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Latvijas
Televīzijas
šovā
„Gudrs,
vēl gudrāks’’
Šī gada 13.janvārī 10.klases skolnieks Kārlis Griška piedalījās
Latvijas Televīzijas šovā „Gudrs, vēl
gudrāks’’. Neatlaidīgi cīnījās un nonāca līdz 3. kārtai. Jautājumi bija sarežģīti un āķīgi, bet Kārlis ar tiem
veiksmīgi tika galā. Kārli atbalstīja
klasesbiedri un 10.klases audzinātāja
Ināra Lunģe ar uzmundrinošiem saucieniem un plakātiem. Galu galā pietrūka niecīga punkta, lai tiktu finālā. Tā bija liela pieredze gan Kārlim,
gan atbalstītājiem. Novēlam Kārlim
atkārtoti piedalīties šovā un gūt vēl
labākus rezultātus.
10.klases skolniece Elvita Svikša

vvv
25.janvārī 11.klases skolniece
Antra Minkeviča piedalījās LTV1 erudīcijas spēlē „Gudrs, vēl gudrāks“. Ar
Antru kopā priecājās un viņu atbalstīja, līdzi juta viņas klasesbiedri un
klases audzinātāja A.Gasparoviča.
Atbalstošu, uzmundrinošu plakātu
studijā netrūka. Par pārsteigumu,
jautājumi 1.kārtā bija ļoti āķīgi, jo visi
1.kārtas dalībnieki atbildes minēja
un nostrādāja tikai veiksme un pareiza intuīcija. Salīdzinoši, citās kārtās, jautājumi bija daudz vieglāki.
Prieks, par Antras drosmi piedaloties
erudīcijas spēlē. Lai arī Antra netika 2.kartā, viņa guva labu pieredzi.
Paldies, Antra Minkeviča, par
Aknīstes vārda popularizēšanu.
Laura Dirda, 11.klase

Aknīstes novada domes sēdes 24.01.2018. lēmumi
l Apstiprināt vienas personas uzturēšanās izdevumus,
tāmi, ilgstošas sociālās aprūpes iestādē SIA „Aknīstes VSAC”
ar 2018.gada 1.janvāri –560,00 EUR mēnesī (1 diena – 18,67
EUR ).
l Apstiprināt 2018.gada 9.janvāra izsoles rezultātus par
pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala 1.0713 ha platībā Skolas ielā 33A, Aknīstē, Aknīstes novadā, nosolīto augstāko cenu, kas sastāda EUR 3137,33.
l Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.3/2018 „Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Aknīstes novadā”.
l Precizēt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus
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””.
l Precizēt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus
Nr. 30/2017 „Grozījumi Aknīstes novada domes 2015.gada
28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.24 “Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Aknīstes novadā””.
l Precizēt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus
Nr.31/2017 „Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada
26.augusta saistošajos noteikumos Nr.4 „Par sociālo aprūpi
mājās Aknīstes novada pašvaldības iedzīvotājiem””.
l Apstiprināt izdevumu tāmi vienam izglītojamajam
Aknīstes novada izglītības iestādēs no 01.01.2018.: Aknīstes
vidusskolā –72,20 EUR; Asares pamatskolā – 215,61 EUR;
pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte” – 235,19 EUR.
l Ņemt aizņēmumu 53565,00 EUR Valsts kasē uz 20
gadiem asfaltēto laukumu atjaunošanai pie Aknīstes vidusskolas, paredzot aizņēmuma atmaksu sākt no
2019.gada.

l Ņemt aizņēmumu 108335,00 EUR Valsts kasē uz 20
gadiem asfaltēto laukumu atjaunošanai pie pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte”, paredzot aizņēmuma atmaksu sākt
no 2019.gada.
l Ņemt aizņēmumu 62118,00 EUR Valsts kasē uz 20
gadiem projekta “Radošā rezidence “Debesjums” realizēšanai, paredzot aizņēmuma atmaksu sākt no 2019.gada.
l Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības mantas iznomāšanas kārtību.
l Piešķirt līdzekļus 10983,11 EUR apmērā tualešu pārbūvei Gārsenes kultūras namā no kultūras budžeta līdzekļiem.
l Piešķirt 2 personām apbedīšanas pabalstu. Kopā EUR
150,00.
l Piešķirt 1 personai pabalstu ar bērna piedzimšanu. Kopā
EUR 150,00.
l Piešķirt 1 personai pabalstu EUR 144,46 par 2017.gadu
sakarā ar ilgstošu ārstēšanos.
l Segt ēdināšanas izdevumus 100% apmērā (EUR 1,57
dienā) laika posmā no apmeklējumu uzsākšanas līdz
31.05.2018. vienam PII “Bitīte” no 1 – 2 gadu vecam izglītojamajam.
l Piešķirt 1 personai dzīvojamo platību Augšzemes ielā
55 – 5, Aknīstē, Aknīstes novadā.
l Piešķirt 1 personai dzīvojamo platību Augšzemes ielā
28 – 5, Aknīstē, Aknīstes novadā.
l Piešķirt 1 personai dzīvojamo platību “Kraujas 1”- 10,
Kraujas, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā.
l Piešķirt 1 personai dzīvojamo platību Augšzemes ielā
7 – 1, Aknīstē, Aknīstes novadā.
Visi Domes sēžu lēmumi un audioieraksti
publicēti mājaslapā www.akniste.lv
sadaļā Dome – Domes sēžu lēmumi
Kancelejas vad. I.Buiķe

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē
2017.gada 29.novembrī (protokols Nr.19, 22.#)
PRECIZĒTI
Aknīstes novada domes sēdē
2017.gada 20.decembrī (protokols Nr.20, 21.#)

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.
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””.
Svītrot 1.5.punktu.
Aizstāt 2.1.2.apakšpunktā vārdu “ārkārtas” ar vārdu
“krīzes”.
Izteikt 2.1.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
”2.1.6. Pabalsts sociālo pakalpojumu nodrošināšanai sociālās aprūpes institūcijā”.
Svītrot 2.1.7.apakšpunktu.
Svītrot 2.1.8.apakšpunktu.
Aizstāt 3.1.punktā skaitli “48,80” ar skaitli “53,00”.
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)

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””
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:
Izteikt Saistošo noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:
“Par sociālās palīdzības pabalstiem Aknīstes novada
iedzīvotājiem”.
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.
Papildināt Saistošo noteikumu izdošanas tiesisko
pamatojumu ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 35.panta otro daļu.
Papildināt Saistošo noteikumu izdošanas tiesisko
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un mājsaimniecības (ģimenes (personas) kopējiem ienākumiem.”.
Svītrot 3.2.1.apakšpunktu.
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.”.
Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:
“4. Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā
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.
Pabalstu piešķir, ja personas iesniegums saņemts ne
vēlāk kā mēneša laikā no krīzes situācijas rašanās.”.
Svītrot 5.1.punktā vārdus “un nav īpašumā mežs”.
Svītrot 5.4.1.apakšpunktu.
Aizstāt 5.4.2.apakšpunktā vārdus “iztikas līdzekļu
deklarācijā norādītajām personām” ar vārdiem “ģimenei
(personai)”.
Papildināt 5.4.3.apakšpunktu aiz vārda
“struktūrvienībā” ar vārdiem ”kurā ģimenei (personai)
tiek nodrošināts kurināmais vai apmaksāti īres un
komunālie maksājumi.”.
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”.”.
Svītrot 6.4.punktu;
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.”.
Izteikt 7.1.punktu šādā redakcijā:
APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē
2009.gada 21.oktobrī (protokols Nr.9, 25.#)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.13
„Par sociālās palīdzības pabalstiem
Aknīstes novada iedzīvotājiem”
(konsolidētā versija)
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

“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.”.
Svītrot 7.2.- 7.4.punktu.
Izteikt 8.punkta nosaukumu šādā redakcijā:
„8. Pabalsts sociālo pakalpojumu nodrošināšanai sociālās
aprūpes institūcijā”.
Svītrot 8.1.punktu.
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.”.
Svītrot 9.punktu.
Svītrot 10.punktu.
Izteikt 11.1.punktu šādā redakcijā:
„11.1. Pabalsta pieprasītājs iesniedz Aknīstes novada sociālajā dienestā iesniegumu, kurā norāda problēmu vai vēlamo sociālās palīdzības veidu.”.
Izteikt 11.2.punktu šādā redakcijā:
„11.2. Vēršoties sociālajā dienestā, persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu.”.
Svītrot 11.3.-11.4.punktu.
Svītrot 11.5.1.-11.5.2.apakšpunktu.
Aizstāt 11.6.3.apakšpunktā vārdu “nodarbošanos” ar
vārdu “darbu”.
Svītrot 11.8.-11.9.punktu.
Izteikt 11.10.punktu šādā redakcijā:
“11.10. Lēmumu par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt sociālo pabalstu pieņem
Sociālais dienests.”.
Svītrot 11.11.punktu.
Izteikt 11.12.punktu šādā redakcijā:
„11.12. Piešķirto pabalstu izmaksā tā novada pašvaldības pagasta pārvalde, kurā saņemts personas iesniegums
par pabalsta piešķiršanu.”.
Aizstāt 11.13.punktā vārdus “atteikt pilnībā” ar vārdu
“samazināt”.
Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par
pašvaldībām“ 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētāja V.Dzene
1. Vispārīgie jautājumi
Saistošie noteikumi nosaka sociālās palīdzības pabalstu
(turpmāk tekstā – pabalsts) veidus un apmērus, pabalstu
piešķiršanas un izmaksas kārtību personām (ģimenēm),
kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā arī lēmumu par
pabalstiem apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt novada sociālās palīdzības sistēmu, kas nodrošinātu finansiālu atbalstu trūcīgām ģimenēm (personām), maznodrošinātām ģimenēm
(personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu viņu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.
(Grozījumi 23.03.2016.)
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
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Aknīstes novada domes 2015.gada 28.oktobra Saistošiem
noteikumiem Nr.24/2015 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu
Aknīstes novadā”. (Grozījumi 29.11.2017.)
Pabalstus piešķir personai (ģimenei), kura deklarējusi
savu pamata dzīvesvietu novada administratīvajā teritorijā. (Grozījumi 20.11.2009.)
Izslēgts ar 29.11.2017. grozījumiem.
2. Pabalstu veidi
Pašvaldībā ir noteikti šādi sociālās palīdzības pabalstu
veidi:
pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai;
vienreizējs pabalsts krīzes situācijā; (Grozījumi
29.11.2017.)
dzīvokļa pabalsts;
pabalsts daļēju medicīnas izdevumu apmaksai;
pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai;
pabalsts sociālo pakalpojumu nodrošināšanai sociālās aprūpes institūcijā; (Grozījumi 29.11.2017.)
Izslēgts ar 29.11.2017. grozījumiem.
Izslēgts ar 29.11.2017. grozījumiem.
Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa
nodrošināšanai
Aknīstes novada pašvaldībā noteiktais garantētais minimālais ienākumu līmenis personai ir 53,00 euro mēnesī (Grozījumi 20.11.2009., grozījumi 06.02.2013., grozījumi 23.10.2013., grozījumi 29.11.2017.)
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. (Grozījumi 02.02.2011., grozījumi 29.11.2017.)
Izslēgts ar 29.11.2017. grozījumiem.
Pabalstu piešķir, aprēķina un izmaksā atbilstoši Ministru
kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.550
„Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai
un slēdzama vienošanās par līdzdarbību”.
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.
(Grozījumi 02.02.2011., grozījumi 29.11.2017.)
Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā
(Grozījumi 29.11.2017)
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. (Grozījumi 25.01.2012., grozījumi 23.10.2013.,
grozījumi 29.11.2017.)
Pabalstu piešķir, ja personas iesniegums saņemts ne vēlāk kā mēneša laikā no krīzes situācijas rašanās. (Grozījumi
29.11.2017.)
Dzīvokļa pabalsts
Dzīvokļa pabalstu piešķir vienu reizi gadā kurināmā ie-

4

gādei vai īres un komunālo maksājumu segšanai trūcīgām
ģimenēm (personām) un maznodrošinātām ģimenēm (personām) kurām nav noslēgti uztura līgumi (ja uztura līgums
ir noslēgts, jābūt atrunātiem uztura devēja pienākumiem
pret uztura ņēmēju, pašvaldība izvērtē, vai saskaņā ar uztura līgumu personai ir tiesības saņemt palīdzību):
(Grozījumi 29.11.2017.)
pabalsta apmērs 180 euro cietā kurināmā iegādei vai komunālo maksājumu segšanai trūcīgām ģimenēm (personām);
(Grozījumi 25.01.2017.)
pabalsta apmērs 130 euro cietā kurināmā iegādei vai komunālo maksājumu segšanai maznodrošinātām ģimenēm
(personām). (Grozījumi 23.03.2016., grozījumi 25.01.2017.)
Izslēgts ar 23.03.2016. grozījumiem.
Izslēgts ar 02.02.2011. grozījumiem.
Dzīvokļa pabalstu nepiešķir:
izslēgts ar 29.11.2017. grozījumiem;
ja ģimenei (personai) pieder nekustamais īpašums (zeme,
mežs, dzīvojamā māja, dzīvoklis u.c.), kas savu īpašumu
vai tā daļu ir nodevusi īrē vai nomā; (Grozījumi 02.02.2011.,
grozījumi 29.11.2017.)
ja piešķirtā dzīvojamā platība atrodas Aknīstes novada
pašvaldībai piederošajā institūcijā vai struktūrvienībā, kurā
ģimenei (personai) tiek nodrošināts kurināmais vai apmaksāti īres un komunālie maksājumi. (Grozījumi
29.11.2017.)
Pabalsts daļēju medicīnas izdevumu apmaksai
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”. (Grozījumi 02.02.2011., grozījumi
23.03.2016., grozījumi 29.11.2017.)
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”. (Grozījumi 25.01.2012., grozījumi 06.02.2013., grozījumi 23.10.2013., grozījumi
16.12.2013., grozījumi 25.03.2015., grozījumi 23.03.2016.,
grozījumi 29.11.2017.)
Izslēgts ar 23.03.2016. grozījumiem.
Izslēgts ar 23.03.2016. grozījumiem.
Izslēgts ar 06.02.2013. grozījumiem.
Izslēgts ar 29.11.2017. grozījumiem.
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. (Grozījumi 23.03.2016., grozījumi 29.11.2017.)
Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai
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. (Grozījumi 02.02.2011., grozījumi 29.11.2017.)
Izslēgts ar 29.11.2017. grozījumiem.
Izslēgts ar 29.11.2017. grozījumiem.
Izslēgts ar 29.11.2017. grozījumiem.

