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PASKAIDROJUMA RAKSTS

Valmieras novada pašvaldības 2022.gada 28.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.49

“Grozījums Valmieras novada pašvaldības 2021.gada 26.augusta saistošajos noteikumos
Nr.8 “Par materiālo atbalstu Valmieras novada pašvaldībā””

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Grozījums Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība)
2021.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.8 “Par materiālo
atbalstu Valmieras novada pašvaldībā” (turpmāk – Noteikumi)
izstrādāts, lai noteiktu labvēlīgākus nosacījumus pabalsta bērna
piedzimšanas gadījumā saņemšanai.

2. Īss projekta satura izklāsts Atbilstoši Noteikumos noteiktajam, pabalstu bērna piedzimšanas
gadījumā nesaņem bērna vecāki, kuri ir deklarējušies Pašvaldības
administratīvajā teritorijā mazāk kā 6 mēnešus pirms bērna
piedzimšanas. Grozījuma mērķis: atbalsta sniegšana arī tiem
jaundzimušā vecākiem / vecākam (turpmāk – vecāks), kurš ir
deklarējies (uzsācis deklarēšanos) Pašvaldības administratīvajā
teritorijā pirms bērna piedzimšanas un Noteikumos noteiktais
minimālais 6 mēnešu deklarēšanās periods (nedalīts laika periods)
noslēdzas pēc bērna piedzimšanas, kad jaundzimušā vecāks var
pieprasīt bērna piedzimšanas pabalstu (vienlaikus ievērojot
Noteikumu 14.punktā noteikto). Līdz ar to Noteikumu
12.1.apakšpunkts pēc grozījuma pieņemšanas tiks izteikts šādā
redakcijā: “viens no bērna vecākiem, ja vecāka deklarētā
dzīvesvieta Pašvaldības administratīvajā teritorijā ir sešus mēnešus
no pabalsta pieprasīšanas brīža.”
Lai bērna piedzimšanas pabalstu saņemtu arī personas
(adoptētāji), kurām bērns ar bāriņtiesas lēmumu nodots
pirmsadopcijas aprūpē Noteikumu 12.2. apakšpunktā tiek noteikts,
ka “viens no aizbildņiem vai adoptētājiem, tai skaitā adoptētājiem,
kuriem bērns nodots pirmsadopcijas aprūpē, ja šis pabalsts nav
izmaksāts vienam no bērna vecākiem”.
Noteikumu 12.2.punktā noteiktais attiecībā uz pirmsadopcijas
aprūpē nodotu bērnu atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada
30. oktobra noteikumiem Nr. 667 "Adopcijas kārtība".
Noteikumu 12.2. un 12.3.punktā noteiktais “ja pabalsts nav
izmaksāts vienam no bērna vecākiem” attiecināms uz Pašvaldībā
izmaksātu pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā bērna
bioloģiskajiem vecākiem.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Ietekmē nebūtiski.

4. Informācija par plānoto Neietekmē.



projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Noteikumu administrēšanu veic Valmieras novada Sociālo lietu
pārvalde un Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļa.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


