Cēsu novada domes ārkārtas sēdē 03.04.2020. (prot.nr.7)
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Lēmuma nosaukums
Par brīvpusdienu nodrošināšanu izglītojamiem
ārkārtējās situācijas laikā
Par maksas pakalpojumiem dienesta viesnīcā Saules
ielā 23, Cēsīs, Cēsu nov., ārkārtējās situācijas laikā
Par vecāku maksas atlaides kompensēšanu
Par Cēsu novada domes 2020.gada 3.aprīļa saistošo
noteikumu Nr.8 “Grozījumi Cēsu novada
domes 08.10.2015. saistošajos noteikumos Nr.16
“Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem”
apstiprināšanu
Par Cēsu novada domes 2020.gada 3.aprīļa saistošo
noteikumu Nr.9 “Grozījumi
Cēsu novada
domes 08.10.2015. saistošajos noteikumos Nr.15
“Par
sociālās
pabalstiem
Cēsu
novadā”
apstiprināšanu
Par Cēsu novada domes 2020.gada 3.aprīļa saistošo
noteikumu Nr.10 “Grozījumi Cēsu novada
domes 08.10.2015. saistošajos noteikumos Nr.17
“Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem
bērniem” apstiprināšanu
Par Cēsu novada domes 2020.gada 3.aprīļa saistošo
noteikumu Nr.11 “Grozījumi Cēsu novada
domes 19.11.2015. saistošajos noteikumos Nr.20
“Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm Cēsu novadā”
apstiprināšanu

1.
Par brīvpusdienu nodrošināšanu izglītojamiem ārkārtējās situācijas laikā
Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, Izglītības likuma 17.panta
trešās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu” 4.3.3 apakšpunktu, ar kuru noteikts, ka pašvaldība aprīlī saņemto valsts
budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem par laikposmu, kad
valstī ir noteikta ārkārtējā situācija, atbilstoši pašvaldības domes lēmumam var izlietot tās
administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai, kas

nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo
izglītības ieguves formas vai vietas), savukārt, ja ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai
piešķirtie valsts budžeta līdzekļi, atbilstoši pašvaldības domes lēmumam pašvaldība aprīlī ir tiesīga
izlietot tos pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 5., 6., 7., 8. un 9. klašu
izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi
no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas), ievērojot Valsts prezidenta 2020.gada 23.
marta paziņojumu Nr.8 “Valsts konstitucionālo orgānu darbības pamatprincipi ārkārtējā situācijā”,
Cēsu novada dome, elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 12 balsīm par (G.Grosbergs, A.Malkavs,
A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, E.Geruļskis, P.Irbins,
T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Nodrošināt brīvpusdienas Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu
deklarējušo 1. - 9. klases izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām un
daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas),
kuras ir apstiprinājušas nepieciešamību tās saņemt, izsniedzot pārtikas komplektus, šādā
kārtībā:
1.1. pārtikas komplekti tiek izsniegti individuāli trūcīgām, maznodrošinātām vai
daudzbērnu ģimenēm pēc iepriekšēja pieraksta un aptaujas, ko organizē Izglītības
pārvalde;
1.2. pārtikas komplekti tiek izsniegti no 2020. gada 9. aprīļa reizi mēnesī par vērtību, kura
atbilst mācību dienu skaitam konkrētajā mēnesī ārkārtas situācijas laikā reizinātam ar
vienas dienas pusdienas vērtību, kas noteikta atbilstoši iepirkumam Nr. CNP/2019/201,
iepirkumam CPPS 2019/12, 16.09.2019. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas
līgumam NR.4-2/103;
1.3. pārtikas komplektus pēc iepriekšēji sastādīta grafika piegādā pašvaldības aģentūra
“Sociālais dienests” un iestāde “Cēsu novada pašvaldība”.
2. Lēmuma 1.punktā noteiktajā kārtībā brīvpusdienas nodrošināmas valstī izsludinātās
ārkārtējās situācijas laikā, sākot ar 2020. gada 1.aprīli, bet ne ilgāk kā līdz 2019./2020.
mācību gada beigām.
3. Noteikt, ka darījuma esamību ( pārtikas komplekta nodošanu privātpersonai) un iekšējā
attaisnojuma dokumentā sniegtās informācijas pareizību apliecina Izglītības pārvaldes
vadītāja.
4. Apmaksu veikt no valsts budžeta dotācijas brīvpusdienu nodrošināšanai un Cēsu novada
pašvaldības budžeta.
5. Uzdot Izglītības pārvaldei veikt attiecīgus budžeta grozījumus.
6. Uzdot Komunikācijas un klientu servisa pārvaldei lēmumu pēc tā pieņemšanas publiskot
Cēsu novada pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv.
7. Lēmuma izpildi organizēt administrācijas vadītājam.
8. Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes priekšsēdētājam.

