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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Lielvārdē

2013.gada 27.februārī

Nr.3
APSTIPRINĀTI
ar Lielvārdes novada domes 2013.gada
27.februāra sēdes lēmumu (prot.Nr.3, punkts Nr.1)

GROZĪJUMI LIELVĀRDES NOVADA DOMES 2011.GADA
30.NOVEMBRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.18 „PAR VIENREIZĒJO
PABALSTU ĢIMENEI SAKARĀ AR BĒRNAPIEDZIMŠANU”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”43.panta
trešo daļu un Sociālo pakalpojumu likuma 35.panta
ceturto daļu

1. Izdarīt Lielvārdes novada domes 2011.gada 30.novembra saistošajos
noteikumos Nr.18 „Par vienreizējo pabalstu ģimenei sakarā ar bērna
piedzimšanu” šādus grozījumus:
1.1. Izteikt 2.1.punktu šādā redakcijā:
„2.1.Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs tiek noteikts ar Lielvārdes
novada domes lēmumu” ;
1.2. 2.1.punktā:
svītrot 2.1.1.apakšpunktā vārdus un skaitli „Ls 50.-( piecdesmit lati)”;
2.1.2.apakšpunktā vārdus un skaitli „Ls 25.-( divdesmit pieci)” aizstāt
ar vārdiem un skaitli „1/2 no pabalsta summas”;
1.3. 3.3.punktā:
svītrot 3.3.3.apakšpunktu;
1.4. izteikt 3.5.punktu šādā redakcijā:
„3.5.Pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem un pārbaudot
pabalsta pieprasītāja sniegto informāciju, izmantojot valsts datu
reģistros pieejamās ziņas un iegūstot nepieciešamo informāciju no
pašvaldību institūcijām , dzimtsarakstu nodaļas vadītāja viena mēneša
laikā no pieprasīšanas dienas pieņem lēmumu par pabalsta
izmaksāšanu”;
1.5. papildināt ar 3.9.punktu:
„3.9.Pabalstu nepiešķir, ja šāda veida pabalsts ir saņemts citā Latvijas
Republikas pašvaldībā”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas
pašvaldības izdevumā „Lielvārdes Novada Ziņas”.
Domes priekšsēdētājs
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Lielvārdes novada domes 2013.gada 27.februāra saistošo noteikumu Nr.3
„Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 30.novembra saistošajos
noteikumos Nr.18 „Par vienreizējo pabalstu ģimenei sakarā ar bērna
piedzimšanu ”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Norādāmā informācija
Saistošo noteikumu projekts ir sagatavots
pamatojoties
uz
likuma
„Par
pašvaldībām”43.panta trešo daļu un Sociālo
pakalpojumu likuma 35.panta ceturto daļu ar
mērķi precizēt saistošo noteikumu „Par
vienreizējo pabalstu ģimenei sakarā ar bērna
piedzimšanu” piešķiršanas un izmaksāšanas
kārtību.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošajos noteikumos ,,Par vienreizēju
pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”
līdz šim bija norādīts pabalsta lielums. Ņemot
vērā, ka pabalsta lielums ir atkarīgs no
pašvaldības budžeta iespējām, tas var katru
gadu mainīties. Līdz ar to projekts nosaka, ka
turpmāk pabalsta lielums katru gadu tiks
noteikts ar domes lēmumu. Projektā tiek
norādīts, ka pašvaldības darbinieki paši
pārbauda nepieciešamo informāciju par
pabalsta pieprasītājiem valsts un pašvaldību
institūcijās.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz Projekts nepārsniegs 2013.gada budžeta
pašvaldības budžetu
ietvarus
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz Projekts šo jomu neskar.
uzņēmējdarbības vidi
5.
Informācija
par
administratīvajām Saistošie noteikumi tiks nosūtīti informācijai
procedūrām
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai, tiks publicēti pašvaldības izdevumā
„Lielvārdes Novada Ziņas”( kas bezmaksas tiek
piegādāts
katrā
pašvaldības
teritorijā
reģistrētajā mājoklī), kā arī Lielvārdes novada
pašvaldības tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv.
6.Informācija
par
konsultācijām
ar Konsultācijas nav notikušas..
privātpersonām
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