
  

 

 
CĒSU  NOVADA  PAŠVALDĪBA   

CĒSU NOVADA DOME 
Reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 

  Tālr. 64161800; dome@cesis.lv    
www.cesis.lv 

 
APSTIPRINĀTI 

ar Cēsu novada domes 
26.01.2012. lēmumu Nr. 36 

(prot. Nr.2, 15.p.) 
 

Grozījumi izdarīti 
ar Cēsu novada domes 31.10.2013.  

saistošajiem noteikumiem Nr.34 
 

Grozījumi izdarīti 
ar Cēsu novada domes 08.10.2015.  

saistošajiem noteikumiem Nr.18 
 
 

Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 3 
„Par bērna piedzimšanas pabalstu Cēsu novadā” 

 
Izdoti saskaņā ar 

likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu  

1. Saistošie noteikumi nosaka bērna piedzimšanas pabalsta apmēru, personas, kam ir tiesības 
saņemt šo pabalstu, un pabalsta piešķiršanas kārtību. 

2. Bērna piedzimšanas pabalsts (turpmāk – Pabalsts) ir Cēsu novada pašvaldības brīvprātīgā 
iniciatīva ar mērķi uzlabot demogrāfisko situāciju Cēsu novadā.  

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. 
(Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 08.10.2015.saistošajiem noteikumiem Nr.18) 

4. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 100.00 euro. 
 (Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 08.10.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.18) 

5. Ja abu vecāku vai vecāka (ja bērnam ir tikai viens vecāks) deklarētā dzīves vieta vismaz 
pēdējos 12 mēnešus ir bijusi Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, tad 
Pabalsts tiek izmaksāts divkāršā apmērā. 

6. Pabalstu var saņemt arī persona, kura adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā bērnu līdz 6 
mēnešu vecumam, ja Pabalsts nav jau izmaksāts vienam no bērna vecākiem. 

7. Pabalsts paredzēts jaundzimušā pamatvajadzību nodrošināšanai - higiēnas priekšmetu, kā 
arī mīkstā inventāra un citu bērna audzināšanai un kopšanai paredzētu priekšmetu iegādei. 

8. Lēmumu par Pabalstu piešķiršanu pieņem un Pabalstu izmaksā Cēsu novada pašvaldības 
aģentūra „Sociālais dienests” (turpmāk – Sociālais dienests”). 

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. 
(Grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 08.10.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.18) 
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10. Pabalstu var pieprasīt 3 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas, adopcijas vai aizbildņa 

iecelšanas dienas. 
11. Pabalsta pieprasītājam jāiesniedz iesniegums un tiesas sprieduma par adopcijas 

apstiprināšanu kopija, ja Pabalstu pieprasa adoptētājs. 
12. Lēmums par Pabalsta piešķiršanu tiek pieņemts viena mēneša laikā no visu lēmuma 

pieņemšanai nepieciešamo dokumentu un ziņu saņemšanas. 
13. Pabalsts netiek piešķirts, ja bērns pēc dzimšanas ir nodzīvojis mazāk par 72 stundām, kā 

arī gadījumos, kad bērns ir valsts apgādībā. 
14. Sociālā dienesta lēmumu par Pabalsta piešķiršanu var apstrīdēt Cēsu novada pašvaldībā. 
15. Noteikumi stājas spēkā ar 16.03.2012. 

 
 

 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs  /paraksts/     G.Šķenders 
 
 

Pielikums 
Cēsu novada domes 

26.01.2012. lēmumam Nr. 36 
(prot. Nr.2, 15.p.) 

Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.3 
„Bērna piedzimšanas pabalsts” projekta 

paskaidrojuma raksts 
 

Pašreizējās situācijas raksturojums 
 
 

Pašreiz Cēsu novadā sociālo palīdzību regulē Cēsu novada 
domes 22.06.2010. saistošie noteikumos Nr. 25 „Par ģimenes 
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai 
maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu 
novadā” (turpmāk – Saistošie noteikumi), kuros noteikti 
papildus kritēriji ģimenes/personas īpašuma izvērtēšanai pirms 
trūcīgas ģimenes/personas statusa piešķiršanas, noteikti 
kritēriji un kārtība maznodrošinātas ģimenes/personas statusa 
piešķiršanai un šī statusa noteikšanas kārtība, noteikti pabalsta 
garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanai (turpmāk – GMI 
pabalsts), tā izmaksāšanas termiņi, dzīvokļa pabalsta apmērs, 
izmaksas kārtība un personas, kuras ir tiesīgas saņemt šo 
pabalstu, noteikti sociālās palīdzības pabalsti, kas Cēsu novadā 
izmaksājami papildus GMI pabalstam un dzīvokļa pabalstam, 
personu kategorijas, kam ir tiesības saņemt šos pabalstus un to 
piešķiršanas kārtība. Šajos noteikumos nav noteikts atbalsts 
jaunajām ģimenēm sakarā ar bērna piedzimšanu. 