Pakalpojuma līgums Nr750/2019/3-3-11/2 30.07.2019., iepirkums Nr.CNP/2019/20 “Ēdināšanas pakalpojuma
nodrošināšana Cēsu novada izglītības iestādēm”
1

22.08.2019. pakalpojuma līgums Nr.11/20 par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu Cēsu pilsētas pastariņa sākumskolā(
līgums noslēgts pamatojoties uz Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas iepirkumu Nr.CPPS 2019/1)
2

22.08.2019. pakalpojuma līgums Nr.11/20 par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu Cēsu pilsētas pastariņa sākumskolā(
līgums noslēgts pamatojoties uz Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas iepirkumu Nr.CPPS 2019/1)
3

2.
Par maksas pakalpojumiem dienesta viesnīcā Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu nov., ārkārtējās
situācijas laikā
Ziņo L.Kokina , Izglītības pārvaldes vadītāja
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmajā daļā noteikto, ka dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, ņemot vērā Ministru kabineta 2020.gada
12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ar kura 4.3.apakšpunktu ir
noteikts pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs un nodrošināt mācības
attālināti, tādējādi izglītojamiem nav nepieciešams izmantot dienesta viesnīcas Saules ielā 23, Cēsīs,
Cēsu novadā, pakalpojumus, Cēsu novada dome, elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 12 balsīm par
(G.Grosbergs, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere,
E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Noteikt, ka valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā maksa par vienas gultas vietas
izmantošanu dienesta viesnīcā Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu nov., izglītojamiem tiek
aprēķināta un iekasēta atbilstoši reāli dienesta viesnīcas pakalpojumu izmantošanas
laikam.
2. Lēmuma izpildi organizēt Izglītības pārvaldes vadītājai L.Kokinai.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam
A.Egliņam – Eglītim.
3.
Par vecāku maksas atlaides kompensēšanu
____________________________________________________________________
Ziņo: I. Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore
Ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu” (turpmāk - Rīkojums) valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija ar mērķi ierobežot Covid
– 19 izplatību. Saskaņā ar Rīkojuma 4.2. punktu ārkārtējās situācijas laikā pirmsskolas izglītības
iestādes apmeklē tie bērni, kuru vecāki paši nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu.
Saskaņā ar Cēsu novada domes 2015. gada 10. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 15 “Par
sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā”, trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm ir tiesības
saņemt vecāku maksas atlaides pirmsskolas izglītības iestādēs, saskaņā ar 2015. gada 8. oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr. 16 “Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem” vecāku maksas atlaides
tiek piešķirtas ģimenēm, kurās ir bērni invalīdi, un saskaņā ar 2015. gada 8. oktobra saistošajiem
noteikumiem Nr. 17 “Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušiem bērniem” vecāku maksas atlaides saņem bērni bāreņi un bez vecāku gādības
palikuši bērni, 2015. gada 19. novembra saistošajos noteikumos Nr. 20 “Par atbalstu daudzbērnu
ģimenēm Cēsu novadā” vecāku maksas atlaides pirmsskolas izglītības iestādēs tiek piešķirtas
daudzbērnu ģimenēm. Pamatojoties uz iepriekš minētajiem saistošajiem noteikumiem, vecāku
maksas atlaides pirmsskolas izglītības iestādēs piešķirtas 276 bērniem.
Ievērojot, ka ārkārtējās situācijas laikā daļa vecāku maksas atlaižu saņēmēju bērnu Rīkojumā
noteikto Covid – 19 ierobežošanas pasākumu dēļ pirmsskolas izglītības iestādes neapmeklē, šīs
ģimenes faktiski nesaņem tām piešķirto sociālo pabalstu – vecāku maksas atlaidi pirmsskolas
izglītības iestādē, un tādā veidā attiecībā uz šīm personām ārkārtējās situācijas laikā neīstenojas
Administratīvā procesa likuma 10. pantā noteiktais tiesiskās paļāvības princips, kas noteic, ka perona
var paļauties, ka iestādes rīcība ir tiesiska un konsekventa.

