
 

 

 

 

 

 

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
 Ādažu novadā 

 

2015.gada 24.februārī                            Nr. 15/2015 

 

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 likuma „Par pašvaldībām” 

43.panta trešo daļu  

   

 

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

noteikumi par Ādažu novada pašvaldības vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna 

piedzimšanu” šādu grozījumu: 

 

1. Izteikt Noteikumu 3.punktu šādā redakcijā:   

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

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

dzīvesvieta ir deklarēta Ādažu novada administratīvajā teritorijā 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 stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Ādažu Vēstis”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs           M. Sprindžuks    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Paskaidrojuma raksts 

Grozījums Ādažu novada domes 27.12.2011. saistošajos noteikumos Nr.37 „Saistošie 

noteikumi par Ādažu novada pašvaldības vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna 

piedzimšanu” 

 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas  Norādāmā informācija  

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums  

1.1.Valsts kontrole ir veikusi revīzijas vairākās pašvaldībās 

saistībā par pašvaldību sniegtās sociālās palīdzības 

tiesiskumu un efektivitāti un ir norādījusi vairākām 

pašvaldībām, ka deklarēšanās ilguma nosacījums 

vienreizēja pabalsta saņemšanai sakarā ar bērna 

piedzimšanu nenodrošina vienotu attieksmi sociālā atbalsta 

saņemšanai tām ģimenēm, kas mainījušas faktisko 

dzīvesvietu no citas pašvaldības, kā arī ierobežojums 

neveicina ģimenes interesi deklarēt dzīvesvietu atbilstoši 

faktiskajai.      

 

2. Īss projekta satura izklāsts  2.1. saistošo noteikumu (turpmāk – Noteikumi) projekts par 

grozījumiem 27.12.2011. saistošajos noteikumos Nr.37 

„Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības 

vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna                                            

piedzimšanu„ paredz svītrot deklarēšanās ilgumu 

vecākiem, lai saņemtu vienreizēju pabalstu sakarā ar bērna 

piedzimšanu.   

2.2. domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus 

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

3.Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu    

3.1.Noteikumu projekts būtisku finansiālu ietekmi uz 

budžetu neradīs.    

 

4.Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un uzņēmējdarbības 

vidi pašvaldības teritorijā  

Nav attiecināms. 

5.Informācija par 

administratīvajām procedūrām  

Nav attiecināms  

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām  

Nav attiecināms. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                           M. Sprindžuks 

 