Pabalsts sociālo pakalpojumu nodrošināšanai
sociālās aprūpes institūcijā
Izslēgts ar 29.11.2017. grozījumiem.
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. (Grozījums 12.02.2014., 23.03.2016.,
29.11.2017.)
Izslēgts ar 29.11.2017. grozījumiem
Izslēgts ar 29.11.2017. grozījumiem
Pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtība
Pabalsta pieprasītājs iesniedz Aknīstes novada sociālajā
dienestā iesniegumu, kurā norāda problēmu vai vēlamo sociālās palīdzības veidu. (Grozījumi 02.02.2011., grozījumi
29.11.2017.)
Vēršoties sociālajā dienestā, persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu. (Grozījumi 02.02.2011., grozījumi
29.11.2017.)
Izslēgts ar 29.11.2017. grozījumiem.
Izslēgts ar 29.11.2017. grozījumiem.
Pabalsta piešķiršanu izskata, pamatojoties uz iesniegto iztikas līdzekļu deklarāciju.
Izslēgts ar 29.11.2017. grozījumiem.
Izslēgts ar 29.11.2017. grozījumiem.
Ģimenei (personai), kura griezusies novada sociālajā dienestā
pēc sociālās palīdzības, ir sekojoši līdzdarbības pienākumi:
atļaut sociālā dienesta darbiniekam apsekot tās pastāvīgo dzīves vietu;
ja ģimenē ir bezdarbnieks, viņam ir pienākums veikt līdzdarbības pienākumus –piedalīties nodarbinātību veicinošos vai profesionālo iemaņu iegūšanas vai pilnveidošanas
pasākumos;
meklēt algotu darbu un izmantot katru iespēju palielināt savus ienākumus. (Grozījumi 29.11.2017.)
Pabalsta pieprasītājam sociālā dienesta darbinieks iekārto klienta lietu, kuru uzglabā piecus gadus pēc pabalsta izmaksas termiņa beigām.
APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē
2017.gada 20.decembrī (protokols Nr.20, 5.#)
PRECIZĒTI
Aknīstes novada domes sēdē
2018.gada 24.janvārrī (protokols Nr.1, 8.#)
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””
Izdarīt Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra
saistošajos noteikumos Nr.14 „Par pašvaldības
pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to
materiālo stāvokli” šādus grozījumus:
Aizstāt 1.4.apakšpunktā vārdus “sociālo jautājumu
komiteja” ar vārdiem “sociālā, izglītības, kultūras un
sporta komiteja”;
Aizstāt 2.1.apakšpunktā vārdus “sociālo jautājumu komiteja”
ar vārdiem “sociālā, izglītības, kultūras un sporta komiteja”;
Izteikt 3.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.2. Vienreizējs pabalsts 80 euro apmērā, sasniedzot
80 gadu jubileju, 85 euro apmērā, sasniedzot 85 gadu
jubileju, 90 euro apmērā, sasniedzot 90 gadu jubileju, 95
euro apmērā, sasniedzot 95 gadu jubileju, 100 euro

Izslēgts ar 29.11.2017. grozījumiem.
Izslēgts ar 29.11.2017. grozījumiem.
Lēmumu par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu
vai atteikumu piešķirt sociālo pabalstu pieņem Sociālais
dienests. (Grozījumi 02.02.2011., grozījumi 29.11.2017.)
Izslēgts ar 29.11.2017. grozījumiem.
Piešķirto pabalstu izmaksā tā novada pašvaldības pagasta pārvalde, kurā saņemts personas iesniegums par pabalsta piešķiršanu. (Grozījumi 29.11.2017.)
Pabalsta izmaksu var samazināt vai pārtraukt, rakstiski
informējot personu, Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā, šādos gadījumos: (Grozījumi 02.02.2011.,
grozījumi 29.11.2017.)
ja persona (ģimene) atsakās līdzdarboties savas sociālās situācijas uzlabošanā (atsakās no apmaksātas ārstēšanās, rehabilitācijas, līdzdarbības pienākumu veikšanas
vai citiem nodarbinātību veicinošiem pasākumiem);
neuzrāda patiesos ienākumus;
citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
Sociālā dienesta darbinieks informē personu par pieņemto
lēmumu. Ja lēmums negatīvs - pabalsta piešķiršana atteikta
– pabalsta saņēmējam norādāms atteikuma pamatojums,
kā arī lēmuma apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas kārtība.
(Grozījumi 23.03.2016.)
Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas
kārtība
Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Aknīstes novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā.
(Grozījumi 20.11.2009.)
Administratīvo aktu strīdu komisijas pieņemto lēmumu
var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Jelgavā, Atmodas ielā 19, LV-3007) likumā noteiktajā kārtībā. (Grozījumi 20.11.2009.)
Izslēgts (20.11.2009.)
Saistošo noteikumu publicēšana
Saistošie noteikumi publicējami likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētāja V.Dzene
apmērā, sasniedzot 100 gadu jubileju un 100 euro apmērā
Zelta (50 gadu), Dimanta (60 gadu) un Briljanta (70 gadu)
kāzu jubilejā.
3.2.1. Pabalstu kāzu jubilejā jāpieprasa pašvaldībā,
iesniedzot iesniegumu un uzrādot laulību apliecību”;
Aizstāt 3.3. apakšpunktā skaitli “30” ar skaitli “50”;
Aizstāt 3.8.apakšpunktā skaitli “25” ar skaitli “50”;
Aizstāt 3.9.apakšpunktā skaitli “145” ar skaitli “200”;
izslēgt vārdu “ilgstošas”, izslēgt vārdus “(ilgāk par 3
mēnešiem pēc kārtas)”;
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.”;
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.
3.13.1. Pabalsta apmērs nepārsniedz 75 euro gadā vienai personai.”
Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par
pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētāja V.Dzene
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APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē
2009.gada 21.oktobrī (protokols Nr.9, 26.#)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.14
„Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada
iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli”
(konsolidētā versija)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu
Vispārīgie jautājumi
Materiālās palīdzības pabalstu mērķis ir sniegt materiālu atbalstu personām un personu grupām, neizvērtējot
to materiālo stāvokli, ja stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ tā nespēj apmierināt savas vajadzības.
Šie noteikumi nosaka materiālās palīdzības pabalstu izmaksas un saņemšanas kārtību, personām (ģimenēm), kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Aknīstes novada teritorijā.
Šie noteikumi nosaka novada materiālās palīdzības pabalstu veidus, pabalstu apmēru, kā arī pieņemto apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
Materiālās palīdzības pabalstus piešķir novada pašvaldības sociālā, izglītības, kultūras un sporta komiteja.
(Grozījumi 20.12.2017.)
Materiālās palīdzības pabalstu piešķiršanas
kārtība
Par materiālās palīdzības pabalstu piešķiršanu lemj novada sociālā, izglītības, kultūras un sporta komiteja, saņemot personas iesniegumu un tam pievienotos nepieciešamos dokumentus. (Grozījumi 20.12.2017.)
Vienreizējo materiālās palīdzības pabalstu
veidi, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus
Vienreizējs pabalsts 145 euro apmērā, sasniedzot 100 gadu
jubileju. (Grozījumi 23.10.2013.)
Vienreizējs pabalsts 80 euro apmērā, sasniedzot 80 gadu
jubileju, 85 euro apmērā, sasniedzot 85 gadu jubileju, 90
euro apmērā, sasniedzot 90 gadu jubileju, 95 euro apmērā, sasniedzot 95 gadu jubileju, 100 euro apmērā, sasniedzot 100 gadu jubileju un 100 euro apmērā Zelta (50 gadu),
Dimanta (60 gadu) un Briljanta (70 gadu) kāzu jubilejā.
(Grozījumi 02.02.2011., grozījumi 25.01.2012., grozījumi
06.02.2013., grozījumi 23.10.2013., grozījumi 20.12.2017.)
Pabalstu kāzu jubilejā jāpieprasa pašvaldībā, iesniedzot
iesniegumu un uzrādot laulību apliecību. (Grozījumi
20.12.2017.)
Vienreizējs pabalsts 50 euro personām, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas vietas pēc soda izciešanas un
kuras līdz apcietināšanai savu pamata dzīvesvietu bija deklarējušas Aknīstes novada teritorijā. (Grozījumi 23.10.2013.,
grozījumi 20.12.2017.)
Pabalstu jāpieprasa viena mēneša laikā no atbrīvošanas
dienas, iesniedzot kopiju par atbrīvošanos no ieslodzījuma vietas (uzrādot oriģinālu).
Bērna dzimšanas pabalstu piešķir, pamatojoties uz dzimtsarakstu nodaļas izsniegto izziņu, kā arī, ja jaundzimušā bērna pamata deklarētā dzīvesvieta un vismaz viena no
vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir novada administratīvajā
teritorijā. Ja viena no vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir novada administratīvajā teritorijā, pabalsta apmērs ir 75 euro.
Ja abu vecāku deklarētā dzīvesvieta ir novada administratīvajā teritorijā, pabalsta apmērs ir 150 euro.
(Grozījumi 02.02.2011., grozījumi 25.01.2012., grozījumi
23.10.2013., grozījumi 16.12.2013., grozījumi 25.01.2017.)
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Izslēgts (Grozījumi 25.01.2017.).
Bērna dzimšanas pabalsts jāpieprasa viena mēneša laikā no bērna piedzimšanas dienas.
Vienreizējs pabalsts (pabalsta apmērs noteikts ar domes
lēmumu) Ziemassvētku dāvanu iegādei.
Pabalstu Ziemassvētku dāvanu iegādei piešķir skolēniem,
kuri mācās Aknīstes novada pašvaldības mācību iestādēs.
(Grozījumi 16.12.2013.)
Pabalstu Ziemassvētku dāvanu iegādei piešķir pirmsskolas vecuma bērniem, ieskaitot arī tos bērnus, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi.
Pabalstu Ziemassvētku dāvanu iegādei piešķir bērniem,
kuri atrodas ārpusģimenes aprūpes iestādēs, un tos ir ievietojusi Aknīstes novada pašvaldība.
Pabalstu Ziemassvētku dāvanu iegādei piešķir personām,
kuras atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, un tās ir ievietojusi Aknīstes novada pašvaldība.
Pabalsts Ziemassvētku dāvanu iegādei var tikt izsniegts
mantiskā veidā (konfekšu paciņas).
Apbedīšanas pabalsts paredzēts apbedīšanas izdevumu
segšanai.
Vienreizēju pabalstu apbedīšanas izdevumu segšanai piešķir pašvaldības novadā deklarētā iedzīvotāja nāves gadījumā.
Pabalsts jāpieprasa viena mēneša laikā no miršanas saņemšanas brīža, iesniedzot pašvaldībā un personas miršanas kopiju (uzrādot oriģinālu).
Pabalstu var pieprasīt persona, kas apņemas bēru organizēšanu.
Pabalstu līdz 300 euro piešķir, ja mirusī persona nebija pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs.
(Grozījumi 27.01.2016.)
Pabalstu 75 euro piešķir, ja mirusī persona saņēma pensiju vai sociālā nodrošinājuma pabalstu. (Grozījumi 27.01.2016.)
Ja mirušai personai nav piederīgo vai personas, kas uzņemas apbedīšanu, novada pašvaldība apmaksā apbedīšanas
pakalpojumus. Nepieciešamības gadījumā - Starprajonu tiesu medicīnas ekspertīzes nodaļas pakalpojumus. (Grozījumi
27.01.2016.)
Vienreizējs materiālais pabalsts bērnam, uzsākot 1. klasi.
Tiesības saņemt vienreizēju materiālo pabalstu mācību
grāmatu, darba burtnīcu un mācību piederumu iegādei, ja
bērns uzsāk mācības pirmajā klasē novada pašvaldības teritorijā esošajā mācību iestādē, pabalsta daļu 40 euro pārskaitot izglītības iestādei no pašvaldības budžeta un 25 euro
izmaksājot bērna vecākiem. (Grozījumi 02.02.2011., grozījumi 23.10.2013.)
Kopējais pabalsta apmērs vienam bērnam ir 65 euro.
(Grozījumi 02.02.2011., grozījumi 23.10.2013.)
Sarakstu par skolēniem, kuri uzsāk mācības 1.klasē, pašvaldībā iesniedz mācību iestādes direktors.
Vienreizējs pabalsts gadā 50 euro apmērā politiski represētajām personām, kuras deklarējušas savu dzīvesvietu Aknīstes novadā, uzrādot politiski represētas personas
apliecību. (Grozījumi 25.01.2012., grozījumi 23.10.2013.,
grozījumi 20.12.2017.)
Vienreizēju materiālo pabalstu līdz 200,00 euro piešķir
onkoloģisko saslimšanu ārstēšanās gadījumā personām, kuras deklarējušas savu dzīvesvietu Aknīstes novadā, uzrādot onkologa slēdzienu un ārstēšanai izlietoto naudas līdzekļu darījumu apliecinošus dokumentu oriģinālus.
Vienreizējais materiālais pabalsts jāpieprasa līdz kalendārā gada beigām. (Grozījumi 06.02.2013., grozījumi
23.10.2013., grozījumi 27.08.2014., grozījumi 28.01.2015.,
grozījumi 20.12.2017.)
3.91. Pabalstu operācijas gadījumā piešķir, izvērtējot
katru gadījumu atsevišķi, bet ne vairāk kā 200 euro gadā
vienai personai. (Grozījumi 20.12.2017.)

Piešķir brīvpusdienas 50% apmērā Aknīstes novada izglītības iestāžu 5. līdz 12.klašu skolēniem, neņemot vērā
skolēna deklarēto dzīvesvietu. Nosacījums attiecas uz tiem
skolēniem, kuri ēd kompleksās pusdienas Izglītības iestādē.
(Grozījumi 06.02.2013.) (Grozījumi 29.08.2013., grozījumi
16.12.2013., precizēti 22.01.2014., grozījumi 27.08.2014.,
grozījumi 28.01.2015., grozījumi 27.01.2016.)
Piešķir brīvpusdienas 100% apmērā daudzbērnu ģimeņu bērniem (3 un vairāk bērni), kuri apmeklē Aknīstes novada vispārējās izglītības iestādes, neņemot vērā deklarēto
dzīvesvietu. Nosacījuma attiecas uz tiem skolēniem, kuri
ēd kompleksās pusdienas Izglītības iestādē (Grozījumi
25.09.2013., grozījumi 16.12.2013., grozījumi 27.01.2016.)
Piešķir brīvpusdienas 100% apmērā visiem izglītojamajiem, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu, t.sk.,
5 un 6-gadīgajiem bērniem, kuriem ir obligātā apmācība,
Aknīstes novada vispārējās izglītības iestādēs, neņemot vērā
deklarēto dzīvesvietu. (Grozījumi 12.02.2014., grozījumi
28.09.2016.)
Pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai (dokumentu noformēšanai vai atjaunošanai, sociālās aprūpes pasākumu
nodrošināšanai) un citu sociālo situāciju risināšanai tiek
piešķirts trūcīgām un maznodrošinātām personām.
(Grozījumi 20.12.2017.)
Pabalsta apmērs nepārsniedz 75 euro gadā vienai personai. (Grozījumi20.12.2017.)

