
Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr.26 
Cesvainē, 2011.gada 21.decembrī 
(sēdes protokols Nr.15, 23#) 
 
Grozījumi ar Cesvaines novada domes 2013.gada 12.septembra saistošajiem 
noteikumiem Nr.6 

 
Par sociālās palīdzības pabalstiem 

 
Izdoti pamatojoties uz Sociālo 
pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 35.panta 
trešo un ceturto daļu 
 

1. Vispārīgie jautājumi 
 
1. Saistošie noteikumi nosaka sociālās palīdzības pabalstu (turpmāk – 
pabalsts)  

veidus un apmēru, izmaksas kārtību un personas, kuras ir tiesīgas 
saņemt šos pabalstus. 

 
2. Pabalstu piešķir un izmaksā tikai gadījumā, ja ir apmierināts pamatots 
pašvaldības  

trūcīgo iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā 
ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta. 

 
3. Tiesības uz šajos noteikumos noteiktajiem pabalstiem ir personām, kuru 
deklarētā  

pamata dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā. 
 
4. Ja ģimene (persona) ir sniegusi nepatiesas ziņas, Cesvaines sociālajam 
dienes- 

tam (turpmāk – dienests) ir tiesības atteikt sniegt sociālās palīdzības 
pabalstu. 

 
1. Pašvaldības sociālo pabalstu veidi 

 
5. Pašvaldības sociālo pabalstu veidi: 
5.1. Mācību pabalsts pirmklasniekam; 
5.2. Ārstēšanās pabalsts vai pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai. 
 

2. Pabalstu piešķiršanas nosacījumi un apmērs 
 

2.1. Mācību pabalsts pirmklasniekam 
 

6. Mācību pabalsts pirmklasniekam ir vienreizējs pabalsts mācību līdzekļu 
iegādei,     
    sākot mācības skolā. 
 



7. Tiesības saņemt mācību pabalstu pirmklasniekam ir trūcīga skolēna, kurš 
pirmo    
     reizi uzsāk mācības 1.klasē Cesvaines novada skolās vai speciālajās 
izglītības  
     iestādēs Latvijā un kura deklarētā pamata dzīvesvieta ir pašvaldības  
     administratīvajā teritorijā, vecākiem (aizbildņiem). 
 
8. Tiesības saņemt mācību pabalstu pirmklasniekam ir no gada, kad skolēns  
     uzsāk mācības 1.klasē, 1.augusta līdz 15.decembrim. 
 
9. Mācību pabalsta pirmklasniekam apmērs ir 42,69 euro. 
(Cesvaines novada domes 2013.gada 12.septembra saistošo noteikumu Nr.6 
redakcijā)  

 
3.2. Ārstēšanās pabalsts 

 
10. Tiesības uz ārstēšanās pabalstu ir smagu, hronisku saslimšanu 
gadījumos un  
     operāciju gadījumos: 
10.1. trūcīgai personai, kura par tādu atzīta normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā; 
10.2. vientuļam pensionāram, invalīdam, ja pensijas lielums nav lielāks par 
234,77 euro; 
10.3. pensionāram, kura pensijas lielums nav lielāks par 234,77 euro un 
apgādnieki ir  
         trūcīgi. 
(Cesvaines novada domes 2013.gada 12.septembra saistošo noteikumu Nr.6 
redakcijā)  

 
11. Ārstēšanās pabalsta apmērs gadā ir līdz 28,46 euro. 
(Cesvaines novada domes 2013.gada 12.septembra saistošo noteikumu Nr.6 
redakcijā)  
 

3. Pabalstu izmaksas kārtība 
 
12. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu pieņem  
      dienests mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas. 
 
13. Dienests atsaka piešķirt pabalstu, ja nav apmierināts pamatots 
pašvaldības  

trūcīgo iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā 
ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta, kā arī ja persona 
neatbilst šajos noteikumos noteiktajiem pabalsta saņemšanas 
noteikumiem. 

 
14. Mācību pabalstu pirmklasniekam pieprasa vecāki (aizbildņi), iesniedzot  
      iesniegumu un norādot tajā skolu, kurā bērns uzsāks mācības. 
 
15. Ārstēšanās pabalstu persona pieprasa, iesniedzot iesniegumu un 
dokumentus  



par ārstēšanos un ģimenes ārsta izziņu 027/u, kā arī izziņu par trūcīgas 
personas statusa piešķiršanu, ja pieprasītāja apgādnieki ir trūcīgi un dzīvo 
citas pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

 
16. Ārstēšanās pabalsta izmaksu naudā var aizvietot ar pakalpojumu 
samaksu par  
      medikamentu izsniegšanu pēc ārsta receptes aptiekā, iesniedzot aptiekas 
rēķinu. 
 
17.  Ja pabalsta saņēmējs ir nepamatoti saņēmis pabalstu, pabalsta 
saņēmējam ir  

pienākums labprātīgi atmaksāt attiecīgo summu vai tā tiek ieturēta no 
nākamajos mēnešos pašvaldības izmaksājamiem pabalstiem. 

 
 
Domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)   V.Špats 


