LATVIJAS REPUBLIKA

TĒRVETES NOVADA DOME
Reģ.Nr.90001465562
"Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr.63726012, fakss 63726012,
e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv
TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ

APSTIPRINĀTI
Ar Tērvetes novada domes
2015.gada 19. marta sēdes lēmumu
(protokols Nr. 4, 15 §),
ar precizējumiem 2015. gada 23.aprīļa sēdē
(prot. Nr. 6, 20.§)

Saistošie noteikumi Nr. 6

Par sociālo palīdzību
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu;
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3. panta trešo daļu, 33. panta otro daļu,
35. panta trešo, ceturto un piekto daļu;
likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājuma risināšanā” 6.panta otro daļu;
Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr. 299
„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu” 19.4 apakšpunktu;
Ministru kabineta 2009. gada 17.jūnijā noteikumu
Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms,
piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā
ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās
par līdzdarbību” 13. un 15. punktu.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie noteikumi nosaka sociālo pabalstu veidus un apmērus, pabalstu piešķiršanas un
izmaksu kārtību Tērvetes pašvaldībā, cik tālu to neregulē LR normatīvie akti.
2.

Noteikumu uzdevums ir noteikt, kā tiek izvērtētas katras palīdzību pieprasījušās
personas materiālo un citu resursu izmantošanas iespējas, un veicināt šīs personas
iesaistīšanos savas situācijas uzlabošanā.

3.

Pašvaldības noteikto pabalstu izmaksu organizē Tērvetes novada domes Sociālais
dienests.

4.

Ja ir apmierināts pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc garantētā minimālā
ienākumu pabalsta un dzīvokļa pabalsta, Tērvetes novada pašvaldība atbilstoši
budžeta iespējām, izvērtējot ģimenes/personas ienākumus, ir tiesīga izmaksāt arī
citus šajos noteikumos paredzētos pabalstus ģimenes/personas pamatvajadzību
nodrošināšanai.
II. Sociālās palīdzības pabalstu veidi un piešķiršanas kārtība

5. Sociālās palīdzības pabalstu veidi:
5.1. Garantētais minimālo ienākumu pabalsts ;
5.2. Dzīvokļa pabalsts;
5.3. Pabalsts pusdienu apmaksai;
5.4. Pabalsts izglītībai;
5.5. Pabalsts „Aprūpei mājās”;
5.6. Vienreizējs pabalsts pamatvajadzību nodrošināšanai;
5.7. Vienreizējs pabalsts dokumentu noformēšanai.
6.

Iesniegums par pabalsta piešķiršanu ir par pamatu pabalsta pieprasītāja
apsekošanai un personīgo resursu izvērtēšanai. Lēmums par pabalsta piešķiršanu ir
pamats pabalsta izmaksai.

7. Sociālais dienests izvērtē pabalsta pieprasītāja ģimenes vajadzības, riska faktorus,
materiālos resursus, apseko pabalsta pieprasītāju dzīvesvietā.
8. Klienta apsekošana dzīves vietā var notikt sociālā dienesta speciālistam vienojoties
ar klientu par apsekošanas datumu un laiku, vai arī iepriekš par to nebrīdinot klientu.
9. Lai saņemtu pabalstu, ģimenei/personai atbilstoši normatīvajiem aktiem, jāpilda
līdzdarbības pienākumi.
10. Ja sociālais dienests konstatē, ka ģimene/persona spēj nodrošināt savas
pamatvajadzības minimālā apmērā, dienestam ir tiesības atteikt personai sociālās
palīdzības pabalstu.
11. Garantētais minimālo ienākumu pabalsts (turpmāk tekstā –GMI) :
11.1. Pašvaldībā noteiktais GMI līmenis vienai personai, tā piešķiršana,
izvērtēšana un dokumentu iesniegšana atbilst LR Ministru Kabineta
normatīvajos aktos noteiktajam;
11.2. GMI pabalsta izmaksas termiņš ir viena mēneša laikā no brīža, kad ģimene
/persona ir izteikusi gatavību iesaistīties savas situācijas uzlabošanā,
parakstījusi vienošanos par līdzdarbības pienākumiem un veikusi
līdzdarbības pasākumus;
11.3. Pabalsta izmaksu naudā daļēji vai pilnībā var aizstāt ar pabalstu natūrā (ar
uzskaiti naudā), samaksājot ēdināšanas izdevumus skolā vai bērnu
audzināšanas iestādē, kā arī pieaugušo ēdināšanas izdevumus, kā arī apavu

