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PAR VIENREIZĒJO PABALSTU ĢIMENEI SAKARĀ AR BĒRNA
PIEDZIMŠANU
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu un Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto
daļu

1.
Vispārīgie jautājumi
1.1. Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu ( turpmākpabalsts) tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā vajadzību
nodrošināšanai.
1.2. Saistošie noteikumi nosaka personas, kurām tiesības saņemt pabalstu, tā
apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību.
2.

Pabalsta apmērs

2.1. Pabalsta apmērs ir:
2.1.1. Ls 50.- (piecdesmit lati) par katru jaundzimušo bērnu, ja bērna
deklarētā dzīvesvieta ir Lielvārdes novada pašvaldības administratīvā
teritorija un abi bērna vecāki vai vienīgais vecāks (māte vai tēvs)
deklarējis dzīvesvietu Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā
vismaz 12 (divpadsmit) mēnešus pirms bērna dzimšanas;
2.1.2. Ls 25.- (divdesmit pieci) par katru jaundzimušo bērnu, ja bērna
deklarētā dzīvesvieta ir Lielvārdes novada pašvaldības administratīvā
teritorija un viens no bērna vecākiem deklarējis dzīvesvietu Lielvārdes
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā vismaz 12 (divpadsmit)
mēnešus pirms bērna dzimšanas.
3.
Pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība
3.1. Tiesības saņemt pabalstu ir Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā
deklarētajiem Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un
ārzemniekiem, kuriem ir piešķirts personas kods.
3.2. Lielvārdes novada pašvaldība piešķir un izmaksā pabalstu no Lielvārdes
novada pašvaldības budžeta līdzekļiem:
3.2.1. vienam no bērna vecākiem;

3.2.2. personai, kura adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā bērnu līdz 12
(divpadsmit) mēnešu vecumam, ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna
vecākiem.
3.3. Lai saņemtu pabalstu, 3.2.1. un 3.2.2. punktos minētajām personām,
uzrādot personu apliecinošus dokumentus, jāiesniedz Lielvārdes novada
Dzimtsarakstu nodaļā šādi dokumenti:
3.3.1. iesniegums;
3.3.2. bērna dzimšanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu, ja bērna
dzimšana nav reģistrēta Lielvārdes novada Dzimtsarakstu nodaļā);
3.3.3. izziņa par to, ka nav saņemts attiecīgās pašvaldības vienreizējais
pabalsts, ja dzimšana reģistrēta citā dzimtsarakstu nodaļā;
3.4. Pabalsts pieprasāms 6 (sešu) mēnešu laikā no bērna dzimšanas dienas.
3.5. Pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem un pārbaudot ziņas par
jaundzimušo un viņa vecākiem Iedzīvotāju reģistra datu bāzē,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja viena mēneša laikā no pieprasīšanas dienas
pieņem lēmumu par pabalsta izmaksāšanu.
3.6. Pabalstu izmaksā:
3.6.1. Lielvārdes novada pašvaldības kasē;
3.6.2. Pārskaita uz pieprasītāja kontu bankā (pieprasītājam jāiesniedz
iesniegums, kurā norādīti bankas rekvizīti).
3.7. Pamatojoties uz Bāriņtiesas vai Sociālā dienesta rakstisku slēdzienu, ja
bērna vecāki vai cita persona bērnu faktiski nekopj un neaudzina, pabalsta
izmaksu var aizturēt vai pabalstu piešķirt mantiskā veidā.
3.8. Pabalstu nepiešķir, ja bērns pēc piedzimšanas nodzīvojis mazāk kā septiņas
diennaktis.
4. Lēmuma pārsūdzības kārtība
Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu persona
mēneša laikā var pārsūdzēt Lielvārdes novada domē Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā.
5.
Noslēguma jautājumi
5.1. Saistošie noteikumi tiek publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā
„Lielvārdes Novada Ziņas” un ievietoti pašvaldības mājas lapā
www.lielvarde.lv..
5.2. Noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā
kārtībā.
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