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AKNĪSTES NOVADA DOME 
Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208, 
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Aknīstes novada domes 2020.gada 27.maija saistošo noteikumu Nr.6/2020 

“Grozījums Aknīstes novada domes 2018.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.11/2018 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, 

neizvērtējot to materiālo stāvokli”” 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

 Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošo noteikumu grozījumi izstrādāti, lai precizētu 

bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanas nosacījumu, 

kā pabalsts piešķirams, ja bērna dzimšanas apliecībā ir 

ierakstīts tikai viens vecāks. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Saistošajos noteikumos paredzēts precizēt, papildinot 

saistošos noteikumus ar papildus pabalsta piešķiršanas 

nosacījumu, proti, ja bērna dzimšanas apliecībā ir 

ierakstīts tikai viens vecāks un deklarētā dzīvesvieta ir 

novada administratīvajā teritorijā, pabalsta apmērs ir 

150.00 euro. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu grozījumu īstenošanas rezultātā 

tiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības 

budžetu. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošie noteikumi tiks publicēti Aknīstes novada 

pašvaldības laikrakstā "Aknīstes Novada Vēstis" un 

ievietoti Aknīstes novada pašvaldības mājaslapā 

www.akniste.lv. 

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas. 

 

Domes priekšsēdētāja       V.Dzene  
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Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208, 

Tālrunis, fakss 65237751, e-pasts: akniste@akniste.lv 

                    APSTIPRINĀTI 

Aknīstes novada domes sēdē 

2020.gada 27.maijā (prot.Nr.9, 19.#) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.6/2020 

“Grozījums Aknīstes novada domes 2018.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.11/2018 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, 

neizvērtējot to materiālo stāvokli”” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma  

"Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu 

 

1. Izdarīt Aknīstes novada domes 2018.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.11/2018 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, 

neizvērtējot to materiālo stāvokli” šādu grozījumu: 

1.1. Papildināt saistošo noteikumu 12.punktu ar 12.3.apakšpunktu šādā 

redakcijā: 

“12.3.  Ja bērna dzimšanas apliecībā ir ierakstīts tikai viens vecāks un 

deklarētā dzīvesvieta ir novada administratīvajā teritorijā, pabalsta apmērs ir 

150.00 euro.” 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā. 
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