Materiālās palīdzības saņemšanas kārtība
Lai saņemtu materiālo palīdzību, persona vai tās likumīgais pārstāvis iesniedz novada domē iesniegumu un mācību iestādes izziņu par to, ka bērns mācās (līdz 24 gadu
vecumam) par materiālās palīdzības piešķiršanu.
(Grozījumi 02.02.2011., grozījumi 16.12.2013.)
Materiālo palīdzību piešķir, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus.
par materiālās palīdzības pabalstu piešķiršanu pieņem
novada dome. (Grozījumi 20.11.2009.)
Lēmuma izpildes kārtība:
Piešķirto materiālo palīdzību izmaksā novada pašvaldības vai pagasta pārvaldes kasē.

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē
2017.gada 20.decembrī (protokols Nr.20, 6.#)
PRECIZĒTI
Aknīstes novada domes sēdē
2018.gada 24.janvārī (protokols Nr.1, 9.#)

tiek izvērtēti saskaņā ar Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu.”;
Svītrot 3.1.- 3.4.apakšpunktus;
Aizstāt 4.punktā skaitli “50” ar skaitli “45”;
Aizstāt 5.1.apakšpunktā skaitli “60” ar skaitli “55”;
Aizstāt 5.2.apakšpunktā skaitli “70” ar skaitli “65”;
Aizstāt 5.3.apakšpunktā skaitli “80” ar skaitli “75”;
Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:
“13. Ģimenes (personas) dzīves apstākļu pārbaudē konstatētais tiek fiksēts aktā par ģimenes (personas) apsekošanu
dzīvesvietā, kuru paraksta iesniedzējs vai kāds no ģimenes pilngadīgajiem locekļiem un sociālā darba speciālists,
kurš veica pārbaudi.”;
Svītrot 18.punktu;
Svītrot 19.punktu;
Izteikt 2.pielikumu jaunā redakcijā.
Papildināt noteikumus ar 3.pielikumu.
Papildināt noteikumus ar 4.pielikumu.
Papildināt noteikumus ar 5.pielikumu.
Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par
pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.30/2017
“Grozījumi Aknīstes novada domes 2015.gada
28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.24
„Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša
persona atzīstama par maznodrošinātu
Aknīstes novadā””
Izdarīt Aknīstes novada domes 2015.gada 28.oktobra
saistošajos noteikumos Nr.24 “Kārtība, kādā ģimene vai
atsevišķi
dzīvojoša
persona
atzīstama
par
maznodrošinātu Aknīstes novadā” šādus grozījumus:
Aizstāt 1.punktā vārdus “par uzturu” ar vārdiem
“pamatvajadzību
nodrošināšanai”;
Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:
”3. Ģimene atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi nepārsniedz Noteikumu 4. un 5.punktā noteikto līmeni un ģimenes (personas) ienākumi un materiālie resursi
APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē
2015.gada 28.oktobrī (protokols Nr.15, 14.#)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 24/2015
Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi
dzīvojoša persona
atzīstama par maznodrošinātu
Aknīstes novadā
(konsolidētā versija)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām“
15.panta pirmās daļas 7.punktu, likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā“ 14.panta sesto daļu

Apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
Novada domes pieņemto var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā Jelgavas tiesu namā (Jelgavā, Atmodas ielā
19, LV-3007) likumā noteiktajā kārtībā. (Grozījumi
20.11.2009.)
Izslēgts (Grozījumi 20.11.2009.)
Saistošo noteikumu publicēšana
Saistošie noteikumi stājas spēkā Latvijas Republikas
19.05.1994. likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā. (Grozījumi 02.02.2011.)
Domes priekšsēdētāja V.Dzene

Domes priekšsēdētāja V. Dzene
I. Vispārīgie jautājumi
Aknīstes novada pašvaldības 2015.gada 28.oktobra
Saistošie noteikumi Nr. 24/2015 „Kārtība, kādā ģimene vai
atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Aknīstes novadā“ (turpmāk – Noteikumi) nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot,
ģimene, kura sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir
kopēji izdevumi pamatvajadzību nodrošināšanai un kuras
mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk – ģimene (persona)), tiek atzīta par maznodrošinātu, kā arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais stāvoklis. (Grozījumi 20.12.2017.)
Par vientuļu personu ir uzskatāma persona, kurai nav
Latvijas Republikas Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku.

7

Ģimene atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi nepārsniedz Noteikumu 4. un 5.punktā noteikto līmeni un ģimenes (personas) ienākumi un materiālie resursi
tiek izvērtēti saskaņā ar Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu: (Grozījumi
20.12.2017.)
Izslēgts (Grozījumi 20.12.2017.)
Izslēgts (Grozījumi 20.12.2017.)
Izslēgts (Grozījumi 20.12.2017.)
Izslēgts (Grozījumi 20.12.2017.)
persona neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
persona neatrodas prombūtnē ilgāk par kalendāra mēnesi un nesaņem sociālo vai ārstniecības pakalpojumu,
kura ietvaros tiek nodrošinātas personas pamatvajadzības, neatrodas sociālās korekcijas izglītības iestādē
vai citu pamatotu iemeslu dēļ nav iekļaujama ģimenes
sastāvā.
Ģimene atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie
ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 45% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. (Grozījumi 20.12.2017.)
Persona atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz:
55% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas
– atsevišķi dzīvojošai personai; (Grozījumi 20.12.2017.)
65% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas
– atsevišķi dzīvojošam vecuma pensijas, invaliditātes pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam, kuram ir Latvijas Republikas Civillikumā noteiktie likumīgie apgādnieki un atsevišķi dzīvojošai vientuļai personai
darbspējīgā vecumā; (Grozījumi 20.12.2017.)
75% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas
– atsevišķi dzīvojošai vientuļai personai, kura saņem vecuma pensiju, invaliditātes pensiju vai sociālā nodrošinājuma pabalstu. (Grozījumi 20.12.2017.)
II. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa
noteikšana
Ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam Aknīstes novada sociālais dienests
(turpmāk – dienests) novērtē pēc iesnieguma par ģimenes
(personas) atzīšanu par maznodrošinātu un Ministru kabineta noteikumos noteiktās iztikas līdzekļu deklarācijas
(turpmāk – deklarācija) saņemšanas.
Parakstot 6.punktā minēto iesniegumu, iesniedzējs un
viņa ģimenes pilngadīgās personas dienestam dod atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo
informāciju par ģimeni (personu).
Lai novērtētu ienākumus un materiālo stāvokli, iesniedzējs atbilstoši saistošajiem noteikumiem aizpilda un
iesniedz deklarāciju. Deklarāciju iesniedzēja vārdā var aizpildīt arī dienesta sociālā darba speciālists sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas elektroniskajā sistēmā (turpmāk – SOPA), pamatojoties uz tajā
pieejamo informāciju par iesniedzēju un tā ģimenes locekļiem, iesniedzēja sniegtajām ziņām un iesniegtajiem dokumentiem.
Deklarācijā norādāmās informācijas apjomu, nosacījumus ienākumu novērtēšanai un iesniedzamos dokumentus nosaka saistošie noteikumi.
Deklarāciju paraksta iesniedzējs, apliecinot deklarācijā norādīto ziņu patiesumu.
Dienests pārbauda deklarācijā sniegtās ziņas, izmantojot
pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas par
ģimeni (personu) vai pieprasot ziņas no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī privātpersonām, ja nepieciešams,
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pieprasot arī ziņas apliecinošus dokumentus un apsekojot
ģimeni (personu) dzīvesvietā.
Dienesta sociālā darba speciālisti ģimenes (personas) dzīves apstākļu pārbaudi dzīvesvietā ir tiesīgi veikt bez iepriekšējas saskaņošanas ar iesniedzēju.
Ģimenes (personas) dzīves apstākļu pārbaudē konstatētais tiek fiksēts aktā par ģimenes (personas) apsekošanu dzīvesvietā, kuru paraksta iesniedzējs vai kāds no ģimenes pilngadīgajiem locekļiem un sociālā darba speciālists, kurš veica pārbaudi. (Grozījumi 20.12.2017.)
Dienests var atteikt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu, ja:
ģimene (persona) sniegusi nepatiesas vai nepilnīgas ziņas, atteikusies sniegt ziņas par ienākumiem, īpašumiem
un citiem apstākļiem, kas raksturo ģimenes (personas) spēju nodrošināt pamatvajadzības un iesaistīties pasākumos
savas sociālās problēmas risināšanai;
ģimene (persona) atsakās vai nenodrošina dzīves apstākļu
pārbaudi dzīvesvietā;
nav iespējams noskaidrot ģimenes (personas) patieso dzīvesvietu, ģimenes sastāvu.
Dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc 6.punktā minētā iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par ģimenes
(personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusam vai par atteikumu piešķirt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu.
Ja ģimene (persona) atbilst maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusam, dienests izsniedz rakstisku izziņu par
atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam.
Ģimene (persona) tiek atzīta par maznodrošinātu, sākot
ar to mēnesi, kurā pieņemts lēmums par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu.
Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nosaka uz
laiku no trim līdz sešiem mēnešiem.
Izslēgts (Grozījumi 20.12.2017.)
Izslēgts (Grozījumi 20.12.2017.)
Ģimenei (personai) ir pienākums informēt dienestu par
izmaiņām ģimenes sastāvā, ģimenes (personas) materiālā vai sociālā situācijā, ja tās ietekmē vai varētu ietekmēt
tiesības uz piešķirto maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusu.
Dienests pieņem lēmumu par piešķirtā maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa anulēšanu, ja tas konstatē, ka ģimene (persona) nav ievērojusi šo noteikumu 20.punkta prasību.
III. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas
kārtība
Dienesta lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, par atteikumu
piešķirt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu vai
par piešķirtā maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa anulēšanu var apstrīdēt Aknīstes novada domē
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Aknīstes novada domes lēmumu var pārsūdzēt tiesā
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
IV. Noslēguma jautājums
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to
publicēšanas pašvaldības laikrakstā „Aknīstes Novada
Vēstis”.
Domes priekšsēdētāja V.Dzene

1.Pielikums
AknƯstes novada domes
2015.gada 28.oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.24/2015

LATVIJAS REPUBLIKA

AKNƮSTES NOVADS

AKNƮSTES NOVADA PAŠVALDƮBA
SociƗlais dienests
ReƧ. Nr.90000026441,
Skolas ielƗ 7, AknƯstƝ, AknƯstes novadƗ, LV-5208,
TƗlrunis, fakss 65237751, e-pasts: socdienests@akniste.lv

AknƯstƝ
IZZIƻA PAR ATBILSTƮBU MAZNODROŠINƖTAS ƦIMENES
(PERSONAS) STATUSAM
20___.gada ___.________________.

Nr.__________

AknƯstes novada pašvaldƯbas sociƗlais dienests apliecina, ka Ƨimenei vai atsevišƷi dzƯvojošai
personai, kuras deklarƝtƗ dzƯvesvietas adrese ir_______________________________
_____________________________________________________________________________
un kuras sastƗvƗ ir šƗdi Ƨimenes locekƺi:
1)___________________________________________________________________________,
(vƗrds, uzvƗrds) (personas kods)

2)___________________________________________________________________________,
(vƗrds, uzvƗrds) (personas kods)

3)___________________________________________________________________________,
(vƗrds, uzvƗrds) (personas kods)

4)___________________________________________________________________________,
(vƗrds, uzvƗrds) (personas kods)

5)___________________________________________________________________________,
(vƗrds, uzvƗrds) (personas kods)
6 )___________________________________________________________________________,
(vƗrds, uzvƗrds) (personas kods)

7)___________________________________________________________________________,
(vƗrds, uzvƗrds) (personas kods)

8)___________________________________________________________________________,
(vƗrds, uzvƗrds) (personas kods)

noteikts maznodrošinƗtas Ƨimenes (personas) statuss atbilstoši AknƯstes novada domes 2015.gada
28.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.__ " KƗrtƯba, kƗdƗ Ƨimene vai atsevišƷi dzƯvojoša persona
atzƯstama par maznodrošinƗtu AknƯstes novadƗ".
MaznodrošinƗtas Ƨimenes (personas) statuss noteikts uz laiku no 20___.gada ____.___________
lƯdz 20__.gada _____.___________________.
__________________________________
(SociƗlƗ darba speciƗlista vƗrds, uzvƗrds)

_________________________
(paraksts, atšifrƝjums)

__________________________________
(sagatavotƗja uzvƗrds un tƗlruƼa numurs)
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2.Pielikums
AknƯstes novada domes
2017.gada 20.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.30/2017
Iztikas lƯdzekƺu deklarƗcija Nr. ____
Iesniegta 20__. gada ___. ______________
1. Personas dati
A. Personas vƗrds, uzvƗrds
personas kods

-

dzƯvesvietas adrese
faktiskƗ
deklarƝtƗ
personas tƗlrunis, e-pasta adrese
PƗrƝjƗs personas

