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Saistošie noteikumi par pašvaldības atbalstu svētkos  
 
Izdoti saskaņā ar likuma "Par 
pašvaldībām" 43.panta trešo daļu 
 

1. Saistošie noteikumi nosaka Cesvaines novada domes (turpmāk – pašvaldība) 
atbalsta svētkos veidu, apmēru, personas, kuras ir tiesīgas saņemt atbalstu un 
piešķiršanas kārtību.  

2. Pašvaldībai ir šāds atbalsta veids svētkos - atbalsts Ziemassvētkos. 
3. Pašvaldības atbalstu Ziemassvētkos piešķir, neizvērtējot personas materiālo 

stāvokli un nepieprasot iesniegumu. 
4. Pašvaldības atbalsts ir divu veidu: saldumu paka vai saldumu un sadzīves 

priekšmetu paka. Saldumu paku piešķir noteikumu 6.1. un 6.2. punktā 
norādītām personu grupām, saldumu un sadzīves priekšmetu paku piešķir 
noteikumu 6.3. un 6.4. punktā norādītām personu grupām. 

5. Pašvaldības atbalsta Ziemassvētkos apmēru katru gadu nosaka Cesvaines 
novada dome ar lēmumu, ņemot vērā pašvaldības budžeta iespējas. 

6. Pašvaldības atbalstu Ziemassvētkos piešķir: 
6.1. pirmsskolas vecuma bērnam, kura deklarētā pamata dzīvesvieta ir 

Cesvaines novada administratīvajā teritorijā un kurš neapmeklē 
pirmsskolas izglītības iestādi; 

6.2. pirmsskolas vecuma bērnam, kurš apmeklē Cesvaines pirmsskolas 
izglītības iestādi “Brīnumzeme”; 

6.3. personai, kura deklarētā pamata dzīvesvieta ir Cesvaines novada 
administratīvajā teritorijā un kura sasniegusi 90 gadu un vairāk gadu 
vecumu (turpmāk – ilgdzīvotājs); 

6.4. Cesvaines Sociālā dienesta Sociālās aprūpes nodaļas klientam. 
7. Pēc saistošo noteikumu 5.punktā norādītā lēmuma pieņemšanas Cesvaines 

Sociālais dienests sastāda personu, kurām pienākas pašvaldības atbalsts 
Ziemassvētkos, sarakstus un nodrošina atbalsta Ziemassvētkos izsniegšanu 
saistošo noteikumu 6.punktā minētajām personām. 

8. Atcelt Cesvaines novada domes 2014.gada 12.novembra saistošos 
noteikumus Nr.19 “Saistošie noteikumi par pašvaldības atbalstu svētkos”. 
 

Domes priekšsēdētājs                          (personiskais paraksts)                   V.Špats 
 

Cesvaines novada domes 2014.gada 11.decembra saistošo noteikumu Nr.23  
“Saistošie noteikumi par pašvaldības atbalstu svētkos” 

paskaidrojuma raksts 
 

Projekta satura 
izklāsts 

Likuma “Par pašvaldībām 43.panta trešajā daļā 
noteikts, ka dome var pieņemt saistošos noteikumus 
arī, lai nodrošinātu pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu 
izpildi. Pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva ir atbalstīt 
pirmsskolas vecuma bērnus un iedzīvotājus, kuri 
sasnieguši 90 un vairāk gadu vecumu, kā arī Sociālā 
dienesta Sociālās aprūpes nodaļas klientus Ziemas-
svētkos. Pašvaldības atbalsts ir saldumu paka, kas 
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lielākoties, sastāv no saldumiem bērniem, Sociālās 
aprūpes nodaļas iemītniekiem pievienojot kādu nelielu 
sadzīves priekšmetu. Saistošie noteikumi nosaka 
atbalsta veidu, apmēru, personas, kurām piešķir 
atbalstu un piešķiršanas kārtību. Saistošie noteikumi 
atceļ spēkā nestājušos domes 2014.gada 12.novembra 
saistošos noteikumus Nr.19 “Saistošie noteikumi par 
pašvaldības atbalstu svētkos”. 

Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Pašvaldība Ziemassvētkos vēlas atbalstīt pirmsskolas 
vecuma bērnus un izrādīt cieņu ilgdzīvotājiem - 
iedzīvotājiem, kuri sasnieguši 90 un vairāk gadu 
vecumu, kā arī atbalstīt Cesvaines Sociālā dienesta 
Sociālās aprūpes nodaļas klientus.   

Projekta ietekme uz 
pašvaldības budžetu 

2014.gadā pašvaldībā ir 154 pirmsskolas vecuma 
bērni, gada sākumā ilgdzīvotāju skaits - 32, gada 
beigās – 14, Sociālā dienesta Sociālās aprūpes 
nodaļas iemītnieki – 20. Saldumu pakas vērtība  varētu 
būt robežās no 3-5 euro. Pašvaldības atbalsts 
Ziemassvētkos nebūtiski palielina pašvaldības budžeta 
izdevumus. 

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 

 

 


