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APSTIPRINĀTI
Ar Tērvetes novada domes
2012.gada 27.decembra sēdes lēmumu
(protokols Nr. 12, paragrāfs 17.);
ar grozījumiem 2013. gada 21.februārī
(protokols Nr.2, paragrāfs 12.);
ar grozījumiem 2013. gada 21.novembrī
(protokols Nr.15, paragrāfs 19.);
ar grozījumiem 2015. gada 19.martā
(protokols Nr.4, paragrāfs 13.)
Saistošie noteikumi Nr.14
Par pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu un pabalstu apbedīšanas izdevumiem
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi nosaka pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu un pabalstu
apbedīšanas izdevumiem piešķiršanas, finansēšanas un saņemšanas kārtību Tērvetes
novada pašvaldībā saskaņā ar pašvaldību autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu
izpildi.
2. Pabalstu mērķis ir sniegt materiālu atbalstu šajos saistošajos noteikumos noteiktajām
personām un gadījumos.
3. Noteikumi nosaka pabalstu piešķiršanas un saņemšanas principus.
4. Tērvetes novada pašvaldības dome deleģē šajos noteikumos noteiktajā kārtībā
Sociālo dienestu pieņemt lēmumus par pabalstu piešķiršanu.
5. Pabalstus piešķir bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas.
6. Pabalstu piešķir un izmaksā Sociālais dienests mēneša laikā no pabalsta piešķiršanai
nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas, ieskaitot to pabalsta pieprasītāja
iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā vai izmaksājot skaidrā naudā.

II. Pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu
7. Vienreizējs pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu paredzēts, lai sniegtu materiālu
atbalstu jaundzimušā vajadzību nodrošināšanai.
8. Tiesības saņemt pabalstu par katru jaundzimušo ir ģimenēm, kurās:

8.1. Jaundzimušā bērna pirmreizējā deklarētā dzīvesvieta un abu vecāku faktiskā un
deklarētā dzīvesvieta bērna piedzimšanas brīdī ir Tērvetes novada administratīvajā
teritorijā;
8.2. Jaundzimušā bērna pirmreizējā deklarētā dzīvesvieta un viena no viņa vecāku
faktiskā un deklarētā dzīvesvieta bērna piedzimšanas brīdī ir Tērvetes novada
administratīvajā teritorijā.
9. Uz pabalstu var pretendēt bērna vecāki vai persona, kas adoptējusi vai ņēmusi bērnu
aizbildnībā, ja vien šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.
10. Pabalstu var pieprasīt 3 mēnešu laikā no bērna dzimšanas dienas.
11. (svītrots ar grozījumiem 2015. gada 19.marta sēdē (protokols Nr.4 , 13§ )).
12. Pabalsts noteikts EUR 150, 00 apmērā par katru jaundzimušo ģimenēm, kas atbilst
šo noteikumu 8.1.apakšpunkta nosacījumiem.
13. Pabalsts noteikts EUR 100,00 apmērā par katru jaundzimušo ģimenēm, kas atbilst šo
noteikumu 8.2.apakšpunkta nosacījumiem.
14. Pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums. Sociālā dienesta
lēmumus par pabalsta piešķiršanu ir pamats pabalsta izmaksai.
III. Apbedīšanas pabalsts
15. Pabalsts paredzēts mirušās personas apbedīšanas izdevumu apmaksai.
16. Pabalsts noteikts EUR 150,00 apmērā.
17. Uz pabalstu var pretendēt, ja mirusī persona faktiski dzīvojusi un bijusi deklarēta
Tērvetes novada administratīvajā teritorijā.
18. Pabalstu var pieprasīt 1 mēneša laikā no miršanas apliecības izsniegšanas dienas.
19. Pabalstu var saņemt fiziska persona, kura uzņēmusies apbedīšanas organizēšanu.
20. Pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un miršanas apliecības
kopija, uzrādot oriģinālu. Sociālā dienesta lēmums par pabalsta piešķiršanu ir pamats
pabalsta izmaksai.
IV. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
21. Sociālā dienesta lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu ir
tiesības pārsūdzēt administratīvajā aktā norādītajā termiņā Tērvetes
novada
pašvaldības domē pēc adreses Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV- 3730.
22. Tērvetes novada pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

V. Noslēguma jautājums
23. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Tērvetes novada
informatīvajā bezmaksas izdevumā.
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