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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Cēsīs 

2016.gada 31.martā Nr.9 

 

Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas 

kārtību 

 
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likuma 3.panta otro un trešo daļu, Ministru 

kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr.275 „Sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma 

izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1.  Šie noteikumi nosaka Cēsu novada pašvaldības iedzīvotājiem nodrošināmo sociālo 

pakalpojumu (turpmāk – Pakalpojumi) veidus, to piešķiršanas, saņemšanas un samaksas 

kārtību, kā arī lēmumu par sociālo pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu apstrīdēšanas un 

pārsūdzēšanas kārtību. 

2.   Cēsu novada pašvaldībā sociālo pakalpojumu piešķiršana, sniegšana un organizēšana ir 

uzdota Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” (turpmāk – Dienests). 

3.   Dienests sniedz pakalpojumus vai organizē to sniegšanu dzīvesvietā, ilgstošas sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas vai sociālās rehabilitācijas institūcijās. 

 4. Tiesības saņemt pakalpojumus ir personām, kuras savu pamata dzīvesvietu deklarējušas Cēsu 

novadā, kā arī citām normatīvajos aktos noteiktajām personām, ja tās nonākušas krīzes 

situācijā. 

5.  Dienesta sniegto Pakalpojumu cenas tiek noteiktas Cēsu novada domes saistošajos 

noteikumos.  

6.  Personas vai viņa apgādnieka pienākums ir samaksāt par saņemtajiem sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos un 

šajos noteikumos paredzētajai kārtībai. 

II. Sociālo pakalpojumu veidi un to piešķiršanas kārtība 
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7.  Dienests sniedz vai organizē šādus sociālos pakalpojumus:  

 7.1. sociālās aprūpes pakalpojumi: 

  7.1.1. sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīves vietā: 

7.1.1.1. aprūpe mājās; 

7.1.1.2. pakalpojums “Drošības poga”; 

7.1.1.3. sociālās aprūpes pakalpojums naktspatversmē; 

7.1.1.4. grupu dzīvokļa (mājas)  pakalpojums. 

       (grozījumi veikti ar Cēsu novada domes 08.10.2020.saistošajiem noteikumiem Nr. 26, kas 

 stājas spēkā ar 01.12.2020.) 

7.1.2. sociālā aprūpe institūcijā - īslaicīga sociālā aprūpe institūcijā pilngadīgām personām; 

7.2. sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā: 

7.2.1. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām; 

7.2.2. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem;  

7.2.3. īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem; 

7.3. sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personas dzīvesvietā: 

7.3.1. atbalsta, izglītojošās un pašpalīdzības grupas; 

    (grozījumi veikti ar Cēsu novada domes 08.10.2020.saistošajiem noteikumiem Nr. 26, kas 

 stājas spēkā ar 01.12.2020.) 

7.3.2. dienas centru pakalpojumi: 

7.3.2.1. Invalīdu habilitācijas - dienas centra pakalpojumi; 

7.3.2.2. Dienas centra bērniem un jauniešiem “Saules taka” pakalpojumi; 

7.3.3. specializētās darbnīcas;  

    (grozījumi veikti ar Cēsu novada domes 08.10.2020.saistošajiem noteikumiem Nr. 26, kas 

 stājas spēkā ar 01.12.2020.) 

7.4. sociālā darba pakalpojums; 

7.5. psihologa pakalpojumi. 

    (grozījumi veikti ar Cēsu novada domes 08.10.2020.saistošajiem noteikumiem Nr. 26, kas 

 stājas spēkā ar 01.12.2020.) 

8. Pieprasot šajos saistošajos noteikumos minētos pakalpojumus, persona vai tās likumiskais vai 

pilnvarotais pārstāvis Dienestā iesniedz dokumentus atbilstoši Ministru kabineta 21.04.2008. 

noteikumu Nr. 288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība” 3. punktā 

noteiktajam. 

      (precizējumi veikti ar Cēsu novada domes 02.06.2016.lēmumu Nr.155) 

9.   Dienests pēc personas iesnieguma un visu dokumentu saņemšanas apseko personu viņas dzīves 

vietā, novērtē personas vajadzības pēc pieprasītā pakalpojuma un pieņem lēmumu par 

pakalpojuma piešķiršanu vai par atteikumu. 

