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Par materiālo pabalstu jaundzimušo bērnu vecākiem
Izdoti saskaĦā ar likuma “Par pašvaldībām”
43.panta trešo daĜu

1. Saistošie noteikumi nosaka vienreizēja materiālā pabalsta apmēru, piešėiršanas un izmaksas kārtību
bērnu vecākiem par katru jaundzimušo bērnu Valkas novadā. Ja bērnam ir iecelts aizbildnis, tiesības
saĦemt šajos saistošajos noteikumos noteikto materiālo pabalstu ir bērna aizbildnim.
2. Šajos saistošajos noteikumos noteiktā materiālā pabalsta apmērs ir simts lati par katru jaundzimušo
bērnu.
3. Tiesības pieprasīt un saĦemt vienreizēju materiālo pabalstu par katru jaundzimušo bērnu ir sešu mēnešu
laikā no bērna piedzimšanas dienas, ja vismaz viens no bērna vecākiem ne mazāk kā sešus mēnešus
pirms bērna dzimšanas ir deklarējis savu pamata dzīves vietu Valkas novadā un bērns pēc dzimšanas
tiek deklarēts Valkas novadā (pirmā deklarētā dzīves vieta). Vecākam un bērnam jābūt deklarētiem
Valkas novadā iesnieguma par materiālā pabalsta saĦemšanu iesniegšanas brīdī.
4. Tiesības saĦemt materiālo pabalstu ir tikai vienam no bērna vecākiem, kura dzīvesvietā bērns ir
deklarēts. Ja bērns ir deklarēts atsevišėā dzīves vietā, tiesības uz materiālo pabalstu ir tam no vecākiem,
kas ir deklarēts Valkas novadā. Ja abi bērna vecāki ir vienlīdz tiesīgi saĦemt materiālo pabalstu, vecāki
vienojas par materiālā pabalsta saĦemšanu.
5. Pabalsta saĦemšanai vienam no bērna vecākiem Valkas novada Dzimtsarakstu nodaĜā jāiesniedz
iesniegums ar lūgumu piešėirt materiālo pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu, norādot iesnieguma
iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīves vietu, bankas konta numuru (ja pabalstu vēlas
saĦemt bankas pārskaitījuma veidā) un bērna vārdu, uzvārdu un personas kodu. Iesniegumam
jāpievieno bērna dzimšanas apliecības kopija (uzrādot oriăinālu).
6. Ja bērns tiek reăistrēts Valkas novada Dzimtsarakstu nodaĜā, šo saistošo noteikumu 5.punktā minēto
iesniegumu var iesniegt Valkas novada Dzimtsarakstu nodaĜā tūlīt pēc bērna reăistrācijas un
dzīvesvietas deklarēšanas.
7. Iesniegumu par materiālo pabalstu izskata Valkas novada Sociālais dienests mēneša laikā no
iesnieguma saĦemšanas brīža.
8. Pabalstu izmaksā Valkas novada Centralizētā grāmatvedība ar pārskaitījumu uz iesniegumā norādīto
bankas kontu vai skaidrā naudā kasē.
9. Valkas novada Sociālā dienesta lēmumu, kas pieĦemts izskatot iesniegumu par materiālo pabalstu, var
apstrīdēt Valkas novada domē viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža.
10. Šajos saistošajos noteikumos minēto materiālo pabalstu izmaksā par jaundzimušajiem bērniem, kas
dzimuši no 2012.gada 1.janvāra un atbilst šajos saistošajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem attiecībā
uz deklarēto dzīvesvietu.

11. Iesniegumus par materiālā pabalsta saĦemšanu par dzimušajiem bērniem laikā no 2012.gada 1.janvāra
līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai var iesniegt Valkas novada domē sešu mēnešu laikā
no šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas.
Valkas novada domes priekšsēdētājs
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