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Aknīstes novada domes 2018.gada 25.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.12/2018 

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

noteikumos Nr.3/2018 „Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem 

bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm 

Aknīstes novadā”” 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Ministru 

kabineta 26.06.2018. noteikumu Nr.354 

“Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu, Ministru 

kabineta 15.11.2005. noteikumu Nr.857 ”Noteikumu 

par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku 

gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes 

aprūpē, kā arī pēc aprūpes beigšanās” 27.,30.,31.,311. 

punktu. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošajos noteikumos precizēts sociālā 

nodrošinājuma pabalsta apmērs. 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu finansiāla ietekme tiek prognozēta  

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. 

Saistošo noteikumu piemērošanā privātpersona, kas 

atbilst saistošajos noteikumos nodefinētai 

mērķgrupai, varēs griezties Aknīstes novada 

pašvaldības Sociālajā dienestā, lai saņemtu 

pašvaldības pabalstu. 

6. Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām 

Speciāli līdzdalības pasākumi nav veikti, konsultācijas 

ar privātpersonām nav notikušas. Saistošo noteikumu 

grozījumu projekts izskatīts Aknīstes novada 

pašvaldības Sociālajā, izglītības, kultūras un sporta 

komitejā.  

 

 

Domes priekšsēdētājas vietnieks      J.Vanags    

mailto:akniste@akniste.lv
http://www.likumi.lv/doc.php?id=57255
http://www.akniste.lv/
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                    APSTIPRINĀTI 

Aknīstes novada domes sēdē 

2018.gada 25.jūlijā (prot.Nr.9, 11.#) 

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.12/2018 

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

noteikumos Nr.3/2018 „Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem 

bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm 

Aknīstes novadā”” 

 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 bārenim un bez vecāku gādības 

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

aprūpes beigšanās” 27.,30.,31.,311.punktu 

 

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

Nr.3/2018 „Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez 

vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Aknīstes novadā”” 

šādu grozījumu: 

1.1. 8.2.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 

“8.2. pabalstu piešķir valstī noteiktā sociālā nodrošinājuma pabalsta 

apmērā”. 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā 

kārtībā. 
 

Domes priekšsēdētājas vietnieks                                                J.Vanags 
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