P. k.

VƗrds, uzvƗrds

DzƯvesvieta

Personas kods
faktiskƗ

deklarƝtƗ

B
C
D
E
2. Personas ienƗkumi
A. Persona
Personas ienƗkumi pa ienƗkumu veidiem
Summa, euro
2.1. IenƗkumi, kurus norƗda par pƝdƝjiem pilniem trim kalendƗra mƝnešiem pirms iesnieguma
iesniegšanas
2.1.1. Darba samaksa un atlƯdzƯba - regulƗri izmaksƗjamƗ atlƯdzƯba par darbu (tai skaitƗ darba alga un
normatƯvajos aktos, darba koplƯgumƗ un darba lƯgumƗ noteiktƗs piemaksas), kƗ arƯ prƝmijas un jebkura
cita veida atlƯdzƯba saistƯbƗ ar darbu vai dienestu - slimƯbas nauda, pamatojoties uz darbnespƝjas lapas
A daƺu, ikgadƝjƗ atvaƺinƗjuma nauda
2.1.2. Sezonas laukstrƗdnieka ienƗkumi
2.1.3. IenƗkumi no saimnieciskƗs darbƯbas (preþu ražošanas, tirdzniecƯbas un pakalpojumu sniegšanas
par atlƯdzƯbu, profesionƗlƗs darbƯbas u. c.):
IenƗkumi no lauksaimniecƯbas produkcijas pƗrdošanas
(ražota piemƗjas saimniecƯbƗ, personiskajƗ palƯgsaimniecƯbƗ)
IenƗkumi no ievƗktu savvaƺas velšu pƗrdošanas
IenƗkumi no lauku tǌrisma
IenƗkumi no zemnieku vai zvejnieku saimniecƯbas
IenƗkumi no individuƗlƗ komersanta darbƯbas
IenƗkumi no individuƗlƗ darba
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IenƗkumi no komercaƧenta un mƗklera darbƯbas
IenƗkumi no nekustamƗ Ưpašuma apsaimniekošanas
(Ɲku, Ɲku daƺu, dzƯvokƺu vai zemes iznomƗšanas vai izƯrƝšanas)
Citi
2.1.4. IenƗkumi no metƗllǌžƼu pƗrdošanas
2.1.5. Loteriju, izložu un azartspƝƺu laimesti
2.1.6. IenƗkumi no kapitƗla, tai skaitƗ no kapitƗla pieauguma
2.1.7. IenƗkumi no vƝrtspapƯriem (akcijas, obligƗcijas, vekseƺi, valsts parƗdzƯmes, privatizƗcijas
sertifikƗti u. c.)
2.1.8. Valsts sociƗlƗs apdrošinƗšanas pabalsti un atlƯdzƯbas:
Bezdarbnieka pabalsts
SlimƯbas pabalsts (darbnespƝjas lapas B daƺa)
MaternitƗtes pabalsts
PaternitƗtes pabalsts
VecƗku pabalsts
AtlƯdzƯba par apgƗdnieka zaudƝjumu
AtlƯdzƯba par darbspƝju zaudƝjumu
2.1.9. DarbƗ nodarƯtƗ kaitƝjuma atlƯdzƯba (darba devƝja izmaksƗtƗ vai Valsts sociƗlƗs apdrošinƗšanas
aƧentǌras izmaksƗtƗ, ja tƗ pƗrƼƝmusi darba devƝja saistƯbas)
2.1.10. Valsts pensijas neatkarƯgi no to veida un izmaksas avota, kƗ arƯ pensijƗm pielƯdzinƗmie
ienƗkumi:
Vecuma pensija, ieskaitot piemaksu
InvaliditƗtes pensija, ieskaitot piemaksu
Pensija apgƗdnieka zaudƝjuma gadƯjumƗ
Izdienas pensija
SpeciƗlƗ pensija (bijušƗ AugstƗkƗs padomes deputƗta pensija)
Pensija saskaƼƗ ar speciƗliem lƝmumiem
Pensija, kura izmaksƗta saskaƼƗ ar Eiropas SavienƯbas regulƗm
vai starpvalstu lƯgumiem
Cits pensijai pielƯdzinƗmais ienƗkums
(piemƝram, kompensƗcija no obligƗtƗ militƗrƗ dienesta
atvaƺinƗtajiem karavƯriem par darbspƝju zaudƝjumu u. c.)
2.1.11. Valsts sociƗlie pabalsti un atlƯdzƯbas:
Ʀimenes valsts pabalsts*
Piemaksa pie Ƨimenes valsts pabalsta par bƝrnu invalƯdu vai
bƝrna invalƯda kopšanas pabalsts*
BƝrna kopšanas pabalsts - par bƝrna kopšanu lƯdz
bƝrna divu gadu vecuma sasniegšanai
Pabalsts aizbildnim par bƝrna uzturƝšanu
AtlƯdzƯba par aizbildƼa pienƗkumu pildƯšanu
Pabalsts transporta izdevumu kompensƝšanai invalƯdam,
kuram ir pƗrvietošanƗs grǌtƯbas*
Pabalsts invalƯdam, kuram nepieciešama Ưpaša kopšana*
Valsts sociƗlƗ nodrošinƗjuma pabalsts,
t. sk. apgƗdnieka zaudƝjuma gadƯjumƗ
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AtlƯdzƯba par adoptƝjamƗ bƝrna aprǌpi
Pabalsts par asistenta izmantošanu*
Pabalsts ar celiakiju slimam bƝrnam*
BƝrna piedzimšanas pabalsts*
ApbedƯšanas pabalsts*
KaitƝjuma atlƯdzƯba ýernobiƺas AES avƗrijas rezultƗtƗ
cietušajai personai
Valsts sociƗlais pabalsts ýernobiƺas AES avƗrijas seku
likvidƝšanas dalƯbniekam un mirušƗ ýernobiƺas AES
avƗrijas seku likvidƝšanas dalƯbnieka Ƨimenei
Cits
2.1.12. Pabalsts nacionƗlƗs pretošanƗs kustƯbas dalƯbniekiem
2.1.13. Pabalsts par radošo darbu baleta mƗksliniekiem
2.1.14. Pabalsti un atlƯdzƯbas audžuƧimenei:
AtlƯdzƯba par audžuƧimenes pienƗkumu pildƯšanu
Pabalsts bƝrna uzturam audžuƧimenƝ
Pabalsts apƧƝrba un mƯkstƗ inventƗra (piemƝram, gultas veƺas,
segas, spilvena, matraþa) iegƗdei audžuƧimenƝ*
2.1.15. SociƗlƗs garantijas bƗrenim un bez vecƗku gƗdƯbas palikušam bƝrnam pƝc ƗrpusƧimenes
aprǌpes beigšanƗs:
VienreizƝjs pabalsts patstƗvƯgas dzƯves uzsƗkšanai*
VienreizƝjs pabalsts sadzƯves priekšmetu un mƯkstƗ inventƗra iegƗdei*
Pabalsts ar dzƯvojamƗs telpas Ưri saistƯto ikmƝneša izdevumu segšanai*
DzƯvokƺa pabalsts bƝrnam bƗrenim un bƝrnam,
kurš palicis bez vecƗku gƗdƯbas*
Atbalsts bƝrna integrƝšanai sabiedrƯbƗ*
Pabalsts ikmƝneša izdevumu segšanai, ja persona turpina mƗcƯbas*
2.1.16. UzturlƯdzekƺi
2.1.17. AtsevišƷi dzƯvojoša laulƗtƗ vai bƝrna vecƗka sniegtais materiƗlais atbalsts
2.1.18. No juridiskƗs personas saƼemtais dƗvinƗjums (piemƝram, no labdarƯbas fondiem, sabiedriskƗ
labuma organizƗcijas, labdarƯbas vai filantropiskas organizƗcijas u. c.)*
2.1.19. IkmƝneša finansiƗls atbalsts bezdarbniekam par dalƯbu aktƯvajos nodarbinƗtƯbas vai
preventƯvajos bezdarba samazinƗšanas pasƗkumos, izƼemot finanšu atbalstu bezdarbniekam transporta
un izmitinƗšanas izdevumu segšanai reƧionƗlƗs mobilitƗtes atbalsta ietvaros un komercdarbƯbas
dotƗciju par biznesa plƗna Ưstenošanu
2.1.20. Stipendija
2.1.21. Studiju kredƯts*
2.1.22. StudƝjošƗ kredƯts*
2.1.23. UzturƝšanƗs pabalsts bƝglim un alternatƯvo statusu ieguvušai personai, pabalsts personƗm,
kurƗm piešƷirts repatrianta statuss
2.1.24. AtlƯdzƯba par asins vai asins komponentu nodošanu*
2.1.25. ƖtrƗ kredƯta aizdevums
2.1.26. PašvaldƯbas iepriekš izmaksƗtie sociƗlƗs palƯdzƯbas pabalsti*
2.1.27. Citas personas sniegtais materiƗlais atbalsts konkrƝtam mƝrƷim (piemƝram, mƗcƯbu maksai,
transporta izmaksƗm, kredƯta samaksai utt.)**
2.1.28. PƗrmaksƗtƗs valsts sociƗlƗs apdrošinƗšanas iemaksas, kas ir atmaksƗtas
2.1.29. IedzƯvotƗju ienƗkuma nodokƺa atmaksa saskaƼƗ ar gada ienƗkumu deklarƗciju
2.1.30. Citi ienƗkumi
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2.2. IenƗkumi, kurus norƗda par pƝdƝjiem pilniem 12 kalendƗra mƝnešiem pirms iesnieguma
iesniegšanas
2.2.1. IenƗkumi no sava Ưpašuma atsavinƗšanas
2.2.2. Tiešie maksƗjumi lauksaimniekiem un atbalsts lauku attƯstƯbai, tai skaitƗ kompensƗcijas par
saimnieciskƗs darbƯbas ierobežojumiem
2.2.3. KompensƗcijas (uz tiesas nolƝmuma vai iestƗdes lƝmuma pamata), kas ir saistƯtas ar darba vai
dienesta attiecƯbƗm vai to pƗrtraukšanu
2.2.4. Uz tiesas sprieduma pamata vai saskaƼƗ ar notariƗlƗ akta veidƗ noslƝgtu vienošanos piespriesta
kompensƗcija saistƯbƗ ar laulƯbas šƷiršanu par otro nekustamo Ưpašumu un ekskluzƯvƗm precƝm,
izƼemot kompensƗciju par kopƯgƗs mantas sadali
2.2.5. KompensƗcija kriminƗlprocesƗ cietušai personai
2.2.6. Citi ienƗkumi, izƼemot regulƗrus ienƗkumus
3. Personas naudas lƯdzekƺu uzkrƗjumi un vƝrtspapƯri
3.1. Skaidras naudas lƯdzekƺu uzkrƗjumi pƗrskata perioda beigƗs
Avots

Valǌta

Summa

3.2. Naudas lƯdzekƺu uzkrƗjumi kredƯtiestƗžu maksƗjumu kontos vai pasta norƝƷinu sistƝmƗ, piederošie
vƝrtspapƯri (akcijas, obligƗcijas, vekseƺi, valsts parƗdzƯmes, privatizƗcijas sertifikƗti u. c.) pƗrskata perioda
beigƗs
Veids

Summa/vƝrtƯba

NekustamƗ Ưpašuma platƯba

Ʈpašuma adrese

Avots

4. Personai piederošie nekustamie Ưpašumi
NekustamƗ Ưpašuma veids

5. Personai piederošie mehƗniskie transportlƯdzekƺi
Veids, marka

Izlaides gads, pƝdƝjais tehniskƗs apskates datums

6. Personas noslƝgtie uztura lƯgumi

Persona, ar kuru noslƝgts uztura lƯgums, vƗrds, uzvƗrds, personas kods

LƯguma priekšmets

LƯguma
noslƝgšanas
datums

PielikumƗ pievienoju šƗdus dokumentus
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B. Persona ...............................
C. Persona ...............................
Persona vai pƗrstƗvis
(vƗrds, uzvƗrds, paraksts)
(datums)
Iztikas lƯdzekƺu deklarƗciju pieƼƝma***
(amatpersonas vƗrds, uzvƗrds, paraksts)
(datums)
PiezƯmes.
1. * NeƼem vƝrƗ ienƗkumos.
2. ** IzvƝrtƝjot var uzskatƯt par pieƺaujamo uzkrƗjumu.
3. *** DeklarƗcijƗ esošƗ informƗcija ir konfidenciƗla, un uz to ir attiecinƗmas likuma "Par sociƗlo drošƯbu" 16.
pantƗ minƝtƗs prasƯbas.

3.Pielikums
AknƯstes novada domes
2017.gada 20.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.30/2017

Akts Nr. ____
par Ƨimenes (personas) apsekošanu dzƯvesvietƗ
Apsekošanas
datums:
.
Personas vƗrds, uzvƗrds
ApsekojamƗs dzƯvesvietas adrese
KontakttƗlrunis, durvju kods

Apsekošanas iemesls

InformƗcija par mƗjokli
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.

.

Apsekošanas
laiks:

:

-

:

mƗjokƺa tips

istabu skaits ____

mƗjokƺa piederƯba

atsevišƷs dzƯvoklis

personas privƗtƯpašums

komunƗlais dzƯvoklis

ƯrƝts no pašvaldƯbas

istaba

ƯrƝts no privƗtpersonas

privƗtƗ mƗja (daƺa)

sociƗlƗ mƗja (dzƯvoklis)

cits

servisa dzƯvoklis

____ caurstaigƗjamas
DzƯvo ____ personas

pielƗgots mƗjoklis personai ar kustƯbu traucƝjumiem
cits
ApsekošanƗ konstatƝtais

InformƗcija par pakalpojumiem, kas saistƯti ar mƗjokƺa lietošanu (aizpilda, ja dati nepieciešami dzƯvokƺa
pabalsta aprƝƷinam)
Apkure
centralizƝtƗ apkure
individuƗla gƗzes
apkure

ǋdensapgƗde
aukstais
ir skaitƯtƗji

Tualete
mƗjoklƯ

karstais

kƗpƼu telpƗ

ir skaitƯtƗji

akƗ Ɨrpus dzƯvojamƗs telpas
ƗrƗ

ar malku kurinƗmas
____ (skaits) krƗsnis
individuƗla
centrƗlapkure (ogles,
granulas, šƷelda,
dƯzeƺdegviela u. tml.)
individuƗla elektriskƗ
apkure
cits

nav akas, cits piegƗdes veids
(norƗdƯt) ____________

Vanna/duša

Ɯdiena gatavošana
gƗzes plƯts (sašƷidrinƗtƗ
gƗze)
balonu gƗze (propƗna
gƗze)
elektriskƗ plƯts

mƗjoklƯ

malkas plƯts

centralizƝti

koplietošanas

koplietošanas virtuve

ar elektrƯbu

nav

ǋdens uzsildƯšana

ar gƗzi
ar malku (vannai)
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Personas sniegtƗ informƗcija par maksƗjumu parƗdiem par mƗjokli