un apģērba iegādi, ja konstatēts, ka pabalsta saņēmējs pārkāpis vienošanos
par pabalsta izlietošanas mērķiem, kā arī pēc ģimenes/personas vēlēšanās
12. Dzīvokļa pabalsts. Pabalsts paredzēts ar dzīvojamās telpas īres vai
apsaimniekošanas, komunālo pakalpojumu vai ar kurināmā iegādi saistīto
izdevumu daļējai segšanai. Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts Tērvetes novada
iedzīvotājiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības teritorijā, kuriem ir
nepieciešams atbalsts un kuri atbilst kādam no šādiem kritērijiem:
12.1. Trūcīga ģimene/persona;
12.2. Daudzbērnu ģimene, kurai nepieder īpašumi, izņemot šo noteikumu
31.punktā uzskaitītos īpašumus;
12.3. Personas ar I un II grupas invaliditāti:
12.3.1. kurām nav apgādnieku vai likumīgie apgādnieki objektīvu iemeslu
dēļ nevar rūpēties par personu,
12.3.2. kurām nepieder īpašumi, izņemot šo noteikumu 31.punktā
uzskaitītos īpašumus,
12.3.3. kurām naudas uzkrājumi nav lielāki par vienas minimālās algas
apmēru;
12.4. Vientuļais pensionārs:
12.4.1. kurš dzīvo viens un kuram nav likumīgu apgādnieku vai likumīgie
apgādnieki objektīvu iemeslu dēļ nevar rūpēties par personu,
12.4.3. kuram naudas uzkrājumi nav lielāki par vienas minimālās algas
apmēru,
12.4.4. kuram nepieder īpašumi, izņemot šo noteikumu 31.punktā
uzskaitītos īpašumus.
13. Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts līdz EUR 285.00 vienai ģimenei gadā.
14. Dzīvokļa pabalstu nepiešķir dzīvokļu īpašniekiem vai īrniekiem, kuri savos
dzīvokļos ilgstoši nedzīvo vai nodevuši dzīvokli apakšīrē vai citas personas
lietošanā.
15. Pabalsta izmaksu naudā daļēji vai pilnībā var aizstāt ar pabalstu natūrā (ar uzskaiti
naudā).
16. Pabalsts izglītībai. Pabalsts paredzēts mācību līdzekļu un skolas piederumu
iegādei. Pabalsts izglītībai tiek piešķirts Tērvetes novadā deklarētām un pastāvīgi
dzīvojošām ģimenēm ar skolas vecuma bērniem, kurām ir nepieciešams atbalsts
un kuras atbilst kādam no šādiem kritērijiem:
16.1. Daudzbērnu ģimene;
16.2. Trūcīga ģimene;
16.3. Bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns, ja lēmumu par bērna
ievietošanu ārpusģimenes aprūpē pieņēmusi Tērvetes novada Bāriņtiesa.
17. Pabalsts izglītībai tiek piešķirts līdz EUR 30.00vienam skolas vecuma bērnam
vienu reizi mācību gada laikā.
18. Pabalsta izmaksu naudā daļēji vai pilnībā var aizstāt ar pabalstu natūrā (ar uzskaiti
naudā).

