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Nr.15
Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturto un piekto
daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma 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
(papildinājumi izdarīti ar Cēsu novada domes 11.05.2017.saistošajiem noteikumiem Nr.11)

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi nosaka sociālās palīdzības pabalstu veidus, pabalstu apmēru un
piešķiršanas kārtību Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā pamata
dzīvesvietu deklarējušām personām.
1.1.Svītrots ar Cēsu novada domes 11.05.2017.saistošajiem noteikumiem Nr.11;
1.2.Svītrots ar Cēsu novada domes 11.05.2017.saistošajiem noteikumiem Nr.11;
1.3.Svītrots ar Cēsu novada domes 11.05.2017.saistošajiem noteikumiem Nr.11;
2.

Saistošajos noteikumos lietotie 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 – persona, kura pieprasījusi šajos saistošajos noteikumos paredzēto sociālās
palīdzības pabalstu;
(grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 21.04.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.12)
2.4. līdzdarbības pienākumi ir pienākumi, kurus, savstarpēji vienojoties ar Dienestu, veic
klients;
2.5. lokālā apkure jeb siltumapgāde 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. vienreizējs pabalsts krīzes situācijā.
(grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 10.05.2018.saistošajiem noteikumiem Nr.14)
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 izglītojamajiem;
3.2.2. vecāku maksas atlaide pirmsskolas izglītības iestādē;
3.2.3. pabalsts mācību piederumu iegādei;
3.2.4. pabalsti medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai;
3.2.5.pabalsts pirts apmeklējumam.
(grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 21.04.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.12)
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 tiek piešķirts trūcīgam vai maznodrošinātam klientam, ja tas nav sociālā
dzīvokļa īrnieks, un tā rīcībā pēc īres/apsaimniekošanas maksas un maksas par pakalpojumiem,
kas aprēķināta, ievērojot pašvaldības apstiprinātos normatīvus, nomaksas paliek summa, kas ir
mazāka par šajos saistošajos noteikumos noteikto nepieciešamā garantētā ienākuma līmeni.
(grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 11.05.2017.saistošajiem noteikumiem Nr.11)
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. svītrots ar Cēsu novada domes 11.05.2017.saistošajiem noteikumiem Nr.11
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 krīzes situācijā

12. Vienreizēju pabalstu krīzes situācijā piešķir:
12.1.katastrofu gadījumā pamatvajadzību nodrošināšanai - līdz 1000,00 euro vienai ģimenei
(personai), ņemot vērā iepriekš neparedzēto apstākļu radīto zaudējumu sekas, un tikai tajos
gadījumos, ja klientam nav tiesību saņemt citu valsts noteiktu pabalstu vai apdrošināšanas
atlīdzību, vai tie ir nepietiekami minimālo izdevumu segšanai;
12.2. 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 - līdz 150,00 euro vienai ģimenei (personai).
13.
Vienreizēju pabalstu krīzes situācijā piešķir, ja iesniegums un krīzes situāciju apliecinošs
dokuments Dienestā saņemts ne vēlāk kā mēnesi pēc krīzes situācijas rašanās.
(grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 11.05.2017.saistošajiem noteikumiem Nr.11)
V. Brīvpusdienas izglītojamiem
14. Tiesības saņemt brīvpusdienas 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 dienas uz trīs mēnešiem.
(grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 11.05.2017.saistošajiem noteikumiem Nr.11)
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 ģimenēm – 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.
Pabalstus medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai piešķir trūcīgām un maznodrošinātām
ģimenēm (personām) un pabalstu veidi medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai ir:
(grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 21.04.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.12)
28.1. pabalsts ambulatorās un stacionārās ārstēšanas un medicīnisko izmeklējumu daļējai
apmaksai;
28.2. pabalsts zobu ārstēšanās izdevumu daļējai apmaksai;
(grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 11.05.2017.saistošajiem noteikumiem Nr.11)
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;
28.7. pabalsts inkontinences līdzekļu daļējai apmaksai;
28.8. pabalsts diabēta slimnieku teststrēmeļu cukura līmeņa noteikšanai asinīs daļējai apmaksai.
(grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 11.05.2017.saistošajiem noteikumiem Nr.11)
29. Noteikumu 28.1., 28.2., 28.3., 28.4., 28.6., 28.7. un 28.8. 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.
(grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 11.05.2017.saistošajiem noteikumiem Nr.11)
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 apliecinoši 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., 28.7. un 28.8. apakšpunktā noteiktajam pabalstam
– recepšu, uz kuru pamata ir veikta medikamentu iegāde, kopijas.
(grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 11.05.2017.saistošajiem noteikumiem Nr.11)
VIII1. Pabalsts pirts apmeklējumam
31. Tiesības saņemt pabalstu pirts apmeklējumam ir:
31.11. trūcīgām ģimenēm (personām);
31.12. maznodrošinātām ģimenēm (personām);
31.13. nestrādājošiem pensionāriem, kuru ikmēneša ienākumi nepārsniedz valstī noteikto
minimālās mēneša darba algas apmēru.
2
31. Pabalsts pirts apmeklējumam ir pirts biļetes cenas atlaide:
31.21. trūcīgām ģimenēm (personām) – 5,00 euro vienam klientam;
31.22. maznodrošinātām ģimenēm (personām) – 4,00 euro vienam klientam;
31.23. nestrādājošiem pensionāriem, kuru ikmēneša ienākumi nepārsniedz valstī noteiktās
minimālās mēneša darba algas apmēru – 3,75 euro;
1