SadzƯves tehnika (aizpilda, ja nepieciešams)
ledusskapis
piezƯmes

automƗtiskƗ veƺas mazgƗjamƗ mašƯna

televizors

ApsekošanƗ sastapto mƗjoklƯ dzƯvojošo pilngadƯgo personu viedoklis par situƗciju

ApsekošanƗ sastaptƗs mƗjoklƯ dzƯvojošƗs pilngadƯgƗs personas
VƗrds, uzvƗrds

Paraksts

Datums

PašvaldƯbas sociƗlƗ dienesta darbinieki, kas piedalƯjƗs apsekošanƗ
VƗrds, uzvƗrds

Amats

PašvaldƯbas sociƗlƗ dienesta Vai nepieciešama sadarbƯba ar sociƗlo darbinieku?
Nodota informƗcija sociƗlajam darbiniekam
sociƗlƗ darba speciƗlista
atzinums par apsekošanƗ
Datums ____________
konstatƝto
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Paraksts

4.Pielikums
AknƯstes novada domes
2017.gada 20.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.30/2017
VidƝjais ienƗkumu apmƝrs vienai personai mƝnesƯ
KopƝjƗ
VidƝji
summa, euro mƝnesƯ,euro
Ʀimenes (personas) ienƗkumi triju mƝnešu periodƗ, izƼemot ienƗkumus, kurus neƼem
vƝrƗ, nosakot atbilstƯbu trǌcƯgƗ statusam (deklarƗcijas 2.1.1.-2.1.30. apakšpunkts)
(atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumu Nr. 299 "Noteikumi par
Ƨimenes vai atsevišƷi dzƯvojošas personas atzƯšanu par trǌcƯgu" (turpmƗk - noteikumi)
13.1. apakšpunktam)
Ʀimenes (personas) ienƗkumi 12 mƝnešu periodƗ (deklarƗcijas 2.2.1.-2.2.6.
apakšpunkts) (atbilstoši noteikumu 13.2. apakšpunktam un 13.1 punktam)
SamaksƗtais uzturlƯdzekƺu apmƝrs bƝrnam mƝnesƯ citƗ mƗjsaimniecƯbƗ, par kuru
samazina kopƝjo ienƗkumu summu (atbilstoši noteikumu 16. punktam)
Ʀimenes (personas) ienƗkumi kopƗ
Personu skaits (norƗda Ƨimenes locekƺu skaitu vai "1", ja aprƝƷins ir par atsevišƷi
dzƯvojošu personu)
VidƝjie ienƗkumi vienai personai mƝnesƯ
5.Pielikums
AknƯstes novada domes
2017.gada 20.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.30/2017
IzziƼa
par ienƗkumiem no saimnieciskƗs darbƯbas
Iesniegta 20__. gada ___. ______________
Es,

,
(vƗrds, uzvƗrds)

,
(personas kods)

nodokƺu maksƗtƗja reƧistrƗcijas Nr._________________________, apliecinu, ka esmu guvis šƗdus ienƗkumus no
saimnieciskƗs darbƯbas pƝdƝjo triju mƝnešu laikƗ:

Periods

IeƼƝmumi,
euro

SaimnieciskƗs
darbƯbas
izdevumi*,
euro

IenƗkumi,
euro

SamaksƗtƗ
nodokƺu summa,
euro

IenƗkumi pƝc
nodokƺu
samaksas,
euro

PiezƯme. * IzƼemot likuma "Par iedzƯvotƗju ienƗkuma nodokli" 11. panta divpadsmitajƗ daƺƗ noteiktos gadƯjumus.
Apliecinu, ka šajƗ izziƼƗ sniegtƗs ziƼas ir patiesas un normatƯvajos aktos noteiktƗ kƗrtƯbƗ tƗs ir vai tiks iesniegtas
Valsts ieƼƝmumu dienestam.
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APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē
2017.gada 20.decembrī (protokols Nr.20, 22.#)
PRECIZĒTI
Aknīstes novada domes sēdē
2018.gada 24.janvārī (protokols Nr.1, 10.#)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.31/2017
„Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada
26.augusta saistošajos noteikumos Nr.4
„Par sociālo aprūpi mājās Aknīstes novada
pašvaldības iedzīvotājiem””
Izdarīt Aknīstes novada domes 2009.gada 26.augusta
saistošajos noteikumos Nr.4 „Par sociālo aprūpi mājās
Aknīstes novada iedzīvotājiem”” šādus grozījumus:
1.1. Svītrot no tiesiskā pamatojuma norādi uz Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
9.,18.,20.,22.,23.pantu un 17.panta pirmo daļu;
1.2. Svītrot no tiesiskā pamatojuma norādi uz likuma
“Par sociālo drošību” 11.pantu;
1.3. Izteikt 1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
”1.2. Tiesības saņemt aprūpi mājās ir personām, kuras
deklarējušas dzīvesvietu Aknīstes novada pašvaldībā un
faktiski dzīvo deklarētajā dzīvesvietā”;
Svītrot 3.1.7-3.1.9. apakšpunktus;
Izteikt 3.2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
”3.2.1. personas pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo traucējumu smaguma pakāpi atbilstoši Bartela indeksam”;
Izteikt 3.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
”3.3. Pakalpojuma piešķiršanas gadījumā tiek noslēgts
līgums starp pašvaldību un aprūpējamo personu vai starp
pašvaldību, aprūpējamo personu un likumīgo apgādnieku
(apgādniekiem) par aprūpes mājās sniegšanu dzīvesvietā”;
APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē
2009.gada 26. augustā (prot.Nr.7, 11.#)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.4
„Par sociālo aprūpi mājās Aknīstes novada
pašvaldības iedzīvotājiem”
(konsolidētā versija)
Izdoti saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas
13.punktu,
Ministru kabineta 21.04.2008.noteikumiem Nr.288
„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”
Vispārīgie noteikumi
1.1. Sociālās aprūpes pakalpojums mājās (turpmāk tekstā „aprūpe mājās”) ir pasākumu kopums, kas vērsts uz to
personu pamatvajadzību apmierināšanu mājās, kurām ir
objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo
traucējumu dēļ, un ietver sevī pakalpojumus personas dzīvesvietā.
1.2. Tiesības saņemt aprūpi mājās ir personām, kuras
deklarējušas dzīvesvietu Aknīstes novada pašvaldībā un
faktiski dzīvo deklarētajā dzīvesvietā. (Grozījumi
20.12.2017.)
1.3. Aprūpi mājās, pamatojoties uz personas iesniegumu un Sociālā dienesta atzinumu piešķir un pārtrauc
Aknīstes novada dome ar savu lēmumu.
1.4 Aprūpi mājās kontrolē Sociālais dienests, īpašos gadījumos pārbaudi veic pašvaldības pilnvarotas amatpersonas.
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Izteikt 4.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
”4.6. Sociālās aprūpes mājās pakalpojums ir maksas pakalpojums. 1 stundas apmaksa par pakalpojumu ir vienāda
ar 50% no valstī noteiktās minimālās stundu tarifa likmes
attiecīgajā kalendārajā gadā”;
Izteikt 4.7.apakšpunktu šādā redakcijā:
”4.7. Personas, kuram ir likumīgi apgādnieki, aprūpes
pakalpojumu mājās var saņemt par samaksu, ja apgādnieki
objektīvu iemeslu dēļ nespēj nodrošināt aprūpi. 1 stundas
apmaksa par pakalpojumu ir vienāda ar valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi attiecīgajā kalendārajā gadā”;
Izteikt 4.8.apakšpunktu šādā redakcijā:
”4.8. Ja persona nespēj samaksāt pilnu aprūpes pakalpojuma maksu, apmaksu veic likumīgie apgādnieki normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā”;
Papildināt 4.punktu ar 4.9.apakšpunktu šādā redakcijā:
”4.9. atsevišķi dzīvojošām personām ar 1. un 2.grupas
invaliditāti;
Svītrot 5.4.apakšpunktā vārdus „kā arī izziņa par
deklarēto dzīvesvietu”;
Svītrot 7.1.7.apakšpunktu;
Papildināt 7.1.apakšpunktu ar 7.1.11.apakšpunktu
šādā redakcijā:
„7.1.11. persona sniegusi nepatiesas ziņas vai apzināti
maldinājusi sociālā darba speciālistu, kas ietekmē personas tiesības saņemt konkrētu sociālo pakalpojumu”;
Papildināt 7.1.apakšpunktu ar 7.1.12.apakšpunktu
šādā redakcijā:
”7.1.12. personas regulāri (vismaz 3 reizes fiksētas ar sociālā darba speciālista apsekošanas aktu) atrodas alkohola
vai narkotisko vielu ietekmē”.
Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par
pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētāja V.Dzene
1.5. Aprūpe mājās tiek organizēta, ievērojot Latvijas
Republikas Satversmi, Latvijas Republikas likumus,
Ministru kabineta rīkojumus un Labklājības Ministrijas
tiesību aktus un ieteikumus, pašvaldības lēmumus un rīkojumus, kā arī šo nolikumu.
Uzdevumi
2.1. Nodrošināt kvalificētus aprūpes mājās pakalpojumus.
2.2. Nodrošināt pakalpojuma sniegšanu pēc iespējas elastīgā veidā – tādā mērā, kādā klientam nepieciešama.
2.3. Nodrošināt personai iespējami ilgāku uzturēšanos
un funkcionēšanu viņam pierastajā sociālajā vidē.
2.4. Uzkrāt informāciju un pilnveidot datu bāzi par aprūpes mājās nepieciešamību.
2.5. Sadarboties ar pakalpojumu sniedzējiem ēdināšanas, tirdzniecības un sadzīves pakalpojumu uzņēmumiem.
2.6. Sadarboties ar citām sociālo pakalpojumu iestādēm,
sabiedriskajām organizācijām, reliģiskajām konfesijām.
Aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanas
un saņemšanas kārtība
3.1. Sociālā pakalpojuma aprūpe mājās saņemšanai persona sociālajā dienestā iesniedz sekojošus dokumentus:
3.1.1. personas vai pilnvarotas personas iesniegumu, kurā
norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;
3.1.2. iztikas līdzekļu deklarāciju un dokumentus, kas
apliecina personas, viņas laulātā un to personu ienākumus
un materiālo stāvokli, ar kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, kā arī atsevišķi dzīvojošu apgādnieku ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus, ja aprūpes mājās pakalpojuma izmaksas sedz no pašvaldības budžeta;

3.1.3. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli. Izziņā norāda funkcionālo spēju traucējumu smaguma
pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli
transmisīvās slimības) neesību, ja persona vēlas saņemt
aprūpi mājās;
3.1.4. psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem, ja
aprūpi mājās vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem vai bērns ar garīgās attīstības traucējumiem;
3.1.5. invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju, ja aprūpi mājās vēlas saņemt persona ar invaliditāti;
3.1.6. pase (uzrāda);
3.1.7. Izslēgts (Grozījumi 20.12.2017.)
3.1.8. Izslēgts (Grozījumi 20.12.2017.)
3.1.9. Izslēgts (Grozījumi 20.12.2017.)
3.1.10. vajadzības gadījumā dokuments, kas apliecina,
ka apgādnieki nespēj nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi mājās vecuma, veselības stāvokļa vai citu objektīvu
apstākļu dēļ. Par objektīviem apstākļiem tiek atzīti:
3.1.10.1. apgādnieka atrašanās medicīniskās vai ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
3.1.10.2. apgādnieks ir pensijas vecuma persona un funkcionālo traucējumu dēļ nespēj veikt aprūpi;
3.1.10.3. apgādniekam ir garīga vai fiziska rakstura traucējumi, ko apstiprina ģimenes ārsta vai Valsts darba ekspertīzes ārstu komisijas izsniegta izziņa;
3.1.10.4. apgādnieka nodarbinātība;
3.1.10.5. apgādnieka dzīvesvietas attālums.
3.2. Sociālais dienests 10 darbdienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas novērtē:
3.2.1. personas pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo traucējumu smaguma pakāpi atbilstoši Bartela indeksam; (Grozījumi 20.12.2017.)
3.2.2. pašvaldības iespējas sniegt personas vajadzībām
atbilstošu aprūpi mājās;
3.2.3. kopā ar personu dzīvojošo ģimenes locekļu vai personu, kurām ar aprūpējamo ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī ar viņu, iespējas;
3.2.4. pieņem lēmumu par aprūpes mājās piešķiršanu
vai par atteikumu sniegt mājas aprūpes pakalpojumu un
rakstiski informē personu par pieņemto lēmumu;
3.2.5. izveido klienta lietu.
3.3. Pakalpojuma piešķiršanas gadījumā tiek noslēgts
līgums starp pašvaldību un aprūpējamo personu vai starp
pašvaldību, aprūpējamo personu un likumīgo apgādnieku
(apgādniekiem) par aprūpes mājās sniegšanu dzīvesvietā.
(Grozījumi 20.12.2017.)
3.4. Gadījumā, ja nepieciešamība pēc aprūpes mājās pakalpojuma apjoma mainās, persona iesniedz rakstisku iesniegumu Sociālajā dienestā.
3.5. Aprūpe mājās netiek nodrošināta personām:
3.5.1. kuras slimo ar tuberkulozi atklātā formā;
3.5.2. kuras slimo ar bīstamām infekcijas slimībām;
3.5.3. kurām nepieciešama diennakts aprūpe.
Aprūpes mājās pakalpojuma līmeņi
un samaksas kārtība
4.1. Aprūpe mājās var būt pastāvīga (1. un 2.līmenis) vai
īslaicīga (3.līmenis): (Grozījumi 27.05.2015.)
1.aprūpes līmenis (1 reize nedēļā 16 stundas mēnesī) ietver sekojošus pakalpojumus:
ārsta un citu medicīnas darbinieku izsaukšana;
pārtikas produktu pirkšana un piegāde mājās;
medikamentu un citu ikdienas preču pirkšana un piegāde mājās;
dzīvojamo telpu un sanitāro telpu (t.sk. tualete ārpus dzīvojamās telpas) uzkopšana 1x nedēļā, logu mazgāšana 2x gadā;

