Mārupes novada Dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.23/2009
Mārupē
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes
2009. gada 22.decembra
sēdes Nr.12, lēmumu Nr. 32
Par pabalstu jaundzimušo aprūpei
Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu,
43.panta trešo daļu,
Grozījumi:

27.02.2013.g. Mārupes novada Domes saistošie noteikumi Nr.5/2013,
kas stājās spēkā ar 20.04.2013.g.

Grozījumi:

25.09.2013.g. Mārupes novada Domes saistošie noteikumi Nr.35/2013,
kas stājās spēkā ar 01.01.2014.

Grozījumi:

24.09.2014.g. Mārupes novada Domes saistošie noteikumi Nr.24/2014,
kas stājās spēkā ar 11.10.2014.

Grozījumi:
Grozījumi:

27.04.2016.g. Mārupes novada Domes saistošie noteikumi Nr.6/2016,
kas stājās spēkā ar 15.06.2016.
30.11.2016.g. Mārupes novada Domes saistošie noteikumi Nr.39/2016,
kas stājās spēkā ar 01.01.2017.
28.08.2019. Mārupes novada Domes saistošie noteikumi Nr.16/2019,
kas stājās spēkā ar 01.01.2020.

Vispārīgie nosacījumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība izmaksa
pabalstu jaundzimušo aprūpei (turpmāk tekstā – pabalsts), pabalsta apmēru, kā arī to personu
kategorijas, kurām ir tiesības šo pabalstu saņemt.
2. Pabalsts paredzēts jaundzimušā bērna uzturēšanai, higiēnas priekšmetu, kā arī mīkstā
inventāra, mēbeļu un citu priekšmetu iegādei.
3. Tiesības saņemt pabalstu par katru jaundzimušo ir Latvijas Republikas pilsoņiem un
nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem ir piešķirts personas kods, ja viņi ir
deklarējuši dzīvesvietu Mārupes novada administratīvajā teritorijā vismaz vienu gadu līdz

bērna dzimšanai, izņemot personas, kuras saņēmušas termiņuzturēšanās atļauju Latvijas
Republikā.
4. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir
4.1. EUR 200,00 par katru jaundzimušo bērnu, kura deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes
novada administratīvajā teritorijā, ja viena bērna vecāka deklarētā dzīvesvieta uz bērna
piedzimšanas brīdi ir Mārupes novadā ne mazāk kā vienu gadu;
4.2. EUR 400,00 par katru jaundzimušo bērnu, kura deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes
novada administratīvajā teritorijā, ja abu bērna vecāku deklarētā dzīvesvieta uz bērna
piedzimšanas brīdi ir Mārupes novadā ne mazāk kā vienu gadu.
/Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.09.2013.g. saistošajiem noteikumiem Nr.35/2013, kas
stājās spēkā ar 01.01.2014./ Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.04.2016.g. saistošajiem
noteikumiem Nr.6/2016, kas stājās spēkā ar 15.06.2016./ Ar grozījumiem, kas izdarīti ar
30.11.2016.g. saistošajiem noteikumiem Nr.39/2016, kas stājās spēkā ar 01.01.2017/ Ar
grozījumiem, kas izdarīti ar 28.08.2019.g. saistošajiem noteikumiem Nr.16/2019, kas stājās
spēkā ar 01.01.2020/
5. Pabalstu piešķir:
5.1. vienam no bērna vecākiem;
5.2. personai, kura adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā, vai faktiski audzina bērnu līdz
viena gada vecumam, ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.
Pabalsta piešķiršanas un izmaksāšanas kārtība
6. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs vai viņa likumīgi pilnvarotā persona
vēršas Mārupes novada Sociālajā Dienestā ar iesniegumu un uzrāda personu apliecinošu
dokumentu, kā arī pilnvaru (ja pabalstu pieprasa pilnvarotā persona).
/Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.09.2014.g. saistošajiem noteikumiem Nr.24/2014, kas
stājās spēkā ar 11.10.2014./
7. Ja pabalstu pieprasa adoptētājs, viņš uzrāda personu apliecinošu dokumentu un bērna
dzimšanas apliecību, kā arī dokumentu, kas apliecina, ka bērna adopcija ir notikusi
divpadsmit mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.
8. Sociālais dienests, izvērtējot iesniegtos dokumentus, pieņem lēmumu, uz kura
pamata pabalsta pieprasītājs Mārupes novada pašvaldības kasē var saņemt pabalstu. Pēc
attiecīgā pieprasījuma pabalstu var izmaksāt arī bezskaidrā naudā uz pabalsta pieprasītāja
norādīto bankas kontu.
9. Konstatējot pabalsta pieprasītāja un/vai tā iesniegto dokumentu neatbilstību šo
noteikumu prasībām, Sociālais dienests pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt pabalstu.
Lēmums ir noformējams rakstveidā, tajā norādot lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības
kārtību.
10. Ārvalstī izsniegtu dokumentu, kas apliecina bērna piedzimšanas fakta reģistrāciju,
pielīdzina attiecīgajam Latvijas Republikā izsniegtajam dokumentam, ja tas atbilst šādām
prasībām:
10.1. dokumentā ir informācija, kas ļauj secināt, ka bērna piedzimšanas fakts reģistrēts
dokumentā norādītajā laikā;
10.2. dokumentam ir pievienots Latvijas Republikas Valsts valodas likuma 10.panta
trešajā daļā noteiktajā kārtībā apliecināts tulkojums valsts valodā, izņemot gadījumus, kad
atbilstoši Latvijas Republikas Valsts valodas likuma 10.panta ceturtajai daļai dokumentu var
pieņemt un izskatīt bez tulkojuma valsts valodā;
10.3. persona, kurai dokuments izsniegts, ir ievērojusi normatīvajos aktos un
starptautiskajos līgumos noteikto kārtību attiecīgajā ārvalstī izsniegto dokumentu īstuma
apliecināšanai.
11. Ja pabalstu pieprasa aizbildnis, viņš vēršas Sociālajā dienestā un uzrāda Mārupes
novada Bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu.
12. Ja pabalstu pieprasa bērna faktiskais audzinātājs, viņš vēršas Sociālajā dienestā un
uzrāda Mārupes novada Bāriņtiesas lēmumu, kas pieņemts bērna personisko interešu

aizsardzībai atbilstoši Latvijas Republikas likuma “Par bāriņtiesām un pagasttiesām” 15.panta
vienpadsmitajai daļai (ja māte un tēvs bērnu faktiski nekopj un neaudzina).
13. Ja pabalsts nav saņemts attaisnojošu iemeslu dēļ, to var pieprasīt divpadsmit
mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.
14. Pabalstu nepiešķir, ja bērns ievietots bērnu ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās
rehabilitācijas institūcijā.
141. Pabalstu nepiešķir, ja Mārupes novada Sociālais dienests konstatē, ka vecāki,
adoptētāji vai aizbildnis pabalstu jaundzimušā aprūpei saņēmuši citā Latvijas Republikas
pašvaldībā.
/Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.02.2013.g. saistošajiem noteikumiem Nr.5/2013, kas stājās
spēkā ar 20.04.2013./
15. Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību Administratīvā procesa
likumā noteiktā kārtībā var apstrīdēt Mārupes novada Domē, Domes pieņemtie lēmumi ir
pārsūdzami Administratīvajā rajona tiesā.
Pārejas noteikumi
16. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā
laikrakstā.
17. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Mārupes pagasta
padomes 2008.gada 12.marta saistošie noteikumi Nr.13/2008 „Noteikumi par pašvaldības
pabalstu jaundzimušo aprūpei”.

Domes priekšsēdētājs

M. Bojārs