III. Aprūpes mājās pakalpojums 

10. Aprūpe mājās (turpmāk – Aprūpe) tiek nodrošināta darba dienās, darba laikā atbilstoši Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, Ministru  kabineta noteikumos par sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu un par prasībām sociālo pakalpojumu 

sniedzējiem noteiktajam. 

 (grozījumi veikti ar Cēsu novada domes 08.10.2020.saistošajiem noteikumiem Nr.26, kas 

 stājas spēkā ar 01.12.2020.) 

11. punkts svītrots ar Cēsu novada domes 08.10.2020.saistošajiem noteikumiem Nr.26, kas 

 stājas spēkā ar 01.12.2020. 

12. punkts svītrots ar Cēsu novada domes 08.10.2020.saistošajiem noteikumiem Nr.26, kas 

 stājas spēkā ar 01.12.2020. 

13. punkts svītrots ar Cēsu novada domes 08.10.2020.saistošajiem noteikumiem Nr.26, kas 

 stājas spēkā ar 01.12.2020. 

14. Aprūpi no Dienesta budžeta līdzekļiem pilnā apmērā finansē: 

14.1.trūcīgām personām; 



  

14.2. personām līdz 18 gadu vecumam. 

 (grozījumi veikti ar Cēsu novada domes 08.10.2020.saistošajiem noteikumiem Nr.26, kas 

 stājas spēkā ar 01.12.2020.) 

15.  Aprūpi no Dienesta budžeta līdzekļiem, bet ar daļēju personas maksājumu, kas 

noteikts Cēsu novada saistošajos noteikumos, nodrošina personām: 

15.1. kurām nav likumīgo apgādnieku un kuru vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā 

nepārsniedz 1.5 valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru (izņemot šo 

noteikumu 16. punktā minētajos gadījumos); 

15.2. kuru vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 1.5 valstī noteiktās 

minimālās mēneša darba algas apmēru un to likumīgo apgādnieku ģimenes vidējie 

ienākumi pēdējo trīs mēnešu periodā nav lielāki kā 1.5 valstī noteiktās minimālās 

mēneša darba algas apmērā pirmajam ģimenes loceklim un  0.75 valstī noteiktās 

minimālās mēneša darba algas apmērā katram nākamajam ģimenes loceklim 

(izņemot šo noteikumu 16.2., 16.3. un 16.4. apakšpunktos minētajos gadījumos). 

 (grozījumi veikti ar Cēsu novada domes 08.10.2020.saistošajiem noteikumiem Nr.26, kas 

 stājas spēkā ar 01.12.2020.) 

16.  Aprūpi ar pilnīgu personas vai tās apgādnieka maksājumu nodrošina: 

16.1. ja Dienestā ir saņemts iesniegums par maksas pakalpojuma piešķiršanu,   neizvērtējot 

personas ienākumus; 

16.2.  ja persona ir noslēgusi uztura līgumu; 

16.3. ja persona noslēgusi testamentāru vienošanās līgumu, mantas atsavinājuma līgumu, 

t.sk., pirkuma, dāvinājuma līgumu ar trešo personu pēdējo 5 (piecu gadu) laikā; 

16.4. ja personai ir nekustamais īpašums, kas var tikt izmantots ienākumu gūšanai, naudas 

līdzekļu uzkrājumi vairāk par 280.00 euro skaidrā naudā vai kredītiestādēs, kā arī ja 

tā ir izsniegusi aizdevumus. 

 (grozījumi veikti ar Cēsu novada domes 08.10.2020.saistošajiem noteikumiem Nr.26, kas 

 stājas spēkā ar 01.12.2020.) 

17. Dienestam ir tiesības pieņemt motivētu lēmumu par Aprūpes nepieciešamību un citu 

samaksas kārtību, ja personai ir radušās īpašas grūtības pašaprūpes veikšanā un tās 

situācija neatbilst šajos noteikumos minētajiem pakalpojuma saņemšanas kritērijiem. 

18. Aprūpi pārtrauc, ja: 

18.1. klients atgūst pašaprūpes spējas vai rodas apstākļi, kad Aprūpe netiek nodrošināta; 

18.2. izbeidzas objektīvie apstākļi, kuru dēļ apgādnieki nespēja nodrošināt klienta Aprūpi 

un uzraudzību; 

18.3. iestājas klienta nāve; 

18.4. klients tiek ievietots ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā; 

18.5. klients rakstiski atteicies no aprūpes pakalpojumiem; 

18.6. klients izbraucis uz patstāvīgu dzīvi citas pašvaldības teritorijā vai ārzemēs; 

18.7. klients nokavējis maksājumus par saņemtajiem pakalpojumiem vairāk par trim 

mēnešiem; 

18.8. klients gada laikā vairāk kā divas reizes pieprasījis mainīt aprūpētāju. 