veļas nomaiņa, nodošana veļas mazgātavā un saņemšana
1x mēnesī;
dzīvokļa īres, komunālo un citu maksājumu kārtošana
1x mēnesī;
pavadoņa pakalpojumi pēc vajadzības, ne biežāk kā 2x
mēnesī;
palīdzība dokumentu kārtošanā;
apmeklējumi slimnīcā;
kurināmā piegāde telpās;
ūdens no akas piegāde telpās;
celiņu attīrīšana līdz mājai, ūdens ņemšanas vietai un
malkas šķūnim (ziemas mēnešos);
4.1.2. 2.aprūpes līmenis (2 reizes nedēļā 24 stundas mēnesī) ietver 1.aprūpes līmeņa pakalpojumus un papildus
pēc nepieciešamības sekojošus pakalpojumus: (Grozījumi
27.05.2015.)
krāsns kurināšana;
personiskā aprūpe: mazgāšanās (vanna/duša, pirts);
palīdzība ēdiena gatavošanā.
3.aprūpes līmenis (īslaicīga 3 reizes nedēļā 36 stundas
mēnesī) tiek piešķirts līdz 2 kalendāra mēnešiem, tas ietver 1. un 2.līmeņa aprūpes pakalpojumus. (Grozījumi
27.05.2015.)
Izslēgts. (Grozījumi 27.05.2015.)
Izslēgts. (Grozījumi 27.05.2015.)
Izslēgts. (Grozījumi 27.05.2015.)
Izslēgts. (Grozījumi 27.05.2015.)
Sociālās aprūpes mājās pakalpojums ir maksas pakalpojums. 1 stundas apmaksa par pakalpojumu ir vienāda
ar 50% no valstī noteiktās minimālās stundu tarifa likmes
attiecīgajā kalendārajā gadā. (Grozījumi 27.05.2015., grozījumi 20.12.2017.)
Personas, kuram ir likumīgi apgādnieki, aprūpes pakalpojumu mājās var saņemt par samaksu, ja apgādnieki objektīvu iemeslu dēļ nespēj nodrošināt aprūpi. 1 stundas apmaksa par pakalpojumu ir vienāda ar valstī noteikto
minimālo stundas tarifa likmi attiecīgajā kalendārajā gadā.
(Grozījumi 27.05.2015., grozījumi 20.12.2017.)
Ja persona nespēj samaksāt pilnu aprūpes pakalpojuma maksu, apmaksu veic likumīgie apgādnieki normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. (Grozījumi 27.05.2015., grozījumi 20.12.2017.)
atsevišķi dzīvojošām personām ar 1. un 2.grupas invaliditāti. (Grozījumi 20.12.2017.)
Aprūpes mājās darba organizēšana
5.1. Aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanai tiek noslēgts
līgums starp aprūpējamo personu un pašvaldību; līgumā
tiek noteikts saņemtā pakalpojuma apjoms, samaksas kārtība un citi būtiski noteikumi pakalpojuma saņemšanai.
5.2. Aknīstes novada pašvaldības sociālais aprūpētājs
(aprūpētājs) sniedz aprūpes mājās pakalpojumus atbilstoši
sastādītajam aprūpes plānam un noteiktajam aprūpes grafikam, kas ir saskaņoti ar klientu, kā arī noslēgtajam līgumam par aprūpes pakalpojuma sniegšanu.
5.3. Sociālais aprūpētājs kopā ar sociālā dienesta vadītāju periodiski vai rodoties apstākļiem nepieciešamās aprūpes pakalpojuma apjomā, pārskata sniegtā aprūpes pakalpojuma nepieciešamību un saturu – pastāvīgas aprūpes gadījumā vienu reizi gadā, īslaicīgas aprūpes gadījumā reizi mēnesī; nepieciešamības gadījumā ierosina pārskatīt aprūpējamās personas aprūpes plānu un līguma nosacījumus.
5.4. Klienta lietu veido 3.1., 3.1.10., 3.2. un 3.5. punktā norādītie dokumenti, apsekošanas akts vai pārbaudes
akts, iztikas līdzekļu deklarācija, sociālā dienesta lēmums
par pakalpojuma piešķiršanu. Klienta lieta tiek glabāta atbilstoši likumā „Likums par arhīviem” noteiktajam.
(Grozījumi 20.12.2017.)
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5.5. Sociālais aprūpētājs veic sniegto sociālo pakalpojumu (veikto darbu) uzskaites lapu.
5.6. Sociālais aprūpētājs ved no klienta saņemto un izlietoto naudas līdzekļu uzskaites lapu, kuru apstiprina ar
klienta parakstu.
Aprūpes mājās pakalpojuma samaksas kārtība
6.1. Aprūpi mājās finansē no pašvaldības budžeta līdzekļiem un maksas par pakalpojumu, ko veic persona vai
tās likumīgie apgādnieki.
6.1.1. Ja klients normatīvajos aktos noteiktā kārtībā atzīts par trūcīgu personu. (Grozījums 25.01.2017.)
6.2. Aprūpējamās personas vai likumīgo apgādnieku pienākums ir norēķināties par saņemtajiem aprūpes mājās
pakalpojumiem, atbilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem.
Aprūpes mājās pakalpojuma pārtraukšana
7.1. Aprūpes mājās pakalpojumu pārtrauc, ja:
7.1.1. klients apgūst pašaprūpes spējas;
7.1.2. izbeidzas objektīvie apstākļi, kuru dēļ apgādnieki nespēj nodrošināt klienta aprūpi un uzraudzību;
7.1.3. iestājas klienta nāve;
7.1.4. klients tiek ievietots ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā;
7.1.5. klients rakstiski atteicies no aprūpes mājās pakalpojuma;
7.1.6. klients ir noslēdzis uzturlīgumu;
7.1.7. Izslēgts (Grozījumi 20.12.2017.)
7.1.8. klients izbraucis uz patstāvīgu dzīvi citas pa-

švaldības teritorijā vai ārzemēs;
7.1.9. ja klients un pašvaldība viena mēneša laikā nevar vienoties par pakalpojuma apmēru, kvalitāti un samaksu;
7.1.10. klients nokavējis maksājumus par saņemtajiem
pakalpojumiem vairāk par diviem mēnešiem;
7.1.11. persona sniegusi nepatiesas ziņas vai apzināti
maldinājusi sociālā darba speciālistu, kas ietekmē personas tiesības saņemt konkrētu sociālo pakalpojumu;
(Grozījumi 20.12.2017.)
7.1.12. personas regulāri (vismaz 3 reizes fiksētas ar sociālā darba speciālista apsekošanas aktu) atrodas alkohola
vai narkotisko vielu ietekmē. (Grozījumi 20.12.2017.)
Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas
kārtība
8.1. Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt aprūpējamais un trešās personas, kuru tiesības šis lēmums skar,
likuma noteiktajā kārtībā, viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas Aknīstes novada domē.
8.2. Aknīstes novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (Atmodas
ielā 19, Jelgavā, LV-3001) likumā noteiktajā kārtībā.
Saistošo noteikumu publicēšana
Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētāja V.Dzene

Lauksaimniekiem noderīgas saites...
Valsts iestādes:
www.zm.gov.lv – zemkopības ministrija
www.llkc.lv- Latvijas lauku konsultācijas un izglītības centrs
www.ldc.gov.lv – lauksaimniecības datu centrs
www.vid.gov.lv – valsts ieņēmumu dienests
www.lad.gov.lv – lauku atbalsta dienests
www.pvd.gov.lv –pārtikas un veterinārais dienests
www.vaad.gov.lv –valsts augu aizsardzības dienests
www.vvd.gov.lv –valsts vides dienests (A,B,C kategoriju
atļaujas)
www.vtua.gov.lv –valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
www.vmd.gov.lv –valsts meža dienests
www.daba.gov.lv –dabas aizsardzības pārvalde
www.nva.gov.lv – nodarbinātības valsts aģentūra
www.bior.gov.lv –pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un
vides zinātniskais institūts (analīžu laboratorija)
www.liaa.gov.lv – Latvijas investīciju un attīstība aģentūra
http://www.liaa.gov.lv/lv/uznemejdarbibas-abc/atbalstsuznemejiem
www.melioracija.lv – meliorācijas digitālais kadastrs
www.altum.lv – atttīstības finanšu institūcija Altum
Asociācijas un citi:
www.llkc.lv – Latvijas lauku konsultāciju centrs
www.laukutikls.lv – lauku tīkls
www.farming.lv – portāls aktīviem lauksaimniekiem
www.zemniekusaeima.lv – zemnieku saeima
www.losp.lv – lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome
www.lbla.lv –Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācija
www.zalajuseklas.lv
www.seklaudzetaji.lv –Latvijas sēklaudzētāju asociācija (arī
šķirņu apraksti un piedāvājumi)
www.seklas.lv –Latvijas šķirnes sēklas
www.graudi.lv
www.ciltsdarbs.lv –Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju
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savienība
www.latgales-cmas.lv –Latgales ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija
www.latvijasaita.lv –Latvijas aitu audzētāju asociācija
www.latkaza.lv –Latvijas kazkopības biedrība
www.lgla.lv – Latvijas gaļas liellopu audzētāju asociācija
www.bbca.lv – gaļas liellopu izsoles
www.lszaa.lv – Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociācija
www.ccc.lv – cūku ciltsdarba centrs
www.skirnestrusis.lv – Latvijas šķirnes trušu audzētāju
asociācija
www.slieka.lv –slieku audzētāju asociācija
www.vingliemezitis.lv – vīngliemežu audzētāju biedrība
www.mezaipasnieki.lv – Latvijas meža īpašnieku biedrība
www.markulici.lv – Latvijas mednieku savienība
www.agronomi.lv – Latvijas agronomu biedrība
www.scandagra.lv – sēklas, minerālmēsli, augu aizsardzība uc.
www.elagrotrade.lv – minerālmēsli, augu aizsardzība,
graudi…
www.litagra.lt/lv -augkopības, lopkopības produkcija….
www.konekesko.com/lv/ -tehnika
www.johndeeredistributor.lv – tehnika
www.amazone.lv –tehnika
www.horti.lv -dārzkopības portāls ( stādaudzētavas un augi)
www.stadisim.lv – dārzkopjiem
www.darzubiedriba.lv –Latvijas dārzu biedrība
www.darzs.lv –dārzkopības portāls
www.neslinko.lv -dārzeņi
www.selijaspartneriba.lv – (ir arī informācija par mājražošanu)
www.nvoinstituts.lv – nevalstiskajām organizācijām,
biedrībām
Lauku konsultante - Irēna Butkus
irena.butkus@llkc.lv

Mežsaimniek! Varēs pieteikties atbalsta saņemšanai
mežu kopšanai
No 2018. gada 1. marta līdz 5. aprīlim varēs pieteikties
atbalsta saņemšanai mežu kopšanai apakšpasākumā
„Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai“. Šī būs jau piektā projektu
pieņemšanas kārta, tās kopējais publiskais finansējums ir
2,015 miljoni eiro.
Pasākuma var veikt vairākas aktivitātes:
- jaunaudžu retināšanu un jaunaudžu retināšanu ar atzarošanu;

- neproduktīvu mežaudžu nomaiņu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā;
- valdošās koku sugas nomaiņu baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs.
Vairāk informācijas skatīt LAD mājas lapā lad.gov.lv sadaļā – aktualitātes.
Lauku attīstības konsultante
Irēna Butkus

No pirmdienas var iesniegt lauku bloku precizējumus!
No šā gada 5.februāra lauksaimnieki var veikt lauku bloku / ainavu elementu precizēšanu 2018.gadam.
Precizēšanas pieprasījumus varēs iesniegt līdz šā gada
3.aprīlim.
Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz tikai tad, ja

klients vēlas iekļaut lauku blokā jau sakoptu platību, pievienot jaunus ainavas elementus vai no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu platību.
Lauku attīstības konsultante Irēna Butkus

Aknīstes novada pašvaldība pēc Latvijas savienības “Černobiļa” lūguma aicina iedzīvotājus, kuri ir bijuši Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, pieteikties Iekšlietu ministrijas īpaši izveidotās Černobiļas AES
avārijas seku likvidēšanas dalībnieku piemiņas zīmes saņemšanai.
Piemiņas zīmi piešķir Latvijas Republikas pilsonim, nepilsonim, ārzemniekam, kuram ir pastāvīgā uzturēšanās
atļauja Latvijā un kura statuss atzīts Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma 4.pantā. Ja Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas
dalībnieks ir miris, piemiņas zīmes saņemšanai var pieteikties arī kāds no viņa radiniekiem.
Lai pieteiktos apbalvojumam, personai jāaizpilda apliecinājuma – iesnieguma forma, kas atrodama Iekšlietu ministrijas mājas lapā
http://www.iem.gov.lv/lat/cernobilas_aes_seku_likvidesanas_dalibnieku_godinasanai/ vai zvanot pa tālruni 29465176.

E-darbnespējas lapa
No 2018.gada 1.janvāra darbnespējas lapas tiek atvērtas, pagarinātas un noslēgtas tikai elektroniski e-veselības sistēmā.
Lai pieprasītu VSAA slimības vai maternitātes pabalstu,
arī turpmāk ir jāraksta iesniegums. Iesniegumu VSAA var
iesniegt elektroniski, izmantojot www.latvija.lv e-pakalpojumu
“E-iesniegums VSAA pakalpojums”, iesniegumā atzīmējot konkrēto darbnespējas lapu, kā arī mājaslapā www.vsaa.lv sadaļā “elektroniskie pakalpojumi”. VSAA lēmums par pabalsta piešķiršanu tiek saņemts atbilstoši iesniegumā norādītajam
lēmuma saņemšanas veidam – klātienē, pa pastu vai www.latvija.lv sadaļā “Mana darba vieta”.
Ja nav iespējams nosūtīt iesniegumu elektroniski, joprojām tie tiks pieņemti papīra formā VSAA klātienē vai
pa pastu, kā arī valsts un pašvaldību vienotajos klientu ap-

kalpošanas centros, obligāti norādot B darbnespējas lapas
numuru, kā arī konta numuru, uz kuru vēlas saņemt maksājumu.
Pabalsts par e-darbnespējas lapu B jāpieprasa 6 mēnešu laikā no pirmās saslimšanas dienas.
Darba devējs informāciju par e-veselības sistēmā noslēgto
darbnespējas lapu redzēs Valsts ieņēmumu dienesta EDS
sistēmā, tāpēc papīra formā tā nav jāiesniedz darba devējam.
Informāciju par savām e-darbnespējas lapām persona
var apskatīt, autorizējoties E-veselības portālā profila sadaļā “Darbnespējas lapas” (darbnespēju periodi, darbnespējas lapu statusi).
Neskaidrību gadījumos lūdzam zvanīt uz Aknīstes novada pašvaldības klientu apkalpošanas centru t.
66954802.

