LATVIJAS REPUBLIKA

LĪVĀNU NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90000065595, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV – 5316, tālr.: 65307250,
fakss: 65307255, e-pasts: dome@livani.lv

APSTIPRINĀTS
ar Līvānu novada domes
2011.gada 30. jūnija
sēdes protokola Nr. 10
lēmumu Nr.10-15
Līvānu novada domes saistošie noteikumi

„Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna
piedzimšanu”
Līvānos
2011.gada 30. jūnijā

Nr.9
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas 6. punktu un
43. panta trešo daļu,

I Vispārīgie noteikumi.
1. Noteikumi nosaka kādā kārtībā un apjomā pašvaldība sniedz vienreizēju
pabalstu ģimenes atbalstam sakarā ar bērna piedzimšanu (turpmāk – ģimenes
pabalsts), lai nodrošinātu bērna veselībai un aprūpei labvēlīgus apstākļus un veicinātu
dzimstību Līvānu novadā.
2. Tiesības saņemt ģimenes pabalstu ir vienam no vecākiem vai personai, kura
adoptējusi, vai ņēmusi aizbildnībā bērnu līdz 12 mēnešu vecumam, ja šis pabalsts nav
izmaksāts vecākiem.
3. Ģimenes pabalsta izmaksu organizē Līvānu novada Dzimtsarakstu nodaļa,
savā darbībā ievērojot normatīvo aktu prasības un šos noteikumus.
II Ģimenes pabalsta piešķiršanas kārtība
4. Pabalstu piešķir par katru jaundzimušo, adoptēto vai aizbildniecībā
paņemtu bērnu, ja pabalsta pieprasītāja un bērna dzīvesvieta ir deklarēta Līvānu
novadā.

5. Pieteikumu ģimenes pabalsta saņemšanai var iesniegt 12 mēnešu laikā no
bērna piedzimšanas.
6. Ģimenes pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs vienam bērnam ir Ls 50,00.
7. Lai saņemtu ģimenes pabalstu, pabalsta pieprasītājam jāiesniedz Līvānu
novada Dzimtsarakstu nodaļā sekojoši dokumenti:
7.1. iesniegums pabalsta piešķiršanai (pielikums Nr.1);
7.2. bērna dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
7.3. laulības apliecības kopija (ja vecāki sastāv laulībā), uzrādot oriģinālu;
7.4. izziņa, ka pabalsts nav saņemts citā pašvaldībā, ja viena no vecākiem
dzīvesvieta deklarēta citā pašvaldībā.
7.5. bāriņtiesas lēmuma par aizbildņa iecelšanu vai tiesas sprieduma par
adopcijas apstiprināšanu kopija;
7.6. jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
8. Ģimenes pabalstu nepiešķir:
8.1. ja bērns pēc dzimšanas nodzīvojis mazāk par 7 diennaktīm;
8.2. ja bērns ievietots sociālās aprūpes institūcijā;
8.3. ja pabalsts par jaundzimušā piedzimšanu saņemts citā pašvaldībā.
9. Dzimtsarakstu nodaļa apkopo informāciju un sagatavo rīkojuma projektu
un personu, kurām tiek piešķirts ģimenes pabalsts, sarakstu viena mēneša laikā no
dienas, kad saņemti visi šo noteikumu 7. punktā minētie dokumenti.
10. Pabalsta izmaksa tiek veikta saskaņā ar pašvaldības izpilddirektora
apstiprinātu sarakstu Līvānu novada domes un Līvānu novada pagastu pārvalžu
norēķinu kasēs vai pabalsts tiek ieskaitīts pieprasītāja norādītajā bankas kontā līdz
nākošā mēneša 10. datumam vai nākošajā pēc šī datuma darba dienai.
11. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu Dzimtsarakstu nodaļa pabalsta
pieprasītājam paziņo mutvārdos, bet lēmumu par atteikumu piešķirt pabalstu noformē
rakstveidā, norādot atteikuma iemeslus, kā arī lēmuma apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas termiņus un kārtību.
III Noslēguma jautājums
12. Šo saistošo noteikumu izpildi kontrolē Līvānu novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komiteja.
13. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publikācijas Līvānu
novada bezmaksas informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada Vēstis”.
Pielikumā: iesnieguma veidlapas paraugs
Līvānu novada domes
priekšsēdētāja vietniece

A. Usāne
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Pielikums
Līvānu novada domes
2011. gada 30. jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr. 9
LĪVĀNU NOVADA DOMEI
...............................................................................................................
( vecāka vārds, uzvārds, personas kods)

...............................................................................................................
(dzīvesvietas adrese, tālrunis)

IESNIEGUMS
Ģimenes pabalsta saņemšanai
Lūdzu izmaksāt vienreizējo pabalstu Ls 50.00 ( piecdesmit Ls ) apmērā sakarā ar mana
dēla/meitas ....................................................................................... piedzimšanu 20... .gada
...................................., bērna deklarētā dzīvesvieta ...................................................
..............................................................................................................................................
Ģimenes pabalstu vēlos saņemt:
skaidrā naudā Līvānu novada kasē vai
.................................................................. pagasta pārvaldes norēķinu kasē;
pārskaitot uz ....................................................................................... bankas kontu Nr.

Klāt pievienoju:
dzimšanas apliecības kopiju;
laulības apliecības kopiju;
bāriņtiesas lēmuma par aizbildņa iecelšanu kopiju;
tiesas sprieduma par adopcijas apstiprināšanu kopiju;
_________________________________________________________

------------------------Datums

------------------------paraksts
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