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APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2019. gada   28. februāra  

sēdes lēmumu (protokols Nr. 4, 7. §), 

ar precizējumu 2019. gada 28. marta sēdē 

(protokols Nr.5,  21.§) 

 

     Saistošie noteikumi  Nr. 4  

“Grozījumi  Tērvetes novada domes 2017. gada 30. novembra  saistošajos noteikumos  

Nr. 15 “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā”” 

 

                                                                                              

                                                                                             Izdoti saskaņā ar likuma  

                                          „Par pašvaldībām”  43.panta trešo daļu      

  

 

 

      Izdarīt Tērvetes novada domes 2017. gada 30. novembra  saistošajos noteikumos Nr. 15     

„Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā” (turpmāk – saistošie 

noteikumi) šādus grozījumus: 

 

    1.    Aizstāt saistošo noteikumu 4.2. apakšpunktā  vārda saīsinājumu un skaitli “EUR 170,00 ” 

ar vārda saīsinājumu un skaitli “EUR 200,00”.  

    2.   Aizstāt saistošo noteikumu 4.3. apakšpunktā  vārda saīsinājumu un   skaitli   “EUR 120,00”  

ar vārda saīsinājumu un skaitli  “EUR 150,00”. 

    3. Aizstāt saistošo noteikumu   27. punktā vārda saīsinājumu un   skaitli “EUR 15,00” ar vārda 

saīsinājumu un skaitli “EUR 30,00”. 

 

 Domes priekšsēdētāja                                                                      Dace Reinika 

 

 

 



     Saistošo noteikumu   Nr. 4  

“Grozījumi Tērvetes novada domes 2017. gada 30. novembra  saistošajos noteikumos  

Nr. 15 “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā”” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Ievērojot apstākli, ka pašvaldība ir radusi iespējas palielināt 

pabalsta apmēru sakarā ar bērna piedzimšanu un  pabalstu 

aizbildnim,  ir nepieciešams attiecīgi grozīt Tērvetes novada domes 

2017. gada 30. novembra  saistošajos noteikumos Nr. 15 „Par 

brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā” 

noteiktos pabalstu apmērus 

 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti pašvaldības 

izmaksājamo pabalstu apmēri pabalstam sakarā ar bērna 

piedzimšanu un  pabalstam aizbildnim. 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

   

    Saistošo noteikumu īstenošanai gadā papildus nepieciešami 

pašvaldības budžeta līdzekļi  2000  euro apmērā; 

 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

  

Palielināsies pašvaldības atbalsts ģimenēm un  aizbildņiem, 

pieaugot ienākumiem un sociālajai labklājībai. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Netiek ieviestas jaunas administratīvās procedūras 

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

 Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un 

iebildumu izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības tīmekļa 

vietnē www.tervetesnovads.lv. 

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi - 

paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas. 

  

 

Domes priekšsēdētāja                                                                          Dace Reinika 
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