Biedrības Lauku partnerība „Sēlija” paziņojums
Biedrība Lauku partnerība „Sēlija” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtu Lauku
attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju“ ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

21

TermiƼš, kad tiks uzsƗkta
projektu iesnieguma pieƼemšana
SludinƗjuma kopsumma

2018.gada 5. marta lƯdz 2018.gada 5. aprƯlim

Projektu Ưstenošanas termiƼš

Ja tiek veikta bǌvniecƯba, teritorijas labiekƗrtošana - divi gadi no Lauku
atbalsta dienesta (turpmƗk LAD) lƝmuma pieƼemšanas par projekta
iesnieguma apstiprinƗšanu. PƗrƝjiem projektiem projektu Ưstenošanas termiƼš
ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lƝmuma pieƼemšanas par projekta
iesnieguma apstiprinƗšanu. 5.2. aktivitƗtƝ “Vietas potenciƗla attƯstƯbas
iniciatƯvas” un projektƗ paredzƝta attiecinƗmo izmaksu pozƯcija „Ar projektu
saistƯtƗ personƗla atalgojuma un darbƯbas nodrošinƗšana” izmaksas, kas
nepƗrsniedz 15% no projekta kopƝjƗs attiecinƗmos izmaksu summas, projekta
Ưstenošanas termiƼš ir 2 gadi no LAD lƝmuma pieƼemšanas par projekta
iesnieguma apstiprinƗšanu.
BiedrƯba Lauku partnerƯba „SƝlija”

VietƝjƗs rƯcƯbas grupas
nosaukums un adrese
KontaktinformƗcija

Projekti iesniegšana

343 183.40 EUR
RƯcƯba „ Darbs un pƗrticƯba” – EUR 196 233.62
RƯcƯba „SakƗrtota un droša dzƯves vide”- EUR 29 299.63
RƯcƯba „ VeselƯga dzƯves vide” - EUR 21 436.44
RƯcƯba „DraudzƯga un atbalstoša dzƯves vide” - EUR 26 224.76
RƯcƯba „Spilgta un apgarota dzƯves vide” - EUR 24 988.95
RƯcƯba “RadošƗs rezidences” – EUR 45 000.00

Skolas iela 7- 24, AknƯste, AknƯstes novads, LV - 5208
SkaidrƯte Medvecka, . TƗlr. 26590352,
e-pasts sk_medvecka@inbox.lv
Ieva JƗtniece, TƗlr. 29548967
E –pasts ieva.jatniece@gmail.com
mƗjas lapas adrese: www.partneribaselija.lv

Projektu iesniegums papƯra formƗ divos eksemplƗros un tƗ elektroniskƗ
kopija, kas ierakstƯta ƗrƝjƗ datu nesƝjƗ, jƗiesniedz AknƯstƝ, Skolas ielƗ
7 -24 (tƗlr.26590352, 29548967).
Projekta iesniegumus var iesniegt arƯ Lauku atbalsta dienesta
ElektroniskƗs pieteikšanƗs sistƝmƗ https://eps.lad.gov.lv/login vai
elektroniskƗ dokumenta formƗ, parakstot pieteikumu ar drošu
elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zƯmogu Elektronisko
dokumentu likumƗ noteiktajƗ kƗrtƯbƗ, var iesniegt nosǌtot uz Lauku
atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.gov.lv.

RƯcƯba

1.MƝrƷis: „Sniegt atbalstu uzƼƝmƝjdarbƯbai, vietƝjƗs produkcijas kvalitƗtes
uzlabošanai un izplatƯbai”
1. rƯcƯba „Darbs un pƗrticƯba”

MaksimƗlƗ viena
projekta attiecinƗmo
izmaksu summa
Atbalsta intensitƗte
AtbilstošƗ MK
Noteikumu Nr.590
5.punktƗ minƝtƗ darbƯba

RƯcƯbas apraksts
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50 000 EUR; 100 000 EUR – ja ieguldƯjumi bǌvniecƯbƗ ir vismaz 70 % no projekta
attiecinƗmo izmaksu summas

70% no kopƝjƗm attiecinƗmajƗm izmaksƗm, kopprojektiem – 80%
5.1.1. jaunu produktu un pakalpojumu radƯšanai, esošo produktu un
pakalpojumu attƯstƯšanai, to realizƝšanai tirgǌ un kvalitatƯvu darba apstƗkƺu
radƯšanai;
5.1.2. lauksaimniecƯbas produktu pƗrstrƗdei, to realizƝšanai tirgǌ un kvalitatƯvu
darba apstƗkƺu radƯšanai;
5.1.4. darbinieku produktivitƗtes kƗpinƗšanai;
Atbalsts nelauksaimnieciskajai uzƼƝmƝjdarbƯbai, sociƗlajai uzƼƝmƝjdarbƯbai,
NVO saimnieciskƗs darbƯbas attƯstƯbai, darbinieku produktivitƗtes kƗpinƗšanai,

lauksaimniecƯbas produktu pƗrstrƗdei. Citi pasƗkumi, kas atbilst konkrƝtƗs
rƯcƯbas un LEADER programmas bǌtƯbai un nav pretrunƗ ar Ministru kabineta
noteikumiem.
RƯcƯba

2.mƝrƷis - „Sniegt atbalstu infrastruktǌras sakƗrtošanai un iedzƯvotƗju
drošƯbas palielinƗšanai”
4. rƯcƯba „ SakƗrtota un droša dzƯves vide”

MaksimƗlƗ viena
projekta attiecinƗmo
izmaksu summa
Atbalsta intensitƗte

30 000 EUR

90% no kopƝjƗm attiecinƗmajƗm izmaksƗm.

AtbilstošƗ MK
Noteikumu Nr.590
5.punktƗ minƝtƗ darbƯba

5.2.1. vietƝjƗs teritorijas, tostarp dabas un kultǌras objektu, sakƗrtošanai, lai
uzlabotu pakalpojumu pieejamƯbu, kvalitƗti un sasniedzamƯbu;

RƯcƯbas apraksts

Infrastruktǌras un publiskƗs Ɨrtelpas sakƗrtošana; drošƯbas pasƗkumi, kas
palielina pakalpojumu pieejamƯbu un sasniedzamƯbu. Citi infrastruktǌras
sakƗrtošanas pasƗkumi, kas atbilst konkrƝtƗs rƯcƯbas LEADER programmas
bǌtƯbai un nav pretrunƗ ar Ministru kabineta noteikumiem.

RƯcƯba

3.mƝrƷis „AtbalstƯt dabas resursu mƝrƷtiecƯgu pielietojumu un veselƯgu
dzƯvesveidu”
5.rƯcƯba „VeselƯga dzƯves vide”

MaksimƗlƗ viena
projekta attiecinƗmo
izmaksu summa
Atbalsta intensitƗte
AtbilstošƗ MK
Noteikumu Nr.590
5.punktƗ minƝtƗ darbƯba

30 000 EUR

90% no kopƝjƗm attiecinƗmajƗm izmaksƗm.
5.2.1. vietƝjƗs teritorijas, tostarp dabas un kultǌras objektu, sakƗrtošanai, lai uzlabotu
pakalpojumu pieejamƯbu, kvalitƗti un sasniedzamƯbu;
5.2.2. sabiedrisko aktivitƗšu (tostarp apmƗcƯbu un interešu klubu, sociƗlƗs aprǌpes
vietu, kultǌras, vides aizsardzƯbas, sporta un citu brƯvƗ laika pavadƯšanas veidu)
dažƗdošanai.

RƯcƯbas apraksts

Infrastruktǌra, aprƯkojums un apmƗcƯbas sporta un veselƯga dzƯvesveida
aktivitƗtƝm; dabas aizsardzƯbas, vides izglƯtƯbas aktivitƗtƝm. KƗ arƯ dabas
tǌrisma infrastruktǌra, ekotehnoloƧiju ieviešana, aizsargƗjamo dabas
teritoriju/objektu atraktivitƗtes palielinƗšana. Citi pasƗkumi, kas atbilst
konkrƝtƗs rƯcƯbas un LEADER programmas bǌtƯbai un nav pretrunƗ ar
Ministru kabineta noteikumiem.

RƯcƯba

4.MƝrƷis: „AtbalstƯt sociƗlƗ atbalsta un integrƗcijas pasƗkumus dažƗdƗm
sabiedrƯbas grupƗm”
6.RƯcƯba „ DraudzƯga un atbalstoša dzƯves vide”

MaksimƗlƗ viena
projekta attiecinƗmo
izmaksu summa

30 000 EUR
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Atbalsta intensitƗte
AtbilstošƗ MK
Noteikumu Nr.590
5.punktƗ minƝtƗ darbƯba

90% no kopƝjƗm attiecinƗmajƗm izmaksƗm.

RƯcƯbas apraksts

Infrastruktǌra, aprƯkojums un apmƗcƯbas sociƗli mazaizsargƗto iedzƯvotƗju
grupu atbalstam – vecie cilvƝki, cilvƝki ar invaliditƗti, cilvƝki darba
meklƝjumos, sociƗli neaktƯvie iedzƯvotƗji. KƗ arƯ infrastruktǌra, aprƯkojums un
apmƗcƯbas, kas adresƝtas bƝrniem un jauniešiem. Citi pasƗkumi, kas atbilst
konkrƝtƗs rƯcƯbas un LEADER programmas bǌtƯbai un nav pretrunƗ ar
Ministru kabineta noteikumiem.

RƯcƯba

5.MƝrƷis: „AtbalstƯt kvalitatƯvu kultǌras dzƯves un atbildƯgas sabiedrƯbas
attƯstƯbu”

5.2.1. vietƝjƗs teritorijas, tostarp dabas un kultǌras objektu, sakƗrtošanai, lai uzlabotu

pakalpojumu pieejamƯbu, kvalitƗti un sasniedzamƯbu;
5.2.2. sabiedrisko aktivitƗšu (tostarp apmƗcƯbu un interešu klubu, sociƗlƗs aprǌpes
vietu, kultǌras, vides aizsardzƯbas, sporta un citu brƯvƗ laika pavadƯšanas veidu)
dažƗdošanai.

7.RƯcƯba „ Spilgta un apgarota dzƯves vide”
MaksimƗlƗ viena
projekta attiecinƗmo
izmaksu summa
Atbalsta intensitƗte

30 000 EUR

90% no kopƝjƗm attiecinƗmajƗm izmaksƗm.

AtbilstošƗ MK
Noteikumu Nr.590
5.punktƗ minƝtƗ darbƯba

5.2.1. vietƝjƗs teritorijas, tostarp dabas un kultǌras objektu, sakƗrtošanai, lai uzlabotu

RƯcƯbas apraksts

Infrastruktǌra, aprƯkojums un apmƗcƯbas kultǌras, mǌžizglƯtƯbas un ciematu
identitƗtes veidošanas jomƗs.
KultǌrvƝsturiskƗ un sakrƗlƗ mantojuma
saglabƗšana. Jaunu tradƯciju, apskates objektu, tǌrisma maršrutu izstrƗde. Citi
pasƗkumi, kas atbilst konkrƝtƗs rƯcƯbas un LEADER programmas bǌtƯbai un
nav pretrunƗ ar Ministru kabineta noteikumiem.

RƯcƯba

5.MƝrƷis: „AtbalstƯt kvalitatƯvu kultǌras dzƯves un atbildƯgas sabiedrƯbas
attƯstƯbu”

pakalpojumu pieejamƯbu, kvalitƗti un sasniedzamƯbu;
5.2.2. sabiedrisko aktivitƗšu (tostarp apmƗcƯbu un interešu klubu, sociƗlƗs aprǌpes
vietu, kultǌras, vides aizsardzƯbas, sporta un citu brƯvƗ laika pavadƯšanas veidu)
dažƗdošanai.

8.RƯcƯba „ RadošƗs rezidences”
MaksimƗlƗ viena
projekta attiecinƗmo
izmaksu summa
Atbalsta intensitƗte
AtbilstošƗ MK
Noteikumu Nr.590
5.punktƗ minƝtƗ darbƯba
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50 000 EUR

90% no kopƝjƗm attiecinƗmajƗm izmaksƗm.
5.2.1. vietƝjƗs teritorijas, tostarp dabas un kultǌras objektu, sakƗrtošanai, lai uzlabotu
pakalpojumu pieejamƯbu, kvalitƗti un sasniedzamƯbu;
5.2.2. sabiedrisko aktivitƗšu (tostarp apmƗcƯbu un interešu klubu, sociƗlƗs aprǌpes vietu,
kultǌras, vides aizsardzƯbas, sporta un citu brƯvƗ laika pavadƯšanas veidu) dažƗdošanai.

RadošƗs rezidences izveidošana; telpu, teritorijas aprƯkošana, infrastruktǌras
izveidošana.
RƯcƯbas kopƝjie rezultatƯvie rƗdƯtƗji:
Ͳ Divos dažƗdos LP SƝlijas teritorijas novados izveidotas divas „RadošƗs
rezidences” – telpas, kas tiek piedƗvƗtas radošo profesiju pƗrstƗvjiem
plenƝru, pasƗkumu organizƗcijai.

RƯcƯbas apraksts

x

Šai rƯcƯbƗ ir apstiprinƗts un tiek ieviests projekts AknƯstes novadƗ.
LƯdz ar to, projektu iesniegumus gaidƗm no JƝkabpils, Krustpils,
Salas un ViesƯtes novadiem.

PROJEKTU VƜRTƜŠANAS KRITƜRIJI
KopƝjais minimƗlais punktu skaits, kƗds jƗiegǌst, lai projekts saƼemtu pozitƯvu atzinumu,
ir 10 punkti: 4 punkti vispƗrƯgajos kritƝrijos, 3 punkti kvalitƗtes kritƝrijos un 3 punkti
specifiskajos kritƝrijos.
1. VispƗrƯgie kritƝriji (attiecas uz visƗm rƯcƯbƗm)
KritƝrijs tiek vƝrtƝts ar „atbilst” – 2 punkti, vai „neatbilst” – 0 punktu. SaƼemot 0 punktus šai kritƝrijƗ,
projekts saƼem negatƯvu atzinumu un tiek noraidƯts.
MinimƗlais punktu skaits, kas jƗsaƼem vispƗrƯgo kritƝriju kopsummƗ, lai saƼemtu pozitƯvu atzinumu, ir 4 punkti.
Projekts tiek realizƝts partnerƯbas darbƯbas teritorijƗ, izƼemot MK Noteikumu Nr.590. „
Valsts un Eiropas SavienƯbas atbalsta piešƷiršanas kƗrtƯba lauku attƯstƯbai apakšpasƗkumƗ
"DarbƯbu Ưstenošana saskaƼƗ ar sabiedrƯbas virzƯtas vietƝjƗs attƯstƯbas stratƝƧiju" 13.2. punktƗ
norƗdƯtƗs darbƯbas
Projekta aktivitƗtes atbilst mƝrƷim un rƯcƯbas aktivitƗtƝm

Nr.