Saistošo noteikumu projekta  
nepieciešamības raksturojums,  
dokumenta būtība 

2010. un 2011. gadā izstrādājot Cēsu novada pašvaldības 
aģentūras „Sociālais dienests” darbības un attīstības stratēģiju 
2011. -2013. gadam, tika secināts, ka ļoti būtiski pazeminās 
Cēsu novada iedzīvotāju dabiskā pieauguma rādītāji, kas 
nozīmē, ja netiks ieviestas kādas aktivitātes, tad pēc 122 
gadiem Cēsu novadā varētu nebūt neviena iedzīvotāja. 
Stratēģijā tika paredzēts izstrādāt pamatnostādnes 
demogrāfiskās situācijas uzlabošanai Cēsu novadā, un kā vienu 
no pamatnostādņu aktivitātēm atjaunot jaundzimušo pabalstu 
Cēsu novada iedzīvotājiem. Bērna piedzimšanas pabalsta 
piešķiršana jau tika īstenota2008. gadā, bet, iestājoties krīzei un 
120 reizes palielinoties GMI pabalsta izmaksai, jaundzimušā 



  

 
 

 
 

 

pabalsta izmaksa tika apturēta. Atsākot bērna piedzimšanas 
pabalsta izmaksu, Cēsu novads kļūtu pievilcīgs jaunajām 
ģimenēm, jo Cēsu novadā nav būtisku problēmu ar vietām 
pirmsskolas izglītības iestādēs. 

Īss Saistošo noteikumu 
 projekta satura izklāsts 

Izmatojot pašvaldībai ar likumu „Par pašvaldībām” 12. pantā 
noteiktās tiesības attiecīgās administratīvās teritorijas 
iedzīvotāju interesēs brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas un šī 
paša likuma 43. panta trešajā daļā deleģētās tiesības izdot 
saistošos noteikumus pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu 
īstenošanai, Cēsu novada pašvaldība ievieš jaunu pašvaldības 
palīdzības veidu - bērna piedzimšanas pabalstu, kura mērķis ir 
palīdzēt jaunajiem vecākiem nodrošināt jaundzimušā 
pamatvajadzības.  
Ar pabalstu katra jaundzimušā vecākiem tiks piešķirti papildus 
līdzekļi jaundzimušā pamatvajadzību nodrošināšanai, kas 
noteikti atvieglos jauno ģimeņu materiālo situāciju. 
Saistošajos noteikumos noteikts pabalsta apmērs, iedzīvotāju 
kategorijas, kurām ir tiesības saņemt pabalstu, pabalsta 
izmaksas kārtība, kā arī lēmumu par pabalsta piešķiršanu 
apstrīdēšanas kārtība. 

Saistošo noteikumu projekta  
iespējamā ietekme uz pašvaldības 
budžetu 

Tiks ieviests jauns palīdzības veids, kas gadā varētu būt no Ls 
10 000,00  – 17 000,00, bet tas nepalielinātu kopējo sociālajiem 
pabalstiem gadā izlietojamo summu. 

Saistošo noteikumu projekta 
 iespējamā ietekme uz 
uzņēmējdarbības 
 vidi pašvaldības teritorijā 

Nav  

Saistošo noteikumu projekta iespējamā  
ietekme uz administratīvajām 
procedūrām  

Nav 

Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem  
Saistošie noteikumi sagatavoti 
 

    Likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešā daļa. 
Likuma „Par sociālo drošību” 8. pants. 
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 66. panta otrā daļa. 

Informācija par konsultācijām 
 ar privātpersonām saistībā ar   
Saistošo noteikumu projektu 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts 
ievietots mājas lapā www.cesis.lv Cēsu novada pašvaldības 
sadaļā „Saistošo noteikumu projekti”, pieejams Vaives 
pagasta pārvaldē („Kaķukrogs” Vaives pagasts, Cēsu 
novads), Cēsu novada pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas 
centrā (Bērzaines iela 5, Cēsīs) un Cēsu novada pašvaldības 
aģentūrā „Sociālais dienests”. 

http://www.cesis.lv/
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