
           

Paskaidrojuma raksts  

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas  

Norādāmā informācija  

1.Projekta nepieciešamības 

pamatojums  

1.1. Bērnu tiesību aizsardzības likuma 10.panta pirmā daļā 

noteikts, ka bērnam ir tiesības uz tādiem dzīves 

apstākļiem un labvēlīgu sociālo vidi, kas nodrošina 

pilnvērtīgu fizisko un intelektuālo attīstību. Ņemot vērā 

pašreizējo sociālo un ekonomisko situāciju valstī, 

daudzām ģimenēm ir problemātiski savus bērnus sociāli 

nodrošināt un dot tiem pilnvērtīgu uzturu.  

1.2. Saistošie noteikumi nepieciešami, lai sniegtu materiālu 

atbalstu jaundzimušā bērna vajadzību nodrošināšanai. 

        Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts   

vienreizējais materiālais pabalsts. 

2.Īss projekta satura izklāsts  2.1. Domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus izriet 

no likuma „Par pašvaldībām”43. panta pirmās daļas.  

2.2. Saskaņā ar likumu „Par sociālo drošību” 13. panta pirmo 

daļu, sociālie pakalpojumi šā likuma izpratnē ir pasākumi, 

kurus nodrošina valsts vai pašvaldības naudas vai 

mantisko pabalstu vai citu pakalpojumu veidā, lai 

veicinātu personas sociālo tiesību pilnvērtīgu īstenošanu;. 

2.3.  Saistošo noteikumu mērķis – atbalsts  ģimenei ar bērniem.    

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu    

3.1. Saistošo noteikumu īstenošanai tiek prognozēta finansiāla 

ietekme uz pašvaldības budžetu. 2012.gada budžetā 

jāparedz  Ls 10 000 lati.  

3.2. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav  

nepieciešams paplašināt esošo institūciju kompetenci.     

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

sabiedrību (mērķgrupām) 

un uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā  

4.1. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu  

tiesiskais regulējums ir bērna vecāki, kuru deklarētā 

dzīvesvieta 6 mēnešus pirms bērna piedzimšanas ir Ādažu 

novada administratīvā teritorija.   

4.2. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums tieši  

neietekmēs uzņēmējdarbības vidi.       

5.Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām  

5.1. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo  

noteikumu piemērošanā ir Ādažu novada domes Sociālais 

dienests.  

5.2. Saistošo noteikumu projekts noteiks administratīvās      

procedūras privātpersonai un  veicamās darbības pabalsta  

saņemšanai.   

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām  

6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas 

konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem.  Pēc saistošo 

noteikumu projekta un tam pievienotajā paskaidrojuma 

raksta izskatīšanas Sociālās un veselības aprūpes 

jautājumu komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības 

mājas lapā internetā www.adazi.lv , saņemto sabiedrības 

pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu 

apkopošanas, būtiskākos no tiem, izvērtējot lietderības 

apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.  

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks       P. Balzāns   

http://www.adazi.lv/


         

 

 

 

 Noteikumi Nr.37 

       APSTIPRINĀTI  

Ādažu novada domes  

2011.gada  27.decembra sēdē 

 protokols Nr.27§4.5.  

  

Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības  vienreizēju pabalstu 

ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu 
 

                         Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas  

                likuma "Par pašvaldībām" 43.panta  

               trešo daļu  

                   

I. Vispārīgie jautājumi 

1.  Šie noteikumi nosaka Ādažu novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) 

vienreizēja pabalsta sakarā ar bērna piedzimšanu ( turpmāk tekstā – pabalsts) apmēru, 

personu loku, kurām ir tiesības šo pabalstu saņemt, kā arī tā piešķiršanas un izmaksas 

kārtību.      

2.  Pabalsts tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā bērna (turpmāk tekstā 

bērna)  vajadzību nodrošināšanai.  

3. Tiesības saņemt pabalstu ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un 

ārvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods un vismaz viena no bērna vecāku pamata 

dzīvesvieta Ādažu novada administratīvajā  teritorijā ir deklarēta ne mazāk kā pēdējos 6 

mēnešus pirms bērna piedzimšanas pie nosacījuma, ka  bērna pamatdzīvesvieta no 

dzimšanas reģistrācijas brīža  ir deklarēta  Ādažu novada administratīvajā  teritorijā.  

4.  Pabalstu piešķir vienam no bērna vecākiem,  personai, kura adoptējusi bērnu  vai 

personai, kura ar Bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni (turpmāk – pabalsta 

pieprasītājs), ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.  

5.  Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Ādažu novada domes Sociālais dienests. 

