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APSTIPRINĀTI 

                                                                                             ar Tērvetes novada domes 

                                                                               2014. gada  19.jūnija sēdes lēmumu 

                                                                                     (protokols Nr. 10, paragrāfs Nr.13.), 

ar grozījumiem 2014.gada 21.augustā 

                                                                                            (protokols Nr.12,  paragrāfs  Nr.12),  

ar grozījumiem 2015. gada 29.oktobra sēdē  

(protokols Nr.15,  paragrāfs  Nr.17 ),  

ar grozījumiem 2017. gada 27. aprīļa sēdē  

                (protokols Nr.9, paragrāfs Nr. 7)    

 

Saistošie noteikumi Nr.8 

 Par pabalstiem  krīzes situācijā, autonomo funkciju un  

      brīvprātīgo iniciatīvu izpildei                         
                                                                                              

Izdoti saskaņā ar likuma  

                                             „Par pašvaldībām”  15. panta septīto daļu,  

43.panta trešo daļu,  

     „Sociālo pakalpojumu un  

sociālās palīdzības likuma” 35. panta otro daļu;  

LR MK 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr. 1036   

 „Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 
 

1.   Šie noteikumi nosaka pabalstu veidus un apmēru, lai varētu nodrošināt autonomo funkciju 

un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, pabalstu piešķiršanas un izmaksu kārtību Tērvetes pašvaldībā, 

cik tālu to neregulē Latvijas Republikas normatīvie akti. 

2.   Noteikumu uzdevums ir noteikt kādos gadījumos, kādām sociālajām grupām un, kādā 

apmērā pašvaldība sniedz materiālo atbalstu, pamatojoties uz autonomo funkciju un brīvprātīgo 

iniciatīvu.  

II. Pabalstu veidi, apmērs un to piešķiršanas kārtība 

 

3. Vienreizējs pabalsts  krīzes situācijā tiek piešķirts Tērvetes novada ģimenei/personai, kura 

ir deklarēta un pastāvīgi dzīvo pašvaldības teritorijā, ja stihiskas nelaimes vai iepriekš 

neparedzamu apstākļu dēļ tā nespēj apmierināt savas pamatvajadzības: 



     3.1. Pabalstu piešķir līdz EUR 430,00 apmērā, neizvērtējot ģimenes/personas ienākumus, 

bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas; 

     3.2. Pabalstu piešķir, ja prasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā mēneša laikā no krīzes 

situācijas rašanās; 

     3.3. Motivētu lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Tērvetes novada domes Sociālais 

dienests (turpmāk tekstā – sociālais dienests). Sociālā dienesta lēmums par pabalsta piešķiršanu 

ir pamats pabalsta izmaksai. 

 

4. Pabalsts audžuģimenei: 

   4.1. Tiek piešķirts audžuģimenei par audžuģimenes pienākumu izpildi attiecībā uz bērna 

aprūpi,  ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Tērvetes novada  bāriņtiesa; 

     4.2.  Pabalsts audžuģimenei tiek piešķirts sekojoši:  

            4.2.1. Ikmēneša pabalsts audžuģimenei bērna uzturam 50% apmērā no valstī noteiktās 

minimālās darba algas; 

           4.2.2. Ikgadējs pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei EUR 75,00 apmērā; 

       4.3.  Bāriņtiesas lēmums par bērna aprūpēšanu un audzināšanu audžuģimenē ir par pamatu 

līguma noslēgšanai ar audžuģimeni un pabalstu izmaksai. 

 41.  Pabalsts aizbildnim:  
       41.1. Ikmēneša pabalsts EUR 15,00 apmērā tiek piešķirts aizbildnim, kura deklarētā 

dzīvesvieta ir Tērvetes novada pašvaldības teritorijā un bērns ģimenē ievietots ar Tērvetes 

novada bāriņtiesas lēmumu;  

       41.2. Bāriņtiesas lēmums par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu ir par 

pamatu  sociālā dienesta lēmumam par pabalsta piešķiršanu un izmaksu. 

 

5.   Apbedīšanas pabalsts: 
       5.1. Personas nāves gadījumā apbedīšanas pabalsts tiek piešķirts mirušā, kura pēdējā 

deklarētā dzīvesvieta bija Tērvetes novada teritorijā, ģimenes loceklim (apgādniekam) vai 

personai, kura uzņēmusies apbedīšanu; 

       5.2. Apbedīšanas pabalsts tiek piešķirts: 

5.2.1. Gadījumos, kad personai nav tiesību uz valsts apbedīšanas pabalstu - EUR 

285,00 apmērā; 

5.2.2. Gadījumos, kad personai ir tiesības uz valsts apbedīšanas pabalstu un tas ir 

mazāks par EUR 285,00 – starpības apmērā starp summu EUR 285,00 un valsts apbedīšanas 

pabalsta faktiski izmaksāto summu;  

       5.3. Lai saņemtu apbedīšanas pabalstu, personai ir jāiesniedz: 

              5.3.1. Iesniegums ar apliecinājumu apbedīt mirušo; 

              5.3.2. Mirušās personas miršanas apliecības kopija;   

              5.3.3. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras lēmums par apbedīšanas         pabalsta 

piešķiršanu vai  lēmums par atteikumu piešķirt apbedīšanas pabalstu; 

       5.4. Motivētu lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem sociālais dienests. Sociālā dienesta 

lēmums par pabalsta piešķiršanu ir pamats pabalsta izmaksai. 

