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APSTIPRINĀTI 

 ar Riebiņu  novada domes  

26.01.2016. sēdes  

lēmumu Nr. 3 (prot. Nr. 2) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.7/2016 

 

Par vienreizēju bērna piedzimšanas pabalstu ģimenei 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 

43.panta trešo daļu 

 
1. Saistošie noteikumi nosaka personas, kurām ir tiesības saņemt pabalstu bērna 

piedzimšanas gadījumā (turpmāk – pabalsts), tā apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību. 

2. Pabalsts ģimenei tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā vajadzību 

nodrošināšanai, neizvērtējot ģimenes materiālo stāvokli 

3. Tiesības saņemt pabalstu ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un 

ārzemniekiem, kuriem piešķirts personas kods un bērna vecākiem ne mazāk kā pēdējos 12 

mēnešus pirms bērna piedzimšanas, kā arī jaundzimušajam, pamata dzīvesvieta ir deklarēta 

Riebiņu novada administratīvajā teritorijā.  

4. Pabalstu piešķir un izmaksā vienam no jaundzimušā bērna vecākiem vai personai, kura 

adoptējusi bērnu, vai personai, kura ar bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni bērnam līdz sešu 

mēnešu vecumam (turpmāk – pabalsta pieprasītājs), ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna 

vecākiem. 

5. Pabalsta apmērs ir: 

5.1. 75 euro, ja vienam no bērna vecākiem ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna 

piedzimšanas pamata dzīvesvieta ir deklarēta Riebiņu novada administratīvajā teritorijā.  

5.2. 150 euro, ja abiem no bērna vecākiem ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna 

piedzimšanas pamata dzīvesvieta ir deklarēta Riebiņu novada administratīvajā teritorijā.  

6. Pabalstu var pieprasīt sešu mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas. 

7. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs, Riebiņu novada Sociālajā dienestā (turpmāk 

tekstā – Dienests) iesniedz: 

7.1. iesniegumu sakarā ar bērna piedzimšanu,  

7.2. bērna dzimšanas apliecības kopiju vai bāriņtiesas lēmumu par aizbildniecības 

nodibināšanu, ja pabalstu pieprasa jaundzimušā bērna aizbildnis, ja šī informācija nav 

Riebiņu novada domes rīcībā. 

 7.3. izziņu par bērna deklarēto dzīvesvietu, ja šī informācija nav Dienesta rīcībā. 
8. Ja bērna piedzimšanas fakts reģistrēts ārvalstīs, pabalsta pieprasītājs Dienestā iesniedz 

rakstveida iesniegumu sakarā ar bērna piedzimšanu, ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu 

dokumentu par bērna piedzimšanas fakta reģistrāciju (ja dokuments par bērna piedzimšanas fakta 



reģistrāciju sastādīts svešvalodā, nepieciešams pievienot normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

apliecinātu tulkojumu valsts valodā) un uzrāda personu apliecinošu dokumentu. 

9. Dienestam pirms pabalsta piešķiršanas ir tiesības apsekot ģimeni dzīvesvietā. Ja 

apsekošanā tiek konstatēts, ka bērnam nav nodrošinātas nepieciešamās higiēnas preces, apģērbs, 

sadzīves priekšmeti, tad Dienestam ir tiesības pabalstu izsniegt mantiskā veidā.  

10. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, Dienests pieņem 

viena mēneša laikā, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem un pārbaudot valsts un 

pašvaldības datu reģistros pieejamās ziņas par jaundzimušo un viņa vecākiem.  

11. Pabalstu nepiešķir, ja jaundzimušais pēc dzimšanas ir nodzīvojis mazāk kā septiņas 

diennaktis, kā arī gadījumos, ja jaundzimušais ir ievietots valsts, pašvaldības vai nevalstisko 

organizāciju bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā un ir pilnā tās 

apgādībā. 

12. Pabalsts tiek piešķirts par katru jaundzimušo, kas dzimis pēc 2015.gada 31.decembra. 

13. Dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Riebiņu novada domē. 

14. Noteikumi publicējami un stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45.pantā noteiktajā 

kārtībā. 

 

 

Domes priekšsēdētājs             P. Rožinskis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
http://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p45


 

Saistošo noteikumu Nr.7/2016 

Par vienreizēju bērna piedzimšanas pabalstu ģimenei 

Paskaidrojuma raksts 

 

I. Normatīvā akta projekta izstrādes nepieciešamība 

1.  Pamatojums  Saistošie noteikumu projekts izstrādāts, pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām”43.panta trešo daļu, lai nodrošinātu pašvaldības 

autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. 

2.  Pašreizējā situācija 

un problēmas  

Ņemot vērā iesniegumu no novada nevalstiskajām biedrībām, 

kuras pārstāv iedzīvotāju intereses, kurā tiek  lūgts  atbalsts 

ģimenēm sakarā ar bērna piedzimšanu tika izstrādāts projekts 

jauniem saistošajiem noteikumiem. 

Līdz šim novadā netika piešķirts pabalsts bērna piedzimšanai. 

3.  Normatīvā akta 

projekta būtība  

2. Saistošie noteikumi „Par vienreizēju pabalstu ģimenei 

sakarā ar bērna piedzimšanu” paredz palīdzības saņemšanas 

veidus, apmērus un kārtību, norādot iesniedzamos dokumentus 

palīdzības saņemšanai,  

 

II. Normatīvā akta projekta ietekme uz sabiedrību  

1.  Sabiedrības mērķa 

grupa  

Fiziskas personas, kuras Riebiņu novada teritorijā deklarējušas 

savu pamata dzīvesvietu.  

2.  Ietekme uz 

uzņēmējsabiedrības 

vidi pašvaldības 

teritorijā  

Nav attiecināms  

3.  Administratīvās 

procedūras 

raksturojums  

Administratīvās procedūras netiek mainītas  

III. Normatīvā akta projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu  

1.  Finansiālā ietekme  Ņemot vērā ikgadējo statistiku par bērna piedzimšanu novadā, 

kad gadā piedzimst vidēji ap 30 bērni, papildus sociālajā budžetā 

būs nepieciešami vēl 4500 euro.  

2.  Cita informācija  Nav  

IV. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde  

1.  Kā tiks nodrošināta 

normatīvā akta 

izpilde no 

pašvaldības puses – 

Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju funkcijas 

netiks paplašinātas.  



vai tiek radītas 

jaunas institūcijas 

vai paplašinātas 

esošo institūciju 

funkcijas  

2.  Kā sabiedrība tiks 

informēta par 

normatīvā akta 

ieviešanu  

Normatīvais akts tiks publicēts Riebiņu novada domes 

informatīvajā izdevumā “Riebiņu Novada Ziņas”, Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā un 

pašvaldības mājas lapā www.riebini.lv.  

V. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu  

1.  Ar kādiem sabiedrības 

pārstāvjiem konsultācijas ir 

notikušas  

Tika saņemts iesniegums no novada nevalstiskajām 

biedrībām 

2.  Kāds konsultāciju veids ir 

izmantots  

Nav  

3.  Cita informācija   Nav 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                         P. Rožinskis 


