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APSTIPRINĀTI 

ar Varakļānu novada domes 

28.08.2014. lēmumu Nr. 12.14 

 

SAISTOŠIE  NOTEIKUMI    Nr.5 

 

Grozījumi 27.08.2009. saistošajos noteikumos Nr.4  

“Par godalgām, naudas balvām un materiālo palīdzību 

Varakļānu novadā”   
 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”  

21.panta pirmās daļas 16.punktu, 41.panta  pirmās  

daļas 1.punktu un 43.panta trešo daļu  
 

 

 1. Veikt grozījumus 27.08.2009. saistošajos noteikumos Nr.4 “Par godalgām, naudas balvām 

un materiālo palīdzību Varakļānu novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi): 

  

1.1. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.1.3.punktu šādā redakcijā: 

“2.1.3. Varakļānu novada dome var izlemt piešķirt godalgu Varakļānu novada skolu izlaiduma 

klašu absolventiem par augstiem sasniegumiem mācībās un ārpusstundu aktivitātēs; 

2.1.3.1. godalga ir līdz 100,00 euro apmērā.”; 

 

1.2. Aizstāt 2.2.1.1.punktā naudas summu “143,00 euro” ar “150,00 euro”; 

 

1.3. Aizstāt 2.2.2.3.punktā naudas summu “29,00 euro” ar “30,00 euro”; 

 

1.4. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.2.4.punktu šādā redakcijā: 

“2.2.4. Naudas balva politiski represētājām personām: 

2.2.4.1. naudas balva 15,00 euro apmērā tiek piešķirta katru gadu komunistiskā genocīda 

upuru piemiņas dienā 25.martā.”; 

 

1.5. Izteikt saistošo noteikumu 2.3.1.punktu šādā redakcijā: 

“2.3.1. Materiālā palīdzība bērna piedzimšanas gadījumā: 

2.3.1.1. palīdzība ir vienreizēja un tās apmērs ir 40% no minimālās valstī noteiktās 

mēnešalgas un sudraba karotīte dāvanā par katru jaundzimušo bērnu; 

2.3.1.2. palīdzība tiek piešķirta vienam no vecākiem, kura dzīvesvieta deklarēta Varakļānu 

novada administratīvajā teritorijā ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna 

piedzimšanas; 

2.3.1.3. lai saņemtu materiālo palīdzību, bērna vecākam, kura dzīvesvieta deklarēta Varakļānu 

novada administratīvajā teritorijā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, jāiesniedz šādi 

dokumenti: 

- iesniegums materiālās palīdzības saņemšanai sakarā ar bērna piedzimšanu; 

- bērna dzimšanas apliecības kopija; 

- ja bērna dzimšana reģistrēta ārvalstīs, dokumentam ,kas apliecina bērna piedzimšanas fakta 
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reģistrāciju (ja dokuments sastādīts svešvalodā), jāpievieno likumā noteiktajā kārtībā 

apliecinātu tulkojumu valsts valodā;
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2.3.1.4. materiālai palīdzībai var pieteikties 3 mēnešu laikā no bērna reģistrācijas dienas; 

2.3.1.5. materiālo palīdzību nepiešķir: 

- ja bērns ievietots bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē; 

- materiālā palīdzības ir piešķirta citā pašvaldībā.”. 

 

1.6. Aizstāt 2.4.1.punktā teksta daļu “trūcīgo ģimeņu” ar “novada teritorijā deklarētajiem un reāli 

dzīvojošajiem”; 

 

1.7. Aizstāt 3.3.punktā adresi “Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010” ar “V.Baloža ielā 13A, Valmiera, 

LV-4201”. 

 

 2. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā 

kārtībā. 

  

 

Domes priekšsēdētājs  (personīgais paraksts)  M.Justs 

 

 