 (grozījumi veikti ar Cēsu novada domes 08.10.2020.saistošajiem noteikumiem Nr.26, kas 

 stājas spēkā ar 01.12.2020.) 

     19. punkts svītrots ar Cēsu novada domes 08.10.2020.saistošajiem noteikumiem Nr.26, kas 

 stājas spēkā ar 01.12.2020. 

      20. punkts svītrots ar Cēsu novada domes 08.10.2020.saistošajiem noteikumiem Nr.26, kas 

 stājas spēkā ar 01.12.2020. 

20.1 Dienests reizi gadā, vai mainoties klienta apstākļiem, pārskata sniegtās Aprūpes 

nepieciešamību un saturu.  

 (grozījumi veikti ar Cēsu novada domes 08.10.2020.saistošajiem noteikumiem Nr.26, kas 

 stājas spēkā ar 01.12.2020.) 

 



  

IV. Pakalpojums „Drošības poga” 

 

21. Pakalpojums „Drošības poga” nodrošina nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvu atbalstu 

un palīdzību 24 stundas diennaktī personām, kurām vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ 

pastāv risks nonākt bezpalīdzības stāvoklī. 

22.  Pakalpojumu „Drošības poga” nodrošina visām Cēsu novadā deklarētajām vientuļām vienatnē 

dzīvojošām 80 gadu vecumu sasniegušajām personām, kā arī Aprūpes klientiem, ja viņiem ir 

šāda nepieciešamība. 

 (grozījumi veikti ar Cēsu novada domes 08.10.2020.saistošajiem noteikumiem Nr.26, kas 

 stājas spēkā ar 01.12.2020.) 

 

 

V. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām 

 

23. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām ir 

pakalpojums institūcijā personām no 18 gadu vecuma, kuras vecuma vai veselības stāvokļa 

dēļ nespēj sevi aprūpēt, un ja personai nepieciešamo pakalpojumu apjoms pārsniedz aprūpes 

mājās noteikto pakalpojumu apjomu un personas fiziskās un garīgās spējas pēc izvērtējuma 

atbilst trešajam vai ceturtajam aprūpes līmenim. 

 (grozījumi veikti ar Cēsu novada domes 08.10.2020.saistošajiem noteikumiem Nr.26, kas 

 stājas spēkā ar 01.12.2020.) 

24. punkts svītrots ar Cēsu novada domes 08.10.2020.saistošajiem noteikumiem Nr.26, kas 

 stājas spēkā ar 01.12.2020. 

VI. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem 

25. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem ir pakalpojums, kas 

nodrošina mājokli, pilnu aprūpi, audzināšanu un sociālo rehabilitāciju bērniem bāreņiem, 

bez vecāku gādības palikušiem bērniem un bērniem, par kuru ievietošanu ārpusģimenes 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā lēmusi bāriņtiesa, ja bērna ārpusģimenes aprūpi 

nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa, vai, ievērojot bērna vecāku 

lūgumu, normatīvajos aktos noteiktajā sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtībā šādu 

lēmumu pieņēmis Dienests. 

 (grozījumi veikti ar Cēsu novada domes 08.10.2020.saistošajiem noteikumiem Nr.26, kas 

 stājas spēkā ar 01.12.2020.) 

 

VII. Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem 

26. Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem ir pakalpojums, kas 

nodrošina terminētu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju bērniem, kuru ģimenēs krīzes 

situācijas rezultātā ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, un nodrošina bērnu izmitināšanu 24 

stundas diennaktī, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju un psiholoģisko palīdzību.  

VIII. Atbalsta, izglītojošās un pašpalīdzības grupas  

 27. Atbalsta, izglītojošās un pašpalīdzības grupas nodrošina personām iespēju mazināt sociālo 

izolētību, grupā risināt esošās problēmas, vairot izpratni par sevi, gūt motivāciju un saņemt 

atbalstu to risināšanai, lai uzlabotu savu funkcionēšanu un sociālo situāciju.  

