
 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

AKNĪSTES NOVADA DOME 
Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208, 

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

Aknīstes novada domes 2021.gada 27.janvāra saistošajiem noteikumiem 

Nr.4/2021 

„Grozījumi Aknīstes novada domes 2018.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.3 „Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušiem bāreņiem un bez vecāku 

gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Aknīstes novadā””  

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Pamatojoties uz to, ka 2021.gada 1.janvārī ir spēkā stājušies 

grozījumi Ministru kabineta  2005.gada 15.novembra 

noteikumos Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām 

bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir 

ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes 

beigšanās”, kas paredz palielināt vienreizēju pabalstu patstāvīgas 

dzīves uzsākšanai un pabalstu ikmēneša izdevumiem, atbilstoši 

ienākumu mediānai, līdz ar to ir nepieciešams izdarīt grozījumus 

arī Aknīstes novada domes saistošajos noteikumos. 

2. Īss projekta satura izklāsts 
Saistošajos noteikumos tiek veikti grozījumi, kas paredz, ka 

vienreizējais pabalsts  patstāvīgas dzīves uzsākšanai bāreņiem un 

bez vecāku gādības palikušiem bērniem pabalsta apmērs ir 218,00 

euro mēnesī, savukārt personām ar invaliditāti kopš bērnības, 

neatkarīgi no invaliditātes grupas, ir 327,00 euro mēnesī; pabalsta 

apmērs ikmēneša izdevumiem 109,00 euro, savukārt personām ar 

invaliditāti kopš bērnības, neatkarīgi no invaliditātes grupas – 

163,00 euro; pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra 

iegādei tiek būtiski palielināts, tas ir 820,05 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 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
http://www.akniste.lv/
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APSTIPRINĀTI 

Aknīstes novada domes sēdē 

2021.gada 27.janvārī (prot. Nr.1, 38.#) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.4/2021 

„Grozījumi Aknīstes novada domes 2018.gada 24.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.3 „Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušiem 

bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm 

Aknīstes novadā”” 
 

Izdarīt Aknīstes novada domes 2018.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.3 „Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušiem bāreņiem un bez vecāku gādības 

palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Aknīstes novadā” šādus grozījumus: 

1. Saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu izteikt šādā redakcijā: 

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

kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.354 “Audžuģimenes noteikumi” 

78.punktu, Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 

“Noteikumi par sociālajām garantijām bērenim un bez vecāku gādības 

palikušajam bērnam, kurš ir ārpuģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes 

aprūpes beigšanās” 27., 30., 31. un 31.1punktu”. 

2. Svītrot 6.2.apakšpunktu un papildināt 6.punktu ar 6.3. un 6.4.apakšpunktiem un 

izteikt šādā redakcijā:  

“6.3. bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem ir 218,00 euro 

mēnesī; 

”6.4. personām ar invaliditāti kopš bērnības, neatkarīgi no invaliditātes 

grupas, ir 327,00 euro.” 

3. 7.2.apakšpunktā skaitli “250.00” aizstāt ar skaitli “820,05”. 

4. Izteikt 8.2.apakšpunktu šādā redakcijā un 8.2.apakšpunktu papildināt ar 8.2.1 

apakšpunktu šādā redakcijā: 

“8.2. pabalsts ir 109,00 euro mēnesī;  

“8.2.1 personām ar invaliditāti, neatkarīgi no invaliditātes grupas, ir 163,00 

euro.” 

5. Izteikt 9.3.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“9.3. pabalsta bērna uzturam apmērs ir 250,00 euro (no piedzimšanas līdz 7 

gadu vecuma sasniegšanai), 300,00 euro (no 7 gadu vecuma līdz 18 gadu 

vecuma sasniegšanai) mēnesī;” 

6. 10.3.apakšpunktā skaitli “115” aizstāt ar skaitli “250,00”. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja       V.Dzene 
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