
  

 

 
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 

19.11.2015. lēmumu Nr. 277 

 

grozījumi izdarīti  

ar Cēsu novada domes 11.05.2017. 

saistošajiem noteikumiem Nr.12 

 

grozījumi izdarīti  

ar Cēsu novada domes 19.12.2019. 

saistošajiem noteikumiem Nr.31 

 

grozījumi izdarīti  

ar Cēsu novada domes 03.04.2020. 

saistošajiem noteikumiem Nr.11 

 

grozījumi izdarīti  

ar Cēsu novada domes 17.09.2020. 

saistošajiem noteikumiem Nr.23 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Cēsīs 

19.11.2015.          Nr.20 

Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm Cēsu novadā 
  

 

 Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 43.panta 

trešo daļu 
 

I. Vispārīgie jautājumi 

  

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Cēsu novada pašvaldības atbalsta 

veidus daudzbērnu ģimenēm. 

2.       Noteikumos paredzēto atbalstu ir tiesības saņemt Cēsu novada administratīvajā  teritorijā 

pamata dzīvesvietu deklarējušai daudzbērnu ģimenei. 

 (grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 19.12.2019.saistošajiem noteikumiem Nr.31) 

3. Noteikumos paredzēto atbalstu, neizvērtējot ģimenes ienākumus, piešķir Cēsu novada 

pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” (turpmāk – Dienests) apstiprinātā budžeta 

ietvaros. 

4. Cēsu novadā ir šādi pašvaldības atbalsta veidi daudzbērnu ģimenēm: 

4.1. vecāku maksas atlaide pirmsskolas izglītības iestādē;  

4.2. brīvpusdienas izglītojamajiem; 

4.3. pabalsts mācību piederumu iegādei. 

 

II.   Vecāku maksas atlaide pirmsskolas izglītības iestādē 

 

5. Vecāku maksas atlaidi pirmsskolas izglītības iestādē 100% apmērā piešķir daudzbērnu 

ģimeņu bērniem, kuri apmeklē kādu no Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēm. 

6. 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). 
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7.  Vecāku maksas atlaidei 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. 

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. 

 (grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 03.04.2020.saistošajiem noteikumiem Nr.11) 

 

III.  Brīvpusdienas izglītojamajiem 

 

8. Brīvpusdienas piešķir daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri mācās kādā no Cēsu novada 

vispārējās izglītības iestādēm, profesionālajā skolā vai vidusskolā. 

9.        Brīvpusdienas piešķir pēc pilngadības sasniegšanas, ja izglītojamais bez pārtraukuma turpina 

mācības un nav sasniedzis 24 gadu vecumu. 

 (grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 11.05.2017.saistošajiem noteikumiem Nr.12) 

10.  Brīvpusdienas pēc iesnieguma saņemšanas un Dienesta lēmuma pieņemšanas  piešķir no 

nākamā mēneša pirmās mācību dienas līdz kārtējā mācību gada pēdējai dienai. 

11. 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. 

11.1 Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas gadījumā vai tad, ja izglītības process tiek īstenots 

attālināti, brīvpusdienas to saņēmējiem var tikt izsniegtas pārtikas komplekta veidā. 

 (grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 17.09.2020.saistošajiem noteikumiem Nr.23) 

12. Noteikumu 8. – 111. punkts netiek piemērots, ja Ministru kabineta noteiktā kārtībā 

izglītojamā ēdināšanai pašvaldībai tiek piešķirti valsts budžetā paredzēti līdzekļi. 

 (grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 17.09.2020.saistošajiem noteikumiem Nr.23) 

 

IV.  Pabalsts mācību piederumu iegādei 

 

13. Daudzbērnu ģimenei ir tiesības saņemt pabalstu mācību piederumu iegādei 20,00 euro 

apmērā, ja bērns uzsāk mācības 1.klasē un, ja ģimenei šim nolūkam nav piešķirts cits 

pašvaldības pabalsts. 

14.  Pabalsts mācību piederumu iegādei ir netiešs un tas tiek izsniegts dāvanu kartes veidā. 

15.  Iesniegumi pabalsta saņemšanai tiek pieņemti no jūlija pirmās apmeklētāju pieņemšanas 

dienas līdz septembra pēdējai apmeklētāju pieņemšanas dienai. 

