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Aknīstes novada domes 2017.gada 29.novembra saistošajiem noteikumiem 

Nr.26/2017 

„Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr.13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, izvērtējot 

to materiālo stāvokli””  

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

   Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 43.panta 

trešajai daļai, Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likuma 35.panta ceturtajai daļai dome ir 

tiesīga izdot saistošos noteikumus par sociālo 

palīdzību savā administratīvajā teritorijā. 

     Sakarā ar to, ka 2017.gada 20.jūnijā Ministru 

kabinets pieņēma noteikumus Nr.356 “Grozījumi 

Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos 

Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi 

dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”” (turpmāk- 

MK noteikumi) un Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likumā (turpmāk- Likumā)  ir veiktas 

būtiskas izmaiņas un, lai nodrošinātu Ministru kabineta 

noteikumu un Likuma grozījumu ieviešanu no 

2018.gada 1.janvāra, nepieciešams veikt grozījumus 

saistošajos noteikumos, kas regulē sociālās palīdzības 

sistēmu pašvaldībā.   

2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošo noteikumu grozījumiem tiks panākta 

taisnīgāka sociālās palīdzības sniegšana. 

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. 

Saistošo noteikumu piemērošanā privātpersona, kas 

atbilst saistošajos noteikumos nodefinētai mērķgrupai, 

varēs griezties Aknīstes novada pašvaldības Sociālajā 

dienestā, lai saņemtu sociālās palīdzības pabalstu. 

mailto:akniste@akniste.lv
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6. Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām 

Speciāli līdzdalības pasākumi nav veikti, konsultācijas 

ar privātpersonām nav notikušas. Saistošo noteikumu 

grozījumu projekts izskatīts Aknīstes novada 

pašvaldības Sociālās, izglītības, kultūras un sporta 

komitejā.  

 
Domes priekšsēdētāja                                                                                                 V.Dzene 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.26/2017 

“Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr.13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Aknīstes novada 

iedzīvotājiem, izvērtējot to materiālo stāvokli”” 
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 

 35.panta otro, ceturto, piekto daļu, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra 

noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 

17.jūnija noteikumu Nr.550 “Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams 

pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās 

par līdzdarbību” 13.punktu 

 

1. Izdarīt Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr.13 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, 

izvērtējot to materiālo stāvokli” šādus grozījumus: 

1.1. Izteikt Saistošo noteikumu nosaukumu šādā redakcijā: 

“Par sociālās palīdzības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem”. 

1.2. Svītrot no Saistošo noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojuma Ministru 

kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes 

vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4.apakšpunktu. 

1.3. Papildināt Saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu ar Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta otro daļu. 

1.4. Papildināt Saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu ar Ministru 

kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 “Kārtība, kādā 

aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā 

ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 

13.punktu. 

1.5. Izteikt 1.3.punktu šādā redakcijā: 

”1.3. Sociālās palīdzības pabalsti tiek piešķirti pēc pabalsta pieprasītāja un 

tās ģimenes locekļu materiālo resursu izvērtēšanas  atbilstoši 

normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 

atzīšanu par trūcīgu un Aknīstes novada domes 2015.gada 28.oktobra 

Saistošiem noteikumiem Nr.24/2015 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi 

dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Aknīstes novadā””. 

1.6. Svītrot 1.5.punktu. 
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1.7. Aizstāt 2.1.2.apakšpunktā vārdu “ārkārtas” ar vārdu “krīzes”. 

1.8. Izteikt 2.1.6.apakšpunktu šādā redakcijā: 

”2.1.6. Pabalsts sociālo pakalpojumu nodrošināšanai sociālās aprūpes 

institūcijā”. 

1.9. Svītrot 2.1.7.apakšpunktu. 

1.10. Svītrot 2.1.8.apakšpunktu. 

1.11. Aizstāt 3.1.punktā skaitli  “48,80” ar  skaitli “53,00”. 

1.12. Izteikt 3.2.punktu šādā redakcijā: 

”3.2. Pabalstu piešķir ģimenei (personai), kurai noteikta atbilstība trūcīgas 

ģimenes (personas) statusam atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 

30.marta noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi 

dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”. Garantētā minimālā ienākumu 

līmeņa pabalsts tiek aprēķināts kā starpība starp GMI līmeņa summu 

mājsaimniecībai (53,00 euro personai mēnesī) un mājsaimniecības 

(ģimenes (personas) kopējiem ienākumiem.”. 

1.13. Svītrot 3.2.1.apakšpunktu. 

1.14. Izteikt 3.4.punktu redakcijā: 

”3.4. Garantētā minimālā ienākumu līmeņa pabalsts paredzēts ēdiena 

iegādei. Pabalsta izmaksu naudā daļēji vai pilnībā var aizstāt ar pabalstu 

natūrā (ar uzskaiti naudā), samaksājot bērnu ēdināšanas izdevumus skolā 

vai bērnu audzināšanas iestādē, kā arī pieaugušo ēdināšanai.”. 

1.15. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā: 

“4. Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā 

1.1. Pabalstu krīzes situācijā, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu 

no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem 

spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, piešķir līdz 

430,00 euro ģimenei (personai), neizvērtējot ģimenes (personas) 

ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto 

zaudējumu sekas. 

