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SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 3 

Par bērna piedzimšanas pabalstu Mālpils novadā 
 

APSTPRINĀTI 
Ar Mālpils novada domes 

29.02.2012. sēdes lēmumu Nr.3/11 
Grozījumi apstiprināti ar Mālpils novada domes 

2013.gada 18. decembra sēdes lēmumu  Nr.19/19 
 

 
Izdoti saskaņā ar 

likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu 
un Euro ieviešanas kārtības likuma  

31.panta pirmo un trešo daļu 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka bērna piedzimšanas pabalsta apmēru, personas, kam ir 

tiesības saņemt šo pabalstu, un pabalsta piešķiršanas kārtību. 

2. Bērna piedzimšanas pabalsts (turpmāk – Pabalsts) ir Mālpils novada pašvaldības 

brīvprātīgā iniciatīva ar mērķi uzlabot demogrāfisko situāciju Mālpils novadā. 

3. Tiesības saņemt Pabalstu par katru jaundzimušo bērnu ir vienam no bērna 

vecākiem, ja bērna deklarētā dzīves vieta ir Mālpils novadā un Mālpils novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā pamata dzīves vietu deklarējuši abi vecāki, no 

kuriem viens vismaz 9 (deviņus) mēnešus pirms bērna piedzimšanas. 

4. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir EUR 284,57 (divi simti astoņdesmit četri euro 

un piecdesmit septiņi centi) par bērnu, EUR 711,44 (septiņi simti vienpadsmit euro 

un četrdesmit četri centi) par dvīņiem, EUR 1422,87 (viens tūkstotis četri simti 

divdesmit divi euro un astoņdesmit septiņi centi) par trīņiem (Ar grozījumiem, kas izdarīti 

ar 2013. gada 18. decembra domes lēmumu Nr. 19/19).  

5. Ja pašvaldības administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu vismaz 9 (deviņus) 

mēnešus pirms bērna piedzimšanas ir deklarējis tikai viens no vecākiem, pabalsta 

apmērs ir divas reizes mazāks. 

6. Pabalstu var saņemt arī persona, kura ir ņēmusi aizbildnībā bērnu līdz 6 mēnešu 

vecumam, ja Pabalsts nav jau izmaksāts vienam no bērna vecākiem. 

7. Pabalsts paredzēts jaundzimušā pamatvajadzību nodrošināšanai - higiēnas 

priekšmetu, kā arī mīkstā inventāra un citu bērna audzināšanai un kopšanai 

paredzētu priekšmetu iegādei. 



8. Lēmumu par Pabalstu piešķiršanu pieņem un Pabalstu izmaksā Mālpils novada 

pašvaldības aģentūra „Mālpils sociālais dienests” (turpmāk – Sociālais dienests”). 

9. Sociālajam dienestam pirms pabalsta piešķiršanas ir tiesības apsekot ģimeni 

dzīvesvietā, ja saņemta informācija, ka bērnam netiek nodrošināta pietiekama 

aprūpe. Ja apsekošanā tiek konstatēts, ka bērnam netiek nodrošināta pietiekama 

aprūpe, tad pabalsts tiek piešķirts mantiskā veidā. 

10.  Pabalstu var pieprasīt 3 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas vai aizbildņa 

iecelšanas dienas. 

11.  Pabalsta pieprasītājam jāiesniedz iesniegums, bērna dzimšanas apliecības kopija. 

12.  Lēmums par Pabalsta piešķiršanu tiek pieņemts viena mēneša laikā no visu 

lēmuma pieņemšanai nepieciešamo dokumentu un ziņu saņemšanas. 

13.  Pabalsts netiek piešķirts, ja bērns pēc dzimšanas ir nodzīvojis mazāk par sešām 

diennaktīm, kā arī gadījumos, kad bērns ir ievietots ārpusģimenes aprūpē. 

14.  Sociālā dienesta lēmumu par Pabalsta piešķiršanu var apstrīdēt Mālpils novada 

pašvaldībā. 

15.  Vecāki, kuriem bērns dzimis 2012.gadā līdz noteikumu spēkā stāšanās dienai, 

pabalstu var pieprasīt 3 mēnešu laikā no Noteikumu spēkā stāšanās dienas. 

16.  Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.   

 

 

Novada domes 

priekšsēdētājs         A.Lielmežs 

 


