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Nr.17

Par svētku pabalstiem Bauskas novadā
(Grozījumi 29.08.2013., 28.11.2013.; 29.01.2015.; 24.09.2015.)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1.

Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Bauskas novada pašvaldības svētku
pabalstus (turpmāk – Pabalsts), to personu loku, kurām ir tiesības saņemt minētos
pabalstus, šo pabalstu apmēru un piešķiršanas kārtību.
Pabalstus piešķir ģimenēm un personām, kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas Bauskas
novada administratīvajā teritorijā.
Pabalstus, neizvērtējot ģimenes vai personas ienākumus, piešķir un izmaksā apstiprinātā
gada budžeta ietvaros.

2.
3.

II. Pabalstu veidi
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Pabalstu personai vai ģimenei piešķir:
par godu kārtējai Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai;
sakarā ar bērna piedzimšanu;
nozīmīgās dzīves jubilejās.

III. Svētku pabalsts par godu kārtējai Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai
5.
6.
7.

Svētku pabalsts par godu kārtējai Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai tiek
piešķirts ar mērķi sniegt atbalstu Bauskas novadā deklarētajām politiski represētajām
personām.
Pabalsta apmērs vienai personai ir 45 euro. (Grozīts ar 28.11.2013.saistošajiem
noteikumiem Nr.31.)
Pabalsts tiek piešķirts reizi kalendārajā gadā no 1.novembra līdz 30.novembrim bez
personas iesnieguma politiski represētajām personām, kuras deklarējušas dzīvesvietu
Bauskas novadā līdz kārtējā gada 31.oktobrim.

8.

Svētku pabalsts par godu kārtējai Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai tiek
izmaksāts attiecīgajā Bauskas novada pagasta pārvaldē, bet pilsētā deklarētajām personām
– Bauskas novada administrācijā, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra sniegtajām ziņām un
personas uzrādīto politiski represētās personas statusa un personu apliecinoša dokumentu
pamata.
IV. Pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu.
(26.08.2013. saistošo noteikumu Nr.13 redakcijā)

9.

Tiesības saņemt pabalstu ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārvalstniekiem,
kuriem piešķirts personas kods un vismaz vienam no bērna vecākiem pamata dzīvesvieta
pirms bērna piedzimšanas ir deklarēta Bauskas novada administratīvajā teritorijā pie
nosacījuma, ka bērna pamata dzīvesvieta no dzimšanas reģistrācijas brīža ir deklarēta
Bauskas novada administratīvajā teritorijā (grozīts ar 24.09.2015.saistošajiem noteikumiem
Nr.10):
9.1. pabalstu piešķir vienam no bērna vecākiem, personai, kura adoptējusi bērnu vai personai,
kura ar bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni (grozīts ar 24.09.2015.saistošajiem
noteikumiem Nr.10);
9.2. pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir: (Grozīts ar 28.11.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.31.)
9.2.1. 145 euro, ja dzimis viens bērns;
9.2.2. 285 euro, ja dzimuši dvīņi;
9.2.3. 1425 euro, ja dzimuši trīņi;
9.3. lai saņemtu pabalstu bērna vecāks (persona) iesniedz Bauskas novada pašvaldības iestādē
„Bauskas novada Sociālais dienests” iesniegumu pabalsta pieprasīšanai un uzrāda šādus
dokumentus:
9.3.1. jaundzimušā bērna dzimšanas apliecību;
9.3.2. vecāka (personas) pasi;
9.3.3. bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu, ja pabalstu pieprasa jaundzimušā
bērna aizbildnis;
9.4. pabalstu var pieprasīt 6 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas vai aizbildņa iecelšanas
dienas;
9.5. pabalstu vecākiem (personai) ieskaita norēķinu kontā ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc
pieprasījuma saņemšanas vai pēc vecāku norādes preču piegādātājam vai pakalpojuma
sniedzējam.
10. Lēmums par pabalsta:
10.1. piešķiršanu tiek pieņemts, pārbaudot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas
par jaundzimušo un viņa vecākiem (personu);
10.2. atteikumu piešķirt tiek pieņemts, ja bērns pēc dzimšanas nav nodzīvojis ilgāk par
7 diennaktīm, kā arī gadījumos, ja bērns ir ievietots ārpusģimenes aprūpes iestādē.
11. Pabalsts natūrā (piemiņas suvenīra veidā), nepārsniedzot 40 euro, bērna vecākam
(personai) sakarā ar bērna piedzimšanu tiek izsniegts pēc vecāka (personas) izvēles:
(Grozīts ar 28.11.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.31.)
11.1.
Dzimtsarakstu nodaļā dzimšanas reģistrācijas dienā;
11.2.
bērna pirmreizējās dzīvesvietas deklarēšanas brīdī attiecīgajā pagasta pārvaldē, bet
pilsētā deklarētajām personām - Bauskas novada administrācijā, ja bērna dzimšana
reģistrēta citas pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā;
11.3.
Dzimtsarakstu nodaļas svinīga pasākuma laikā pilsētas vai pagastu kultūras centrā
vienu reizi ceturksnī.
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V. Pabalsts nozīmīgās dzīves jubilejās
12.

