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Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 19
Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 43. panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistoši noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību kādā tiek piešķirts vienreizējais 
pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu (turpmāk – pabalsts).
2. Pabalsts tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā vajadzību nodrošināšanai.
3. Tiesības saņemt pabalstu ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārzemniekiem, 
kuriem piešķirts  personas  kods  un  deklarētā  pamata  dzīvesvieta  ne  mazāk  kā  pēdējos  12 
mēnešus pirms bērna piedzimšanas ir Kandavas novada administratīvajā teritorijā.
4. Pabalstu piešķir vienam no jaundzimušā vecākiem vai personai, kura ar Kandavas novada 
Bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni (turpmāk – pabalsta pieprasītājs), ja šis pabalsts nav 
izmaksāts bērna vecākiem.
5. Pabalsts tiek piešķirts vienas minimālās mēnešalgas apmērā par katru jaundzimušo bērnu.

II. Pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība
6.  Lai  saņemtu  pabalstu,  pabalsta  pieprasītājs  vēršas  Kandavas  novada  domē  un  raksta 
iesniegumu par  pabalsta  piešķiršanu,  iesniegumā norādot  norēķina  konta  numuru  uz  kuru 
pārskaitīt piešķirto pabalstu.

( redakcija precizēta atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
atzinumam,  09.02.2012. Nr. 17-1e/1968)

7.  Ja  bērna  (-u)  piedzimšana  reģistrēta  ārvalstīs,  dokumentam,  kas  apliecina  bērna  (-u) 
piedzimšanas  fakta  reģistrāciju  (ja  dokuments  sastādīts  svešvalodā  un tam nav pievienots 
tulkojums  latviešu  valodā),  nepieciešams  pievienot  normatīvajos  aktos  noteiktajā  kārtībā 
apliecinātu tulkojumu valsts valodā.
8. Pabalsts pieprasāms 6 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.
9.  Dzimtsarakstu  nodaļas  vadītāja  mēneša  laikā  izskata  pabalsta  pieprasītāja  iesniegumu, 
pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt un par pieņemto lēmumu 
rakstveidā paziņo pabalsta pieprasītājam.
10.  Pēc lēmuma par  pabalsta  piešķiršanu pieņemšanas  2 darba dienu laikā  Dzimtsarakstu 
nodaļas  vadītāja  sagatavo  rīkojuma  projektu  par  pabalsta  izmaksu  un  iesniedz 
izpilddirektoram parakstīšanai.



11. Pabalstu izmaksā Kandavas novada dome 10 darba dienu laikā  no noteikumu 9. punktā 
minētā  lēmuma  par  pabalsta  piešķiršanas  pieņemšanas  dienas,  ieskaitot  to  pabalsta 
pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā. Pabalsts tiek izmaksāts no 
Kandavas novada domes budžeta līdzekļiem.

( redakcija precizēta atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
atzinumam, 09.02.2012. Nr. 17-1e/1968)

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  Kandavas  novada  dome, 
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. Noslēguma jautājumi
14.  Svītrots  noteikumu  14.punkts  saskaņā  ar  Vides  aizsardzības  un  reģionālās  attīstības  
ministrijas ieteikumu ( reģ.Nr. 3-12-1/ 330  09.02.2012.)

15. Iesniegumu pabalsta piešķiršanai ir tiesīgi iesniegt pabalsta pieprasītāji, kuriem bērns (-i) 
dzimis (-uši) no 2012. gada 1. janvāra.

Kandavas novada domes priekšsēdētājs  ( personiskais paraksts)    R. Bārenis


