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Aknīstes novada domes 2021.gada 27.janvāra saistošajiem noteikumiem 

Nr.5/2021 

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

Nr.5/2020 „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 30.decembra 

rīkojumu Nr. 801 "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 7.februārim”, pašvaldība paredz 

atbalstu 1.-4.klašu skolēniem, piegādājot mācību dienās siltas 

brīvpusdienas. 

 

2. Īss projekta satura izklāsts 
Saistošo noteikumu grozījumā precizēta informācija par 

ēdināšanas atbalstu 1.-4.klašu 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 
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APSTIPRINĀTI 

Aknīstes novada domes sēdē 

2021.gada 27.janvārī (prot. Nr.1, 39.#) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.5/2021 

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

Nr.5/020 „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.5/2020 „Aknīstes novada pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 

izplatību” šādu grozījumu:  

Papildināt 11.punktu ar 112.punktu šādā redakcijā: 

“112. Sakarā ar Valstī izsludināto ārkārtējo situāciju no 25.01.2021. līdz attālināto 

mācību atcelšanai piešķirt brīvpusdienas 1.-4.klašu skolēniem, kuri deklarēti 

Aknīstes novada teritorijā, piegādājot mācību dienās siltas brīvpusdienas mājās 1.65 

euro apmērā vienam izglītojamam.” 

 
 

 

Domes priekšsēdētāja       V.Dzene 
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