19. Pabalsts pusdienu apmaksai skolēniem. Pabalsts paredzēts izglītojamajiem, kuri
mācās citas pašvaldības izglītības iestādēs un kuru ģimenēm noteikts trūcīgas
ģimenes statuss.
20. Pabalstu piešķir atbilstoši Tērvetes novada domes apstiprinātajam vienas
pusdienu porcijas izcenojumam Tērvetes novada izglītības iestādēs.
21. Pabalsts netiek izsniegts ģimenei naudā, bet tiek apmaksāts rēķins par sniegto
pakalpojumu ēdināšanas uzņēmumam, kas nodrošina ēdināšanu.
22. Pabalsts „Aprūpei mājās” – pabalsts paredzēts daļējai pakalpojuma „Aprūpe
mājās” apmaksai. Pabalstu var saņemt atsevišķi dzīvojoši vientuļi pensionāri un
vientuļi invalīdi, kuru deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības teritorijā un kuriem ir
vajadzīgs atbalsts ikdienas vajadzību apmierināšanai ārpus mājas (produktu,
medikamentu, saimniecības preču piegāde, maksājumu kārtošana, u.c.), un kuri
atbilst šādiem kritērijiem:
22.1.kurām nav apgādnieku vai likumīgie apgādnieki objektīvu iemeslu dēļ
nevar rūpēties par personu;
22.2. kuriem nepieder īpašumi, izņemot šo noteikumu 31.punktā uzskaitītos
īpašumus;
22.3. kuriem naudas uzkrājumi nav lielāki par vienas minimālās algas
apmēru;
22.4. kuri nesaņem „Aprūpe mājās” pakalpojumu;
22.3. kuri nesaņem pabalstu saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada
22.decembra noteikumiem Nr.1608 „Noteikumi par pabalsta piešķiršanas un
izmaksas kārtību invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, pabalsta apmēru,
kā arī pabalsta apmēra pārskatīšanas kārtību”.
23. Pabalsts aprūpei tiek piešķirts līdz EUR 30.00 vienu reizi mēnesī un tiek izmaksāts
aprūpes pabalsta pieprasītājam.
24. Vienreizējs pabalsts pamatvajadzību nodrošināšanai. Pabalsts paredzēts
apģērba vai apavu iegādei bērniem, pārtikas produktu iegādei vai saistošajos
noteikumos neminētā situācijā, ja ģimene/persona objektīvu apstākļu dēļ nespēj
nodrošināt pamatvajadzības. Vienreizējs pabalsts pamatvajadzību nodrošināšanai
tiek piešķirts Tērvetes novada iedzīvotājiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir
pašvaldības teritorijā, un kuri atbilst šādiem kritērijiem:
24.1. Trūcīga ģimene/persona;
24.2. Bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns, ja lēmumu par bērna
ievietošanu ārpusģimenes aprūpē pieņēmusi Tērvetes novada Bāriņtiesa.
25. Pabalsts pamatvajadzību nodrošināšanai tiek piešķirts līdz EUR 72.00 vienu reizi
kalendārā gada laikā, individuāli izvērtējot sociālo situāciju ģimenē.
26. Gadījumā, ja Sociālajam dienestam ir pamatotas šaubas par to, vai pabalsts tiks
izmantots paredzētajam mērķim, pabalsta izmaksa tiek veikta ar Sociālā dienesta
starpniecību, iegādājoties nepieciešamās lietas, kas minētas 24.punktā (veicot
uzskaiti naudā).