Ievērojot iepriekš minētos apstākļus un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 10.
pantu, likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu, 21. pantu, 41. panta pirmās
daļas 4. punktu un Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu” 1. punktu un 4.2. apakšpunktu, Cēsu novada dome, elektroniski balsojot tiešsaistē,
ar 12 balsīm par (G.Grosbergs, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere, E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
1. Kompensēt piešķirto vecāku maksas atlaidi trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm,
ģimenēm, kuras audzina bērnu invalīdu vai kuras aprūpē ir bērns bārenis vai bez vecāku
gādības palicis bērns, kā arī daudzbērnu ģimenēm, ja to bērni ārkārtējās situācijas laikā
neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi.
2. Kompensācijas apmēru noteikt 2,00 euro katram bērnam par vienu neapmeklēto dienu.
3. Noteikt, ka vecāku maksas atlaides kompensācija finansējama no Cēsu novada pašvaldības
aģentūras “Sociālais dienests” budžeta līdzekļiem.
4. Noteikt, ka šī lēmuma 1. punktā paredzēto kompensāciju pārtikas preču iegādei paredzētas
preču kartes veidā tās saņēmējiem līdz katra mēneša 15. datumam izsniedz Cēsu novada
pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” (direktore I.Sietiņsone), pamatojoties uz
pirmsskolas iestādes sniegtajām ziņām par bērna apmeklētību iepriekšējā mēneša laikā.
5. Lēmuma izpildes kontroli uzdot domes priekšsēdētājam J. Rozenbergam.

4.
Par Cēsu novada domes 2020. gada 3. aprīļa saistošo noteikumu
Nr. 8 „Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 16
„Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem ”” apstiprināšanu
____________________________________________________________________________
Ziņo: I. Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu un 43. panta trešo daļu un Ministru
kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk –
Rīkojums), ka ar 2020. gada 13. martu valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija ar mērķi ierobežot Covid
– 19 izplatību, un saskaņā ar Rīkojuma 4.2.un 4.3.3 apakšpunktu, Cēsu novada dome, elektroniski
balsojot tiešsaistē, ar 12 balsīm par (G.Grosbergs, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs,
I.Suija-Markova, D.Trapenciere, E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes 2020. gada 3. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 8 “Grozījumi
Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 16 “Par Cēsu novada
pašvaldības pabalstiem ”” saskaņā ar pielikumu.
Pielikums
Cēsu novada domes
03.04.2020. lēmumam Nr. 101
APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes
03.04.2020. lēmumu Nr. 101

Saistošie noteikumi
Cēsīs
2020. gada 3. aprīlī

Nr.8
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu

Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos
Nr. 16 „ Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem”

Izdarīt Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 16 ”Par Cēsu novada
pašvaldības pabalstiem” šādus grozījumus:
1.
Papildināt noteikumus ar 5.4.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
“5.4.1 Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas gadījumā brīvpusdienas to saņēmējiem var tikt
izsniegtas pārtikas komplekta veidā.”.
2.
Papildināt noteikumus ar 6.31. apakšpunktu šādā redakcijā:
“6.31 . “Valstī izsludinātas ārkārtējās situācijas gadījumā vecāku maksas atlaides apmērs ir
2,00 euro par katru pirmsskolas izglītības iestādes neapmeklēto dienu vienam bērnam, un
pabalsts tiek izsniegts pārtikas kartes veidā pārtikas preču iegādei.”.
3. Izteikt IV nodaļas nosaukumu un 13. punktu šādā redakcijā:
“ IV. Pabalsts 100 un vairāk gadu jubilejā
13. Pabalsts 100 gadu un visās nākamajās jubilejās ir naudas pabalsts 100,00 euro apmērā.”.

Pielikums
Cēsu novada domes
03.04.2020. lēmumam Nr.101
Cēsu novada domes 2020. gada 3. aprīļa saistošo noteikumu
Nr. 8 „Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 16 „Par Cēsu
novada pašvaldības pabalstiem ””
paskaidrojuma raksts

