas ielā 18

06.12. plkst.17.00 LČ florbolā 
virslīga vīriešiem
Lekrings – Rubene
Piebalgas ielā 18

08.12. plkst.15.30 LČ florbolā 
jauniešiem U12, U14, U16, U18
Cēsu PSS – Ķekava
Gaujas ielā 45

09.12. plkst.9.00 Skolu 
basketbols 8.-9.klasēm 
Pūces ielā 2a

09.12. plkst.18.00 Sporta skolas 
laureāts 2015
Piebalgas ielā 18

10.12. plkst.9.00 Skolu 
basketbols 10.-12.klasēm
Piebalgas ielā 18

12.12. plkst.10.00 Cēsu novada 
čempionāts florbolā
Gaujas ielā 45

12.12. plkst.11.00  LČ 
maxibasketbolā dāmām 40+
Cēsis – Jugla 
Piebalgas ielā 18

12.12. plkst.15.00 LAT-EST 
basketbola līga dāmām SK 
Cēsis – Tallina University
Piebalgas ielā 18

13.12. plkst.15.00 LAT-EST 
basketbola līga dāmām
SK Cēsis – Tartu University/
Kalev
Piebalgas ielā 18

13.12. plkst.17.00 LČ florbolā 
vīriešiem 1.līgā
Lekrings 1 – RTU/Rockets
Piebalgas ielā 18

17.12. plkst.9.00 CVĢ sporta 
diena
Piebalgas ielā 18

18.12. plkst.9.00
LBL-3 čempionāts basketbolā 
Dārzineks/Cēsis – Rūjiena
Piebalgas ielā 18

19.12. plkst.10.00 Cēsu novada 
čempionāts florbolā
Gaujas ielā 45

27.12. plkst.17.00 LČ Florbolā 
virslīgā vīriešiem
Lekrings – Bauska 
Piebalgas ielā 18

28.12. plkst.10.00 LČ florbolā 
jauniešiem U14, U18
Cēsu PSS – Ulbroka, Babīte
Piebalgas ielā 18
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Ko Twitterī čivina par 
Cēsīm?

KAFĒRĪGA @KAFERIGA  
KAFĒRĪGA beidz savu pastā-
vēšanu Cēsīs. Paldies mūsu 
apmeklētajiem un  draugiem.
No Cēsīm nepazūdam, jo vasa-
rā tiekamies terasē Zaļa Zāle.

Kārumlāde @karumlade 
Cēsīs pirmais sniegs-
Kārumlādē pirmie sniegavīri!
Iveta Daiga @IvetaDaiga  

Mana dzimtā pilsēta @Cesis_
lv šorīt pamodusies apsegusi 
baltu sniega seģeni un patiešām 
krīt visbaltākie sniegi ...

Baiba Bendika @biathleteLV  
Kas tas par brīnumainu 
zvaigžņu ceļu kustās pa Cēsu 
debesīm? Ziemeļbrieži jau 
lido? :D @Cesis_lv

Melisa @melisaMk_  
Cik pustumsā manīju, Cēsīm 
šogad ir tiešām skaista un 
taisna egle!

Jūlija @JuleDzule  
Kopš atkal dzīvojam @cesis_lv 
11.11. ir vieni no gaišākajiem 
gada svētkiem! #parks #Latvija

Pārsteidzošs stāsts par cēsnieku dzimtu

30.10.2014. Saistošie noteikumi Nr. 18 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” precizēti 29.10.2015.

ziņu vai dokumentu;
5.12.  šo saistošo noteikumu 

3.6. punktā norādītās personas 
Sociālajam dienestam iesniedz:

5.12.1. visu pilngadīgo 
ģimenes locekļu un personas, 
ar kuru tiks veikta dzīvojamās 
telpas maiņa, un tās visu 
pilngadīgo ģimenes locekļu 
parakstītus iesniegumus par 
dzīvojamo telpu maiņu;

5.12.2. dzīvojamās telpas 
īres līgumu vai līgumus.

5.12.3. saistošo noteikumu 
3.6.2. punktā minētajos 
gadījumos -  izziņu vai izziņas 
par to, ka nav īres un komunālo 
maksājumu parāda par esošo 
dzīvojamo telpu. 

6. Šo saistošo noteikumu 
5.1.2., 5.1.3, 5.3.2., 5.3.3., 
5.4.1. un 5.4.2. apakšpunktos 

norādītie dokumenti iesnie-
dzami, ja tajos ietverto ziņu 
nav Sociālā Dienesta rīcībā, 
bet dokumenti ir palīdzības 
pieprasītāja rīcībā. Ja 
palīdzības pieprasītāja rīcībā 
nav šo saistošo noteikumu 
5.1.2., 5.1.3, 5.3.2., 5.3.3., 
5.4.1. un 5.4.2.  apakšpunktos 
norādīto dokumentu, Sociālais 
dienests attiecīgās ziņas iegūst 
normatīvajos aktos noteiktā 
kārtībā. Iesniedzot 5. punktā 
minēto dokumentu kopijas, 
persona uzrāda Sociālajam 
dienestam šo dokumentu 
oriģinālus. (Precizējumi izda-
rīti ar Cēsu novada domes 
29.10.2015.lēmumu Nr.260)

7. Pēc rakstveida iesnieguma 
un visu 4. un 5. punktā minēto 
dokumentu saņemšanas Sociālā 
dienesta Dzīvokļu komisija ne 
vēlāk kā viena mēneša laikā 

izskata un pieņem lēmumu par 
personas atzīšanu par tiesīgu 
saņemt palīdzību un iekļaušanu 
attiecīgajā palīdzības reģistrā.

