
 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Ādažu novada domes 30.06.2020. 

sēdes lēmumu (protokols Nr.13 § 6)   

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
 Ādažu novadā 

 

2020.gada 30.jūnijā                    Nr.18/2020 
 

 

Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm 
         

Izdoti saskaņā ar likuma "Par  

pašvaldībām" 43. panta trešo  daļu. 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Šie saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ādažu novada pašvaldība (turpmāk – 

Pašvaldība) sniedz materiālu atbalstu daudzbērnu ģimenēm, izmaksājot pabalstu. 

2. Šo noteikumu izpratnē par daudzbērnu ģimeni uzskata:  

2.1. laulātie (turpmāk – likumiskais pārstāvis) un viņu aprūpē esoši trīs un vairāk bērni 

(personas līdz 24 gadu vecumam, ja tās iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko 

izglītību), tai skaitā, audžuģimenē ievietoti vai aizbildnībā esošie bērni, kā arī 

adoptētāju aprūpē un uzraudzībā nodoti bērni; 

2.2. persona “vecāks” (turpmāk – likumiskais pārstāvis), kura aprūpē ir trīs un vairāk 

bioloģiskie, audžuģimenē ievietoti vai aizbildnībā esošie bērni, kā arī adoptētāja aprūpē 

un uzraudzībā nodoti bērni (personas līdz 24 gadu vecumam, ja tās iegūst vispārējo, 

profesionālo vai augstāko izglītību).  

3. Pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimene var saņemt, ja iestājās visi šādi nosacījumi:  

3.1. daudzbērnu ģimenē kopā (pamata dzīvesvietā) dzīvo visi bērni, t.sk. audžuģimenē 

ievietoti un aizbildnībā esoši bērni; 

3.2. katrs bērns kārtējā kalendāra gada 1. janvārī deklarēts Ādažu novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā, izņemot tos, kuri nav sasnieguši 24 gadu vecumu un mācās 

vispārējās vidējās izglītības iestādēs, profesionālās izglītības iestādēs vai arī ir pilna 

laika klātienes studenti; 

3.3. viens no likumiskajiem pārstāvjiem kārtējā kalendāra gada 1. janvārī deklarēts Ādažu 

novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

4. Pašvaldībai ir tiesības pārbaudīt tai pieejamajos datu reģistros likumisko pārstāvju un bērnu 

personas datus, kas nepieciešami šo noteikumu izpildei. 

II. Pabalsta apmērs un piešķiršanas  kārtība 

https://m.likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
https://m.likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
https://m.likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p43
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5. Pabalstu 50 (piecdesmit) euro apmērā piešķir 1 (vienu) reizi kalendāra gadā katram bērnam, 

nevērtējot ģimenes ienākumus un mantisko stāvokli. 

6. Iesniegumu pabalsta piešķiršanai iesniedz katru gadu, no 1.janvāra līdz 10.novembrim. 

7. Pabalsta saņemšanai šo noteikumu 3. punkta prasībām atbilstošs likumiskais pārstāvis  

(turpmāk – Iesniedzējs) aizpilda iesniegumu (pielikumā) portāla www.epakalpojumi.lv 

pakalpojumā “e-Privilēģijas”, individuāli autorizējoties portāla lietošanas noteikumos 

noteiktā kārtībā, kurā pievieno izglītības iestādes izziņas kopiju, ja bērns iegūst vispārējo, 

profesionālo vai augstāko izglītību, ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Pašvaldības 

rīcībā nav pabalsta pieprasīšanai nepieciešamās ziņas.  

8. Ja daudzbērnu ģimenes sastāvā ir aizbildnībā esoši un audžuģimenē ievietoti bērni, 

Iesniedzējs iesniegumā norāda aizbildniecības vai ievietošanas audžuģimenē nodibinātāja 

iestādes nosaukumu, lēmuma datumu un numuru. 

9. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Pašvaldības Grāmatvedības daļas vadītāja 

vietnieks, pamatojoties uz Pašvaldībai pieejamiem datiem valsts un Pašvaldības datu 

reģistros. Lēmumu par pabalsta piešķiršanas atteikumu pieņem gadījumos, ja Iesniedzēja 

situācija neatbilst šo noteikumu nosacījumiem.  

10. Pašvaldība informē likumisko pārstāvi par pieņemtajiem lēmumiem ar e-pasta starpniecību. 

Lēmumus ievieto portāla www.epakalpojumi.lv pakalpojumā “e-Privilēģijas”, un tie 

pieejami individuāli autorizējoties portāla lietošanas noteikumos noteiktā kārtībā. 

11. Pabalstu piešķir viena mēneša laikā no brīža, kad bērna likumiskais pārstāvis iesniedzis šo 

noteikumu 7. punktā minēto iesniegumu un visus nepieciešamos dokumentus. Pabalsta 

izmaksu veic pārskaitījuma veidā uz Iesniedzēja norādīto kredītiestādes kontu 10 dienu laikā 

no lēmuma pieņemšanas.  

12. Iesniedzēja nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā pabalstu atceļ ar Grāmatvedības daļas 

vadītāja vietnieka lēmumu, ja sniegtās ziņas bijušas iemesls pabalsta piešķiršanai. Pabalstu 

atceļ no tā piešķiršanas dienas, un Iesniedzēja pienākums ir viena mēneša laikā no lēmuma 

pieņemšanas dienas atmaksāt Pašvaldībai saņemtos pabalstus, kas tika tam piešķirti 

pamatojoties uz nepatiesām ziņām. Par pieņemto lēmumu Iesniedzējs tiek informēts 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

III. Lēmumu apstrīdēšanas kārtība 

13. Iesniedzējs var apstrīdēt lēmumu Pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā 

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

14. Administratīvo aktu strīdu komisijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa 

likumā noteiktajā kārtībā. 

