Saistošie noteikumi Nr.37
APSTIPRINĀTI
Ādažu novada domes 27.12.2011. sēdē,
protokols Nr.27 § 4.5.
Ar grozījumiem, kas veikti līdz 28.11.2017.

Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības vienreizēju pabalstu
ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo
daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1.

Šie noteikumi nosaka Ādažu novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība)
vienreizēja pabalsta sakarā ar bērna piedzimšanu ( turpmāk tekstā – pabalsts) apmēru,
personu loku, kurām ir tiesības šo pabalstu saņemt, kā arī tā piešķiršanas un izmaksas
kārtību.

2.

Pabalsts tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā bērna (turpmāk tekstā
bērna) vajadzību nodrošināšanai.

3.

Tiesības saņemt pabalstu ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un
ārvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods un vismaz viena no bērna vecāku pamata
dzīvesvieta ir deklarēta Ādažu novada administratīvajā teritorijā pie nosacījuma, ka bērna
pamatdzīvesvieta no dzimšanas reģistrācijas brīža ir deklarēta Ādažu novada
administratīvajā teritorijā un pabalsts par jaundzimušo nav izmaksāts citā pašvaldībā.

(Ar grozījumiem, kas veikti ar 18.12.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.39 un 24.02.2015.
saistošajiem noteikumiem Nr.15/2015)
4.

Pabalstu piešķir vienam no bērna vecākiem, personai, kura adoptējusi bērnu vai personai,
kura ar Bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni (turpmāk – pabalsta pieprasītājs), ja šis
pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.

5.

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Ādažu novada domes Sociālais dienests.

6.

Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir:
6.1. 150,00 euro par katru bērnu, ja abu vecāku pastāvīgā dzīvesvieta punktā 3
noteiktajā kārtībā ir deklarēta Ādažu novada administratīvajā teritorijā;
6.2. 100,00 euro par katru bērnu, ja viena vecāka pastāvīgā dzīvesvieta punktā 3
noteiktajā kārtībā ir deklarēta Ādažu novada administratīvajā teritorijā.

(Ar grozījumiem, kas veikti ar 28.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.43/2017)
7.

Pabalsts tiek izmaksāts no Ādažu novada domes pamatbudžeta.
II. Pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība

8.

Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājam vai viņa likumīgi pilnvarotai personai
Ādažu novada domes Sociālajā dienestā jāiesniedz šādi dokumenti:

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
9.

noteikta parauga iesniegums pabalsta saņemšanai (pielikums);
svītrots ar 28.02.2012. lēmumu Nr.47);
pilnvara (ja pabalstu pieprasa pilnvarotā persona);
svītrots ar 28.02.2012. lēmumu Nr.47).

Iesniegumā pabalsta saņemšanai norāda informāciju par bērna un pabalsta pieprasītāja
deklarēto dzīvesvietu, kuru Sociālā dienesta darbinieks pārbauda Iedzīvotāju reģistrā,
pārliecinoties par personas norādīto ziņu atbilstību valsts nozīmes informācijas sistēmās
esošajām ziņām.

10. Pabalsts tiek izmaksāts bezskaidras naudas norēķinu veidā, pabalstu pārskaitot uz
pabalsta saņēmēja bankas konta, vai izsniegts kā zīdaiņa pūriņš 142,29 euro vērtībā.
(Ar grozījumiem, kas veikti ar 26.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.45)
11. Pabalsts jāpieprasa 6 mēnešu laikā no bērna dzimšanas dienas un tas attiecināms uz
bērniem, kas dzimuši pēc 2012.gada 1.janvāra.
12. Lēmums par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu tiek pieņemts desmit darba dienu laikā
no punktā 7. minēto dokumentu iesniegšanas.
13. Pabalsta izmaksu var aizturēt vai pabalstu piešķirt mantiskā veidā, ja bērna vecāki,
adoptētājs vai aizbildnis bērnu faktiski nekopj un neaudzina, pamatojoties uz Bāriņtiesas
vai sociālā darbinieka rakstisku slēdzienu (atzinumu).
14. Ja pabalsts ir saņemts nepamatoti pabalsta saņēmēja vainas dēļ, pabalsta saņēmēja
pienākums ir labprātīgi atmaksāt attiecīgo summu Pašvaldībai. Ja pabalsta saņēmējs
nepamatoti saņemto pabalstu labprātīgi neatmaksā, Pašvaldībai ir tiesības attiecīgo
summu piedzīt, iesniedzot prasību tiesā.
15. Pabalstu nepiešķir, ja bērns pēc piedzimšanas nodzīvojis mazāk kā septiņas diennaktis vai
ievietots bērnu ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijā.
IV. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība
16. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Ādažu novada domes Administratīvo
aktu strīdus komisijā.
17. Administratīvo aktu strīdus komisijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā
rajonā tiesā likumā noteiktajā kārtībā.
18. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Ādažu Vēstis”.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

P.Balzāns

Pielikums
Ādažu novada pašvaldības 2011.gada
27.decembra saistošajiem noteikumiem
Nr.37 „Saistošie noteikumi par Ādažu
pašvaldības vienreizēju pabalstu ģimenei
sakarā ar bērna piedzimšanu”
Ādažu novada domes Sociālajam dienestam

Iesniegums par bērna piedzimšanas vienreizēja pabalsta piešķiršanu
Iesniedzēja vārds, uzvārds ______________________________________________
Personas kods: _____________________________
Tālrunis

_________________

Deklarētā dzīvesvieta mātei ___________________________________________________,
LV -__________
Deklarētā dzīvesvieta tēvam ___________________________________________________,
LV -__________
Lūdzu piešķirt vienreizēju pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu EUR _____ apmērā par
bērnu:
___________________________________

_________________________

(bērna vārds, uzvārds)

(bērna personas kods)

Pabalstu lūdzu pārskaitīt uz _____________________________________________________
(vārds, uzvārds, personas kods )

kontu ______________________________________________________________________
(konta numurs)

201___.gada __________________

_______________________
(iesniedzēja paraksts)