8. Sociālajam dienestam 
pēc sociālās dzīvojamās telpas 
īrnieka lūguma ir tiesības 
ģimeni ar nepilngadīgu 
bērnu pārvietot no sociālās 
dzīvojamās telpas uz lielāku 
sociālo dzīvojamo telpu, ja 
ģimenei par sociālo dzīvojamo 
telpu nav parāda.

9. Palīdzības reģistrā 
iekļauto personu pienākums ir 
katru gadu līdz 30. decembrim 
iesniegt Sociālajam dienestam 
apliecinājumu, ka joprojām 
pastāv apstākļi, kas bija par 
pamatu personas atzīšanai 
par tiesīgu saņemt palīdzību 
un reģistrēšanai attiecīgās 
palīdzības saņemšanai. 
Ja Sociālais dienests 
apliecinājumu līdz noteiktajam 
datumam nav saņēmis, 
Sociālais dienests pieņem 
lēmumu izslēgt reģistrēto 
personu no palīdzības reģistra, 
par izslēgšanu personu iepriekš 
brīdinot.

(precizējumi izdarīti ar Cēsu 
novada domes 29.10.2015.
lēmumu Nr.260)

10. Katru gadu pēc stāvokļa 
uz 1. janvāri Sociālā dienesta 
Dzīvokļu komisija pieņem 
lēmumu par palīdzības reģistrā 
iekļauto datu precizēšanu 
un personu palīdzības kārtas 
numuru pārreģistrēšanu.  
IV. Dzīvojamo telpu 
piedāvāšanas kārtība, secība 
un izīrēšana

11. Personu kategorijām, 
kuras reģistrētas palīdzības 
saņemšanai, izīrējot dzīvojamo 
telpu vai sociālo dzīvokli, 
izvēlei tiek piedāvāts neizīrētās 
dzīvojamās telpas: 

11.1.1. reģistrā reģistrētajām 

personām – dzīvojamās telpas 
ar lokālo apkuri vai dzīvojamās 
telpas ar centralizēto 
siltumapgādi un kopējās 
lietošanas palīgtelpām;

11.2.2. reģistrā reģistrētajām 
personām – dzīvojamās telpas 
ar lokālo apkuri;

11.3.3. reģistrā reģistrē-
tajām personām - dzīvojamās 
telpas ar lokālo apkuri 
vai dzīvojamās telpas ar 
centralizēto siltumapgādi un 
kopējās lietošanas palīgtelpām;

11.4. 4. reģistrā reģistrēta-
jām personām – dzīvokļi ar 
centralizēto siltumapgādi Cēsu 
pilsētā un dzīvokļi ar lokālo 
apkuri Vaives pagastā;

11.5. 5. reģistrā reģistrētajām 
personām – dzīvojamās telpas 
sociālajā dzīvojamā mājā.

12.  Katra reģistra vai tā 
reģistrācijas grupu ietvaros 
dzīvojamo telpu piedāvā īrēt 
reģistrācijas secībā.

13. Ar 4. reģistrā 
reģistrētajām personām īres 
līgumi tiek noslēgti uz laiku 
līdz 3 gadiem, bet ne ilgāk 
kā uz darba tiesisko attiecību 
laiku.

14. Pašvaldībai piederošos 
dzīvokļus ar vides pieejamību 
Caunas ielā 7-4, Cēsīs, un 
Caunas ielā 7-5, Cēsīs, 
neatkarīgi no palīdzības 
reģistra, kurā persona 
reģistrēta, ir tiesīgi  īrēt 
palīdzības pieprasītāji, kuri ir 
vai kuru ģimenēs ir personas 
ar invaliditāti, kurām ir  
kustību traucējumi  un kuras 
pārvietojas ratiņkrēslos.

