APSTIPRINĀTI
ar Garkalnes novada domes
2017.gada 28.novembra sēdes
lēmumu (protokols Nr. 8, 11 §)
PRECIZĒTI
ar Garkalnes novada domes
2017.gada 19.decembra sēdes
lēmumu (protokols Nr.

, §)

Saistošie noteikumi Nr.7
„Par pašvaldības pabalstu ģimenei Garkalnes novadā sakarā ar bērna piedzimšanu”
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Garkalnes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) vienreizēja
pabalsta apmēru sakarā ar bērna piedzimšanu (turpmāk – pabalsts), 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:
3.1. Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārvalstniekiem, kuriem piešķirts personas
kods un vismaz viena no bērna vecāku pamata dzīvesvieta Garkalnes novada administratīvajā
teritorijā ir deklarēta ne mazāk kā vienu gadu pirms bērna piedzimšanas, kā arī bērna
pamatdzīvesvieta no dzimšanas reģistrācijas brīža ir deklarēta Garkalnes novada administratīvajā
teritorijā.
3.2. ģimenei, kura ir iegādājusies nekustamo īpašumu Garkalnes novada administratīvajā
teritorijā un vismaz viena no bērna vecāku dzīvesvieta ir deklarēta īpašumā vismaz vienu mēnesi
pirms bērna piedzimšanas, kā arī bērna pamatdzīvesvieta no dzimšanas reģistrācijas brīža ir
deklarēta Garkalnes novada administratīvajā teritorijā.
4. Pabalstu piešķir :
4.1. vienam no bērna vecākiem;

4.2. personai, kura adoptējusi bērnu;
4.3. personai, kura ar Bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni (turpmāk – pabalsta
pieprasītājs), ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.
5. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Garkalnes novada sociālais dienests (turpmāk –
Sociālais dienests).
6. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir:
6.1. EUR 150,00 (Viens simts piecdesmit eiro) par katru bērnu, ja Garkalnes novada
administratīvajā teritorijā dzīvesvietu ir deklarējis viens no vecākiem;
6.2. EUR 300,00 (Trīs simti eiro) par katru bērnu, ja Garkalnes novada administratīvajā
teritorijā dzīvesvieta ir deklarēta abiem vecākiem.
7. Pabalsts tiek izmaksāts no Garkalnes novada domes pamatbudžeta.
8. Lai saņemtu pabalstu, vienam no bērna vecākiem Sociālajā dienestā jāiesniedz noteikta
parauga iesniegums pabalsta saņemšanai (skatīt saistošo noteikumu pielikumā).
9. Informāciju par bērna un pabalsta pieprasītāja norādīto deklarēto dzīvesvietu Sociālā dienesta
darbinieks pārbauda Iedzīvotāju reģistrā.
10. Pabalsts tiek izmaksāts Pašvaldības kasē skaidras naudā vai pārskaitot uz iesniegumā
norādīto bankas kontu.
11. Pabalsts jāpieprasa 6 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.
12. Ja pabalsta saņēmējs ir norādījis nepatiesas ziņas un pabalsts tika izmaksāts nepamatoti, tas
pabalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt pašvaldībai saņemto pabalsta summu. Ja pabalsta
saņēmējs pabalstu labprātīgi neatmaksā, Pašvaldībai ir tiesības vērsties ar prasību tiesā.
13. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem Garkalnes novada
domes 2012.gada 16.jūnija saistošos noteikumus Nr.3 „Par vienreizēju pašvaldības pabalstu
sakarā ar bērna piedzimšanu Garkalnes novadā”.

Domes priekšsēdētājs

M.G.Bauze –Krastiņš

Pielikums
Garkalnes
novada Domes 2017.gada 28.novembra saistošajiem
noteikumiem Nr.7
„Par pašvaldības pabalstu ģimenei Garkalnes
novadā sakarā ar bērna piedzimšanu”.

Garkalnes novada sociālajam dienestam
Iesniegums bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanai
Iesniedzēja vārds, uzvārds ______________________________________________
Personas kods : _____________________________
Tālrunis

_________________

Bērna mātes deklarētā dzīves vieta
___________________________________________________, LV -__________
Bērna tēva deklarētā dzīves vieta
___________________________________________________, LV -__________

Lūdzu piešķirt vienreizēju pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu. Pabalstu lūdzu izmaksāt uz
bankas kontu_______________________________________ vai skaidrā naudā kasē
(vajadzīgo pasvītrot)
________________________________

______________________________

(bērna vārds, uzvārds)

20 ___.gada __________________

(bērna personas kods)

_______________________
(iesniedzēja paraksts)

AIZPILDA SOCIĀLAIS DIENESTS
Izmaksāt vienreizējo pabalstu __________________EUR apmērā.
_________________________________________________________
(atbildīgā darbinieka vārds, uzvārds un paraksts)