6.      Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir:   

6.1.  Ls 100.00 (Viens simts latu) par katru bērnu, ja abu vecāku pastāvīgā dzīvesvieta 

punktā 3 noteiktajā kārtībā ir deklarēta Ādažu novada administratīvajā teritorijā;  

6.2. Ls 70.00 (Septiņdesmit lati) par katru bērnu, ja viena vecāka pastāvīgā  dzīvesvieta  

punktā 3 noteiktajā kārtībā ir deklarēta Ādažu novada administratīvajā teritorijā. 

7. Pabalsts  tiek izmaksāts no Ādažu novada domes pamatbudžeta.  

            



II. Pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība 

8.   Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājam vai viņa likumīgi pilnvarotai personai 

Ādažu novada domes Sociālajā dienestā jāiesniedz  šādi dokumenti:  

8.1.  noteikta parauga iesniegums pabalsta saņemšanai ( pielikums ) ; 

8.2.  bērna dzimšanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu) ; 

8.3.  pilnvara (ja pabalstu pieprasa pilnvarotā persona); 

8.4.  bāriņtiesas lēmumu ( ja pabalstu pieprasa aizbildnis); 

9. Iesniegumā pabalsta saņemšanai norāda informāciju par bērna un pabalsta pieprasītāja 

deklarēto dzīvesvietu, kuru Sociālā dienesta darbinieks pārbauda Iedzīvotāju reģistrā, 

pārliecinoties par personas norādīto ziņu atbilstību valsts nozīmes informācijas sistēmās 

esošajām ziņām.     

 

10.    Pabalsts  tiek  izmaksāts bezskaidras naudas norēķinu veidā,  pabalstu pārskaitot uz 

pabalsta  saņēmēja  bankas konta, vai izsniegts kā zīdaiņa pūriņš 100.00 Ls vērtībā. 

11.   Pabalsts jāpieprasa 6 mēnešu laikā no bērna dzimšanas dienas un tas attiecināms uz 

bērniem, kas dzimuši pēc 2012.gada 1.janvāra.  

12.    Lēmums par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu tiek pieņemts  desmit darba dienu laikā 

no punktā 7.  minēto dokumentu iesniegšanas. 

13.   Pabalsta izmaksu var aizturēt vai pabalstu piešķirt mantiskā veidā, ja bērna vecāki, 

adoptētājs  vai aizbildnis  bērnu faktiski nekopj un neaudzina, pamatojoties uz 

Bāriņtiesas vai sociālā darbinieka rakstisku slēdzienu (atzinumu ) . 

14. Ja pabalsts ir saņemts nepamatoti pabalsta saņēmēja vainas dēļ, pabalsta saņēmēja 

pienākums ir labprātīgi atmaksāt attiecīgo summu Pašvaldībai. Ja pabalsta saņēmējs 

nepamatoti saņemto pabalstu labprātīgi neatmaksā, Pašvaldībai ir tiesības attiecīgo 

summu piedzīt iesniedzot prasību tiesā.         

15.  Pabalstu nepiešķir, ja bērns pēc piedzimšanas nodzīvojis mazāk kā septiņas diennaktis 

vai ievietots bērnu ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijā.  

IV. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība 
 

16. Sociālā dienesta  pieņemto lēmumu var apstrīdēt Ādažu  novada domes Administratīvo 

aktu strīdus komisijā. 

 

17.   Komisijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajonā tiesā likumā   

noteiktajā kārtībā. 

 

18.  Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Ādažu Vēstis”. 

  

Domes priekšsēdētāja vietnieks      P. Balzāns  

 

 

 

 



 

     

Pielikums  

          
 Ādažu novada pašvaldības  

            2011.gada 27.decembra  

            saistošajiem noteikumiem Nr.37   

           „Saistošie noteikumi par Ādažu pašvaldības   

   vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna  

                                                                                                 piedzimšanu” 

  

 

Ādažu novada domes Sociālajam dienestam  

 

 

Iesniegums par bērna piedzimšanas vienreizēja pabalsta piešķiršanu  
 

 

Iesniedzēja vārds, uzvārds ______________________________________________   

 

Personas kods : _____________________________   

 

Tālrunis    _________________  

 

Deklarētā dzīvesvieta mātei ___________________________________________________,  

 

LV -__________   

 

Deklarētā dzīvesvieta tēvam ___________________________________________________,  

 

LV -__________   

 

Lūdzu piešķirt vienreizēju pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu Ls _____ apmērā par  bērnu:   

 

___________________________________   _________________________  
(Bērna vārds, uzvārds)                      (Bērna personas kods) 

 

 

Pabalstu lūdzu pārskaitīt  uz _________________________________________________  

kontu  
     (vārds, uzvārds, personas kods ) 

 

 

___________________________________________________________________________ 
               (konta numurs)  

 

 

201___.gada __________________    _______________________ 
         (iesniedzēja paraksts)  


