
 

Grozījumi Ādažu novada domes 27.12.2011. saistošajos noteikumos Nr.37 

„Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības vienreizēju pabalstu 

ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu” 

 

Paskaidrojuma raksts  

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas  

Norādāmā informācija  

1.Projekta nepieciešamības 

pamatojums  

  1.1. Saistošie noteikumi nepieciešami, lai nodrošinātu, ka 

pašvaldības pabalsts  par jaundzimušo tiek izmaksāts vienu 

reizi. 

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 – precizēt pabalsta izmaksas  

kārtību.     

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu    

3.1. Nav attiecināms.  

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

sabiedrību (mērķgrupām) 

un uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā  

4.1. Nav attiecināms  

5.Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām  

5.1. Nav attiecināms   

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām  

6.1. Nav attiecināms 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks       P.Balzāns   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 



 

 

 

 

 

 

      Noteikumi Nr. 39  

 

 Apstiprināti 

                                                                                         ar Ādažu novada domes  

                                                                                      2012.gada 18.decembra   

                                                                                                  sēdes lēmumu,  

protokols Nr.17§ 7. 

Ādažu novadā         

 

Grozījums Ādažu novada domes 27.12.2011. saistošajos noteikumos Nr.37 

„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  

 

Izdarīt Ādažu novada domes 2011.gada 27.decembra saistošajos  noteikumos Nr.37 „Saistošie 

noteikumi par Ādažu novada pašvaldības vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna 

piedzimšanu” (turpmāk - Noteikumi) šādu grozījumu: 

 

1. Izteikt  Noteikumu 3.punktu jaunā redakcijā: 

 

       „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 un 

pabalsts par jaundzimušo nav izmaksāts citā pašvaldībā.”  

    

2. Noteikumi stājās spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Ādažu vēstis”.  

 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks        P. Balzāns   

 

 


