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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
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Valkā

Nr. 14
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2014.gada 29.maija sēdes lēmumu
(protokols Nr.7, 3.§)

Grozījumi Valkas novada domes 2012.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.9
„Par materiālo pabalstu jaundzimušo bērnu vecākiem”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu

1. Izdarīt Valkas novada domes 2012.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.9 „Par materiālo
pabalstu jaundzimušo bērnu vecākiem” šādus grozījumus:
1.1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Šajos saistošajos noteikumos noteiktā materiālā pabalsta apmērs ir:
2.1. EUR 300 par katru jaundzimušo bērnu, ja bērnam ir abi vecāki un abi vecāki bez
pārtraukuma ne mazāk kā sešus mēnešus pirms bērna dzimšanas un līdz materiālā pabalsta
saņemšanas brīdim ir deklarējuši savu pamata dzīves vietu Valkas novadā un bērns pēc
dzimšanas tiek deklarēts Valkas novadā (pirmā deklarētā dzīves vieta).
2.2. EUR 150 par katru jaundzimušo bērnu, ja bērnam ir abi vecāki un viens no vecākiem bez
pārtraukuma ne mazāk kā sešus mēnešus pirms bērna dzimšanas un līdz materiālā pabalsta
saņemšanas brīdim ir deklarējis savu pamata dzīves vietu Valkas novadā un bērns pēc
dzimšanas tiek deklarēts Valkas novadā (pirmā deklarētā dzīves vieta).
2.3. EUR 300 par katru jaundzimušo bērnu, ja bērnam ir viens vecāks, kurš bez pārtraukuma
ne mazāk kā sešus mēnešus pirms bērna dzimšanas un līdz materiālā pabalsta saņemšanas
brīdim ir deklarējis savu pamata dzīves vietu Valkas novadā un bērns pēc dzimšanas tiek
deklarēts Valkas novadā (pirmā deklarētā dzīves vieta).
1.2. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:
„3. Tiesības pieprasīt materiālo pabalstu par katru jaundzimušo bērnu ir 12 mēnešu laikā no
bērna piedzimšanas dienas. Bērnam jābūt deklarētam Valkas novadā bez pārtraukuma līdz
materiālā pabalsta saņemšanas brīdim.”
1.3. Papildināt ar 3¹.punktu šādā redakcijā:
„3¹. Materiālo pabalstu izmaksā šādā kārtībā:
3¹.1. 50% apmērā no šo saistošo noteikumu 2.punktā minētā pabalsta viena mēneša laikā no
pabalsta piešķiršanas brīža.
3¹.2. 50% apmērā no šo saistošo noteikumu 2.punktā minētā pabalsta viena mēneša laikā no
brīža, kad bērns ir sasniedzis viena gada vecumu.”
1.4. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:
„8. Pabalstu izmaksā Valkas novada Grāmatvedības un finanšu nodaļa ar pārskaitījumu uz
iesniegumā norādīto bankas kontu vai skaidrā naudā kasē”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.
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Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.14
Grozījumi Valkas novada domes 2012.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.9 „Par materiālo
pabalstu jaundzimušo bērnu vecākiem”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Ar 2012.gada 23.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par
materiālo pabalstu jaundzimušo bērnu vecākiem” tika ieviesta
prakse Valkas novadā izmaksāt vienreizēju pabalstu jaundzimušo
bērnu vecākiem. Domes deputāti ir izteikuši priekšlikumu palielināt
pabalstu no EUR 142,29 uz EUR 300.
Lai maksimāli novērstu gadījumus, kad Valkas novada
administratīvajā teritorijā vecāki pirms bērna piedzimšanas
deklarējas ar mērķi saņemt pabalstu un pēc pabalsta saņemšanas
maina deklarēto dzīvesvietu uz citu administratīvo teritoriju, tad
grozījumos paredzēts, ka 50% no pabalsta vecāki saņem mēneša
laikā pēc pabalsta piešķiršanas, bet otrus 50% mēneša laikā pēc
tam, kad bērns ir sasniedzis viena gada vecumu.
2. Īss projekta satura izklāsts
1. Grozot saistošo noteikumu 2.punktu tiek noteikti nosacījumi
pabalsta saņemšanai un pabalsta apmērs. Pabalsta apmērs ir
atkarīgs no tā, vai abi bērna vecāki ir deklarēti Valkas novada
administratīvajā teritorijā. Ja Valkas novada administratīvajā
teritorijā ir deklarēts viens no bērna vecākiem un bērns, tad
pabalsta apmērs ir EUR 150. Ja Valkas novada
administratīvajā teritorijā ir deklarēti abi bērna vecāki un bērns,
vai bērnam ir tikai viens vecāks, tad pabalsta apmērs ir EUR
300.
2. Grozījumi saistošo noteikumu 3.punktā nosaka, ka tiesības
pieprasīt materiālo pabalstu par katru jaundzimušo bērnu ir 12
mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas. Bērnam jābūt
deklarētam Valkas novadā bez pārtraukuma līdz materiālā
pabalsta saņemšanas brīdim.
3. Papildinot saistošos noteikumus ar 3¹.punktu, tiek noteikta
pabalsta izmaksāšanas kārtība.
4. Grozījumi saistošo noteikumu 8.punktā saistīti ar to, ka Valkas
novada domē Centralizētās grāmatvedības vietā izveidota
Grāmatvedības un finanšu nodaļa.
3. Informācija par plānoto projekta Izdarot grozījumus saistošajos noteikumos no pašvaldības
ietekmi uz pašvaldības budžetu
budžeta būs nepieciešami papildus EUR 11040.
4. Informācija par plānoto projekta Netiek plānota ietekme uz uzņēmējdarbības vidi.
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
Administratīvās procedūras netiek mainītas.
administratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar
privātpersonām
privātpersonām.
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