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Saistošie noteikumi par pašvaldības pabalstu aizbildnībā esošam bērnam 

 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par 

pašvaldībām" 43.panta trešo daļu 15.panta pirmās 

daļas 8.punktu  

 

1. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības pabalsta aizbildnībā esošam bērnam 

(turpmāk – pabalsts) apmēru, kā arī tā piešķiršanas un izmaksas kārtību. 

2. Pabalsta apmērs ir 100 euro gadā. 

3. Tiesības pieprasīt un saņemt pabalstu ir aizbildnim, kura aizbildnībā ar 

Cesvaines novada bāriņtiesas lēmumu nodots nepilngadīgs bērns, un šī 

aizbildnība nav beigusies, un aizbildnībā esošais bērns un aizbildnis pastāvīgi 

dzīvo Latvijas Republikas teritorijā. 

4. Pabalstu piešķir un izmaksā vienu reizi gadā. 

5. Pabalsta apmērs par nepilnu gadu tiek noteikts proporcionāli mēnešiem, par 

pamatu ņemot saistošo noteikumu 2.punktā noteikto pabalsta apmēru. 

6. Lai saņemtu pabalstu, aizbildnis iesniedz Cesvaines Sociālajā dienestā 

(turpmāk – Dienests) rakstisku pieprasījumu par pabalsta piešķiršanu, norādot 

šādas ziņas: 

6.1. pabalsta pieprasītāja: 

6.1.1. vārds, uzvārds; 

6.1.2. personas kods; 

6.1.3. deklarētās dzīvesvietas adrese; 

6.1.4. tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese; 

6.1.5. kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) konta numurs (21 zīme); 

6.1.6. Cesvaines novada bāriņtiesas lēmuma izdošanas datums un numurs  

6.2. bērna: 

6.2.1. vārds, uzvārds; 

6.2.2. personas kods; 

6.2.3. deklarētās dzīvesvietas adrese. 

 

7. Pieprasījumu par pabalsta piešķiršanu Dienests izskata mēneša laikā pēc tā 
saņemšanas, pārbauda iesniegto informāciju  un pieņem lēmumu par pabalsta 
piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu. 

8. Pabalstu nepiešķir, ja pabalsta pieprasītājs neatbilst šo noteikumu prasībām 
pabalsta saņemšanai. 

9. Par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu Dienests informē 
pabalsta pieprasītāju. Ja pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt pabalstu, 
pabalsta pieprasītāju informē rakstiski, atbilstoši Administratīvā procesa 
likumam. 

10.  Pabalstu izmaksā, pārskaitot to uz aizbildņa kontu. 

11. Dienesta lēmumu var apstrīdēt Cesvaines novada domē. 

12. Cesvaines novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

http://likumi.lv/doc.php?id=57255
http://likumi.lv/doc.php?id=57255
http://likumi.lv/doc.php?id=57255#p15
http://likumi.lv/doc.php?id=169137#p4


13. Atcelt 2014.gada 12.novembra saistošos noteikumus Nr.16 “Saistošie 

noteikumi par pašvaldības pabalstu aizbildnībā esošam bērnam” 

14. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī. 

 

Domes priekšsēdētājs               (personiskais paraksts)                               V.Špats 

 
Cesvaines novada domes 2014.gada 11.decembra saistošo noteikumu Nr.22 
„Saistošie noteikumi par pašvaldības pabalstu aizbildnībā esošam bērnam” 

paskaidrojuma raksts 
 

Projekta satura izklāsts Pašvaldības iniciatīva ir atbalstīt aizbildnībā esošus 
bērnus. Saistošie noteikumi nosaka pabalsta 
aizbildnībā esošam bērnam apmēru, piešķiršanas un 
izmaksas kārtību. Saistošie noteikumi atceļ spēkā 
nestājušos domes 2014.gada 12.novembra saistošos 
noteikumus Nr.16 “Saistošie noteikumi par pašvaldības 
pabalstu aizbildnībā esošam bērnam”. 

Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 8.punktā 
noteikts, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par 
aizbildnību un bērnu personisko un mantisko tiesību un 
interešu aizsardzību. Ņemot vērā to, ka aizbildnībā tiek 
nodoti bez vecāku gādības palikuši bērni, pašvaldība ar 
šāda pabalsta izveidošanu, materiāli atbalsta bērnus, kuri 
tiek ievietoti svešā ģimenē.  

Projekta ietekme uz 
pašvaldības budžetu 

2014.gadā aizbildnībā ir 11 bērni, līdz ar to pabalstu 
izmaksas plānojamas nākamā gada pašvaldības budžetā, 
palielinot Sociālā dienesta budžetu.  
 

Projekta ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi 

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmēs 
uzņēmējdarbības vidi.  

Projekta ietekme uz 
administratīvajām 
procedūrām 

Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav 
nepieciešams veidot jaunas darba vietas vai paplašināt 
esošo institūciju kompetenci. 

Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Konsultācijas ar privātpersonām netika organizētas. 

 

Domes priekšsēdētājs                     (personiskais paraksts)                   V.Špats 
 

 