Pabalsts nozīmīgas dzīves jubilejā tiek izmaksāts personām, kuras sasniegušas 90, 95, 100
un vairāk gadu vecumu un ģimenēm 50, 60 un 70 gadu laulību jubilejā, kuru deklarētā
dzīvesvieta ir Bauskas novadā. (Grozīts ar 29.02.2015.saistošajiem noteikumiem Nr.27.)
13. Pabalstu, nepieprasot personas iesniegumu, piešķir: (Grozīts ar 28.11.2013.saistošajiem
noteikumiem Nr.31.)
13.1.
90 gadu jubilejā – 130 euro;
13.2.
95 gadu jubilejā – 140 euro;
13.3.
100 un vairāk gadu jubilejā – 145 euro.
14. Pabalstu ģimenei, nepieprasot personas iesniegumu, piešķir: (Grozīts ar
29.01.2015.saistošajiem noteikumiem Nr.1.)
14.1. 50 gadu laulības jubilejā – 100 euro;
14.2. 60 gadu laulības jubilejā – 120 euro;
14.3. 70 gadu laulības jubilejā – 140 euro.
15. Pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā piešķir, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra sniegtajām
ziņām vai arī pašas ģimenes, vai viņu ģimenes locekļu sniegtajām ziņām. (Grozīts ar
29.01.2015.saistošajiem noteikumiem Nr.1.)
16. Pabalstu naudas izteiksmē nozīmīgās dzīves jubilejā izsniedz Bauskas novada domes
atbildīgā amatpersona, nogādājot to saņēmējam personīgi. (Grozīts ar
29.01.2015.saistošajiem noteikumiem Nr.1.)
VI. Apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
17.
18.

Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests” lēmumu var
apstrīdēt Bauskas novada domē (Uzvaras ielā 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901) viena
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Bauskas novada domes lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (Atmodas ielā 19, Jelgavā, LV3007).
VII. Noslēguma jautājumi

19.
20.

21.
22.

Noteikumu 11.punktā pabalsta apmēru un veidu katru gadu ar lēmumu nosaka Bauskas
novada pašvaldības dome, ņemot vērā iepirkuma procedūras rezultātus un budžetā
paredzētos finanšu līdzekļus. (Grozīts ar 29.01.2015.saistošajiem noteikumiem Nr.1.)
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests” lēmumu var
apstrīdēt Bauskas novada domē (Uzvaras ielā 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901) viena
mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas. (Grozīts ar 26.08.2013.saitošajiem
noteikumiem Nr.13.)
Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas likuma „Par pašvaldībām”
45.panta noteiktajā kārtībā.
Noteikumu 9.2.apakšpunktā un 11.punktā pabalsta apmēru un veidu katru gadu ar lēmumu
nosaka Bauskas novada pašvaldības dome, ņemot vērā iepirkuma procedūras rezultātus un
budžetā paredzētos finanšu līdzekļus. (Grozīts ar 26.08.2013.saistošajiem noteikumiem
Nr.13.)

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

(paraksts)
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R.ĀBELNIEKS

