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APSTIPRINĀTI
Salas novada domes
2012.gada 20.decembra sēdē
(protokols Nr. 15, 12.punkts)
Grozījumi:
31.07.2014. saistošie noteikumi Nr.7 / stājas spēkā 10.09.2014.

Salas novada pašvaldības
2012.gada saistošie noteikumi Nr.15
„Par bērna piedzimšanas pabalstu Salas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka bērna piedzimšanas pabalsta apmēru, personas, kam ir tiesības
saņemt šo pabalstu, un pabalsta piešķiršanas kārtību.
2. Bērna piedzimšanas pabalsts (turpmāk – Pabalsts) ir Salas novada pašvaldības brīvprātīga
iniciatīva ar mērķi uzlabot demogrāfisko situāciju Salas novadā.
3. Tiesības saņemt Pabalstu par katru jaundzimušo bērnu ir vienam no bērna vecākiem, ja
bērna deklarētā dzīvesvieta ir Salas novadā un Salas novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējuši abi vecāki, no kuriem viens vismaz 9 (deviņus)
mēnešus pirms bērna piedzimšanas.
4. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir EUR 214 par bērnu.
(Grozīts ar 31.07.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.7)
5. Ja pašvaldības administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu vismaz 9 (deviņus) mēnešus
pirms bērna piedzimšanas ir deklarējis tikai viens no vecākiem, pabalsta apmērs ir EUR 143.
(Grozīts ar 31.07.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.7)
6. Pabalstu var saņemt arī persona, kura ņēmusi aizbildnībā bērnu līdz 6 mēnešu vecumam, ja
Pabalsts nav jau izmaksāts vienam no bērna vecākiem.
7. Pabalsts paredzēts jaundzimušā pamatvajadzību nodrošināšanai – higiēnas priekšmetu, kā
arī mīkstā inventāra un citu bērna audzināšanai un kopšanai paredzētu priekšmetu iegādei.
8. Pabalstu var pieprasīt 3 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas vai aizbildņa iecelšanas dienas.
9. Lēmumu par Pabalsta piešķiršanu pieņem Salas novada pašvaldības Sociālais dienests
(turpmāk – Sociālais dienests).
10. Sociālajam dienestam pirms Pabalsta piešķiršanas ir tiesības apsekot ģimeni dzīvesvietā, ja
saņemta informācija, ka bērnam netiek nodrošināta pietiekama aprūpe. Ja apsekošanā
konstatēts, ka bērnam netiek nodrošināta pietiekama aprūpe, tad Pabalsts tiek piešķirts
mantiskā veidā.

11. Pabalsta pieprasītājam Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums, uzrādot personu apliecinošu
dokumentu.
12. Lēmums par Pabalsta piešķiršanu tiek pieņemts viena mēneša laikā no visu lēmuma
pieņemšanai nepieciešamo dokumentu un ziņu saņemšanas.
13. Pabalsts netiek piešķirts, ja bērns pēc dzimšanas ir nodzīvojis mazāk par sešām diennaktīm,
kā arī gadījumos, kad bērns ir ievietots ārpusģimenes aprūpē, un ja pabalsts piešķirts citā
pašvaldībā.
(31.07.2014. saistošo noteikumu Nr.7 redakcijā)
14. Sociālā dienesta lēmumu par Pabalsta piešķiršanu var apstrīdēt Salas novada domē.
15. Salas novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā
kārtībā.
16. Pabalsts tiek piešķirts par katru jaundzimušo, kas dzimis pēc 2012.gada 31.decembra.
17. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas Salas novada domes informatīvajā
izdevumā „Novada Vēstis”.
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