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Norādāmā informācija
Domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus izriet no likuma
„Par pašvaldībām”43. panta pirmās daļas.
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 10.panta pirmā daļā noteikts, ka
bērnam ir tiesības uz tādiem dzīves apstākļiem un labvēlīgu sociālo
vidi, kas nodrošina pilnvērtīgu fizisko un intelektuālo attīstību.
Saistošie noteikumi nepieciešami, lai sniegtu materiālu atbalstu
jaundzimušā bērna vajadzību nodrošināšanai. Saistošie noteikumi
nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts vienreizējais materiālais pabalsts.
2.1.Saistošo noteikumi nosaka, ka pašvaldība, apstiprinot gada
budžetu, lemj par vienreizēja pabalsta ģimenei sakarā ar bērna
piedzimšanu apmēru, tai skaitā nosaka, ka par pirmo ģimenē
jaundzimušo bērnu pabalsts tiek maksāts 100% apmērā, un par katru
nākamo ģimenē jaundzimušo bērnu – 125% apmērā, ievērojot
noteikumus par deklarēto dzīvesvietu.
2.2.Ar saistošiem noteikumiem noteikts, ka pabalsts netiek
izmaksāts, ja jaundzimušais ievietots valsts, pašvaldības vai
nevalstisko organizāciju bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijā un ir pilnā tās apgādībā.
2.3. Saistošie noteikumi precizē lēmuma par pabalsta piešķiršanu
pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtību un termiņus, tas ir, noteikumi
nosaka, ka lēmumu tiek dzimtsarakstu nodaļas vadītājs pieņem
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un to var apstrīdēt
Lielvārdes novada domē.
3.1.Saistošo noteikumu īstenošanai tiek prognozēta finansiāla
ietekme uz pašvaldības budžetu - 2018.gada budžetā jāparedz
apmēram 35000 EUR.
3.2.Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams
paplašināt esošo institūciju kompetenci.
4.1.Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais
regulējums ir bērna vecāki, kuru deklarētā dzīvesvieta 6 mēnešus
pirms bērna piedzimšanas ir Lielvārdes novada administratīvā
teritorija.
4.2.Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums tieši neietekmēs
uzņēmējdarbības vidi.
5.1.Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu
piemērošanā ir Lielvārdes novada pašvaldības administrācija,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs.
5.2.Saistošo noteikumu projekts noteiks administratīvās procedūras
privātpersonai un veicamās darbības pabalsta saņemšanai.
Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar
sabiedrības pārstāvjiem. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam

privātpersonām

pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgo
komiteju kopsēdē, tie tiks publicēti pašvaldības tīmekļa vietnē
www.lielvarde.lv . Pēc sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu
vai iebildumu apkopošanas, izvērtējot lietderības apsvērumus,
būtiskākos no tiem paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos. Pēc
saistošo noteikumu pieņemšanas domes sēdē un pēc pozitīva Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas
Saistošie noteikumi tiks publicēti pašvaldības izdevumā „Lielvārdes
Novada Ziņas”.
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