271. Tiesības saņemt atbalsta un/vai izglītojošās un pašpalīdzības grupas pakalpojumu ir 

personai, kuru dalībai grupā rekomendējis sociālā darba speciālists vai psihologs. Ja grupa 

nav nokomplektēta pilnā sastāvā, tiesības saņemt atbalsta un/vai izglītojošās un 



  

pašpalīdzības grupas pakalpojumu ir ikvienai motivētai personai, kura izteikusi vēlēšanos 

piedalīties grupā. 

 (grozījumi veikti ar Cēsu novada domes 08.10.2020.saistošajiem noteikumiem Nr.26, kas 

 stājas spēkā ar 01.12.2020.) 

 

IX. Invalīdu habilitācijas - dienas centrs 

 

28. Invalīdu habilitācijas – dienas centrs (turpmāk tekstā - Centrs) nodrošina sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumus personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. 

29. Centrā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus ir tiesības saņemt šo saistošo noteikumu 28. 

punktā minētajām personām darbspējas vecumā, kuras nav nodarbinātas vai nav ievietotas 

ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās, neatrodas valsts vai pašvaldības pilnā apgādībā un kuru 

vecāki, aizgādņi vai personas, kuras nodrošina to aprūpi, ir nodarbināti.  

30. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Centrā piešķir, ievērojot, ka Centrs sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu vienlaikus var nodrošināt 8 personām. 

31. Ja Centrs sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vienlaikus sniedz mazāk kā 8 personām un 

ja ir apmierināts šo saistošo noteikumu 29. punktā paredzēto personu pieprasījums pēc 

pakalpojuma, pakalpojumu, ievērojot šajos saistošajos noteikumos paredzēto Centra 

noslodzi un kvalitatīva pakalpojuma sniegšanai atbilstošu telpu un personāla resursu 

nodrošinājumu, var piešķirt skolas vecuma bērniem ar smagiem funkcionāliem 

traucējumiem. 

(grozījumi veikti ar Cēsu novada domes 08.10.2020.saistošajiem noteikumiem Nr.26, kas 

stājas spēkā ar 01.12.2020.) 

32. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Centrā nepiešķir: 

32.1.  ja persona, kurai tiek pieprasīts pakalpojums, neatbilst šajos saistošajos noteikumos 

paredzētajiem pakalpojuma piešķiršanas kritērijiem un nosacījumiem; 

32.2.  ja pakalpojumu nav iespējams nodrošināt, nepārsniedzot šajos saistošajos noteikumos 

paredzēto Centra noslodzi. 

X. Dienas centrs bērniem un jauniešiem „Saules taka” 

33. Dienas centrs bērniem un jauniešiem „Saules taka” atbilstoši tā nolikumam sniedz sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumus bērniem no ģimenēm, kurās ir bērna attīstībai nepietiekami 

resursi, nodrošinot bērniem sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un saturīga brīvā laika 

pavadīšanas iespējas. 

  

XI. Īslaicīga sociālā aprūpe institūcijā pilngadīgām personām 

34. Īslaicīga sociālā aprūpe institūcijā nodrošina diennakts sociālo aprūpi uz laiku līdz 3 mēnešiem 

pilngadīgām personām: 

34.1. kurām nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas centrā 

noteikto pakalpojuma apjomu; 

(grozījumi veikti ar Cēsu novada domes 08.10.2020.saistošajiem noteikumiem Nr.26, kas 

stājas spēkā ar 01.12.2020.) 

34.2. pēcoperācijas periodā, atveseļošanās periodā vai līdz pakalpojuma saņemšanai ilgstošas 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. 

XII. Sociālās aprūpes pakalpojums naktspatversmē 



  

35. Sociālās aprūpes pakalpojums naktspatversmē ir pakalpojums bez noteiktas dzīvesvietas vai 

krīzes situācijā nonākušām personām, lai nodrošinātu viņiem naktsmītni, vakariņas, brokastis, 

personiskās higiēnas un veļas mazgāšanas iespējas līdz 3 mēnešiem viena gada laikā. 

36. Atsevišķos gadījumos, ja persona pilda normatīvajos aktos noteiktos klientu līdzdarbības 

pienākumus, Dienests, pamatojoties uz individuālo klienta rehabilitācijas plānu, var pagarināt 

klienta uzturēšanās laiku naktspatversmē. 

