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Aknīstes novada domes 2020.gada 22.decembra saistošajiem noteikumiem 

Nr.11/2020 

„Grozījumi Aknīstes novada domes 2020.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos 

Nr.5 „Aknīstes novada pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-

19 izplatību””  

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra 

rīkojumu Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 

(turpmāk – MK rīkojums Nr.655) 1.punktu, kas nosaka, ka „visā 

valsts teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija no 2020.gada 

9.novembra līdz 2021.gada 11.janvārim”. Sociālo pakalpojumu 

un sociālās palīdzības likuma 35.panta otrā daļa paredz, ka 

pašvaldība, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, var 

piešķirt ģimenei (personai) pabalstu krīzes situācijā, pārejas 

noteikumu 37.punkta pirmā daļa paredz, ka laikā, kamēr visā 

valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 

izplatību, un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas 

beigām pašvaldība piešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējās 

situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, šā 

likuma 35.panta otrajā daļā noteikto pabalstu krīzes situācijā, kas 

tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

Grozījumi saistošajos noteikumos  paredz palielināt  atbalstu krīzes 

situācijā no 64 euro uz 80 euro vienai personai  laikposmā, kad 

valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu grozījumos tiek precizēts, kas ir pabalsts 

krīzes situācijā un kādos gadījumos piešķir atbalstu krīzes 

situācijā un precizēta informācija par ēdināšanas atbalstu 

bērniem. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālā ietekme uz pašvaldības 

budžetu tiek prognozēta. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Pašvaldības sniegtā materiālā palīdzība sniegs iespēju iedzīvotājiem 

apmierināt pamatvajadzības krīzes situācijā, nodrošinot iedzīvotāju 

dzīves kvalitātes nepazemināšanos. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Saistošie noteikumi tiks ievietoti Aknīstes novada pašvaldības 

mājas lapā www.akniste.lv. 

6. Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām 

Speciāli līdzdalības pasākumi sabiedrībā nav veikti, konsultācijas ar 

privātpersonām nav notikušas. 
 

Domes priekšsēdētāja                                             V.Dzene 

mailto:akniste@akniste.lv
https://likumi.lv/ta/id/313191-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu
https://likumi.lv/ta/id/68488#p35
http://www.akniste.lv/
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APSTIPRINĀTI 

Aknīstes novada domes sēdē 

2020.gada 22.decembrī (prot. Nr.17, 11.#) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.11/2020 

„ Grozījumi Aknīstes novada domes 2020.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos 

Nr.5 „Aknīstes novada pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-

19 izplatību”” 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”43.panta trešo daļu, 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta otro un ceturto daļu, 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 37.punkta 

1.apakšpunktu, Covid -19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 24.panta otro daļu 

 

Izdarīt Aknīstes novada domes 2020.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5 

„Aknīstes novada pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību” 

šādus grozījumus:  

1. Izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā: 

“Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta otro un ceturto daļu, Covid 

-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 24.panta otro daļu”.  

2. Izteikt 3.punktu un 3.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“3. Pabalstu krīzes situācijā piešķir personai laika posmā, kad valstī ir 

izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību un vienu mēnesi pēc 

ārkārtējās situācijas beigām, ja persona no tās gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati 

saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama 

materiāla palīdzība, ja tā nesaņem valsts dīkstāves pabalstu un bezdarbnieka 

pabalstu, kā arī  personas mājsaimniecībā dod atļauju izmantot sociālās 

palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammā 

(SOPA) pieejamās valsts un pašvaldības datu bāzes situācijas izvērtējumam un 

ja tā atbilst kādam no šādiem kritērijiem: 

3.1. ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju būtiski samazinājušies 

ienākumi vai nav ienākumu, salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu pirms 

ārkārtējās situācijas iestāšanās, nespēj veikt visus obligātos maksājumus, nespēj 

nodrošināt savas un ģimenes locekļu pamatvajadzības, kā arī nepieciešams 

saņemt materiālu un psihosociālu palīdzību (piemēram, persona ir bezalgas 

atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas vai 

uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas - 

pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, u.c., ko persona 

apstiprina ar dokumentiem)”. 

3. Izteikt  4.punktu šādā redakcijā: 

“4. Pabalsta krīzes situācijā apmērs ārkārtējās situācijas sakarā ar COVID-19 

izplatību laikā vienai personai jeb vienam ģimenes loceklim 80.00 euro mēnesī 

triju mēnešu periodā.  

4. Izteikt 11.punktu šādā redakcijā:  

mailto:akniste@akniste.lv


“11. No 27.11.2020. līdz Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas beigām  piešķir 

brīvpusdienas 5.-6.klašu skolēniem, kuri deklarēti Aknīstes novada teritorijā, 

piegādājot mācību dienās siltas brīvpusdienas mājās 1.65 euro apmērā vienam 

izglītojamam; 

5. Papildināt 11.punktu ar 111.punktu šādā redakcijā: 

“111. No 03.11.2020. līdz Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas beigām  

piešķir brīvpusdienas 7.-12.klašu skolēniem, kuri deklarēti Aknīstes novada 

teritorijā, piegādājot mācību dienās siltas brīvpusdienas mājās 1.65 euro 

apmērā vienam izglītojamam.” 

 
 

 

Domes priekšsēdētāja       V.Dzene 
 


