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Alūksnē

2014.gada 27.martā
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.7/2014
apstiprināti ar Alūksnes novada domes
27.03.2014. lēmumu Nr.111
(protokols Nr.6, 33. punkts)
Grozījumi:

Saistošie noteikumi Nr.4/2019
apstiprināti ar Alūksnes novada
domes 27.02.2019. lēmumu Nr.26
(protokols Nr. 2, 8.p.)
Par materiālo atbalstu iedzīvotājiem Alūksnes novadā
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
I.

1.

2.

3.
4.

Šie saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka Alūksnes novada
pašvaldības materiālā atbalsta veidus, apmēru, piešķiršanas, saņemšanas un izmaksas
kārtību un to personu loku, kurām ir tiesības saņemt noteikumos minēto atbalstu.
Noteikumu izpratnē materiālais atbalsts ir atbalsts, kuru piešķir, lai nodrošinātu
pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, bez ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas.
Atbalstu, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, piešķir Alūksnes novada
pašvaldības apstiprinātā budžeta ietvaros.
Pašvaldības materiālā atbalsta veidi ir:
4.1.bērna piedzimšanas pabalsts;
4.2.svētku pabalsts jaundzimušajam;
4.3.svētku pabalsts 100 un vairāk gadus sasniegušām personām.
II.

5.

6.
7.

Vispārīgie jautājumi

Bērna piedzimšanas pabalsts

Bērna piedzimšanas pabalsts ir Alūksnes novada pašvaldības brīvprātīga iniciatīva ar
mērķi uzlabot demogrāfisko situāciju Alūksnes novadā un, lai sniegtu materiālu atbalstu
jaundzimušā (turpmāk tekstā – bērns) vajadzību nodrošināšanai.
Bērna piedzimšanas pabalsts paredzēts bērna aprūpes priekšmetu un preču iegādei.
Tiesības saņemt bērna piedzimšanas pabalstu ir vienam no bērna vecākiem vai personai,
kas viņu aizstāj, ja šīs personas pamata dzīvesvieta ne mazāk kā sešus mēnešus ir
deklarēta Alūksnes novadā.

8.

Pabalstu piešķir un izmaksā vienu reizi, un tā apmērs ir 40% no valstī noteiktās
minimālās mēneša darba algas par katru bērnu.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar saistošajiem noteikumiem Nr.4/2019, kas apstiprināti ar 2019.gada
27.februāra lēmumu Nr.26, protokols Nr.2, 8.p., kas stājas spēkā ar 04.04.2019.).

9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa.
Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa pabalstu piešķir:
10.1. vienam no bērna vecākiem;
10.2. personai, kura adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā bērnu līdz 6 mēnešu vecumam, ja
šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem vai citai pilnvarotai personai, kura faktiski
kopj bērnu, šādos gadījumos:
10.2.1. ja bērna māte mirusi dzemdību laikā vai atzīta par promesošu;
10.2.2. ja bērna māte nevar saņemt pabalstu slimības, traumas vai citu ar veselības
stāvokli saistītu iemeslu dēļ;
10.2.3. ja bērna māte ir nepilngadīga;
10.2.4. ja bērna mātei ir ierobežota rīcībspēja pilnā apmērā.
Pabalsts jāpieprasa sešu mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.
Lai saņemtu pabalstu, 10.1. vai 10.2.apakšpunktā minētajām personām, uzrādot personu
apliecinošu dokumentu, jāiesniedz Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļā iesniegums
pabalsta saņemšanai sakarā ar bērna piedzimšanu.
Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa pārliecinās par personas norādīto ziņu atbilstību
valsts nozīmes informācijas sistēmās esošajām ziņām.
Pabalstu piešķir viena mēneša laikā no tā pieprasīšanas dienas.
Persona pabalstu saņem dāvanu kartes veidā. Dāvanu karti var izmantot Alūksnes novada
pašvaldības izvēlētajā aptiekā, lai saņemtu bērna kopšanai (vai uzturam) nepieciešamās
preces.
III.

Svētku pabalsts jaundzimušajam

16. Svētku pabalsts jaundzimušajam ir Alūksnes novada pašvaldības brīvprātīga iniciatīva ar
mērķi sniegt materiālu atbalstu pamatvajadzību nodrošināšanai:
16.1.par pirmo Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēto katrā gadā dzimušo
jaundzimušo;
16.2.par katru simto Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēto katrā gadā dzimušo
jaundzimušo;
16.3.par vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem un Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētiem bērniem.
17. Lēmumu par svētku pabalsta jaundzimušajam piešķiršanu kādai no šo noteikumu 10.1. vai
10.2.apakšpunktā minētajām personām pieņem Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa,
pamatojoties uz pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamām ziņām par personu.
18. Lēmumu par svētku pabalstu jaundzimušajam pieņem viena mēneša laikā no jaundzimušā
reģistrācijas dienas Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļā.
19. Noteikumu 16.1.un 16.2.apakšpunktos norādītais pabalsts ir mantisks un tā apmērs ir līdz
EUR75,00 (septiņdesmit pieci euro un 00 centi), kas tiek noteikts katra gada Alūksnes
novada pašvaldības budžetā.
20. Noteikumu 16.3.apakšpunktā norādītais pabalsta apmērs ir EUR 500 (pieci simti euro un
00 centi) par dvīņiem un EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro un 00 centi) par trīņiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar saistošajiem noteikumiem Nr.4/2019, kas apstiprināti ar 2019.gada
27.februāra lēmumu Nr.26, protokols Nr.2, 8.p., kas stājas spēkā ar 04.04.2019.).

IV.

Svētku pabalsts 100 un vairāk gadu sasniegušām personām

21. Svētku pabalsts 100 un vairāk gadus sasniegušām personām ir Alūksnes novada
pašvaldības brīvprātīga iniciatīva ar mērķi sniegt materiālu atbalstu cienījamu vecumu
sasniegušām personām pamatvajadzību nodrošināšanai.
22. Svētku pabalstu piešķir personām, kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Alūksnes
novadā.
23. Svētku pabalsta apmērs 100 gadu jubilejā un katrā nākamajā jubilejā pēc 100 gadu
sasniegšanas ir EUR150,00 (viens simts piecdesmit euro un 00 centi).
24. Lēmumu par svētku pabalsta piešķiršanu pieņem Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa,
pamatojoties uz pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamām ziņām par personu.
25. Pabalstu piešķir dienā, kad persona sasniegusi šo noteikumu 23.punktā noteikto gadu
skaitu.
26. Svētku pabalstu personai var izmaksāt skaidrā naudā vai pārskaitīt personas norādītajā
kontā.
27. Svētku pabalstu izmaksā personai jubilejas dienā, bet ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc
noteiktā vecuma sasniegšanas.
V.

Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

28. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu persona var apstrīdēt Alūksnes novada
domē, bet Alūksnes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā
Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
VI.

Noslēguma jautājumi

29. Atzīt par spēku zaudējušiem Alūksnes novada domes 2012.gada 23.februāra saistošos
noteikumus Nr.8/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei”.
30. Šo noteikumu 4.2.apakšpunktā noteikto pabalstu piešķir par tiem jaundzimušajiem, kas
dzimuši pēc 2013.gada 31.decembra.
31. Šo noteikumu 4.3.apakšpunktā noteikto pabalstu piešķir personām, kuras 100 un vairāk
gadus sasniegušas pēc 2013.gada 31.decembra.
Domes priekšsēdētājs
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