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Apē
Apstiprināti
ar Apes novada pašvaldības domes
26.04.2012. sēdes lēmumu Nr.92 (prot.Nr.8, 6.p.)
Precizēti
ar Apes novada pašvaldības domes
28.06.2012. sēdes lēmumu Nr.137 (prot.Nr.11, 4.p.)
Precizēta redakcija spēkā
ar publikāciju informatīvajā izdevumā
“Apes novada ziņas” 23.08.2012.
APES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES 26.04.2012 SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 6/2012
PAR VIENREIZĒJU PABALSTU ĢIMENEI SAKARĀ AR BĒRNA PIEDZIMŠANU
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
6.punktu un 43.panta trešo daļu
Grozījumi:
Apes novada domes 24.10.2013.
saistošie noteikumi Nr.16/2013 (publicēti 19.12.2013., spēkā ar 01.01.2014.)
Apes novada domes 28.01.2016.
Saistošie noteikumi Nr.1/2016, (publicēti 29.02.2016., spēkā ar 01.03.2016. )

I. Vispārīgie jautājumi
1. Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu (turpmāk – pabalsts) tiek piešķirts,
lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā vajadzību nodrošināšanai.
2. Saistošie noteikumi nosaka personas, kurām ir tiesības saņemt pabalstu, tā apmēru,
piešķiršanas un izmaksas kārtību.
3. Tiesības saņemt pabalstu ir Latvijas Republikas pilsoņiem un nepilsoņiem, kuriem piešķirts
personas kods un deklarētā pamata dzīvesvieta, ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna
piedzimšanas, ir Apes novada administratīvajā teritorijā.
4. Personām, kuras saņēmušas termiņuzturēšanās atļauju Latvijas Republikā, nav tiesību saņemt
pabalstu.
5. Pabalsta apmērs ir EUR75.00 (septiņdesmit pieci eiro) par katru jaundzimušo bērnu, kuram
pirmreizējā deklarētā dzīves vieta ir Apes novada administratīvā teritorija.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Apes novada domes 24.10.2013. saistošajiem noteikumiem
Nr.16/2013, spēkā ar 01.01.2014. )
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Apes novada domes 28.01.2016. saistošajiem noteikumiem
Nr.1/2016, spēkā ar 01.03.2016. )
6. Pabalstu piešķir vienam no jaundzimušā vecākiem vai personai, kura ar Apes novada

bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni (turpmāk – pabalsta pieprasītājs), ja šis pabalsts nav
izmaksāts bērna vecākiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Apes novada domes 24.10.2013. saistošajiem noteikumiem
Nr.15/2013, spēkā ar 01.01.2014. )
II. Pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība
7. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs vēršas Apes novada pašvaldībā aizpildot
iesniegumu.
8. Pabalsts tiek piešķirts par katru jaundzimušo, kas dzimis pēc 2011.gada 31.decembra.
9. Pabalsts pieprasāms 6 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.
10. Pabalstu piešķir Apes novada sociālais dienests un izmaksā Apes novada grāmatvedība
mēneša laikā no pabalsta piešķiršanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas, ieskaitot
to pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā. Pabalsts tiek
izmaksāts no Apes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
11. Ja pabalsta pieprasītājs laikus nav saņēmis piešķirto pabalstu Apes novada sociālā dienesta
vainas dēļ, to izmaksā pabalsta pieprasītājam bez termiņa ierobežojuma.
12. Ja pabalsts ir saņemts nepamatoti pabalsta pieprasītāja vainas dēļ, pabalsta pieprasītāja
pienākums ir labprātīgi atmaksāt attiecīgo summu. Ja pabalsta pieprasītājs nepamatoti
saņemto pabalstu labprātīgi neatmaksā, pabalsta summu piedzen Apes novada pašvaldība,
ceļot prasību tiesā.
13. Pabalstu nepiešķir, ja jaundzimušais ievietots valsts, pašvaldības vai nevalstisko organizāciju
bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā un ir pilnā tās apgādībā.
III. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
14. Apes novada Sociālā dienesta lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt
pabalsta pieprasītājs var apstrīdēt Apes novada domē, likumā noteiktajā kārtībā.
15. Apes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā
kārtībā.
Domes priekšsēdētāja
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