Pašreizējās
situācijas
raksturojums

Ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu” valstī izsludināta ārkārtējā situācija, kuras laikā veicami
vairāki Covid-19 ierobežošanas pasākumi, tostarp mācību procesa pārtraukšana
klātienē un bērnu uzraudzības pakalpojumu nodrošināšana pirmsskolas
izglītības iestādēs tikai tiem bērniem, kuru vecāki nespēj nodrošināt bērnu
uzraudzību. Bērniem neapmeklējot izglītības iestādes Covid-19 ierobežošanas
pasākumu dēļ, ģimenes, kurās ir bērni ar invaliditāti, kam saskaņā ar Cēsu
novada domes 2015. gada 08. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 16 “Par
Cēsu novada pašvaldības pabalstiem” (turpmāk – Saistošie noteikumi),
piešķirtas brīvpusdienas vai vecāku maksas atlaides, nesaņem minētos
pašvaldības pabalstus. Saistošajos noteikumos noteikta kārtība šo pabalstu
saņemšanai, taču tajā nav paredzēts, ka ārkārtējās situācijas apstākļos šo
pabalstu izsniegšana pieļaujama, izsniedzot pārtikas preču komplektus
brīvpusdienu saņēmējiem vai izsniedzot vecāku maksas atlaidi pārtikas kartes
veidā.

Saistošajos noteikumos paredzēts pabalsts 100 gadu jubilejā, pabalsts
izmaksājams tām personām, kuras sasniegušas 100 gadu vecumu, līdz ar to šis
pabalsts nevar tikt izmaksāts vecākām personām.
Saistošo noteikumu
projekta
nepieciešamības
raksturojums,
dokumenta būtība

Īss Saistošo
noteikumu projekta
satura izklāsts

Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā
Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
administratīvajām
procedūrām
Normatīvie akti,
saskaņā ar kuriem
Saistošie noteikumi
sagatavoti
Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
saistībā ar Saistošo
noteikumu projektu

Lai nodrošinātu Administratīvā procesa likuma 10. pantā paredzētā tiesiskās
paļāvības principa ievērošanu, jānoteic, ka ārkārtējās situācijas apstākļos, kad
bērni neapmeklē izglītības iestādes, brīvpusdienu un vecāku maksas atlaides
saņēmējiem tiktu nodrošināti piešķirtie sociālie pabalsti (brīvpusdienas un
vecāku maksas atlaides pirmsskolas izglītības iestādēs).
Lai rastu iespēju atbalstīt personas, kuras sasniegušas vairāk kā 100 gadu
vecumu, Saistošajos noteikumos jāparedz, ka pabalsts izmaksājams 100 un
vairāk gadu jubilejā.
Saistošo noteikumu grozījumu projektā paredzēts, ka Saistošajos noteikumos
noteiktos pabalstus ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti, - brīvpusdienas un
vecāku maksas atlaides pirmsskolas izglītības iestādēs - ārkārtējās situācijas laikā
var nodrošināt, izsniedzot pārtikas komplektus brīvpusdienu saņēmējiem un
pārtikas kartes pārtikas preču saņemšanai vecāku maksas atlaides saņēmējiem.
Vecāku maksas atlaides apmērs valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā
noteikts 2,00 euro apmērā
par katru pirmsskolas izglītības iestādes
neapmeklēto dienu vienam bērnam.
Saistošo noteikumu grozījumu projektā paredzēts, ka pašvaldība piešķir
pabalstu, ja persona sasniegusi 100 un vairāk gadu vecumu.
Nav ietekmes uz 2020. gada budžetu.

Nav

Nav

Likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešā daļa.

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksta projekts ievietots
www.cesis.lv Cēsu novada pašvaldības sadaļā „Saistošo noteikumu projekti”,
pieejams Vaives pagasta pārvaldē Nākotnes ielā 6-14, Rīdzene, Cēsu novads,
LV-4136, Cēsu novada pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas centrā Raunas iela
4, Cēsīs, Cēsu novadā, un Cēsu novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais
dienests”.

5.
Par Cēsu novada domes 2020. gada 3. aprīļa saistošo noteikumu
Nr. 9 „Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos
Nr. 15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā ”” apstiprināšanu
___________________________________________________________________________
Ziņo: I. Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu un Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 3. panta otro daļu, 35. panta otro, trešo un ceturto daļu un Ministru kabineta
2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – Rīkojums),
ka ar 2020. gada 13. martu valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija ar mērķi ierobežot Covid – 19
izplatību, un saskaņā ar Rīkojuma 4.2.un 4.3.3 apakšpunktu, Cēsu novada dome, elektroniski balsojot
tiešsaistē, ar 12 balsīm par (G.Grosbergs, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.SuijaMarkova, D.Trapenciere, E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis), pret – nav,
atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes 2020. gada 3. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 9 “Grozījumi
Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15 “Par sociālās palīdzības
pabalstiem Cēsu novadā”” saskaņā ar pielikumu.
Pielikums
Cēsu novada domes
03.04.2020. lēmumam Nr. 102
APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes
03.04.2020. lēmumu Nr. 102
Saistošie noteikumi
Cēsīs
2020. gada 3. aprīlī