 

 

V. Atbalsta piešķiršanas kārtība 

 

16. Atbalsta pieprasītājs Dienestā vai Vaives pagasta pārvaldē iesniedz iesniegumu, norādot 

vēlamā atbalsta veidu, un izziņu no izglītības iestādes, kuru bērns apmeklēs, ja šāds 

dokuments ir atbalsta pieprasītāja rīcībā un Dienestam nav attiecīgās informācijas. Ja 

atbalsta pieprasītāja rīcībā nav izziņas par izglītības iestādi, kuru bērns apmeklēs, Sociālais 

dienests šīs ziņas iegūst normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 

17. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu Dienests pieņem 10 darba dienu laikā pēc visu 

nepieciešamo dokumentu saņemšanas. 

 

VI.  Lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana 

 

18.  Dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Cēsu novada domē. 

19. Cēsu novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 

noteiktajā kārtībā. 

 



  

VII.   Noslēguma jautājumi 

 

20.  Noteikumi stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī. 

21. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Cēsu novada domes 

14.03.2013. saistošie noteikumi Nr.10 „Par brīvpusdienām un vecāku maksas 

atvieglojumiem Cēsu novadā”. 
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Pielikums 

Cēsu novada domes 

19.11.2015. lēmumam Nr.277 

 

Cēsu novada domes 19.11.2015.saistošo noteikumu Nr.20 

„Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm Cēsu novadā”  

projekta paskaidrojuma raksts 

 
Pašreizējās situācijas 

raksturojums 

 

 

Cēsu novada pašvaldībā ir spēkā Cēsu novada domes 14.03.2013. 

saistošie noteikumi Nr. 10 „Par brīvpusdienām un vecāku maksas 

atvieglojumiem Cēsu novadā” (Saistošie noteikumi), kas noteic 

personu kategorijas, kam ir tiesības saņemt pašvaldības finansētus 

vecāku maksas atvieglojumus un brīvpusdienas Cēsu novada izglītības 

iestādēs.  

Saistošo noteikumu 

projekta 

nepieciešamības 

raksturojums, 

dokumenta būtība 

    Kopš Saistošo noteikumu stāšanās spēkā nepieciešama ievērojama to 

aktualizācija un pilnveidošana, tāpēc paredzamais 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 atbalstu daudzbērnu 

ģimenēm Cēsu novadā” projekts (turpmāk – Projekts). 

Projekts izstrādāts ar mērķi pilnveidot pašvaldības pabalstu sistēmu un 

atbalstu daudzbērnu ģimenēm. 

 Projektā: 

-  ietverti saistošo noteikumu izdošanas mērķi un citi vispārīgi 

jautājumi (I nodaļa); 

- paredzēta vecāku maksas atlaides pirmsskolas izglītības 

iestādēs piešķiršanas kārtība un apmērs, kā arī periods, uz kuru 

tiek piemērots šis atvieglojuma veids (II nodaļa);  

- noteikta brīvpusdienu piešķiršanas kārtība, periods, uz kuru 

brīvpusdienas tiek piešķirtas (III nodaļa); 

- noteikts pabalsts mācību piederumu iegādei, pabalsta apjoms un 

izmaksas kārtība (IV nodaļa); 
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- noteikta atbalsta piešķiršanas kārtība, kas attiecināma uz visiem 

projektā ietvertajiem atbalsta veidiem  (V nodaļa); 

- noteikta lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība (VI 

nodaļa),  

- noslēguma nodaļā (VII) noteikta saistošo noteikumu spēkā 

stāšanās diena.  

Saistošo noteikumu 

projekta iespējamā 

ietekme uz 

pašvaldības budžetu 

Papildus jau noteiktajiem atvieglojumiem daudzbērnu ģimenēm tiek 

ieviests pabalsts 20,00 euro apmērā mācību piederumu iegādei, 

daudzbērnu ģimeņu bērniem uzsākot mācības 1. klasē. Vidēji gadā 

skolas gaitas 1.klasē varētu uzsākt 15 daudzbērnu ģimeņu bērni, tāpēc 

plānotais budžeta pieaugums ir 300,00 euro (20,00 euro x 15) gadā. 

Saistošo noteikumu 

projekta iespējamā 

ietekme uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav  

Saistošo noteikumu 

projekta iespējamā 

ietekme uz 

administratīvajām 

procedūrām  

Atbilstoši Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” 

funkcijām un administratīvajām procedūrām.  

Normatīvie akti, 

saskaņā ar kuriem 

Saistošie noteikumi 

sagatavoti 

Sociālo  

Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešā daļa. 

Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

saistībā ar Saistošo 

noteikumu projektu 

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 

apkalpošanas centrā (Bērzaines iela 5, Cēsīs) un Cēsu novada 

pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests”. 

http://www.cesis.lv/