37. Personai, ierodoties naktspatversmē, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, atsevišķos 

gadījumos (pirmo nakti) personas var uzņemt naktspatversmē bez personu apliecinošu 

dokumentu uzrādīšanas, ja persona objektīvu apstākļu dēļ tos nevar uzrādīt. 

XII.1 Grupu dzīvokļa (mājas) pakalpojums 

 37.1 Grupu dzīvokļa (mājas) pakalpojums nodrošina mājokli un individuālu atbalstu  sociālo 

problēmu risināšanā, prasmju un iemaņu attīstīšanā, lai persona varētu uzsākt  patstāvīgu 

dzīvi vai spētu iespējami neatkarīgi funkcionēt grupu dzīvoklī (mājā). 

 37.2 Pašvaldība sniedz grupu dzīvokļa (mājas) pakalpojumu: 

        37.21. personām ar garīga rakstura traucējumiem pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā saņemšanas, kuru vajadzībām atbilstošākais ir grupu 

dzīvokļa (mājas) pakalpojums; 

        37.22. citām pilngadīgām personām darbspējīgā vecumā ar garīga rakstura     

traucējumiem, kuras vēlas dzīvot patstāvīgi un/vai kurām ģimenes locekļi vecuma, 

veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ nevar nodrošināt nepieciešamo aprūpi un/vai 

sadzīves un sociālo prasmju attīstīšanu personas patstāvīgas dzīves uzsākšanai. 

        37.3 Grupu dzīvokļa ( mājas) pakalpojumu personai pārtrauc sniegt, ja personai ir noteiktas 

speciālās (psihiskās) kontrindikācijas pakalpojuma saņemšanai vai personai piešķirts cits 

atbilstošs sociālais pakalpojums, vai persona uzsākusi patstāvīgu dzīvi. Šādos gadījumos 

pakalpojums sniedzams līdz cita atbilstoša sociālā vai veselības aprūpes pakalpojuma 

saņemšanai vai patstāvīgas dzīves uzsākšanai, bet ne ilgāk kā vienu mēnesi no lēmuma par 

grupu dzīvokļa (mājas) pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu. Grupu dzīvokļa (mājas) 

pakalpojuma sniedzējs šajā laikā sadarbībā ar Dienestu aktīvi iesaistās klienta sociālo 

problēmu un mājokļa jautājumu risināšanā, kā arī nodrošina personas uzraudzību.  

       37.4 Ja klients saņem grupu dzīvokļa (mājas) pakalpojumu,  klienta pienākums ir samaksāt 

sociālā pakalpojuma sniedzējam par  grupu mājas (dzīvokļa) dzīvojamās telpas, virtuves 

un koplietošanas telpu īri un ekspluatāciju, t.sk. apkuri (atbilstoši lietojamai daļai).  

37.5 Šo noteikumu 37.4 punktā minētais klienta maksājums tiek daļēji finansēts no Dienesta 

budžeta, nepārsniedzot 50 procentus no īres maksas un 25 procentus no apkures 

izdevumiem. 

XII.2 Specializētās darbnīcas 

    37.6 Specializētās darbnīcas pakalpojums (turpmāk– pakalpojums) ir darbnīca ar speciāli 

pielāgotām darba vietām un nodrošinātu speciālistu atbalstu personām ar garīga rakstura 

traucējumiem darbspējīgajā vecumā, kuras nav nodarbinātas pastāvīgā algotā darbā. 

Pakalpojuma mērķis ir attīstīt personu sociālās un funkcionālās prasmes, veicināt un 

motivēt šo personu iesaisti nodarbinātības pasākumos un integrāciju sabiedrībā. 

(grozījumi veikti ar Cēsu novada domes 08.10.2020.saistošajiem noteikumiem Nr.26, kas 

stājas spēkā ar 01.12.2020.) 

XIII. Sociālā darba pakalpojums 

(grozījumi veikti ar Cēsu novada domes 08.10.2020.saistošajiem noteikumiem Nr.26, kas 

stājas spēkā ar 01.12.2020.) 

38. Sociālais darbs nodrošina profesionālu darbību, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu 

grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot spēju sociāli funkcionēt, radīt šai 

funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus, kā arī veicināt sociālās atstumtības un riska faktoru 

mazināšanu, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmās. 



