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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

           Ilūkstē 

 

2016.gada 22.decembrī                   Nr. 4 /2016 
              prot. Nr.18, 6.§ 

 
Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu Ilūkstes novada pašvaldībā 

 
 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu 
 

1. Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu (turpmāk- pabalsts) ir Ilūkstes 
novada pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva ar mērķi uzlabot demogrāfisko situāciju Ilūkstes 
novadā un tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā pamatvajadzību 
nodrošināšanai. 

2. Šie saistošie noteikumi nosaka personas, kurām ir tiesības saņemt pabalstu, tā apmēru, 
piešķiršanas un izmaksas kārtību, kā arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību. 

3. Tiesības saņemt pabalstu ir: 

3.1. vienam no jaundzimušā bērna vecākiem; 

3.2. personai, kura jaundzimušo bērnu ņēmusi aizbildnībā, ja pabalsts nav izmaksāts bērna 
vecākiem.  

4. Šo noteikumu 3.punktā minētās personas saņem pabalstu, ja: 

4.1. jaundzimušā bērna dzīvesvieta, no bērna dzimšanas reģistrācijas dienas, ir deklarēta 
Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā; 

4.2. vismaz viens jaundzimušā bērna vecāks nepārtraukti ir deklarējis savu pamatdzīvesvietu  
Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā ne mazāk par 12 (divpadsmit) mēnešiem pirms 
bērna piedzimšanas, izņemot gadījumu, kad pabalstu pieprasa jaundzimušā bērna aizbildnis, 
un pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu nav saņemts citā pašvaldībā;  

4.3. pabalsts tiek pieprasīts ne vēlāk kā 12 (divpadsmit) mēnešu laikā pēc bērna 
piedzimšanas; 

4.4. ja abu vecāku vai vecāka (ja bērnam dzimšanas apliecībā norādīts tikai viens no 
vecākiem) deklarētā dzīvesvieta nepārtraukti 12 (divpadsmit) mēnešus ir bijusi Ilūkstes 
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, tad pabalsts tiek izmaksāts divkāršā apmērā.  

5. Pabalsta apmērs ir 150.00 euro (viens simts piecdesmit euro) par katru jaundzimušo bērnu. 

6. Lai saņemtu pabalstu, šo saistošo noteikumu 3.punktā norādītā persona vēršas Ilūkstes novada 
Sociālajā dienestā, iesniedzot rakstveida iesniegumu. 

7. Pabalstu izmaksā Ilūkstes novada pašvaldības kasē vai ar bankas pārskaitījumu uz pabalsta 
pieprasītāja norādīto bankas kontu. 
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8. Ja Sociālā dienesta rīcībā ir informācija no bāriņtiesas par to, ka tiek lemts par jaundzimušā 
bērna ārpusģimenes aprūpi, tad pabalsta izmaksu var atteikt.  

9. Pabalsta izmaksu var aizturēt, ja bērna vecāki vai cita par bērnu likumīgi atbildīgā persona to 
faktiski nekopj un neapgādā. Šajā gadījumā Ilūkstes novada Sociālā dienesta vai Ilūkstes novada 
bāriņtiesas darbinieks, apsekojot bērnu dzīvesvietā, sastāda par to apsekošanas aktu, ko izmanto 
par pamatu, izlemjot par turpmāko rīcību un pieņemot lēmumu. 

10. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu persona mēneša laikā var apstrīdēt Ilūkstes 
novada domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

11. Ilūkstes novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā 
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

12. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas Ilūkstes 
novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Il ūkstes Novada Vēstis”. 

13. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudē Ilūkstes novada pašvaldības 
2012.gada 26.aprīļa saistošie noteikumi Nr. 7/2012 “Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar 
bērna piedzimšanu”. 

14. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudē Ilūkstes novada pašvaldības 
2013.gada 26.septembra saistošie noteikumi Nr. 9/2013 “Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 
2012.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7/2012  “Par vienreizēju pabalstu ģimenei 
sakarā ar bērna piedzimšanu”” . 

15. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudē Ilūkstes novada pašvaldības 
2014.gada 30.oktobra saistošie noteikumi Nr. 9/2014 “Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 
2012.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7/2012  “Par vienreizēju pabalstu ģimenei 
sakarā ar bērna piedzimšanu”” . 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                             Stefans Rāzna 
    