 

6. Pabalsts Ziemassvētku paciņām: 
       6.1. Tiek piešķirts Tērvetes pašvaldības teritorijā deklarētiem un pastāvīgi dzīvojošiem 

pirmskolas vecuma bērniem un 1. - 4. klašu skolēniem, pamatojoties uz skolu piestādītajiem 

skolēnu sarakstiem un iedzīvotāju reģistra datiem; 

       6.2. Pabalsts tiek noteikts līdz EUR 5,00  par paciņu; 

       6.3. Motivētu lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem sociālais dienests. Sociālā dienesta 

lēmums par pabalsta piešķiršanu ir pamats Ziemassvētku paciņu iegādei. 

 

 

 



7. Pabalsts politiski represētām personām: 
       7.1. Tiek piešķirts Tērvetes pašvaldības teritorijā deklarētām un pastāvīgi    dzīvojošām 

personām, kurām ir piešķirts politiski represētās personas statuss; 

       7.2.   Pabalsts tiek piešķirts EUR 35,00 apmērā; 

       7.3.   Pabalsts tiek piešķirts  vienu reizi gadā, Latvijas Republikas   proklamēšanas dienā; 

       7.4.  Motivētu lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem sociālais dienests. Sociālā dienesta 

lēmums par pabalsta piešķiršanu ir pamats pabalsta izmaksai. 

 

8. Pabalsts atgriežoties no ieslodzījuma: 
        8.1.  Tiek piešķirts Tērvetes pašvaldības iedzīvotājiem, atgriežoties no   ieslodzījuma, kuru 

pastāvīgi reģistrētā un deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības teritorijā; 

        8.2. Pabalsts tiek piešķirts EUR 43,00 apmērā; 

        8.3. Lai saņemtu pabalstu personai: 

               8.3.1. Jāiesniedz iesniegums un izziņa no ieslodzījuma vietas par atbrīvošanu; 

               8.3.2. Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments; 

        8.4. Iesniegumu par pabalsta piešķiršanu izskata un lēmumu pieņem sociālā dienesta 

vadītājs, kura lēmums ir par  pamatu pabalsta izmaksai. 

 

9. Pabalsts par īpašiem nopelniem un ieguldījumu Tērvetes  novada attīstībā: 
     9.1. Tiek piešķirts pamatojoties uz  fiziskas personas vai juridiskas personas iesniegumu par 

konkrētas personas nopelniem Tērvetes novada attīstībā; 

     9.2. Motivētu lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai iesnieguma noraidīšanu pieņem Tērvetes 

novada dome. Lēmums par pabalsta piešķiršanu ir pamats pabalsta izmaksai. 

 

10. Pabalsts  svētkos „Mazais Tērvetnieks”:  
      10.1. Tiek piešķirts bērniem, kuri dzimuši iepriekšējā kalendāra gada laikā un kuru 

deklarētā dzīvesvieta  ir reģistrēta Tērvetes  novadā;  

      10.2. Pabalsta apmērs nepārsniedz EUR 25,00, to pasniedz mantiskā veidā (suvenīrs) 

pasākuma „Mazais Tērvetnieks” norises laikā; 

      10.3. Pabalsta  saņēmēju sarakstu  sagatavo sociālais dienests, pamatojoties uz Iedzīvotāju 

reģistra sniegtajām ziņām. 

 

 

11. Pabalsts dzīves jubilejā:  

      11.1. Pabalsts 15,00 EUR apmērā, kuru pasniedz dāvanu kartes veidā senioru pasākuma 

norises laikā, tiek piešķirts personām, kas sasniegušas valstī noteikto pensionēšanas vecumu 

un kuru deklarētā un pastāvīgā dzīvesvieta ir Tērvetes  novada pašvaldības teritorijā;  

      11.2. Pabalsts 25,00 EUR apmērā tiek piešķirts personām, kuras sasniegušas 85 gadu 

vecumu un kuru deklarētā un pastāvīgā dzīvesvieta ir Tērvetes  novada pašvaldības teritorijā; 

      11.3. Pabalsts 50,00 EUR apmērā tiek piešķirts personām, kuras sasniegušas 90 gadu 

vecumu un kuru deklarētā un pastāvīgā dzīvesvieta ir Tērvetes  novada pašvaldības teritorijā; 

      11.4. Pabalsts 75,00 EUR apmērā tiek piešķirts personām, kuras sasniegušas 95 gadu 

vecumu un kuru deklarētā un pastāvīgā dzīvesvieta ir Tērvetes  novada pašvaldības teritorijā; 

      11.5. Pabalsts 100,00 EUR apmērā tiek piešķirts personām, kuras sasniegušas 100 gadu 

vecumu un kuru deklarētā un pastāvīgā dzīvesvieta ir Tērvetes novada pašvaldības teritorijā;   

      11.6.  Pabalsta saņēmēju sarakstu 11.1.- 11.5. apakšpunktos minētajos gadījumos sagatavo 

sociālais dienests, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra sniegtajām ziņām. 

 

 

 

 

 



III. Lēmumu pārsūdzēšanas kārtība 

 

12. Sociālā dienesta lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai iesnieguma noraidīšanu personai ir 

tiesības apstrīdēt Tērvetes novada domē viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, 

pēc adreses “Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.  

13. Tērvetes novada domes pieņemto lēmumu persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā 

procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

 

IV. Noslēguma jautājumi 

14. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Tērvetes novada 

domes informatīvajā izdevumā „Laikam līdzi”.  

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                         D. Reinika 

 
 


