
PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Ilūkstes novada pašvaldības 22.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.4/2016 

„Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu Ilūkstes novada pašvaldībā” 
 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 
 
1.Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

         
         Vienreizējais  pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu ir 
Ilūkstes novada pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva. Šo pabalstu  
pašvaldība piešķir pamatojoties uz  domes 26.04.2012. izdotajiem  
saistošajiem  noteikumiem  Nr.7/2012 „Par vienreizēju pabalstu 
ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu” (turpmāk – saistošie 
noteikumi)  ar mērķi uzlabot demogrāfisko situāciju Ilūkstes novadā 
un materiāli atbalstīt jaundzimušā pamatvajadzību nodrošināšanu. 
Saistošie noteikumi ir vairākkārt grozīti un šobrīd grozījumu  normu 
apjoms pārsniedz pusi no saistošo noteikumu spēkā esošo normu 
apjoma, tāpēc saistošie noteikumi tiek pieņemti jaunā redakcijā. 

 
2.Īss projekta satura izklāsts 

         Saistošajos noteikumos noteikts, ka vienreizēju pabalstu 
ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu Ilūkstes novada pašvaldībā 
piešķir, ja: 

• jaundzimušā bērna dzīvesvieta Ilūkstes administratīvajā 
teritorijā ir no bērna reģistrācijas dienas (pirmā vieta); 

• bērna vecāks nepārtraukti ir deklarējis savu dzīvesvietu 
Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā ne mazāk par 12 
(divpadsmit) mēnešiem pirms bērna dzimšanas un pabalsts 
sakarā ar bērna dzimšanu nav saņemts citā pašvaldībā; 

• piedzimšanas pabalsta apmērs ir 150 euro; 
• 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. 

 
3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 

 
           Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta  
būtiski palielināta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžeta 
izdevumu daļu. Vidēji gadā pabalstu saņem 56 ģimenes. 
Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav  
nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba  
vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.  

 
4. Informācija par plānoto projekta 
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  
 

Konsultācijas nav notikušas. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                         Stefans Rāzna 


