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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ķegumā
2015.gada 7.oktobrī

Nr.17/2015

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

Vispārīgie jautājumi

1. Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu (turpmāk tekstā-pabalsts) tiek
piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā vajadzību nodrošināšanai un ģimenes
institūcijas stiprināšanai.
2. Saistošie noteikumi nosaka personas, kurām tiesības saņemt pabalstu, tā apmēru, piešķiršanas
un izmaksas kārtību.
II. Pabalsta apmērs
3. Pabalsta apmērs ir:
3.1. ja viena no bērna vecākiem deklarētā dzīvesvieta pirms bērna dzimšanas un bērna deklarētā
dzīvesvieta ir Ķeguma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
par katru jaundzimušo -150 euro;
3.2. ja abu bērna vecāku vai vienīgā vecāka (māte vai tēvs) deklarētā dzīvesvieta pirms bērna
dzimšanas un bērna deklarētā dzīvesvieta ir Ķeguma novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā
par katru jaundzimušo – 200 euro;
3.3. ja abu bērna vecāku deklarētā dzīvesvieta pirms bērna dzimšanas un bērna deklarētā
dzīvesvieta ir Ķeguma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un jaundzimušā vecāki
sastāv reģistrētā laulībā:
par pirmo bērnu –250 euro;
par otro bērnu –300 euro;
par trešo bērnu un katru nākamo – 350 euro.
III. Pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība
4. Tiesības saņemt pabalstu ir Ķeguma novada administratīvajā teritorijā deklarētajiem Latvijas
Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem ir piešķirts
personas kods un kuri pastāvīgi dzīvo pašvaldībā.

5. Pabalstu piešķir un izmaksā no pašvaldības budžeta Ķeguma novada Sociālajam dienestam
paredzētajiem līdzekļiem:
5.1. vienam no bērna vecākiem;
5.2. personai, kura adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā bērnu līdz 12 (divpadsmit) mēnešu
vecumam.
6. Pabalstu nepiešķir:
6.1. ja jaundzimušais ievietots valsts, pašvaldības vai nevalstisko organizāciju bērnu ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā un ir pilnā tās apgādībā;
6.2. ja konstatēts, ka vienreizējais pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu saņemts citā Latvijas
Republikas pašvaldībā.
7. Lai saņemtu pabalstu, 5.punktā minētā persona, uzrādot personu apliecinošu dokumentu,
iesniegumu pabalsta pieprasīšanai, adresētu Ķeguma novada Sociālajam dienestam (turpmākSociālais dienests), var iesniegt Sociālajā dienestā vai pašvaldības administrācijā, vai
attiecīgajā pagasta pārvaldē.
8. Pabalsts pieprasāms ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no bērna dzimšanas dienas, bet
saistošo noteikumu 5.2.punktā paredzētajā gadījumā 18 (astoņpadsmit) mēnešu laikā no bērna
dzimšanas.
9.Sociālais dienests 10 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par
pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt un nodrošina tā izmaksu Ķeguma novada
pašvaldības kasē vai Birzgales pagasta pārvaldes kasē, vai ar bankas pārskaitījumu uz
pieprasītāja norādīto bankas kontu.
10.Pamatojoties uz Sociālā dienesta lēmumu, pabalstu var piešķirt arī mantiskā veidā.
11. Pabalstu piešķir par bērnu, kurš dzimis pēc 2015.gada 1.decembra.
IV. Lēmuma pārsūdzības kārtība
12. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu persona var apstrīdēt
Ķeguma novada domē Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
V. Noslēguma jautājumi
13. Līdz ar saistošo noteikumu stāšanos spēkā spēku zaudē 2013.gada 16.oktobra saistošie
noteikumi Nr.14/2013 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”.

Domes priekšsēdētājs
09.10.2015.
datums
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ķeguma novada domes 2015.gada 7.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.17/2015
„Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Spēkā esošie Ķeguma novada domes 2013.gada 16.oktobra saistošie
noteikumi Nr.14/2013 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei ar bērna
piedzimšanu” paredz dzīvesvietas deklarēšanas laika ierobežojumu
pabalsta saņemšanai. Lai atceltu deklarēšanas laika ierobežojumu, kā
arī precizētu pabalsta saņēmēju personu loku un pabalsta apmēru,
nepieciešams pieņemt jaunus saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Saistošie noteikumi paredz plašāku personu loku pabalsta saņemšanai.
Netiek paredzēts dzīvesvietas deklarēšanas laika ierobežojums.
Ģimenes institūcijas stiprināšanai, paredzēti pabalsti jaunajām
ģimenēm, attiecīgi bērnu skaitam ģimenē.
Saīsinot deklarēšanai nepieciešamo laiku un palielinot pabalsta
apmērus, pašvaldības budžeta faktiskie izdevumi palielināsies aptuveni
par 3000 EUR, bet salīdzinot ar 2015.gada budžeta plānotajiem
līdzekļiem šāda veida pabalsta izmaksai, plānoties budžeta līdzekļi
nepalielināsies.
Uzņēmējdarbības vide netiks ietekmēta.

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības budžetu.
4.Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
Domes priekšsēdētājs
09.10.2015.
datums

Iesniegums pabalsta saņemšanai var iesniegt Ķeguma novada
Sociālajā dienestā vai pašvaldības administrācijā, vai attiecīgajā
Ķeguma novada pagasta pārvaldē. Sociālais dienests 10 darba dienu
laikā pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to
piešķirt pabalstu izmaksā Ķeguma novada administrācijas kasē vai
Birzgales pagasta pārvaldes kasē, vai ar bankas pārskaitījumu uz
pieprasītāja norādīto bankas kontu.
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