IV. Noslēguma jautājumi 

15. Piemērojot šo noteikumu 6. punktu 2020. gadā, pabalsta pieprasīšanu veic līdz 30. 

novembrim.    

16. Ja objektīvu iemeslu dēļ pabalstu, par kuru lēmums pieņemts 2020. gadā,  izmaksā 2021. 

gada sākumā, uzskatāms, ka tas izmaksāts par 2020. gadu un Iesniedzējam ir tiesības saņemt 

pabalstu 2021. gadā.     

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

http://www.epakalpojumi.lv/
http://www.epakalpojumi.lv/
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Pielikums1 

Ādažu  novada domes 2020.gada 30.jūnija 

saistošajiem noteikumiem Nr.18/2020 “Par 

pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm 

Ādažu  novadā” 

 

Ādažu novada domei 

 

__________________________________ 
bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds 

__________________________________ 
personas kods 

__________________________________ 
tālrunis 

__________________________________ 
e-pasts 

 

Datums (piešķir datorsistēma) 

IESNIEGUMA PARAUGS AIZPILDĪŠANAI PORTĀLĀ “e-PAKALPOJUMI” 

pašvaldības pabalsta daudzbērnu ģimenei saņemšanai  

 

Lūdzu piešķirt pašvaldības pabalstu  50 eiro apmērā par katru manā aprūpē esošu bērnu, saskaņā ar Ādažu 

novada domes 2020.gada 30.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.___/2020 ”Par pašvaldības pabalstu 

daudzbērnu ģimenēm”:  

1) ____________________________________________________________________________ 
(bērna vārds, uzvārds, personas kods) 

2) ____________________________________________________________________________ 
(bērna vārds, uzvārds, personas kods) 

3) ____________________________________________________________________________ 
(bērna vārds, uzvārds, personas kods) 

4) ____________________________________________________________________________ 
(bērna vārds, uzvārds, personas kods) 

5) ____________________________________________________________________________ 
(bērna vārds, uzvārds, personas kods) 

 Atzīmēt, ja ģimenē ir aizbildnībā esoši un audžuģimenē ievietoti bērni, papildus norādot aizbildniecības 

vai ievietošanu audžuģimenē nodibinātāja iestādes nosaukumu, lēmuma datumu, un 

numuru:______________________________________________________________________________  

 

 Atzīmēt, ja iesniegumam ir pievienotas augstākās izglītības iestādes izziņas vai arī tās ir lejuplādētas 

portālā www.epakalpojumi.lv. 

 

Pabalstu lūdzu pārskaitīt uz banku ___________________________, kontu Nr._____________________ 
 

☐ Apliecinu, ka pašvaldībai ir tiesības iepazīties ar iesniegumā minēto personu datiem, kas nepieciešami 

pabalsta piešķiršanai, t.sk. valsts datu bāzēs un reģistros. 

☐ Apliecinu, ka sniegtās ziņas ir patiesas, un apņemos paziņot pašvaldībai par ziņu jebkādām izmaiņām. 

                                                 
1 Iesniegums aizpildāms tikai portāla www.epakalpojumi.lv pakalpojumā “e-Privilēģijas” 

http://www.epakalpojumi.lv/
http://www.epakalpojumi.lv/
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Ādažu novada domes 2020.gada 30.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.18/2020  

“Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm” 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas un norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums. 

1.1. Atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26. panta pirmajā daļā noteiktajam, 

pašvaldība atbalsta ģimeni, it īpaši daudzbērnu ģimeni, un sniedz tai palīdzību. 

1.2. Domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus “Par pašvaldības pabalstu 

daudzbērnu ģimenēm” (turpmāk – Noteikumi) izriet no likuma “Par pašvaldībām” 43. 

panta trešās daļas.   

2. Īss projekta satura izklāsts. 

1.2. Noteikumi nosaka pabalsta apmēru, personu loku, kurām ir tiesības saņemt pabalstu, kā 

arī pabalsta piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību. 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. 

3.1. Noteikumiem ir tieša ietekme uz pašvaldības budžetu. Pašvaldības budžetā 2020. gadā 

Noteikumu izpildes nodrošināšanai paredzētu 55 000 euro. 

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.  

4.1. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms Noteikumu tiesiskais regulējums, ir daudzbērnu ģimenes, 

kas deklarētas Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā kārtējā kalendāra 

gada 1. janvārī.   

4.2. Noteikumu tiesiskais regulējums tieši neietekmēs uzņēmējdarbības vidi.  

5. Informācija par administratīvajām procedūrām. 

5.1. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties Noteikumu piemērošanā, ir Ādažu novada 

dome.  

5.2. Noteikumi nosaka privātpersonas veicamās darbības un administratīvās procedūras 

pabalsta saņemšanai.    

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. 

6.1. Noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem un 

daudzbērnu ģimenēm. Pēc Noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta 

izskatīšanas domes Izglītības, kultūras sporta un sociālās komitejas sēdē, kā arī to 

publicēšanas pašvaldības tīmekļvietnā www.adazi.lv un sabiedrības pārstāvju izteikto un 

domē saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, būtiskākos no tiem paredzēts iekļaut 

Noteikumos, izvērtējot lietderības apsvērumus. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks  

 

http://www.adazi.lv/

