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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Cēsīs, Cēsu novadā 
 
 
2022.gada 24.martā                                                                      Nr.10 

 
Grozījumi Cēsu novada domes 2021. gada 29. decembra  

saistošajos noteikumos Nr.24 „Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem”” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu
  

 
Izdarīt Cēsu novada domes 2021. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr.24 „Par Cēsu 

novada pašvaldības pabalstiem” (turpmāk – Saistošie noteikumi) šādus grozījumus: 
 

1. Papildināt Saistošos noteikumus ar 4.7.1 punktu šādā redakcijā:  
“4.7.1 pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas seku likvidēšanas dalībniekiem;”; 

2. Papildināt Saistošos noteikumus ar VII1 nodaļu šādā redakcijā: 
“VII.1 Pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas seku likvidēšanas dalībniekiem 
38.1 Pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas seku likvidēšanas dalībniekiem  tiek piešķirts 

vienu reizi kalendāra gadā bez personas ienākumu un materiālās situācijas 
izvērtēšanas, ja pabalsta pieprasītājs attiecīgajā kalendāra gadā šāda veida pabalstu 
nav saņēmis citā pašvaldībā. 

 38.2  Pabalsta Černobiļas atomelektrostacijas seku likvidēšanas dalībniekiem apmērs ir 
50,00 euro. 

38.3  Pieprasot pabalstu, persona uzrāda Černobiļas atomelektrostacijas seku likvidēšanas 
dalībnieka apliecību un iesniedz iesniegumu.  

 

 
Domes priekšsēdētājs:      J.Rozenbergs    

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 
 

  



Cēsīs, Cēsu novadā 
 

2022.gada 24.martā 
 

Cēsu novada domes 2022. gada 24. marta saistošie noteikumi Nr.10 
“Grozījumi Cēsu novada domes 2021. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr.24 

„Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem”” 
 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

Pašreizējās situācijas 
raksturojums 
 
 

2021. gada 29. decembrī Cēsu novada dome izdeva saistošos 
noteikumus Nr. 24 „Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem” 
(turpmāk – Saistošie noteikumi). Saistošajos noteikumos paredzēti 
pašvaldības iniciatīvas pabalsti  (bērna piedzimšanas pabalsts, pabalsts 
mācību gada uzsākšanai, pabalsts medicīnisko izdevumu segšanai, 
pabalsts aizgādnim, pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotai personai, 
svētku pabalsts politiski represētām personām, pabalsts 100 un vairāk 
gadu jubilejā, apbedīšanas pabalsts) un noteikta to piešķiršanas 
kārtība. Cēsu novada iedzīvotāju grupa ierosinājusi Saistošos 
noteikumus papildināt ar jaunu pabalsta veidu – pabalstu Černobiļas 
atomelektrostacijas (turpmāk – AES) seku likvidēšanas dalībniekiem. 

Saistošo noteikumu 
projekta 
nepieciešamības 
raksturojums, 
dokumenta būtība 

Ievērojot, ka Saistošajos noteikumos nav paredzēts ierosinātais 
pabalsts, un ievērojot, ka ir lietderīgi sniegt materiālu atbalstu 
Černobiļas AES seku likvidēšanas dalībniekiem, Saistošajos noteikumos 
izdarāmi grozījumi, paredzot tajos jaunu pabalsta veidu – pabalsts 
Černobiļas AES seku likvidēšanas dalībniekiem. 

Īss saistošo 
noteikumu projekta 
satura izklāsts 

Pabalstu paredzēts izmaksāt Cēsu novada teritorijā pamata 
dzīvesvietu deklarējušiem Černobiļas AES seku likvidēšanas 
dalībniekiem. Paredzētais pabalsta apmērs ir 50,00 euro vienai 
personai, šo pabalstu paredzēts izmaksāt vienu reizi gadā. 

Saistošo noteikumu 
projekta iespējamā 
ietekme uz 
pašvaldības budžetu 

Ievērojot, ka novadā ir ap 40 pabalsta saņēmēju, nepieciešamais 
finansējums ir 2000,00 euro (50,00 euro x 40). Šo summu paredzēts 
nodrošināt Sociālā dienesta 2022. gada budžeta ietvaros. 

Saistošo noteikumu 
projekta iespējamā 
ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Nav. 

Saistošo noteikumu 
projekta iespējamā 
ietekme uz 
administratīvajām 
procedūrām  

Atbilstoši Cēsu novada Sociālā dienesta funkcijām un 
administratīvajām procedūrām.  

Normatīvie akti, 

saskaņā ar kuriem 

Saistošie noteikumi 

sagatavoti 

Sociālo  

Likuma “Par pašvaldībām”43. panta trešā daļa.  
 



 

 

Domes priekšsēdētājs:      J.Rozenbergs   
    

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 
 
 
 

 

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: 
Cēsu novada pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas centrā Raunas ielā 
4, Cēsis, Cēsu nov.; 
Amatas apvienības pārvaldē, “Ausmas” Drabešu pagasts, Cēsu nov.,; 
Cēsu novada Sociālajā dienestā,  Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, Cēsu nov.; 
Jaunpiebalgas apvienības pārvaldē, Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, 
Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu nov.; 
Līgatnes apvienības pārvaldē, Nītaures iela 6, Augšlīgatne, Līgatnes 
pagasts, Cēsu nov.; 
Pārgaujas apvienības pārvaldē, “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts,                   
Cēsu nov.; 
Priekuļu apvienības pārvaldē, Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu 
pagasts, Cēsu nov.; 
Vaives pagasta pārvaldē, Nākotnes iela 6-14, Rīdzene, Vaives pagasts, 
Cēsu nov.; 
Vecpiebalgas apvienības pārvaldē, Alauksta iela 4, Vecpiebalga, 
Vecpiebalgas pagasts, Cēsu nov. 

http://www.cesis.lv/

