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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Cēsīs 

08.10. 2015.         Nr. 17 

Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības 

palikušiem bērniem  

 

 Izdoti saskaņā ar  likuma  “Par pašvaldībām “ 43. panta 

trešo daļu, Ministru kabineta15.11.2005.  noteikumu  Nr. 

857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un 

bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir 

ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes 

beigšanās” 22., 27., 30., 31. un 31.1 punktu;  

Ministru kabineta 26.06.2018. noteikumu nr. 354  

„Audžuģimenes noteikumi” 78. punktu; 

“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 

panta piekto daļu. 
(grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 14.09.2017. 

saistošajiem noteikumiem Nr.20) 

(grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 11.02.2021. 
saistošajiem noteikumiem Nr.2) 

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 
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1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka atbalsta veidus un apmēru bērnam 

bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam (turpmāk – bārenis) Cēsu novadā.  

2. Noteikumos paredzēto atbalstu, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, piešķir Cēsu 

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

budžeta ietvaros. 

3. Cēsu novadā ir šādi atbalsta veidi bāreņiem: 

3.1. valstī noteiktās sociālās garantijas  bāreņiem un atbalsts audžuģimenei: 

3.1.1. naudas līdzekļu izmaksa patstāvīgas dzīves uzsākšanai; 

3.1.2. vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei; 

3.1.3. pabalsts ikmēneša izdevumiem; 

3.1.4. mājokļa pabalsts bez vecāku gādības palikušam bērnam; 

(grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 06.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.11) 

3.1.5. ikmēneša pabalsts audžuģimenei bērna uzturam un apģērba un mīkstā inventāra 

iegādei;  

3.2. pašvaldības noteiktais atbalsts: 

3.2.1. vienreizējs pabalsts, ievietojot bērnu audžuģimenē; 

3.2.2. vecāku maksas atlaide pirmsskolas izglītības iestādē; 

3.2.3. brīvpusdienas; 

3.2.4. pabalsts mācību piederumu iegādei;  

3.2.5. uztura nauda. 

4. Noteikumu 3.2.2. – 3.2.5. apakšpunktos minēto atbalstu ir tiesības saņemt bārenim, par 

kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu pieņēmusi Cēsu novada bāriņtiesa un kura deklarētā 

dzīvesvieta pirms bāriņtiesas lēmuma pieņemšanas ir bijusi Cēsu novada 

administratīvajā teritorijā un ārpusģimenes aprūpes iemesls atbilstoši bāriņtiesas 

lēmumam nav vecāku darba apstākļi, kuru dēļ viņi nevar aprūpēt bērnu. 

(grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 14.09.2017.saistošajiem noteikumiem Nr.20) 

 

II.  Naudas līdzekļu izmaksa patstāvīgas dzīves uzsākšanai 

  

5.  Pēc pilngadības sasniegšanas bārenim izmaksā naudas līdzekļus patstāvīgas dzīves 

uzsākšanai saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par sociālajām garantijām bārenim. 

6.  Naudas līdzekļu apmērs bārenim patstāvīgas dzīves uzsākšanai ir 218,00 euro un  personai ar 

invaliditāti kopš bērnības 327,00 euro. 

 (grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 11.02.2021.saistošajiem noteikumiem Nr.2) 

7.  Naudas līdzekļus patstāvīgas dzīves uzsākšanai bārenim izmaksā pēc iesnieguma 

saņemšanas un Dienesta lēmuma pieņemšanas. 

 

III.  Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 

 

8.  Pēc pilngadības sasniegšanas bārenim izmaksā vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un 

mīkstā inventāra iegādei saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par sociālajām 

garantijām bārenim. 

9.     Vienreizējā pabalsta apmērs sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei ir 820,05 euro. 

 (grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 11.02.2021.saistošajiem noteikumiem Nr.2) 

10.  Vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei bārenim izmaksā pēc 

iesnieguma saņemšanas un Dienesta lēmuma pieņemšanas. 

 

IV. Pabalsts ikmēneša izdevumiem 

 

11. Pēc pilngadības sasniegšanas bārenim piešķir pabalstu ikmēneša izdevumiem saskaņā ar 

Ministru kabineta noteikumiem par sociālajām garantijām bārenim. 



  

12.   Pabalsts ikmēneša izdevumiem bārenim ir 109,00 euro un personai ar invaliditāti kopš 

bērnības 163,00 euro. 

 (grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 11.02.2021.saistošajiem noteikumiem Nr.2) 

13.  Pabalsta ikmēneša izdevumiem bārenim izmaksu uzsāk pēc iesnieguma saņemšanas un 

Dienesta lēmuma pieņemšanas. 

 

IV1.  Mājokļa pabalsts bez vecāku gādības palikušam bērnam 

13.1   Mājokļa pabalstu bez vecāku gādības palikušam bērnam ir tiesīgas saņemt likuma 

“Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” noteiktās personas.  