Nr.9

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturto un piekto daļu,
likuma par “Palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
25. panta pirmo daļu, likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem
un sociālajām dzīvojamām mājām” 12. pantu,
Ministru kabineta 17.06.2009. noteikumu Nr. 550
“Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams
pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību”
13. punktu, likuma “Par pašvaldībām”43. panta trešo daļu
Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos
Nr. 15 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā”

Izdarīt Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Cēsu novadā” šādus grozījumus:
1. Izteikt noteikumu 12.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

“12.2. ja ģimene (persona) nonākusi krīzes situācijā no ģimenes (personas) neatkarīgu apstākļu dēļ
un pati
saviem spēkiem nespēj nodrošināt pamatvajadzības un tai ir nepieciešama
psihosociāla vai materiāla
palīdzība – līdz vienas valstī noteiktās minimālās algas apmēram.”.
2. Papildināt noteikumus ar 18.1 punktu šādā redakcijā:
“18.1 Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas gadījumā brīvpusdienas to saņēmējiem var tikt izsniegtas
pārtikas komplekta veidā.”
3. Papildināt noteikumus ar 22.1 punktu šādā redakcijā:
“221. Valstī izsludinātas ārkārtējās situācijas gadījumā vecāku maksas atlaides apmērs ir 2,00 euro par
katru pirmsskolas izglītības iestādes neapmeklēto dienu vienam bērnam, un pabalsts tiek
izsniegts pārtikas kartes veidā pārtikas preču iegādei.”.

Pielikums
Cēsu novada domes
03.04.2020. lēmumam Nr.102
Cēsu novada domes 2020. gada 3. aprīļa saistošo noteikumu
Nr. 9 „Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Cēsu novadā ””
paskaidrojuma raksts

Pašreizējās
situācijas
raksturojums

Saistošo noteikumu
projekta
nepieciešamības
raksturojums,
dokumenta būtība

Ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu” valstī izsludināta ārkārtējā situācija, kuras laikā veicami
vairāki Covid-19 ierobežošanas pasākumi, tostarp mācību procesa pārtraukšana
klātienē un bērnu uzraudzības pakalpojumu nodrošināšana pirmsskolas
izglītības iestādēs tikai tiem bērniem, kuru vecāki nespēj nodrošināt bērnu
uzraudzību. Bērniem neapmeklējot izglītības iestādes Covid-19 ierobežošanas
pasākumu dēļ, trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes, kuru bērniem saskaņā ar
Cēsu novada domes 2015. gada 08. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 15
“Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā” (turpmāk – Saistošie
noteikumi), piešķirtas brīvpusdienas vai vecāku maksas atlaides, nesaņem
minētos pašvaldības sociālos pabalstus. Saistošajos noteikumos noteikta
kārtība šo pabalstu saņemšanai, taču tajā nav paredzēts, ka ārkārtējās situācijas
apstākļos šo pabalstu izsniegšana pieļaujama, izsniedzot pārtikas preču
komplektus brīvpusdienu saņēmējiem vai izsniedzot vecāku maksas atlaidi
pārtikas kartes veidā.
Saistošajos noteikumos paredzēts krīzes pabalsts 150,00 euro apmērā, ko
piešķir, ja ģimene (persona) nonākusi krīzes situācijā no ģimenes (personas)
gribas neatkarīgu apstākļu dēļ un pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas
pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.
Pašreizējos apstākļos Saistošajos noteikumos paredzētais krīzes pabalsta
apmērs ir nepietiekams pamatvajadzību nodrošināšanai.
Lai nodrošinātu Administratīvā procesa likuma 10. pantā paredzētā tiesiskās
paļāvības principa ievērošanu, jānoteic, ka ārkārtējās situācijas apstākļos, kad
trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērni neapmeklē izglītības iestādes,
brīvpusdienu un vecāku maksas atlaides saņēmējiem tiktu nodrošināti
piešķirtie sociālie pabalsti (brīvpusdienas un vecāku maksas atlaides
pirmsskolas izglītības iestādēs). Lai ģimenes (personas), kas nonākušas krīzes
situācijā no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ un tām ir
nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība, spētu nodrošināt savas
pamatvajadzības, jāpalielina Saistošo noteikumu 12.2. apakšpunktā paredzētā
krīzes pabalsta apmērs.

