
 

 

 

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Ādažu novadā 

 
2020.gada 24.novembrī                             Nr.34/2020  

 

Grozījumi Ādažu novada domes 2020. gada 30. jūnija saistošajos noteikumos 

Nr.18/2020 “Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm”  

 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par 

pašvaldībām" 43. panta trešo daļu. 

1. Izdarīt šādus grozījumus Ādažu novada domes 2020. gada 30. jūnija saistošajos 

noteikumos Nr.18/2020 “Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm”:  

1.1. aizstāt 3.1. punktā vārdus “pamata dzīvesvietā” ar vārdiem “deklarētā 

dzīvesvietā“; 

1.2. papildināt noteikumus ar 3.¹ punktu šādā redakcijā: 

“3.¹  Pabalstu var saņemt arī daudzbērnu ģimene, kas atbilst Noteikumos 

noteiktajiem kritērijiem, ja kalendārā gada laikā tajā ir piedzimis bērns, 

kura dzīvesvieta deklarēta Ādažu novada administratīvajā teritorijā”.  

2.  Noteikumi piemērojami ar 2021. gada 1. janvāri.  

 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks 



 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Ādažu novada domes 2020.gada 27.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.34/2020  

“Grozījumi Ādažu novada domes 2020. gada 30. jūnija saistošajos noteikumos 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 pirmajai daļai, pašvaldība atbalsta 

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

1.2. Domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus “Par pašvaldības pabalstu 

daudzbērnu ģimenēm” izriet no likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešās daļas.   

2.  Īss noteikumu projekta satura izklāsts. 

Noteikumu grozījumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka, ka uz daudzbērnu ģimenes pabalstu 

var pretendēt arī ģimene, ja  kārtējā kalendāra gadā tajā piedzimst bērns.    

3.    Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. 

       Noteikumu grozījumiem nav tiešas ietekmes uz pašvaldības budžetu, jo līdzekļi pabalstu 

izmaksai pašvaldības budžetā tika apstiprināti iepriekš. 

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

un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.  

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

kurās bērni piedzimt kārtējā kalendāra gadā pēc 1.janvāra un kura dzīvesvieta deklarēta 

Ādažu novada administratīvajā teritorijā.  

4.2. Noteikumu tiesiskais regulējums uzņēmējdarbības vidi neietekmēs tieši.  

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 

pašvaldības noteiktā pabalsta saņemšanai.    

6.    Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. 

       Noteikumu projekts tika izskatīts domes Finanšu komitejā. Pēc 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/

