
 
             
 
                          
 
 
 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI  Nr. 9/2013 

 
Ilūkstē 2013.gada 26.septembrī 

 
APSTIPRINĀTI 

ar Ilūkstes novada domes 
26.09.2013. lēmumu Nr.402 

(prot. Nr.18, 23.§) 
 
 

Groz ījumi Il ūkstes novada pašvald ības 2012. gada 26.apr īļa saistošajos noteikumos 
Nr.7/2012 “Par vienreiz ēju pabalstu ģimenei sakar ā ar bērna piedzimšanu” 

 
 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta  
pirmās daļas 6.punktu, 43.panta trešo daļu 

  
 
 
1. Izdarīt Ilūkstes novada pašvaldības 2012.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7/2012 „Par 
vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu” (Ilūkstes Novada Vēstis, 2012, Nr.4) 
šādus grozījumus: 

1.1. Izteikt 4.punkta 4.2 . apakšpunktu šādā redakcijā: 

„4.2. ja abi bērna vecāki ir deklarējuši dzīvesvietu Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā ne 
mazāk par 12 mēnešiem pirms bērna piedzimšanas, izņemot gadījumu, kad pabalstu izmaksā 
personai, kura jaundzimušo bērnu ņēmusi aizbildnībā, ja pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem”; 

1.2. Papildin āt 4.punktu ar 4.2. 1 un 4.2. 2 apakšpunktiem šādā redakcijā: 

„4.2.1 ja bērna dzimšanas apliecībā ir reģistrēts tikai viens bērna vecāks, un šis vecāks ir deklarējis 
dzīvesvietu Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā ne mazāk par 12 mēnešiem pirms bērna 
piedzimšanas; 

4.2.2 ja viens no bērna vecākiem ir deklarējis dzīvesvietu Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā 
ne mazāk par 12 mēnešiem pirms bērna piedzimšanas, bet otrs bērna vecāks ir miris’’; 

1.3. Aizst āt 5.punktā apzīmējumu, skaitli un vārdus „Ls 200 (divi simti lati)” ar skaitli un vārdu „300 
euro”. 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                       Stefans Rāzna  

 



 
PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

       Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošajiem noteikumiem  Nr. 9/2013 

‘’Groz ījumi Il ūkstes novada pašvald ības 2012.gada 26.apr īļa saistošajos noteikumos 
Nr.7/2012 “Par vienreiz ēju pabalstu ģimenei sakar ā ar bērna piedzimšanu”’’ 

 

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas 

Norādāmā informācija 

 
1.Saistošo noteikumu 
projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

26.04.2012. saistošie noteikumi „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā 
ar bērna piedzimšanu” (turpmāk „saistošie noteikumi”) pašvaldībā tiek 
piemēroti no 2012. gada 19.maija.    

Administrējot minētos saistošos noteikumus ir radusies nepieciešamība 
tos grozīt, precizējot vienreizējā pabalsta saņēmēju loku un palielinot 
pabalsta apmēru. 

 
2. Īss saistošo 
noteikumu projekta 
satura izklāsts 

Saistošajos noteikumos tiek precizēts bērna piedzimšanas pabalsta 
saņēmēju loks, nosakot, ka pabalstu var saņemt, ja abi bērna vecāki ir 
deklarējuši dzīvesvietu Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā ne mazāk 
par 12 mēnešiem pirms bērna piedzimšanas, izņemot gadījumu, kad 
pabalstu izmaksā personai, kura jaundzimušo bērnu ņēmusi aizbildnībā, ja 
pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem, kā arī  
tiek palielināts pabalsta apmērs no 200 latiem (284,57  euro)  uz 300 euro. 

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Saistošie noteikumi būtiski neietekmēs pabalsta saņēmēju skaitu un 
pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Saistošos noteikumus administrē Ilūkstes novada Sociālais dienests. 

6.Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas 
 

 
  
Domes priekšsēdētājs                                                                                  Stefans Rāzna 

 