Īss Saistošo
Saistošo noteikumu grozījumu projektā paredzēts, ka:
noteikumu projekta1. 1) krīzes pabalsts, ko piešķir ja ģimene (persona) nonākusi krīzes situācijā no
satura izklāsts
ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ un pati saviem spēkiem
nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla
vai materiāla palīdzība, tiek palielināts līdz valstī noteiktās minimālās algas
apmēram;
2. 2) Saistošajos noteikumos noteiktos pabalstus trūcīgām un maznodrošinātām
ģimenēm - brīvpusdienas un vecāku maksas atlaides pirmsskolas izglītības
iestādēs - ārkārtējās situācijas laikā var nodrošināt, izsniedzot pārtikas
komplektus brīvpusdienu saņēmējiem un pārtikas kartes pārtikas preču
saņemšanai vecāku maksas atlaides saņēmējiem. Vecāku maksas atlaides
apmērs valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā noteikts 2,00 euro apmērā
par katru pirmsskolas izglītības iestādes neapmeklēto dienu vienam bērnam.
Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā
Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
administratīvajām
procedūrām
Normatīvie akti,
saskaņā ar kuriem
Saistošie noteikumi
sagatavoti
Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
saistībā ar Saistošo
noteikumu projektu

Nav ietekmes uz 2020. gada budžetu.

Nav

Nav

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otrā daļa, 35. panta
otrā, trešā un ceturtā daļa.

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksta projekts ievietots
www.cesis.lv Cēsu novada pašvaldības sadaļā „Saistošo noteikumu projekti”,
pieejams Vaives pagasta pārvaldē Nākotnes ielā 6-14, Rīdzene, Cēsu novads,
LV-4136, Cēsu novada pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas centrā Raunas iela
4, Cēsīs, Cēsu novadā, un Cēsu novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais
dienests”.

6.
Par Cēsu novada domes 2020. gada 3. aprīļa saistošo noteikumu
Nr. 10 „Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 17
„Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem
bērniem ”” apstiprināšanu
_____________________________________________________________________________
Ziņo: I. Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu un 43. panta trešo daļu, Ministru
kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk –
Rīkojums), ka ar 2020. gada 13. martu valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija ar mērķi ierobežot Covid
– 19 izplatību, un saskaņā ar Rīkojuma 4.2. un 4.3.3 apakšpunktu, Cēsu novada dome, elektroniski

balsojot tiešsaistē, ar 12 balsīm par (G.Grosbergs, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs,
I.Suija-Markova, D.Trapenciere, E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes 2020. gada 3. aprīļa saistošos noteikumus Nr.10 “Grozījumi
Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 17 “Par Cēsu novada
pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem””.
Pielikums
Cēsu novada domes
03.04.2020. lēmumam Nr. 103
APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes
03.04.2020. lēmumu Nr. 103

Saistošie noteikumi
Cēsīs
2020. gada 3. aprīlī

Nr.10

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumu
Nr. 857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim
un bez vecāku gādības palikušam bērnam,
kurš ir ārpusģimenes aprūpē,
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”
22., 27., 30., 31. un 31.1 punktu un
Ministru kabineta 26.06.2018. noteikumu Nr. 354 “Audžuģimenes noteikumi” 78. punktu;
likuma “Par palīdzību Dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 panta piekto daļu.

Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos
Nr. 17 „ Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem
bērniem”

Izdarīt Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 17 “Par Cēsu novada
pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem” šādus grozījumus:
1. Papildināt noteikumus ar 221. punktu šādā redakcijā:
“22 . Valstī izsludinātas ārkārtējās situācijas gadījumā vecāku maksas atlaides apmērs ir 2,00 euro par
katru pirmsskolas izglītības iestādes neapmeklēto dienu vienam bērnam, un pabalsts tiek
izsniegts pārtikas kartes veidā pārtikas preču iegādei.”.
1

2. Papildināt noteikumus ar 261. punktu šādā redakcijā:
“26.1 Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas gadījumā brīvpusdienas to saņēmējiem var tikt izsniegtas
pārtikas komplekta veidā.”.

