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TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2019. gada 25. jūlija sēdes lēmumu 

(prot. Nr. 12,  9. §), 

ar precizējumu 2019. gada 29. augusta sēdē 

protokols Nr. 13, 11. §)  

  

 

      Saistošie noteikumi  Nr. 12 

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

Nr. 16 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai 

maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā”” 

                                                                                              

                                                                                              

 Izdoti saskaņā ar  

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības  likuma 

 33. panta otro daļu un  

35. panta ceturto un piekto daļu, 

likuma “Par palīdzību dzīvokļa  

jautājuma risināšanā” 14. panta sesto daļu, 

likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu  

 

 
 

      Izdarīt Tērvetes novada domes 2017. gada 30. novembra  saistošajos noteikumos Nr. 16  „Par 

ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās 

palīdzības pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus 

grozījumus: 

 

  1. Izteikt saistošo  noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā: 

“Izdoti saskaņā ar  Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības  likuma 33. panta otro daļu un 

35.panta ceturto un piekto daļu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa  jautājuma risināšanā” 14. panta 

sesto daļu , likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu”. 

   

2.  Svītrot saistošo noteikumu  37. punktu.  

 

 3.  Svītrot saistošo noteikumu  38. punktu. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                             Dace Reinika 

   

 



Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr. 12 

 “Grozījumi Tērvetes novada domes 2017. gada 30. novembra  saistošajos noteikumos Nr. 16  

„Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un 

sociālās palīdzības pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā”” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

 Tērvetes novada pašvaldībā  šobrīd ir spēkā Tērvetes novada domes 

2017. gada 30. novembra saistošie noteikumi Nr. 16 „Par ģimenes 

vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai 

maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Tērvetes novada 

pašvaldībā”. 

Tērvetes novada pašvaldība 2019. gada 5. aprīlī saņēma Labklājības 

ministrijas vēstuli Nr. 33-1-05/686 “Par atbalstu bāreņiem un bez 

vecāku gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem 

un aizgādņiem”, kurā norādīts, ka   audžuģimenēm paredzētais 

atbalsts iekļaujams 2017. gada 30. novembra saistošajos noteikumos 

Nr. 15  “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Tērvetes novada 

pašvaldībā”. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti Tērvetes novada domes 

2017. gada 30. novembra saistošie noteikumi Nr. 16 „Par ģimenes 

vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai 

maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Tērvetes novada 

pašvaldībā” svītrojot saistošo noteikumu 37. un 38. punktu.  

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

   

Nav būtiskas ietekmes.   

 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

 Nav būtiskas ietekmes. 

 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Noteikumu izpildi nodrošinās Tērvetes novada domes Sociālais 

dienests. 

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

 Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un 

iebildumu izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības 

tīmekļa vietnē www.tervetesnovds.lv. 

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi - 

paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                            D. Reinika 

 

http://www.tervetesnovds.lv/

