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Aknīstes novada domes 2017.gada 20.decembra saistošajiem noteikumiem 

Nr.29/2017 

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

Nr.14 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to 

materiālo stāvokli””  

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 

trešajai daļai dome ir tiesīga izdot saistošos 

noteikumus, kas paredz cita veida materiālās 

palīdzības sniegšanu, nodrošinot pašvaldības 

brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. 

2. Īss projekta satura izklāsts Izvērtējot Aknīstes novada domes 2009.gada 

21.oktobra saistošos noteikumus Nr.14 „Par 

pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada 

iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli”, 

tika secināts, ka daži no punktiem ir nepilnīgi, dažos 

punktos ir iespējams pārvērtēt pašvaldības pabalstu 

apmēru, tāpēc domei ir jāpieņem atbilstoši grozījumi 

saistošajos noteikumos. 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu grozījumu īstenošanas rezultātā 

netiek prognozēta būtiska 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 

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 priekšsēdētāja                                                                                                 V.Dzene 
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APSTIPRINĀTI 

Aknīstes novada domes sēdē 

2017.gada 20.decembrī (protokols Nr.20, 5.#) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.29/2017 

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

noteikumos Nr.14 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada 

iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli”” 
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu 

 

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

14 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to 

materiālo stāvokli” šādus grozījumus: 

1.1. Aizstāt 1.3.apakšpunktā vārdus “sociālo jautājumu komiteja” ar vārdiem 

“sociālā, izglītības, kultūras un sporta komiteja”; 

1.2. Aizstāt 1.3.apakšpunktā vārdus “sociālo jautājumu komiteja” ar vārdiem 

“sociālā, izglītības, kultūras un sporta komiteja”; 

1.3. Aizstāt 3.2.apakšpunktā skaitli “40” ar skaitli “80”, skaitli “50” ar skaitli 

“90”, skaitli “75” ar skaitli “100”, 

1.4.      Aizstāt 3.8.apakšpunktā skaitli “25” ar skaitli “50”; 

1.5. Aizstāt 3.9.apakšpunktā skaitli “145” ar skaitli “200”; izslēgt vārdu 

“ilgstošas”, izslēgt vārdus “(ilgāk par 3 mēnešiem pēc kārtas)”; 

1.6. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.91.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„3.91 Pabalstu operācijas gadījumā piešķir, izvērtējot katru gadījumu 

atsevišķi, bet ne vairāk kā 200 euro gadā vienai personai.”; 

1.7. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.13.apakšpunktu šādā redakcijā: 

”3.13.  Pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai (dokumentu noformēšanai 

vai atjaunošanai, sociālās aprūpes pasākumu nodrošināšanai) un citu 

sociālo situāciju risināšanai tiek piešķirts trūcīgām un maznodrošinātām 

personām.” 

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

kārtībā. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                                 V.Dzene 
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