13.2   Mājokļa pabalstu bez vecāku gādības palikušam bērnam par tā lietošanā esošo 

dzīvojamo telpu piešķir likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” noteikto 

izdevumu segšanai. 

13.3 Mājokļa pabalsta bez vecāku gādības palikušam bērnam apmēru nosaka, 

ievērojot Ministru kabineta noteiktos mājokļa pabalsta aprēķināšanai izmantojamās 

normas, bet nepārsniedzot faktiskos ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītos 

izdevumus. 

      (grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 06.05.2021.saistošajiem noteikumiem Nr.11) 

13.4  Pabalsta saņemšanai bārenis iesniedz iesniegumu, uzrādot personu apliecinošu 

dokumentu (izņemot gadījumu, ja iesniegumu iesniedz elektroniski normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā un tas ir parakstīts ar elektronisko parakstu, kā arī tad, ja iesniegumu 

iesniedz un personas identitāti pārbauda, izmantojot tiešsaistes formas, kuras 

pieejamas Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv), 

iesniegumam pievienojot dzīvokļa īres vai apakšīres līguma vai īpašuma tiesības 

apliecinoša dokumenta kopiju. 

13.5  Dienests desmit darbdienu laikā no iesnieguma un nepieciešamo dokumentu  

saņemšanas dienas pieņem lēmumu par mājokļa pabalsta piešķiršanu vai atteikumu 

piešķirt mājokļa pabalstu. 

13.6  Mājokļa pabalstu bez vecāku gādības palikušam bērnam laika periodā, kad bārenim ir 

tiesības pieprasīt un saņemt šo pabalstu, piešķir uz trīs mēnešiem ar tā mēneša 

1.datumu, kurā ir pieņemts lēmums par šī pabalsta piešķiršanu. Izbeidzoties piešķirtā 

pabalsta izmaksas periodam, bārenim ir tiesības mājokļa pabalstu bez vecāku gādības 

palikušam bērnam pieprasīt atkārtoti. 

      (grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 06.05.2021.saistošajiem noteikumiem Nr.11) 

13.7 Mājokļa pabalstu bez vecāku gādības palikušam bērnam nepiešķir, ja pabalsta 

pieprasītājs dzīvojamā telpā, par kuru pieprasīts pabalsts, nedzīvo. 

13.8  Mājokļa pabalsta bez vecāku gādības palikušam bērnam saņēmējam ir pienākums: 

13.81. katru mēnesi līdz 25. datumam iesniegt Dienestam attiecīgā mēneša rēķina  vai rēķinu 

par dzīvojamās telpas lietošanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem   kopiju (kopijas); 

13.82. nekavējoties informēt Dienestu, ja tiek mainīta pabalsta saņēmēja dzīvesvieta. 

13.9 Mājokļa pabalstu bez vecāku gādības palikušam bērnam izmaksā reizi  mēnesī, mājokļa 

pabalstu bez vecāku gādības palikušam bērnam cietā kurināmā iegādei – reizi 

kalendāra gadā, un Dienests katru mēnesi 10 darbdienu laikā no rēķina vai rēķinu par 

dzīvojamās telpas lietošanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem  kopijas (kopiju) 

saņemšanas dienas ieskaita pabalstu bāreņa norādītajā kredītiestādes kontā. 

(grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 14.09.2017.saistošajiem noteikumiem Nr.20) 

(grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 06.05.2021.saistošajiem noteikumiem Nr.11) 

 

V. Pabalsts audžuģimenei bērna uzturam un apģērba un mīkstā inventāra iegādei 

14. Pabalstu audžuģimenei bērna uzturam un apģērba un mīkstā inventāra  iegādei izmaksā 

saskaņā ar Ministru kabineta audžuģimenes noteikumiem. 

http://www.latvija.lv/


  

15. Pabalstu audžuģimenei bērna uzturam un apģērba un mīkstā inventāra iegādei izmaksā 

katru mēnesi līdz attiecīgā mēneša 10 datumam, pabalsta apmēru nosakot no valstī 

noteiktās attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās minimālās darba algas: 

15.1. 70% apmērā bāreņiem līdz 3 gadu vecumam; 

15.2. 60% apmērā bāreņiem no 4 līdz 14 gadu vecumam; 

15.3. 80% apmērā bāreņiem no 15 līdz 18 gadu vecumam un bērniem bāreņiem ar 

invaliditāti. 

16. Pabalsta audžuģimenei bērna uzturam un apģērba un mīkstā inventāra iegādei izmaksu 

uzsāk pēc līguma noslēgšanas ar audžuģimeni. 

(grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 14.09.2017.saistošajiem noteikumiem Nr.20) 

 

VI. Vienreizējs pabalsts, ievietojot bērnu audžuģimenē 

17. Vienreizēju pabalstu, ievietojot bērnu audžuģimenē, piešķir audžuģimenei, ar kuru 

Dienests noslēdzis līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē. Līgums par bērna 

ievietošanu audžuģimenē ir pamats pabalsta, ievietojot bērnu audžuģimenē, piešķiršanai. 

18. Vienreizējs pabalsts, ievietojot bērnu audžuģimenē, ir līdz 110,00 euro, ja bārenis nav 

nodrošināts ar atbilstošu apģērbu un mīksto inventāru, un pabalstu izmaksā 10 dienu laikā 

no sociālā darbinieka izvērtējuma par pabalsta apmēru un līguma par bāreņa ievietošanu 

audžuģimenē noslēgšanas dienas. 

(grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 14.09.2017.saistošajiem noteikumiem Nr.20) 
 

 

VII.  Vecāku maksas atlaide pirmsskolas izglītības iestādē 

 

20. Bārenim piešķir vecāku maksas atlaidi 25% apmērā pirmsskolas izglītības iestādē. 

21. 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). 

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 maksas apmēru. 

 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. 

(grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 03.04.2020.saistošajiem noteikumiem Nr.10) 

 

 

VIII. Brīvpusdienas 

 

23. Brīvpusdienas saņem bāreņi, kuri mācās vispārējās izglītības iestādē, profesionālajā skolā vai 

vidusskolā. 

24. Brīvpusdienas piešķir pēc pilngadības sasniegšanas, ja bārenis bez pārtraukuma turpina 

mācības vispārējās izglītības iestādē, profesionālajā skolā vai vidusskolā, bet ne ilgāk kā līdz 

24 gadu vecumam. 

25.  Brīvpusdienas pēc iesnieguma saņemšanas un Dienesta lēmuma pieņemšanas tiek piešķirtas 

no nākamā mēneša pirmās mācību dienas līdz kārtējā mācību gada pēdējai dienai. 

26. 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. 

26.1 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.24) 



  

27. Noteikumu 23. – 261. 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.24) 

 

IX.  Pabalsts mācību piederumu iegādei 

 

28. Bārenim ir tiesības saņemt pabalstu mācību piederumu iegādei, uzsākot jaunu mācību gadu. 

29.  Pabalsta apmērs ir 15,00 euro, pabalsts ir netiešs un tas tiek izsniegts dāvanu kartes veidā. 

30.  Pabalstu turpina izmaksāt pēc pilngadības sasniegšanas, ja bārenis bez pārtraukuma turpina 

mācības vispārējās izglītības iestādē, profesionālajā skolā vai vidusskolā, bet ne ilgāk kā līdz 

24 gadu vecumam. 

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

dienas līdz septembra pēdējai apmeklētāju pieņemšanas dienai. 

 

X.   Uztura nauda 

 

32. Bārenim pēc pilngadības sasniegšanas, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam, ir tiesības 

saņemt uztura naudu, ja tas sekmīgi un bez pārtraukuma turpina mācības augstākās izglītības 

iestādē dienas nodaļā. 

33.  Lai saņemtu uztura naudu, Dienestā jāiesniedz iesniegums.  

34. Uztura naudas apmērs ir 25,00 euro mēnesī, uztura nauda tiek piešķirta līdz kārtējā mācību 

pusgada beigām un tiek ieskaitīta pieprasītāja norādītajā kredītiestādes kontā. 

 

XI.  Apstrīdēšana un pārsūdzēšana 

 

35. Dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Cēsu novada domē. 

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

kārtībā. 

 

 

XII.  Noslēguma jautājumi 

 

37. Noteikumi stājas spēkā 2015.gada 1.decembrī. 

38. 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”. 

39. Šo saistošo noteikumu 3.1.1. apakšpunktā minētos naudas līdzekļus un 3.1.3. apakšpunktā 

minēto pabalstu par periodu no 2021. gada 1. janvāra Dienests pārrēķina un starpību izmaksā 

bārenim ne vēlāk kā līdz 2021. gada 30. aprīlim.”. 

 (grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 11.02.2021.saistošajiem noteikumiem Nr.2) 

40. Ja laika periodā līdz 2021. gada 30. jūnijam bārenim  ir piešķirts dzīvokļa pabalsts bez vecāku 

gādības palikušam bērnam, šis pabalsts tiek izmaksāts, ievērojot termiņu, uz kādu tas piešķirts, 

un no 2021. gada 1. jūlija piemērojot Saistošajos noteikumos paredzētos mājokļa pabalsta bez 

vecāku gādības palikušam bērnam apmēra aprēķināšanas noteikumus. 

