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Pļaviņās
2012. gada 26.aprīlī

Saistošie noteikumi Nr.8
(protokols Nr. 8, lēmums Nr. 6)
Grozījumi: Nr.13, 26.07.2012., protokols Nr.14, lēmums nr.2
Nr.14, 26.09.2013., protokols Nr.18, lēmums nr.3
Nr.8, 29.12.2016., protokols Nr.18, lēmums nr.8

„Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”
Izdoti saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām”
43. panta trešo daļu

I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Pļaviņu novada dome piešķir ģimenei vienreizēju
pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu (turpmāk pabalsts), lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā
vajadzību nodrošināšanai.
2. Tiesības saņemt pabalstu ir:
2.1. personām, kurām piešķirts personas kods un pamata dzīves vieta ne mazāk kā pēdējos 3 (trīs)
mēnešus pirms bērna piedzimšanas ir deklarēta Pļaviņu novada administratīvajā teritorijā, ja pastāv
šādi nosacījumi:
2.1.1. bērns dzimis, adoptēts vai aizbildnība nodibināta pēc 2012. gada 1. janvāra;
2.1.2. bērna pirmreizējā dzīves vieta ir deklarēta Pļaviņu novadā, un līdz pabalsta
pieprasīšanai (un lēmuma pieņemšanai par pabalsta piešķiršanu) ir deklarēta Pļaviņu novadā
(nepārtraukti);
2.2. personai, kura adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā bērnu. Šajā gadījumā pabalsts tiek izmaksāts
saskaņā ar 2.1.punkta nosacījumiem un, ja pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem (turpmāk pabalsts pieprasītājs).
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.07.2012. Pļaviņu novada domes sēdes lēmumu Nr.2, protokols Nr.14).
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.12.2016. Pļaviņu novada domes sēdes lēmumu Nr.8, protokols Nr.18).

3. Personām, kuras saņēmušas termiņuzturēšanās atļauju Latvijas Republikā, nav tiesību saņemt
pabalstu.
4. Pabalsta apmērs ir EUR 200,00 (divi simti euro 00 centi) par katru jaundzimušo bērnu.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. Pļaviņu novada domes sēdes lēmumu Nr.3, protokols Nr.18).

5. Pabalstu piešķir un izmaksā vienam no jaundzimušā vecākiem vai personai, kura adoptējusi vai
ņēmusi aizbildnībā bērnu.

II Pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība
6. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs Pļaviņu novada Dzimtsarakstu nodaļā uzrāda personas
apliecinošu dokumentu, bērna dzimšanas apliecību un aizpilda iesniegumu, norādot šādas ziņas:
6.1. pabalsta pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, tālruņa
numurs vai elektroniskā pasta adrese, bankas rekvizīti;
6.2. bērna vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese.
7. Ārpusģimenes aprūpes gadījumā - bāriņtiesas lēmumu par bērna nodošanu aizbildnībā vai tiesas
spriedumu par bērna adopcijas apstiprināšanu.
8. Pabalsta pieprasītājs iesniedz tikai tos dokumentus, kas nav pieejami Pļaviņu novada domē vai
tās iestādēs.
9. Pabalstu var pieprasīt 3 (trīs) mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.12.2016. Pļaviņu novada domes sēdes lēmumu Nr.8, protokols Nr.18).

10. Dokumentus par pabalsta piešķiršanu Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja izskata un lēmumu
pieņem viena mēneša laikā no iesnieguma reģistrēšanas dienas domē.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.07.2012. Pļaviņu novada domes sēdes lēmumu Nr.2, protokols Nr.14).

11. Dome ir tiesīga pirms pabalsta piešķiršanas apsekot pabalsta pieprasītāju dzīvesvietā, ja tiek
konstatēts, ka bērnam netiek nodrošināta pietiekama aprūpe, pabalsta izmaksu var aizturēt. Šis fakts
tiek konstatēts, noformējot attiecīgu aktu.
12. Pabalsta izmaksu atjauno, ja nākamās pārbaudes rezultātā konstatē, ka bērnam tiek nodrošināta
nepieciešamā aprūpe un audzināšana.
13. Pabalstu nepiešķir, ja bērns atrodas valsts vai nevalstisko organizāciju apgādībā un ir pilnā tās
apgādībā.
14. Pabalstu var saņemt:
14.1. skaidrā naudā Pļaviņu novada domes kasē, Klintaines pagasta pārvaldes kasē, Apvienotās
Vietalvas – Aiviekstes pagasta pārvaldes kasē;
14.2. bezskaidras naudas norēķina veidā uz iesniegumā norādīto bankas norēķina kontu.

III Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
15. Pļaviņu novada domes atteikumu piešķirt pabalstu pabalsta pieprasītājs var pārsūdzēt
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Priekšsēdētāja

G. Žilde
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