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Grozījums Ilūkstes novada pašvaldības 2012.gada 26.aprīļa 
saistošajos noteikumos Nr.7 /2012 

 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”  
 

 
 

                                                                        Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”   
 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” šādu grozījumu:  
 
1.1. papildināt saistošos noteikumus ar  4.2.3 apakšpunktu šādā redakcijā:  

„4.2.3 ja abi jaundzimušā bērna vecāki ir deklarējuši savu dzīvesvietu Ilūkstes 
novada administratīvajā teritorijā, bet tikai viens jaundzimušā bērna vecāks no 
abiem vecākiem ir deklarējis savu dzīvesvietu Ilūkstes novada administratīvajā 
teritorijā ne mazāk par 12 mēnešiem pirms bērna piedzimšanas, pabalsta summa ir 
50% apmērā no šo noteikumu 5.punktā minētā pabalsta summas.”. 

 
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Ilūkstes novada 

pašvaldības informatīvajā izdevumā „Il ūkstes Novada Vēstis”. 
 
 
 
Domes priekšsēdētāja vietnieks                                                Maigurs Krievāns 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Paskaidrojuma raksts 
Il ūkstes novada pašvaldības 2014.gada 30.oktobra saistošajiem noteikumiem 

„Groz ījums Ilūkstes novada pašvaldības 2012.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos 
Nr.7/2012 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”” 

 
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 
1.Saistošo noteikumu 
nepieciešamības pamatojums 

Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2012. gada 26.aprīļa 
saistošajos noteikumos Nr.7/2012 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei 
sakarā ar bērna piedzimšanu”  izstrādāti pamatojoties uz Likuma 
„Par pašvaldībām” 43.panta 3.daļu, kura nosaka, ka dome ir tiesīga 
izdot saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo 
funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. 

Saistošo noteikumu 4.2.apakšpunkts nosaka, ka viens no 
nosacījumiem, lai ģimene saņemtu vienreizēju pabalstu sakarā ar 
bērna piedzimšanu, abiem bērna vecākiem ir jābūt deklarējušiem 
dzīvesvietu Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā ne mazāk par 
12 mēnešiem pirms bērna piedzimšanas.  
Statistikas dati liecina, ka Ilūkstes novada pašvaldībā 2014.gadā  
deklarēti 63 jaundzimušie bērni, no kuriem 40 ir saņēmuši Ilūkstes 
novada sociālajā dienestā pozitīvu lēmumu t.sk., arī piedzimšanas 
pabalstu. 
11 jaundzimušo bērnu vecāki, sakarā ar neatbilstību spēkā 
esošajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 7/2012, griezās Ilūkstes 
novada domē ar lūgumu piešķirt bērna piedzimšanas pabalstu. 
 

2.Īss saistošo noteikumu satura 
izklāsts 

Saistošo noteikumu grozījumi paredz paplašināt bērna piedzimšanas 
pabalsta saņēmēju mērķgrupu, piešķirot šo pabalstu 50% apmērā no 
pabalsta summas situācijās, kad  tikai viens jaundzimušā bērna 
vecāks no abiem vecākiem ir deklarējis savu dzīvesvietu Ilūkstes 
novada administratīvajā teritorijā ne mazāk par 12 mēnešiem pirms 
bērna piedzimšanas. 

 
3. Informācija par plānoto 
saistošo noteikumu ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta  
būtiski palielināta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžeta 
izdevumu daļu. 
Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav  
nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba  
vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.  
 

4. Informācija par plānoto 
saistošo noteikumu ietekmi uz 
sabiedrību un uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā  
 

 
Noteikumu tiesiskais regulējums neietekmēs uzņēmējdarbības vidi.  

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām  
 

Institūcija, kurā persona var vērsties saistošo noteikumu 
piemērošanā, ir Ilūkstes novada Sociālais dienests. 
 

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām  
 

Saistošo noteikumu projekts ir izskatīts Ilūkstes novada  
domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā, Finanšu 
komitejā.  
 

 
 
Domes priekšsēdētāja vietnieks                                                          Maigurs Krievāns 