27. Vienreizējs pabalsts dokumentu noformēšanai. Pabalsts paredzēts personu
apliecinošu vai citu dokumentu saņemšanai gadījumos, ja dokumenta neesamība
liedz personai iespēju saņemt kādu no sociālajiem statusiem (trūcīgas personas,
bezdarbnieka, pensionāra u.c.), vai arī attiecīgā dokumenta saņemšana var veicināt
personas ienākumu līmeņa paaugstināšanos. Pabalstu piešķir Tērvetes novada
iedzīvotājiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības teritorijā un kuri atbilst
kādam no kritērijiem:
27.1. Trūcīga ģimene/persona;
27.2. Persona/ģimene bez ienākumiem.
28. Pabalsts netiek izsniegts naudā, bet tiek apmaksāts rēķins par sniegto
pakalpojumu.
III. Ģimenes materiālā stāvokļa novērtējums
29. Lai pretendētu uz sociālo palīdzību, sociālajā dienestā jāiesniedz:
29.1. Iesniegums;
29.2. Ienākumu deklarācija;
29.3. Izziņa no darbavietas par ienākumiem, ja personai nav piešķirts bezdarbnieka
statuss;
29.4. Cita veida izziņas pēc pieprasījuma (izziņas par pajām un dividendēm,
finansiālā gada pārskati zemniekiem, pašnodarbinātām personām, konta
izraksts u.c.);
29.5. Citus normatīvajos aktos noteiktos attiecīgā pabalsta saņemšanai
nepieciešamos dokumentus.
30. Nosakot personas/ģimenes materiālo stāvokli, ņem vērā:
30.1. Ienākumus pēdējos 3 mēnešos (pēc nodokļu atskaitīšanas);
30.2. Bezdarbnieka vai darba meklētāja statusu;
30.3. Valsts sociālās apdrošināšanas pabalstus, atlīdzības un pensijas (vecuma,
invaliditātes, ieskaitot piemaksu pie pensijas), valsts sociālos pabalstus,
stipendijas, kompensācijas;
30.4. Uzturlīdzekļus;
30.5. Atsevišķi dzīvojoša laulātā vai bērna vecāka sniegto materiālo atbalstu;
30.6. Ieņēmumus no saimnieciskās vai profesionālās darbības, kā arī subsīdijas
lauksaimniecībai un lauku attīstībai par pēdējiem pilniem trim kalendāra
mēnešiem vai par laikposmu no iepriekšējā gada 1.janvāra līdz 31.decembrim.
Deklarācijā norādāmo vidējo ienākumu apmēru mēnesī aprēķina, ņemot vērā
ieņēmumu periodu.
30.7. Cita veida ienākumus - ienākumi no nekustamā un kustamā īpašuma
pārdošanas, kas gūti pēdējo 12 kalendāra mēnešu laikā pirms šo noteikumu
minētā iesnieguma iesniegšanas. Deklarācijā norādāmo vidējo ienākumu
apmēru mēnesī aprēķina, ņemot vērā periodu no darījuma brīža līdz
iesnieguma iesniegšanai pašvaldības sociālajā dienestā, izņemot summu, kas
izlietota vienīgās dzīvesvietas nodrošināšanai.
31. Izvērtējot ģimenes/personas ienākumus un materiālo stāvokli, lai ģimene/persona
tiktu atzīta par trūcīgu, par īpašumu nav uzskatāmi Ministru kabineta 2010. gada
30. marta noteikumos Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu” noteiktie īpašumi, kā arī par īpašumu šo noteikumu
izpratnē nav uzskatāmi –

zeme, kuras platība nav lielāka par 3 ha;
mežs, kura platība nav lielāka par 0.5 ha;
ēkas, kurās nenotiek ražošana, kuras netiek izīrētas;
viena garāža;
viens automobilis vai motocikls, kuru ģimene/ persona lieto ilgāk par 24
mēnešiem un tas nav jaunāks par 10 gadiem, viens motorollers vai mopēds,
kuru lieto ģimene/persona;
31.6. viens velosipēds katram ģimenes loceklim.
31.1.
31.2.
31.3.
31.4.
31.5.

IV. Lēmumu pārsūdzēšanas kārtība
32. 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,
LV- 3730.
33. Tērvetes novada domes pieņemto lēmumu persona var pārsūdzēt tiesā
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

V. Noslēguma jautājumi
34. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Tērvetes
novada domes informatīvajā izdevumā „Laikam līdzi”.
35. Atzīt par spēku zaudējušiem Tērvetes novada domes 2011.gada 28.aprīļa
saistošos noteikumus Nr. 6 “Par sociālo palīdzību” .
Domes priekšsēdētāja

D.Reinika