Pielikums
Cēsu novada domes
03.04.2020. lēmumam Nr.103
Cēsu novada domes 2020. gada 3. aprīļa saistošo noteikumu
Nr. 10 „Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 17 „Par Cēsu
novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem””
paskaidrojuma raksts

Pašreizējās
situācijas
raksturojums

Saistošo noteikumu
projekta
nepieciešamības
raksturojums,
dokumenta būtība
Īss Saistošo
noteikumu projekta
satura izklāsts

Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā
Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz

Ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu” valstī izsludināta ārkārtējā situ situācija, kuras laikā
veicami vairāki Covid-19 ierobežošanas pasākumi, tostarp mācību procesa
pārtraukšana klātienē un bērnu uzraudzības pakalpojumu nodrošināšana
pirmsskolas izglītības iestādēs tiem bērniem, kuru vecāki nespēj nodrošināt
bērnu uzraudzību.
Bērniem neapmeklējot izglītības iestādes Covid-19 ierobežošanas pasākumu
dēļ, ģimenes, kuru aprūpē ir bērni bāreņi vai bez vecāku gādības palikuši bērni
un kam saskaņā ar Cēsu novada domes 2015. gada 08. oktobra saistošajiem
noteikumiem Nr. 17 “Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem” (turpmāk –
Saistošie noteikumi), piešķirtas brīvpusdienas vai vecāku maksas atlaides,
nesaņem minētos pašvaldības pabalstus. Saistošajos noteikumos noteikta
kārtība šo pabalstu saņemšanai, taču tajā nav paredzēts, ka ārkārtējās situācijas
apstākļos šo pabalstu izsniegšana pieļaujama, izsniedzot pārtikas preču
komplektus brīvpusdienu saņēmējiem vai izsniedzot vecāku maksas atlaidi
pārtikas kartes veidā.
Lai nodrošinātu Administratīvā procesa likuma 10. pantā paredzētā tiesiskās
paļāvības principa ievērošanu, jānoteic, ka ārkārtējās situācijas apstākļos, kad
bērni neapmeklē izglītības iestādes, brīvpusdienu un vecāku maksas atlaides
saņēmējiem tiktu nodrošināti piešķirtie sociālie pabalsti - brīvpusdienas un
vecāku maksas atlaides pirmsskolas izglītības iestādēs.
Saistošo noteikumu grozījumu projektā paredzēts, ka Saistošajos noteikumos
noteiktos pabalstus ģimenēm, kuru aprūpē ir bērni bāreņi un bez vecāku gādības
palikuši bērni, - brīvpusdienas un vecāku maksas atlaides pirmsskolas izglītības
iestādēs - ārkārtējās situācijas laikā var nodrošināt, izsniedzot pārtikas
komplektus brīvpusdienu saņēmējiem un pārtikas kartes pārtikas preču
saņemšanai vecāku maksas atlaides saņēmējiem. Vecāku maksas atlaides
apmērs valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā noteikts 2,00 euro apmērā
par katru pirmsskolas izglītības iestādes neapmeklēto dienu vienam bērnam.
Nav ietekmes uz 2020. gada budžetu.

Nav

Nav

administratīvajām
procedūrām
Normatīvie akti,
saskaņā ar kuriem
Saistošie noteikumi
sagatavoti
Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
saistībā ar Saistošo
noteikumu projektu

Likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešā daļa.

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksta projekts ievietots
www.cesis.lv Cēsu novada pašvaldības sadaļā „Saistošo noteikumu projekti”,
pieejams Vaives pagasta pārvaldē Nākotnes ielā 6-14, Rīdzene, Cēsu novads,
LV-4136, Cēsu novada pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas centrā Raunas iela
4, Cēsīs, Cēsu novadā, un Cēsu novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais
dienests”.
7.

Par Cēsu novada domes 2020. gada 3. aprīļa saistošo noteikumu
Nr. 11 „Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 19. novembra saistošajos noteikumos
Nr. 20 „Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm Cēsu novadā ”” apstiprināšanu
___________________________________________________________________________
Ziņo: I. Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. un 43. panta trešo daļu, Ministru kabineta
2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – Rīkojums),
ka ar 2020. gada 13. martu valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija ar mērķi ierobežot Covid – 19
izplatību, un saskaņā ar Rīkojuma 4.2.un 4.3.3 punktu, Cēsu novada dome, elektroniski balsojot
tiešsaistē, ar 12 balsīm par (G.Grosbergs, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.SuijaMarkova, D.Trapenciere, E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis), pret – nav,
atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes 03.04.2020. saistošos noteikumus Nr. 11 “Grozījumi Cēsu
novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 20 “Par atbalstu daudzbērnu
ģimenēm Cēsu novadā””.
Pielikums
Cēsu novada domes
03.04.2020. lēmumam Nr. 104
APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes
03.04.2020. lēmumu Nr. 104