15. Lēmumu par 
pašvaldībai piederošas 
dzīvojamās telpas, t.sk. 
sociālā dzīvokļa, izīrēšanu 
un par pašvaldībai piederošas 
īrētās dzīvojamās telpas 
apmaiņu pret citu pašvaldībai 

piederošu īrējamu dzīvojamo 
telpu pieņem Sociālā dienesta 
Dzīvokļu komisija.
V. Gadījumi, kuros paš-
valdība atsaka atzīt personu 
par tiesīgu īrēt dzīvojamo 
telpu 

16. Papildus likuma 7. panta 
piektajā daļā noteiktajam Sociā-
lā dienesta Dzīvokļu komisija 
pieņem lēmumu atteikt atzīt 
personu par tiesīgu saņemt 
likuma 3. panta 1. punktā 
minēto palīdzību piecus gadus 
pēc tam, kad persona pirms 
palīdzības lūgšanas apzināti ar 
savu rīcību pasliktinājusi savus 
dzīvokļa apstākļus: 

16.1.  ja personas īrētās 
dzīvojamās telpas īres līgums 
tiek izbeigts likuma “Par 
dzīvojamo telpu īri” 28.1 un 28.6 
panta noteiktajos gadījumos;

16.2.  ja persona labprātīgi 
atbrīvojusi dzīvojamo 
telpu, kurā iemitinājusies 
uz beztermiņa īres līguma 
pamata, vai labprātīgi atsakās 
no iespējas pagarināt terminēto 
dzīvojamās telpas īres līgumu.

17. punkts svītrots ar Cēsu 
novada domes 29.10.2015. 
lēmumu Nr. 260
VIII. Lēmumu apstrīdēša-
nas un pārsūdzēšanas kārtība

18. Sociālā dienesta lēmumu 
var apstrīdēt Cēsu novada 
domē.

19. Cēsu novada domes 
lēmumu var pārsūdzēt 
Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā. 
IX. Noslēguma jautājums

 20. Ar šo saistošo noteikumu 
spēkā stāšanās brīdi spēku 
zaudē Cēsu novada 26.11.2009. 
saistošie noteikumi Nr. 20 „Par 
palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā”. 

Lāčplēša dienā Cēsu 
muzejā ar emocionālu Cēsu 
Valsts ģimnāzijas audzēkņu 
muzikālo stāstu atklāja izstādi 
par Latvijas armijas pulkvedi 
Raimondu Bebri un viņa dzimtu 
Cēsīs.

Izstādi ievada īpaša un 
reizē simboliska fotogrāfija – 
Raimonds Bebris Pirmā 
pasaules kara laikā 1915.  gada 
maijā. Fotogrāfiju viņš 
parakstījis ar vārdiem: 
“Lielākā laime – būt latvietim, 
Cēlākā nāve – mirt par Latvijas 
nākotni, Latvijas brīvību.” 

Atmiņas par Lāčplēša Kara 
ordeņa kavalieri, Latvijas 
armijas pulkvedi Raimondu 
Bebri glabā gan dzimta, gan 
cēsnieki. Izstāde ir stāsts par 
Raimondu Bebri – karavīru, 

dzejnieku, latvieti, kurš 
Latvijas valsts tapšanas vēsturē 
atstājis paliekošas vērtības. 

Izstādi grezno tādas unikālas 
dzimtā glabātas relikvijas kā 
pulkveža Raimonda Bebra 

Attēlā: Aizkustinošs brīdis izstādes atklāšanā – dzimtas atmiņas 
par Raimondu Bebri lasa viņa mazmazmeita Ilze. Foto Aivars 
Akmentiņš.

zobens ar sarkanbaltsarkano 
lentu un Cēsu pulka Skolnieku 
rotas galda karodziņš, kas 
dāvināts Raimondam Bebrim 
kā Cēsu pulka Brīvprātīgo 
skolnieku rotas bijušo karavīru 
biedrības Goda biedram.

Karavīra gaitas Pirmā pa-
saules kara frontēs Raimonds 
Bebris sāka brīvprātīgi 
1914. gadā, būdams Tērbatas 
universitātes medicīnas stu-
dents. Izstaigāti tāli kara ceļi – 
Austrumprūsijā, Karpatos. Pēc 
latviešu strēlnieku bataljonu 
dibināšanas 4. Vidzemes 
latviešu strēlnieku pulka 
sastāvā cīnījies Ziemassvētku 
un Janvāra kaujās 1916. un 
1917. gadā. Latvijas Brīvības 
cīņu laikā 1918. gada novembrī 
Raimonds Bebris brīvprātīgi 

iestājās Latvijas armijas 
Cēsu rotā, vēlāk komandēja 
Ziemeļlatvijas brigādes 
4.  Valmieras kājnieku pulka 
ložmetēju rotu. Turpmākie kara 
ceļi viņu 1919. gadā  atveda 
uz Cēsīm. Cēsu kauju laikā 
Raimonds Bebris bija pirmais 
Cēsu pilsētas komandants. Kā 
atceras viņa meita, cēsniece 
Dzidra Krauja, “tēva sirdī 
Cēsīm bija īpaša vieta. Nemaz 
neatceros, ka paps kādu citu 
pilsētu būtu tik bieži pieminējis 
kā Cēsis. Varbūt šī īpašā saikne 
ar Cēsīm bija saglabājusies no 
Cēsu kauju laika”.

Izstāde tapusi sadarbībā ar 
Latvijas Nacionālā arhīva Cēsu 
zonālo valsts arhīvu. Izstādes 
autore Anda Opoļska.

Turpinājums no 6. lpp