31.24. trūcīgu un maznodrošinātu ģimeņu bērniem – 6,00 euro.”.
(grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 10.05.2018.saistošajiem noteikumiem Nr.14)
31.3 Lai apliecinātu tiesības saņemt pirts biļetes cenas atlaidi, klients pirts pakalpojuma
sniedzējam, ar kuru Dienestam ir noslēgt līgums par pirts pakalpojuma sniegšanu, uzrāda
Dienesta izsniegtu dokumentu par klienta atbilstību pirts pabalsta saņemšanai.
4
31. Pabalsts pirts apmeklējumam ir netiešs un tas tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam, ar
kuru Dienestam ir noslēgts līgums par pirts pakalpojuma sniegšanu.
(grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 21.04.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.12)
IX. Pabalstu piešķiršanas kārtība
32.
Pabalsta pieprasītājs Dienestā vai Vaives pagasta pārvaldē iesniedz iesniegumu, norādot
vēlamās palīdzības vai pabalsta veidu.
(grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 10.05.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.14)
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.
punkts svītrots ar Cēsu novada domes 10.05.2018.saistošajiem noteikumiem Nr.14.
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”.
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Pielikums
Cēsu novada domes
08.10.2015. lēmumam Nr.231
Cēsu novada domes 08.10.2015.saistošo noteikumu Nr.15
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā”” projekta
paskaidrojuma raksts
Pašreizējās situācijas
raksturojums

Saistošo noteikumu
projekta
nepieciešamības
raksturojums,
dokumenta būtība

Cēsu novada pašvaldībā ir spēkā 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” (turpmāk – Saistošie noteikumi), kas noteic
kārtību, kādā personas/ģimenes tiek atzītas par trūcīgām vai
maznodrošinātām, sociālās palīdzības pabalstu veidus un kārtību, kādā
tiek piešķirta sociālā palīdzība.
Saistošajos noteikumos ir iekļauti gan sociālās palīdzības pabalsti, gan
pašvaldības brīvās iniciatīvas pabalsti.
Kopš Saistošo noteikumu stāšanās spēkā nepieciešama ievērojama to
aktualizācija un pilnveidošana. Saistošo noteikumu grozījumu normu
apjoms pārsniegtu pusi no to spēkā esošo normu skaita. Ievērojot
Ministru kabineta 03.02.2009. noteikumu Nr. 108. „Normatīvo aktu
projektu sagatavošanas noteikumi” 140. punktu, Saistošo noteikumu
grozījumus sagatavot nav lietderīgi, tāpēc ir izstrādāts jaunu saistošo
noteikumu „Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā” projekts
(turpmāk – Projekts).
Projekts izstrādāts ar mērķi pilnveidot pašvaldības sociālās palīdzības
sistēmu, kas nodrošinātu finansiālu atbalstu trūcīgām un
maznodrošinātām personām, lai apmierinātu to pamatvajadzības un
veicinātu viņu līdzdalību savas situācijas uzlabošanā. Pabalstus, kuri
tiek piešķirti, īstenojot pašvaldības brīvās iniciatīvas un neizvērtējot

personas ienākumus,
noteikumos.
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

paredzēts

noteikt

atsevišķos

saistošajos

Projektā:
- ietverti tajā lietoto terminu skaidrojumi, saistošo noteikumu
izdošanas mērķi un citi vispārīgi jautājumi (I nodaļa);
- noteikta garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalsta izmaksas
kārtība (II nodaļa),
- noteikti dzīvokļa pabalstu piešķiršanas veidi, kārtība un apmērs
(III nodaļa),
- noteikta vienreizēja pabalsta ārkārtas situācijā piešķiršanas
kārtība un apmērs (VI nodaļa),
- noteikta brīvpusdienu piešķiršanas kārtība, periods, kādā piešķir
brīvpusdienas, un mērķa grupas, kurām tiek apmaksātas
pusdienas skolā (V nodaļa),
- paredzēta vecāku maksas atlaižu pirmsskolas izglītības iestādēs
piešķiršanas kārtība un apmērs, kā arī periodi, kādos piešķir
vecāku maksas atlaides (VI nodaļa),
- paredzēta pabalsta mācību piederumu iegādei, uzsākot jaunu
mācību gadu, piešķiršanas kārtība un apmērs (VII nodaļa),
- noteikti pabalstu medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai veidi,
piešķiršanas kārtība un pabalstu apmērs (VIII nodaļa),
- reglamentēta pabalstu piešķiršanas kārtība (IX nodaļa),
- noteikta lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība (X
nodaļa);
- noteikta saistošo noteikumu spēkā stāšanās diena (XI nodaļa).
Mainoties pabalsta apmēram, pašvaldības budžeta finansējums šiem
pabalstiem paliks nemainīgs, tikai procentuāli mainīsies pabalstu
īpatsvars. Pabalstiem nepieciešamais finansējums tiks paredzēts Cēsu
novada domes apstiprinātā Cēsu novada pašvaldības aģentūras
„Sociālais dienests” budžeta ietvaros.
Nav

Atbilstoši Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests”
funkcijām un administratīvajām procedūrām.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturtā
un piektā daļa, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”
25.panta pirmā daļa, likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 12. pants, 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. punkts.
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots
www.cesis.lv Cēsu novada pašvaldības sadaļā „Saistošo noteikumu
projekti”, pieejams Vaives pagasta pārvaldē („Kaķukrogs” Vaives
pagasts, Cēsu novads), Cēsu novada pašvaldības Iedzīvotāju

saistībā ar Saistošo
noteikumu projektu

apkalpošanas centrā (Bērzaines iela 5, Cēsīs) un Cēsu novada
pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests”.
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