Saistošie noteikumi
Cēsīs
2020. gada 3. aprīlī

Nr.11

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu

Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 19. novembra saistošajos noteikumos
Nr. 20 „Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm Cēsu novadā”

Izdarīt Cēsu novada domes 2015. gada 19. novembra saistošajos noteikumos Nr. 20 „Par atbalstu
daudzbērnu ģimenēm Cēsu novadā” šādus grozījumus:
1. Papildināt noteikumus ar 7.1 punktu šādā redakcijā:
“71 . Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas gadījumā vecāku maksas atlaides apmērs ir 2,00 euro par
katru pirmsskolas izglītības iestādes neapmeklēto dienu vienam bērnam, un pabalsts tiek izsniegts
pārtikas kartes veidā.”.
2. Papildināt noteikumus ar 11.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
“11.1 Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas gadījumā brīvpusdienas to saņēmējiem var tikt izsniegtas
pārtikas komplekta veidā.”.

Pielikums
Cēsu novada domes
03.04.2020. lēmumam Nr.104
Cēsu novada domes 2020. gada 3. aprīļa saistošo noteikumu
Nr. 11 „Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 19. novembra saistošajos noteikumos Nr. 20 „Par
atbalstu daudzbērnu ģimenēm Cēsu novadā”” paskaidrojuma raksts

Pašreizējās
situācijas
raksturojums

Ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu” valstī izsludināta ārkārtējā situācija, kuras laikā
veicami vairāki Covid-19 ierobežošanas pasākumi, tostarp mācību procesa
pārtraukšana klātienē un bērnu uzraudzības pakalpojumu nodrošināšana
pirmsskolas izglītības iestādēs tikai tiem bērniem, kuru vecāki nespēj
nodrošināt bērnu uzraudzību.
Bērniem neapmeklējot izglītības iestādes Covid-19 ierobežošanas pasākumu
dēļ, daudzbērnu ģimenes, kurām saskaņā ar Cēsu novada domes 2015. gada
19. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 20 „Par atbalstu daudzbērnu
ģimenēm Cēsu novadā” (turpmāk – Saistošie noteikumi), piešķirtas
brīvpusdienas vai vecāku maksas atlaides, nesaņem minētos pašvaldības
pabalstus. Saistošajos noteikumos noteikta kārtība šo pabalstu saņemšanai,
taču tajā nav paredzēts, ka ārkārtējās situācijas apstākļos šo pabalstu
izsniegšana pieļaujama, izsniedzot pārtikas preču komplektus brīvpusdienu
saņēmējiem vai izsniedzot vecāku maksas atlaidi pārtikas kartes veidā.
Saistošo noteikumu Lai nodrošinātu Administratīvā procesa likuma 10. pantā paredzētā tiesiskās
projekta
paļāvības principa ievērošanu, jānoteic, ka ārkārtējās situācijas apstākļos, kad
nepieciešamības
bērni neapmeklē izglītības iestādes, brīvpusdienu un vecāku maksas atlaides
raksturojums,
saņēmējiem tiktu nodrošināti piešķirtie sociālie pabalsti - brīvpusdienas un
dokumenta būtība
vecāku maksas atlaides pirmsskolas izglītības iestādēs.
Īss Saistošo
3. Saistošo noteikumu grozījumos paredzēts, ka Saistošajos noteikumos noteiktos
noteikumu projekta pabalstus daudzbērnu ģimenēm – brīvpusdienas un vecāku maksas atlaides
satura izklāsts
pirmsskolas izglītības iestādēs - ārkārtējās situācijas laikā var nodrošināt,
izsniedzot pārtikas komplektus brīvpusdienu saņēmējiem un pārtikas kartes
pārtikas preču saņemšanai vecāku maksas atlaides saņēmējiem. Vecāku maksas

atlaides apmērs valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā noteikts 2,00 euro
apmērā par katru pirmsskolas izglītības iestādes neapmeklēto dienu vienam
bērnam.
Saistošo noteikumu
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Nav ietekmes uz 2020. gada budžetu.

Nav

Nav

Likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešā daļa.

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksta projekts ievietots
www.cesis.lv Cēsu novada pašvaldības sadaļā „Saistošo noteikumu projekti”,
pieejams Vaives pagasta pārvaldē Nākotnes ielā 6-14, Rīdzene, Cēsu novads,
LV-4136, Cēsu novada pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas centrā Raunas iela
4, Cēsīs, Cēsu novadā, un Cēsu novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais
dienests”.

