
 

LATVIJAS  REPUBLIKA 

 PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģistrācijas Nr. 90000057511, Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., tālr./fax 64107871 

 e-pasts – dome@priekulunovads.lv 

 

APSTIRINĀTI 

Priekuļu novada pašvaldības domes 

2017.gada 23.novembra sēdē,  

protokols Nr.13, p.19 

 

precizēti 
2017.gada 28.decembra domes sēdē, 

protokols Nr.14, p.6 

 

Saistošie noteikumi Nr.13/2017 

“Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības 2012.gada 26.janvāra Saistošajos 

noteikumos Nr.3 "PAR VIENREIZĒJU PABALSTU ĢIMENEI SAKARĀ AR BĒRNA 

PIEDZIMŠANU"” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma  

“Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu 

 

 

1. Izdarīt Priekuļu novada pašvaldības 2012.gada 26.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.3 

"PAR VIENREIZĒJU PABALSTU ĢIMENEI SAKARĀ AR BĒRNA PIEDZIMŠANU" šādus 

grozījumus: 

1.1. izteikt 3.punktu šādā redakcijā: 

„3.Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu par katru Priekuļu novadā dzīvesvietu pirmreizēji 

deklarētu jaundzimušo ir bērna vecākiem, izņemot personām, kurām izsniegta termiņuzturēšanās 

atļauja ja vismaz viens no bērna vecākiem ir deklarējis pamata dzīvesvietu Priekuļu novada 

administratīvajā teritorijā un pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu nav saņemts citā pašvaldībā.” 

1.2. izteikt 4.punktu šādā redakcijā: 

„4. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 100,00 euro.” 

1.3. papildināt ar  41.punktu šādā redakcijā:  

“41. Ja abu vecāku vai vecāka (ja bērnam dzimšanas apliecībā ir uzrādīts tikai viens 

vecāks) deklarētā dzīvesvieta vismaz pēdējos 12 mēnešus ir Priekuļu novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā, tad pabalsts tiek izmaksāts divkāršā apmērā (tas ir 200,00 euro).” 

2. Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā 

noteiktajā kārtībā. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                      E.Stapulone  
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Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.13/2017 

 

„Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības 2012.gada 26.janvāra saistošajos  

noteikumos Nr.3  „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”” 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Paskaidrojuma raksta                                               

sadaļa     

 

Norādāmā informācija   

1.Projekta nepieciešamības 

pamatojums. 

 

 

Saistošie noteikumi ir nepieciešami, lai precizētu personu 

loku, kurām ir tiesības saņemt vienreizējo pabalstu sakarā ar 

bērna piedzimšanu un pabalsta apmēru.   

2.Īss projekta satura izklāsts 

 

Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir atbalsts vecākiem 

sakarā ar bērna piedzimšanu, pabalsta apmēru diferencējot 

pēc vecāku nodzīvotā laika Priekuļu novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā. 

Ar šiem saistošiem noteikumiem tiek noteikts, ka pabalsts ir 

vienreizējs un tā apmērs ir EUR 100, un EUR 200, ja abi 

bērna vecāki vismaz 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas 

ir deklarējuši savu dzīves vietu Priekuļu novada 

administratīvajā teritorijā.  

 

3.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu. 

Saistošo noteikumu īstenošanai tiek prognozēta nebūtiska 

finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu. 

 

4.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā. 

Uzņēmējdarbības vidi saistošie noteikumi neietekmēs. 

5.Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām. 

Administratīvās procedūras netiek mainītas. 

6.Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām. 

Saistošie noteikumi izdoti ņemot vērā iedzīvotāju 

priekšlikumus. 

 

Domes priekšsēdētāja         E.Stapulone 
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