  

39. Lai pieņemtu lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu, Dienests ir tiesīgs apsekot personu tās 

dzīves vietā. Personas apsekošana dzīvesvietā var tikt veikta, Dienesta sociālā darba 

speciālistam vienojoties par apsekošanu. Dienestam ir tiesības apsekošanu veikt, iepriekš 

nebrīdinot personu.   

(grozījumi veikti ar Cēsu novada domes 08.10.2020.saistošajiem noteikumiem Nr.26, kas 

stājas spēkā ar 01.12.2020.) 

41. Personas atteikšanās no apsekošanas dzīvesvietā var būt par pamatu pakalpojuma nesniegšanai.  

XIV. Psihologa pakalpojumi 

42.  Psihologa pakalpojums ietver individuālās psihologa atbalsta konsultācijas (izņemot 

psihodiagnostiku), pašpalīdzības un psiholoģiskā atbalsta grupu organizēšanu un vadīšanu. 

43. Psihologa pakalpojums sociālā darba ietvaros tiek nodrošināts Dienesta klientiem līdz 10 

konsultācijām gadā, pamatojoties uz sociālā darbinieka izvērtējumu un lēmumu par 

pakalpojuma piešķiršanu. Pamatojoties uz sociālā darbinieka vai psihologa atzinumu, 

psihologa pakalpojumu, pieņemot attiecīgu lēmumu, var piešķirt atkārtoti. 

(grozījumi veikti ar Cēsu novada domes 08.10.2020.saistošajiem noteikumiem Nr.26, kas 

stājas spēkā ar 01.12.2020.) 

44. punkts svītrots ar Cēsu novada domes 08.10.2020.saistošajiem noteikumiem Nr.26, kas 

 stājas spēkā ar 01.12.2020. 

 

XV. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

45. Dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Cēsu novada domē. 

46. Cēsu novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā 

kārtībā. 

XVI. Noslēguma jautājums 

47. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi, spēku zaudē Cēsu pilsētas domes 26.11.2009. 

saistošie noteikumi Nr.23 „Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu 

saņemšanas un samaksas kārtību”.  
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Pielikums 

Cēsu novada domes 

31.03.2016. lēmumam Nr.91 

 
Cēsu novada domes 2016.gada 31.marta saistošo noteikumu Nr. 9 „Par Cēsu novada 

pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību”” projekta  

paskaidrojuma raksts 

 

 

Cēsu novada domes priekšsēdētājs    /personiskais paraksts/   J.Rozenbergs  

 

Pašreizējās 

situācijas 

raksturojums 

 

 

Šobrīd Cēsu novada pašvaldībā nodrošināto sociālo pakalpojumu klāstu nosaka 

saistošie noteikumi Nr.23 „Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo 

pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību” (Saistošie noteikumi), kuros ir 

nepieciešams atbilstoši faktiskajai situācijai aktualizēt sniegtos sociālos 

pakalpojumus, kā arī precizēt to sniegšanas kārtību. 

Saistošo noteikumu 

projekta 

nepieciešamības 

raksturojums, 

dokumenta būtība 

    Saistošo noteikumu projekts izstrādāts ar mērķi aktualizēt Dienesta nodrošināto 

sociālo pakalpojumu klāstu un noteikt to sniegšanas kārtību. 

Īss Saistošo 

noteikumu 

projekta satura 

izklāsts 

Saistošo noteikumu projektā noteikti Cēsu novada pašvaldības sniegtie un 

nodrošinātie sociālie pakalpojumi un to saņemšanas un samaksas kārtība.  Definēti 

sociālo pakalpojumu veidi, klientu loks, kas var saņemt sociālos  pakalpojumus, 

kā arī pakalpojumu piešķiršanas kārtība. 

Saistošo noteikumu 

projekta iespējamā 

ietekme uz 

pašvaldības 

budžetu 

Pakalpojumu finansēšana tiks nodrošināta, paredzot finansējumu Cēsu novada 

pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” budžetā. 

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 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otrā un trešā daļa; 

Ministru Kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr. 275 „Sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtību un kārtība, kādā pakalpojuma 

izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta 6.punkts. 

Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

saistībā ar Saistošo 

noteikumu 

projektu 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksta projekts ievietots 

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, 

Cēsu novadā) un Cēsu novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests”. 

http://www.cesis.lv/

