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NOLIKUMS  Nr.5 

„Par pašvaldības finansiālo atbalstu Jaunpils novada iedzīvotājiem” 

  
2014. gada 27.februārī 
 
Izdoti saskaņā ar  LR  likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, un 43.panta trešo daļu  

 
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

1. Nolikums Nr.5 „Par pašvaldības finansiālo atbalstu Jaunpils novada iedzīvotājiem” , turpmāk Nolikums, 
nosaka kārtību, kādā Jaunpils novada pašvaldība finansiāli atbalsta Jaunpils  novada iedzīvotājus.  

2. Nolikuma nosacījumu izpildei  deleģēts  Sociālais dienests, kura budžetā ir ieplānots nepieciešamais  

finansējums. 
3. Šis Nolikums reglamentē finansiālā atbalsta piešķiršanu fiziskajām personām, kuras atbilst šādiem 

kritērijiem: 
3.1.  Fiziskā persona nesastāv darba attiecībās ar Jaunpils novada pašvaldību; 

3.2. Fiziskās personas – jaundzimušā bērna (II nodaļā minētās personas), mirušās personas (III. 
nodaļā minētās personas) , represētās personas un pieaugušie invalīdi, kuru  dzīvesvieta deklarēta Jaunpils  

novada administratīvajā teritorijā. 

3.3. Fiziskā  persona iesniegusi  šajā Nolikumā norādītos dokumentus, kas apliecina personas 
tiesības saņemt finansiālu atbalstu. 

4. Lēmumu par finansiālā atbalsta  piešķiršanu šī Nolikuma II., III. nodaļās noteiktajos gadījumos pieņem 
Sociālais dienests.  

5. Finansiālo atbalstu  (IV. nodaļa) piešķir, saskaņā ar Sociālā dienesta iesniegtajiem sarakstiem, kurus 

apstiprina Domes priekšsēdētājs. 
6. Finansiālo atbalstu pēc personas izvēles izmaksā skaidrā naudā Jaunpils  novada pašvaldības  kasē, vai 

bezskaidras naudas norēķina veidā ar pārskaitījumu uz personas norādīto bankas kontu. 
7. Šis Nolikums paredz finansiālo atbalstu sakarā ar : 

7.1.  bērna piedzimšanu; 

7.2. fiziskās personas nāvi. 
7.3. svētku un  atceres dienām. 

 

II. FINANSIĀLAIS ATBALSTS  SAKARĀ AR BĒRNA PIEDZIMŠANU 
8. Finansiālais atbalsts, sakarā ar bērna piedzimšanu, EUR 75,00 ( septiņdesmit pieci euro) par vienu 

bērnu. 
9. Finansiālo atbalstu   piešķir, sakarā ar  bērna piedzimšanu, kura dzīvesvieta ir deklarēta Jaunpils  

novada administratīvajā teritorijā. 
10. Tiesības saņemt finansiālo atbalstu , sakarā ar bērna piedzimšanu, ir šādām personām: 

10.1. vienam no bērna vecākiem (ja kompensāciju pieprasa abi vecāki, pašvaldība apmierina tā 
vecāka pieprasījumu, kura dzīvesvieta deklarēta Jaunpils novadā, bet, ja abi vecāki atbilst šim kritērijam, tad 

apmierina pirmo iesniegto pieprasījumu); 

10.2. bērna aizbildnim. 
11. Lai saņemtu finansiālo atbalstu. sakarā ar bērna piedzimšanu, persona trīs mēnešu laikā no bērna 

piedzimšanas dienas iesniedz  Sociālajā dienestā šādus dokumentus: 
11.1. iesniegumu ar lūgumu piešķirt kompensāciju sakarā ar bērna piedzimšanu;  

11.2. bērna dzimšanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu; 

 



11.3. Bāriņtiesas lēmumu par personas iecelšanu par bērna aizbildni, ja kompensāciju pieprasa 

bērna aizbildnis; 

11.4. Ja  finansiālo atbalstu par bērna piedzimšanu pieprasa ģimenē, kurā viens no vecākiem  nav 
deklarēts Jaunpils novada administratīvajā teritorijā, jāiesniedz izziņa , kas apliecina, ka šī persona nav 

saņēmusi kompensāciju sakarā ar bērna piedzimšanu šajā pašvaldībā. 
12. Finansiālo atbalstu, sakarā ar bērna piedzimšanu, netiek piešķirts gadījumā, ja bērns ievietots valsts 

sociālās aprūpes iestādē. 

13.  Informāciju par bērna deklarēto dzīves vietu Sociālais dienests  iegūst no iedzīvotāju reģistra. 
 

III.  FINANSIĀLAIS ATBALSTS  SAKARĀ AR PERSONAS NĀVI 
14. Finansiālais atbalsts,  sakarā ar personas nāvi, noteikts EUR  75,00 (septiņdesmit pieci euro). 

15. Tiesības saņemt finansiālo atbalstu, sakarā ar personas nāvi ir personai: 

15.1. kura ir mirušās personas radinieks vai laulātais, kā arī adoptētais vai adoptētājs, aizbildnis, 
aizgādnis; 

15.2. kura uzņēmusies organizēt mirušās personas apbedīšanu. 
16. Lai saņemtu finansiālo atbalstu, sakarā ar personas nāvi, persona mēneša laikā no personas nāves 

dienas iesniedz  Sociālajā dienestā šādus dokumentus: 

16.1. iesniegumu ar lūgumu piešķirt finansiālo atbalstu , sakarā ar personas nāvi;  
16.2. personas miršanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu; 

16.3. dokumentu, kas apliecina personas, kura pieprasa finansiālo atbalstu, radniecību   ar mirušo 
personu vai adoptētā, adoptētāja, aizbildņa, aizgādņa statusu attiecībā pret mirušo personu. 

17. Ja persona, kura pieprasa finansiālo atbalstu, sakarā ar personas nāvi, neatbilst šo noteikumu 15.1. 
punkta prasībām, tai ir tiesības saņemt kompensāciju tikai gadījumā, ja tā dokumentāli pierāda, ka ir veikusi 

personas apbedīšanu par saviem finanšu līdzekļiem. 

18. Informāciju  par mirušās personas pēdējo deklarēto dzīvesvietu un personu, kura pieprasa 
kompensāciju  iegūst no iedzīvotāju reģistra. 

 

IV. FINANSIĀLAIS ATBALSTS  SVĒTKU, ATCERES UN ATZĪMĒJAMĀS DIENĀS 
19. Politiski represētajām personām LR proklamēšanas gadadienās piešķir finansiālo atbalstu EUR 30,00 ( 

trīsdesmit euro) , saskaņā ar  represēto personu sarakstiem.  
20. Pieaugušajiem invalīdiem Ziemassvētkos piešķir finansiālo atbalstu EUR 25,00 ( divdesmit pieci euro), 

pamatojoties uz  invaliditātes apliecībām.  
21. Informāciju par politiski represēto personu un invalīdu  deklarētajām dzīves vietām iegūst no iedzīvotāju 

reģistra. 

V.NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 
22. Šis  Nolikums stājas spēkā  nākamajā dienā pēc apstiprināšanas Domes sēdē. 

 
 

Priekšsēdētājas vietniece          D.Adiņa 
 
 
 
 
 

 

 


