LATVIJAS REPUBLIKA

DAUGAVPILS NOVADA DOME
______________________________________________________________________________________________________________________
Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401, tālr. 654 22238, fakss 654 76810, e-pasts: dome@dnd.lv, www.dnd.lv

14.03.2013. saistošie noteikumi Nr.6 „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā
ar bērna piedzimšanu” („Daugavpils novada vēstis”, 02.05.2013.) [stājas spēkā
03.05.2013.]
• 30.05.2013. saistošie noteikumi Nr.9 („Daugavpils novada vēstis”, 01.08.2013.)
[stājas spēkā 02.08.2013.]
• 17.10.2013. saistošie noteikumi Nr.32 („Daugavpils novada vēstis”,
19.12.2013.) [stājas spēkā 01.01.2014.]
• 13.11.2014. saistošie noteikumi Nr.15 („Daugavpils novada vēstis”,
27.11.2014.) [stājas spēkā 01.01.2015.]
• 10.12.2015. saistošie noteikumi Nr.8 („Daugavpils novada vēstis”, 28.01.2016.)
[stājas spēkā 29.01.2016.]
• 10.11.2016. saistošie noteikumi Nr. 13 (“Daugavpils novada vēstis”,
22.12.2016.) [stājas spēkā 01.01.2017.]
• 23.11.2017. saistošie noteikumi Nr. 9 (“Daugavpils novada vēstis”,
20.12.2017.) [stājas spēkā 01.01.2018.]
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Aktuālā redakcija
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Daugavpilī
2013.gada 14.martā

Nr. 6
1
Protokols Nr. 6., 1.&, lēmums Nr.202

Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
Euro ieviešanas kārtības likuma
31.panta pirmo daļu, likuma „Par
pašvaldībām” 43. panta trešo daļu
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar
17.10.2013. saistošajiem noteikumiem
Nr. 32, stājas spēkā 01.01.2014.)

I. Vispārīgie jautājumi
1.
Saistošie noteikumi nosaka Daugavpils novada pašvaldības (turpmāk –
Pašvaldība) vienreizēja pabalsta sakarā ar bērna piedzimšanu (turpmāk – 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
vajadzību nodrošināšanai.
II. Pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība
3.
Tiesības saņemt Pabalstu ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un
ārvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods un vismaz viena no bērna vecāku pamata
dzīvesvieta un bērna pamata dzīvesvieta no dzimšanas reģistrācijas brīža ir deklarēta
Daugavpils novada administratīvajā teritorijā.
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.
Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 200 euro par katru bērnu.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 32, stājas
spēkā 01.01.2014., ar 13.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 15, stājas spēkā
01.01.2015., ar 10.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.8, stājas spēkā 29.01.2016., ar
10.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 13, stājas spēkā 01.01.2017., ar 23.11.2017.
saistošajiem noteikumiem Nr.9, stājas spēkā 01.01.2018.)
6.
Pieteikumu Pabalsta saņemšanai var iesniegt 6 (sešu) mēnešu laikā no
bērna piedzimšanas un tas attiecināms uz bērniem, kas dzimuši pēc 2013.gada 1.janvāra.
7.
Pēc 2013.gada 1.jūlija pieteikumu Pabalsta saņemšanai jāiesniedz 3 (trīs)
mēnešu laikā no bērna piedzimšanas.
8.
Lai saņemtu Pabalstu, Pabalsta pieprasītājam, uzrādot personu apliecinošu
dokumentu, jāiesniedz Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļā šādi dokumenti:
8.1. iesniegums Pabalsta piešķiršanai un apliecinājums, ka Pabalsts nav saņemts
citā Pašvaldībā;
8.2. svītrots;
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 9, stājas spēkā
02.08.2013.);
8.3. bāriņtiesas lēmuma par aizbildņa iecelšanu vai tiesas sprieduma par
adopcijas apstiprināšanu kopija, ja Pabalsta pieprasītājs ir persona, kura adoptējusi bērnu,
vai personai, kura ar bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni.

9.
Lēmumu par Pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt Pabalstu pieņem
Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektors 20 (divdesmit) dienu laikā no dienas, kad
saņemti visi šo saistošo noteikumu 8. punktā minētie dokumenti.
10. Pabalsta izmaksu veic Daugavpils novada dome saskaņā ar Pašvaldības
izpilddirektora lēmumu. Pabalsts tiek ieskaitīts Pabalsta pieprasītāja norādītajā bankas
kontā 10 (desmit) dienu laikā no lēmuma pieņemšanas.
11.

Pabalstu nepiešķir, ja bērns ievietots sociālās aprūpes institūcijā.

12. Ja Pabalsts ir saņemts nepamatoti Pabalsta pieprasītāja vainas dēļ, Pabalsta
pieprasītāja pienākums ir labprātīgi atmaksāt attiecīgo summu Pašvaldībai. Ja Pabalsta
pieprasītājs nepamatoti saņemto Pabalstu labprātīgi neatmaksā, Pašvaldībai ir tiesības
attiecīgo summu piedzīt, iesniedzot prasību tiesā.
III. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
13. Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektora lēmumu var apstrīdēt
Daugavpils novada domē.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 9, stājas spēkā
02.08.2013.)
13.1 Daugavpils novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā likumā noteiktajā kārtībā.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 9, stājas spēkā
02.08.2013.)
IV. Noslēguma jautājumi
14. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas
Daugavpils novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „ Daugavpils novada vēstis”.

