
Paskaidrojuma raksts 
Mālpils novada domes 2012.gada 29.februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 3 

„Par bērna piedzimšanas pabalstu Mālpils novadā” 
 

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts 
Šie saistošie noteikumi nosaka bērna piedzimšanas pabalsta apmēru un personas, 
kurām ir tiesības saņemt šo pabalstu, kā arī pabalsta piešķiršanas kārtību Mālpils 
novadā sākot ar 2012.gada 1.janvāri. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 200 lati 
par vienu bērnu, 500 lati par dvīņiem un 1000 lati par trīņiem. Tiesības saņemt 
pabalstu būs vienam no bērna vecākiem, ja bērna deklarētā dzīvesvieta ir Mālpils 
novadā un Mālpils novada administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējuši 
abi vecāki, no kuriem viens vismaz 9 mēnešus pirms bērna piedzimšanas. Ja 
pašvaldības administratīvajā teritorijā pamata dzīves vietu vismaz 9 mēnešus pirms 
bērna piedzimšanas ir deklarējis tikai viens no vecākiem, pabalsta apmērs ir divas 
reizes mazāks. 
 

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums 
Mālpils novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja ierosināja pašvaldības domi izstrādāt 
un realizēt ģimeņu atbalsta pasākumu plānu, lai atbalstītu un motivētu stipras, lielas 
un veiksmīgas ģimenes un uzlabotu pēdējos gados stipri pasliktinājušos demogrāfisko 
situāciju Mālpils novada pašvaldībā. Kā viens no pasākumu plāniem tika ierosināts 
rast iespēju materiāli atbalstīt ģimenes bērna piedzimšanas gadījumā, un sniegt 
materiālu pabalstu jaundzimušā bērna pamatvajadzību nodrošināšanai. 
 

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu 
2011.gadā Mālpils novadā reģistrēti 19 dzimuši bērni. Ņemot vērā 2011.gada 
statistiku, pieņemts, ka 2012.gadā varētu piedzimt līdzvērtīgs bērnu skaits. Ja par 
katru jaundzimušo paredzēts pabalsts 200 latu apmērā, gadā pašvaldības budžetam 
tie varētu būt papildus izdevumi 3800 latu apmērā. 
 

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Netiek plānota ietekme uz uzņēmējdarbības vidi. 
 

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām 
procedūrām 

Saistošie noteikumi būtiski neietekmēs administratīvās procedūras. Lēmumu par 
pabalsta piešķiršanu un pabalstu izmaksās Mālpils novada pašvaldības aģentūra 
„Mālpils sociālais dienests”. 
  

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 
Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas, bet daudzi bērnu vecāki, reģistrējot 
bērna dzimšanu Mālpils novada Dzimtsarakstu nodaļā, ir interesējušies par 
pašvaldības atbalstu bērna piedzimšanas gadījumā un atzinuši, ka materiālā pabalsta 
piešķiršana tiktu vērtētā kā pašvaldības ieinteresētība un atbalsts ģimenei. Saistošo 
noteikumu izstrādes procesā tika ņemts vērā regulējums citās Latvijas pašvaldībās. 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs:                  A.Lielmežs 
 