1.2. Pabalstu piešķir, ja personas iesniegums saņemts ne vēlāk kā mēneša 

laikā no krīzes situācijas rašanās.”. 

1.16. Svītrot 5.1.punktā vārdus “un nav īpašumā mežs”. 

1.17. Svītrot 5.4.1.apakšpunktu. 

1.18. Aizstāt 5.4.2.apakšpunktā vārdus “iztikas līdzekļu deklarācijā 

norādītajām personām” ar vārdiem “ģimenei (personai)”. 

1.19. Papildināt 5.4.3.apakšpunktu  aiz vārda “struktūrvienībā” ar vārdiem 

”kurā ģimenei (personai) tiek nodrošināts kurināmais vai apmaksāti īres 

un komunālie maksājumi.”. 

1.20. Izteikt 6.1.punktu un 6.2.punktu šādā redakcijā:  

„6.1. Pabalstu daļējai medicīnas izdevumu apmaksai piešķir ne vairāk kā 

100 euro gadā katrai personai, kurai noteikta atbilstība trūcīgas 

ģimenes (personas) statusam atbilstoši Ministru kabineta 30.03.2010. 

noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 

personas atzīšanu par trūcīgu”. 

 6.2. Pabalstu daļējai medicīnas izdevumu apmaksai piešķir ne vairāk kā 75 

euro gadā katrai personai, kurai noteikta atbilstība maznodrošinātas 

ģimenes (personas) statusam atbilstoši Aknīstes novada domes 

2015.gada 28.oktobra Saistošajiem noteikumiem Nr.24/2015 

„Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par 

maznodrošinātu Aknīstes novadā”.”. 

1.21. Svītrot 6.4.punktu; 

1.22. Izteikt 6.5.punktu šādā redakcijā:  



“6.5. Pabalsta medicīnas izdevumu daļējai apmaksai un tā saņemšanai, 

personai sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums, attiecīgo medicīnisko 

dokumentu kopijas, kur ir norādīti personas dati (pēc nepieciešamības 

uzrādot oriģinālu), kas apliecina medicīnas izdevumus.”. 

1.23. Izteikt 7.1.punktu šādā redakcijā:  

“7.1. 100% no ēdināšanas izdevumiem piešķir skolēniem, kuri mācās 

Aknīstes novada pašvaldības vispārizglītojošās izglītības iestādēs no 5. līdz 

12.klasei un kuru ģimenes atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes vai 

atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu, ir atzītas par trūcīgām, 

izņemot bērnus, kuri atrodas pilnā valsts apgādībā. Pabalsts tiek pārskaitīts 

uz pakalpojuma sniedzēja kontu pēc piestādītā rēķina.”. 

1.24. Svītrot 7.2.- 7.4.punktu. 

1.25. Izteikt 8.punkta nosaukumu šādā redakcijā:  

„8. Pabalsts sociālo pakalpojumu nodrošināšanai sociālās aprūpes 

institūcijā”. 

1.26. Svītrot 8.1.punktu. 

1.27. Izteikt 8.2.punktu šādā redakcijā:  

„8.2. Vienreizējais materiālais pabalsts līdz 130 euro gadā vienai personai 

tiek piešķirts trūcīgām un maznodrošinātām personām pakalpojumu 

nodrošināšanai sociālās aprūpes institūcijā. Pakalpojumu ir tiesīgas saņemt 

trūcīgās un maznodrošinātas personas, kuras deklarējušas savu dzīvesvietu 

Aknīstes novadā. Vienreizējais materiālais pabalsts jāpieprasa līdz tā 

kalendāra gada beigām, kurā ir sniegts sociālais pakalpojums.”. 

1.28. Svītrot 9.punktu. 

1.29. Svītrot 10.punktu. 

1.30. Izteikt 11.1.punktu šādā redakcijā:  

„11.1. Pabalsta pieprasītājs iesniedz Aknīstes novada sociālajā dienestā 

iesniegumu, kurā norāda problēmu vai vēlamo sociālās palīdzības veidu.”. 

1.31. Izteikt 11.2.punktu šādā redakcijā:  

„11.2. Vēršoties sociālajā dienestā, persona uzrāda personu apliecinošu 

dokumentu.”. 

1.32. Svītrot 11.3.-11.4.punktu. 

1.33. Svītrot 11.5.1.-11.5.2.apakšpunktu. 

1.34. Aizstāt 11.6.3.apakšpunktā vārdu “nodarbošanos” ar vārdu “darbu”. 

1.35. Svītrot 11.8.-11.9.punktu. 

1.36. Izteikt 11.10.punktu šādā redakcijā: 

“11.10. Lēmumu par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu vai atteikumu 

piešķirt sociālo pabalstu pieņem Sociālais dienests.”.  

1.37. Svītrot 11.11.punktu. 

1.38. Izteikt 11.12.punktu šādā redakcijā: 

 „11.12. Piešķirto pabalstu izmaksā tā novada pašvaldības pagasta pārvalde, 

kurā saņemts personas iesniegums par pabalsta piešķiršanu.”. 

1.39. Aizstāt 11.13.punktā vārdus “atteikt pilnībā” ar vārdu “samazināt”. 

 

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

kārtībā. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                                 V.Dzene 

 

 

 

 