 (grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 06.05.2021.saistošajiem noteikumiem Nr.11) 

 

 

 

Cēsu novada domes priekšsēdētājs    /personiskais paraksts/   J.Rozenbergs  

 
 

 



  

Pielikums  

Dzīvokļa pabalsta bez vecāku gādības palikušam bērnam apmēra aprēķins 

   (atzīts par spēku zaudējušu ar Cēsu novada domes 06.05.2021.saistošajiem noteikumiem Nr.11) 
 

 

 

 

Pielikums 

Cēsu novada domes  

08.10.2015. lēmumam Nr.233 

 

 

Cēsu novada domes 08.10.2015. saistošo noteikumu Nr.17 

“Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības 

palikušiem bērniem”  

projekta paskaidrojuma raksts 

 

Pašreizējās situācijas 

raksturojums 

 

 

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”, kas noteic kārtību, kādā personas/ģimenes 

tiek atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām, sociālās palīdzības 

pabalstu veidus un kārtību, kādā tiek piešķirta sociālā palīdzība, kā arī 

pabalstus bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem 

un audžuģimenēm un kārtību, kādā piešķir šos pabalstus. 

Saistošo noteikumu 

projekta 

nepieciešamības 

raksturojums, 

dokumenta būtība 

    Kopš Saistošo noteikumu stāšanās spēkā nepieciešama ievērojama to 

pilnveidošana, sistematizācija un aktualizācija. Ievērojot Ministru 

kabineta noteikto palīdzību, kas pašvaldībai jāsniedz bērniem bāreņiem 

un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un audžuģimenei, un 

pašvaldības palīdzību, kas šajā jomā tiek sniegta pēc pašvaldības 

iniciatīvas, lietderīgi šī atbalsta sniegšanas kārtību un apmēru 

reglamentēt vienos saistošajos noteikumos. Ievērojot, ka paredzamais 

Saistošo noteikumu grozījumu normu apjoms pārsniegtu pusi no to 

spēkā esošo normu skaita, atbilstoši Ministru kabineta 03.02.2009. 

noteikumu Nr. 108 „Normatīvo aktu projektu sagatavošanas 

noteikumi” 140. punktam Saistošo noteikumu grozījumus sagatavot 

nav lietderīgi, tāpēc ir izstrādāts jaunu saistošo noteikumu „Par Cēsu 

novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības 

palikušiem bērniem” projekts (turpmāk – Projekts), kur vienā 

normatīvajā aktā noteikts pašvaldības sniedzamais atbalsts bērniem 

bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kā arī 

audžuģimenēm. 
Īss saistošo 

noteikumu projekta 

satura izklāsts 

Projektā: 

- ietverti tajā lietoto terminu skaidrojumi, saistošo noteikumu 

izdošanas mērķi un citi vispārīgi jautājumi (I nodaļa); 

- noteikts apmērs Ministru kabineta paredzētajam pašvaldības 

finansiālajam atbalstam bērnam bārenim vai bez vecāku gādības 

palikušam bērnam: 

* naudas līdzekļu izmaksai patstāvīgas dzīves uzsākšanai (II 

nodaļa); 

* vienreizējam pabalstam sadzīves priekšmetu un mīkstā 

inventāra iegādei (III nodaļa), 
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* ikmēneša izdevumiem (IV nodaļa), 

- noteikts apmērs un izmaksas kārtība Ministru kabineta 

paredzētajiem pašvaldības pabalstiem audžuģimenei: 

* bērna uzturam (V nodaļa),  

* bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei (VI nodaļa); 

- noteikti Cēsu novada pašvaldības pabalsti bērniem bāreņiem un 

bez vecāku gādības palikušiem bērniem:  

*vecāku maksas atlaide pirmsskolas izglītības iestādē, tās 

apmērs un piešķiršanas kārtība (VII nodaļa), 

* brīvpusdienas, to piešķiršanas kārtība (VIII nodaļa),  

*pabalsts mācību piederumu iegādei, tā apjoms un piešķiršanas 

kārtība (IX nodaļa), 

* uztura nauda, tās apjoms un piešķiršanas kārtība (X nodaļa); 

- noteikta pabalstu apstrīdēšana un pārsūdzēšana (XI nodaļa),  

- noteikta saistošo noteikumu spēkā stāšanās diena (XII nodaļa). 

Saistošo noteikumu 

projekta iespējamā 

ietekme uz 

pašvaldības budžetu 

Ievērojot, ka Projektā paredzētās sociālās garantijas bērniem bāreņiem 

un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kā arī audžuģimenēm 

paliek iepriekšējā apmērā, Projekts neietekmēs pašvaldības budžetu. 

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, Ministru 

kabineta15.11.2005.  noteikumu Nr. 857 „Noteikumi par sociālajām 

garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš 

ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 

22., 27., 30., 31. un 31.1 punkts, Ministru kabineta 19.12.2006.  

noteikumu Nr. 1036 “Audžuģimenes noteikumi” 43.punkts. 

 

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/