1.

2.

KritƝrijs

VƝrtƝjuma gradƗcija skalƗ 0 – 2 punkti

Projekta
kopƝjƗ
loƧiskƗ
uzbǌve

ProjektƗ skaidri aprakstƯta esošƗ situƗcija un pamatotas plƗnotƗs aktivitƗtes, kƗ
sasniegt plƗnoto mƝrƷi
1) projektƗ detalizƝti aprakstƯta esošƗ situƗcija un plƗnotƗs aktivitƗtes ir
atbilstošas tƗs risinƗjumam – 2 punkti;
2) projektƗ daƺƝji aprakstƯta esošƗ situƗcija un plƗnotƗs aktivitƗtes ir
daƺƝji atbilstošas tƗs risinƗjumam – 1 punkts
3) ProjektƗ esošƗ situƗcija un aktivitƗtes ir nepilnƯgi aprakstƯtas, vai nav
aprakstƯtas vispƗr – 0 punkti

ApzinƗta
projekta
vajadzƯba,
skaidra
projekta
ideja

ProjektƗ skaidri definƝta projekta nepieciešamƯba un uzskatƗmi norƗdƯts
izvƝlƝtƗs ieceres pamatojums, definƝjot saikni ar iesniedzƝja lƯdzšinƝjo
darbƯbu vai pamatojot jauna darbƯbas virziena izveides nepieciešamƯbu.
1) Projekta nepieciešamƯba ir skaidri definƝta, pilnƯbƗ norƗdot saikni ar
lƯdzšinƝjo darbƯbu vai arƯ pamatojot jauna darbƯbas virziena izveides
nepieciešamƯbu –2punkti
2) Projekta nepieciešamƯba nav pietiekami izsmeƺoši aprakstƯta, iecere tikai
daƺƝji ir saistƯta ar iesniedzƝja lƯdzšinƝjo darbƯbu; jauna darbƯbas virziena
izveidei ir tikai daƺƝjs pamatojums – 1 punkts;
3) Projekta nepieciešamƯba ir nepietiekami pamatota, nav norƗdƯta saike ar
iesniedzƝja lƯdzšinƝjo darbƯbu un pamatojums jauna darbƯbas virziena izveidei
– 0 punkti;

AtbilsotošƗs
projekta
pieteikuma
sadaƺas
19.2.1.
aktivitƗtes
projektiem:
B5., B 6.
19.2.2.
aktivitƗtes
projektiem:
B5., B6.
19.2.1.
aktivitƗtes
projektiem:
A1, A3, B5.,
B 6.
19.2.2.
aktivitƗtes
projektiem:
A1, A2, B5.,
B6.
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3.

PlƗnoto
pasƗkumu
kvalitƗte
un
ilgtspƝja

ProjektƗ skaidri definƝti tƗ rezultƗtu ilgtspƝjas nodrošinƗšanai nepieciešamie
resursi, ieskaitot finanšu resursus, cilvƝkresursus, kƗ arƯ papildus ƯstenojamƗs
darbƯbas, kas nodrošina maksimƗlo projekta rezultƗtu atdevi.
1) Projekta ilgtspƝja ir skaidri definƝta, izsmeƺoši norƗdƯti visi nepieciešamie
resursi, definƝtas atbilstošas papildus veicamƗs darbƯbas – 2 punkti
2) Projekta ilgtspƝja nav pietiekami izsmeƺoši aprakstƯta, tai nepieciešamie
resursi apzinƗti tikai daƺƝji – 1 punkts
3) Projekta ilgtspƝja nav aprakstƯta, tƗs nodrošinƗšanai nepieciešamie resursi
ir neatbilstoši reƗlajai situƗcijai – 0 punkti;
-

19.2.1.
aktivitƗtes
projektiem:
A1, B5., B
6., B15, C
19.2.2.
aktivitƗtes
projektiem:
B5., B6.,
B13

2. KvalitƗtes vƝrtƝšanas kritƝriji (attiecas uz visƗm rƯcƯbƗm)
KvalitƗtes vƝrtƝšanas kritƝrijiem tiek piešƷirts sekojošs punktu skaits: 2 punkti – pilnƯbƗ
atbilstoši; 1 punkts – daƺƝji atbilstoši; 0 punkti – neatbilstoši.
MinimƗlais punktu skaits, kas jƗsaƼem kvalitƗtes vƝrtƝšanas kritƝriju kopsummƗ, lai saƼemtu
pozitƯvu atzinumu, ir 3 punkti.

Specifiskie projektu vƝrtƝšanas kritƝriji:
Specifiskajiem vƝrtƝšanas kritƝrijiem tiek piešƷirts sekojošs punktu skaits: 2 punkti – pilnƯbƗ
atbilstoši; 1 punkts – daƺƝji atbilstoši; 0 punkti – neatbilstoši.
MinimƗlais punktu skaits, kas jƗsaƼem specifisko vƝrtƝšanas kritƝriju kopsummƗ, lai saƼemtu
pozitƯvu atzinumu, ir 3 punkti.

RƮCƮBA “DARBS UN PƖRTICƮBA”
Nr.
1.

KritƝrijs
Projektam ir pozitƯva
ietekme uz teritorijas
ekonomisko attƯstƯbu.

VƝrtƝjums/punkti
( 0- 2)
Projektam ir pozitƯva ietekme uz teritorijas ekonomisko
attƯstƯbu:

AtbilstošƗs projekta
pieteikuma sadaƺas
B1, B3.1., B4, B6.1.

1)ekonomiskƗ ietekme ir skaidri definƝta, tƗ ir
identificƝjama partnerƯbas teritorijas vai novada mƝrogƗ
– 2 punkti;
2)ekonomiskƗ ietekme ir skaidri definƝta, tƗ ir
identificƝjama pagasta vai vietƝjƗ mƝrogƗ – 1 punkts;
3)EkonomiskƗ ietekme ir definƝta nepietiekami –0
punkti;

2.
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Projekta ietekme uz
rezultƗtu rƗdƯtƗjiem

Projekta ietekme uz rezultƗtu rƗdƯtƗjiem un inovƗcijƗm:
1) Projektam ir pozitƯva ietekme uz vismaz diviem
rezultƗtu rƗdƯtƗjiem. Tiek izveidota viena pilna vai

B3., B3.1.,B4

nepilna laika darbavieta un skaidri definƝta ietekme uz
vƝl vienu rezultƗtu rƗdƯtƗju. Ietekme ir izsmeƺoši
aprakstƯta un pamatota - 2 punkti;
3) Tiek sasniegts viens vai vairƗki no rezultƗtu
rƗdƯtƗjiem, kas nav saistƯti ar darbavietu izveidošanu, tƗ
sasniegšana ir izsmeƺoši aprakstƯta un pamatota. Vai arƯ
–tiek izveidota pilna vai nepilna laika darbavieta, taþu
nav identificƝjama ietekme uz citiem rezultƗtu
rƗdƯtƗjiem– 1 punkts;
3) Tiek sniegta norƗde uz rezultƗtu rƗdƯtƗjiem, taþu to
sasniegšana nav adekvƗti, izsmeƺoši pamatota – 0 punkti;
3.

Projekta ilgtspƝja ir
novƝrtƝta un
pamatota

Projekta ekonomiskƗs ilgtspƝjas pasƗkumi ir izsmeƺoši
aprakstƯti un atbilstoši reƗlajai situƗcijai;

B4.1.,B.5., B.6.1.,,B15.

1)EkonomiskƗs ilgtspƝjas pasƗkumi ir izsmeƺoši
aprakstƯti un situƗcijai atbilstoši – 2 punkti;
2) EkonomiskƗs ilgtspƝjas pasƗkumi ir aprakstƯti daƺƝji,
tie tikai daƺƝji atbilst reƗlajai situƗcijai – 1 punkts;
3) EkonomiskƗs ilgtspƝjas pasƗkumi nav aprakstƯti – 0
punkti.

Ʈpašais kritƝrijs: VienƗda punktu skaita gadƯjumƗ prioritƗrs ir projekts, kurš saƼƝmis augstƗku
vƝrtƝjumu 2.specifiskajƗ kritƝrijƗ. Ja šis kritƝrijs neatrisina problƝmu, tiek Ƽemts vƝrƗ nƗkamais kritƝrijs,
piešƷirot papildu 0,1 punktu projektam, kam ir mazƗka attiecinƗmo izmaksu summa.

RƮCƮBA “SAKƖRTOTA UN DROŠA DZƮVES VIDE”

Nr.
1.

2.

KritƝrijs
Projekta pieejamƯbas
nodrošinƗjums
plašƗkai sabiedrƯbai –
norƗdƗms kopƝjais
apdzƯvotƗs vietas
iedzƯvotƗju skaits, kƗ
arƯ proporcionƗli to
iedzƯvotƗju skaits, kas
izmantos projekta
rezultƗtus, minƝtƗ
informƗcija
sniedzama pieteikuma
B.6.1. sadaƺƗ.
Projekta rezultƗtu
aktualitƗte konkrƝtƗs
apdzƯvotƗs vietas

VƝrtƝjums/punkti
( 0-2)
Projekta pieejamƯbas nodrošinƗjums:

AtbilstošƗs
projekta
pieteikuma
sadaƺas
A1., B5., B6.

1)Projekta pieejamƯba ir adekvƗti pamatota, tas ir nepieciešamas un
pieejams vismaz 80% no kopƝjƗ apdzƯvotƗs vietas iedzƯvotƗju skaita – 2
punkti;
2)Projekta pieejamƯba ir pamatota, tas ir nepieciešams un pieejams
vismaz 50% no kopƝjƗ apdzƯvotƗs vietas iedzƯvotƗju skaita – 1 punkts;
3)Projekta pieejamƯbas pamatojums ir nepilnƯgi izstrƗdƗts, tas neatbilst
esošajai situƗcijai -– 0 punkti;

Projekta rezultƗtu aktualitƗte konkrƝtƗs apdzƯvotƗs vietas drošƯbas
situƗcijƗ:

A1., B5., B6.
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drošƯbas situƗcijƗ,
1)DrošƯbas situƗcija ir detalizƝti aprakstƯta un projekta aktualitƗte –
minƝtƗ informƗcija
pamatota – 2 punkti;
sniedzama pieteikuma
2)DrošƯbas situƗcija ir nepietiekami aprakstƯta, neskaidri definƝts
B.6.1. sadaƺƗ.
projekta aktualitƗtes pamatojums – 1 punkts;
PiemƝrojams
projektiem, kuros tiek
paaugstinƗts drošƯbas
lƯmenis. VƝrtƝjumam
piemƝrojams
koeficients-2.

3)DrošƯbas situƗcija ir neskaidri aprakstƯta, nav minƝts projekta
aktualitƗtes pamatojums– 0 punkti;

ProjektƗ plƗnotƗs
ProjektƗ plƗnotƗs infrastruktǌras estƝtiskƗ kvalitƗte un
A1., B5., B6., B13.
infratruktǌras
oriƧinalitƗte(lƯdzƯgas infrastruktǌras esamƯba novada vai pagasta
estƝtiskƗ kvalitƗte un teritorijƗ):
oriƧinalitƗte. B
1)ProjektƗ paredzƝtƗ infrastruktǌra ir oriƧinƗla novada vai pagasta
15.sadaƺƗ
mƝrogƗ, tƗ ir iederƯga apkƗrtƝjƗ vidƝ – 2 punkti;
Pievienojama
skice/vizualizƗcija.
2)ProjektƗ paredzƝtƗ infrastruktǌra nav oriƧinƗla, taþu iederƯga
PiemƝrojams
apkƗrtƝjƗ vidƝ – 1 punkts;
projektiem, kuros tiek
3)ProjektƗ paredzƝtƗ infrastruktǌra nav oriƧinƗla, tƗ neiederas apkƗrtƝjƗ
izveidota/uzlabota
vidƝ – 0 punkti
infrastruktǌra.
VƝrtƝjumam
piemƝrojams
koeficients-2.
VƝrtƝšanas kritƝriji piemƝrojami atbilstoši projekta tƝmai – projektos, kuros tiek paaugstinƗts drošƯbas
lƯmenis, piemƝrojams 2. KritƝrijs; infrastruktǌras izveidošanas/uzlabošanas projektiem – 3. KritƝrijs.

3.

Ʈpašais kritƝrijs: VienƗda punktu skaita gadƯjumƗ prioritƗrs ir projekts, kurš saƼƝmis augstƗku vƝrtƝjumu
1.specifiskajƗ kritƝrijƗ. Ja šis kritƝrijs neatrisina problƝmu, tiek Ƽemts vƝrƗ nƗkamais kritƝrijs, piešƷirot
papildu 0,1 punktu projektam, kam ir mazƗka attiecinƗmo izmaksu summa.
RƮCƮBA „VESELƮGA DZƮVES VIDE”

Nr.
1.

2.
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KritƝrijs

VƝrtƝjums/punkti
( 0-2)

Projekts ir aktuƗls konkrƝtƗs apdzƯvotƗs
vietas situƗcijƗ:
- bƝrnu un jauniešu skaits šai
apdzƯvotajƗ vietƗ un viƼu
nodrošinƗjumam ar pieejamƯbu sporta
aktivitƗtƝm sporta tƝmas projektiem,
minƝtƗ informƗcija sniedzama
pieteikuma B.6.1. sadaƺƗ.
- ekoloƧiskƗ situƗcija, dabas vƝrtƯbas
vides tƝmas projektiem; minƝtƗ
informƗcija sniedzama pieteikuma
B.6.1. sadaƺƗ.

Projekta aktualitƗte konkrƝtƗs apdzƯvotƗs vietas
situƗcijƗ:

Projekts veicina:
- Dabas tǌrisma attƯstƯbu;

Projekta ietekme uz izvirzƯtajƗm tƝmƗm:

AtbilstošƗs
projekta
pieteikuma
sadaƺas
A1., B5., B6.

1)SituƗcija ir detalizƝti aprakstƯta atbilstoši projekta
tƝmai un projekta aktualitƗte – pamatota – 2 punkti;
3)SituƗcija ir daƺƝji aprakstƯta atbilstoši projekta tƝmai,
projekta aktualitƗtes – pamatojums ir tikai daƺƝjs – 1
punkts;
3)SituƗcija ir neskaidri aprakstƯta, nav minƝts projekta
aktualitƗtes pamatojums – 0 punkti;

1)Projekta ietekme uz definƝtajƗm tƝmƗm( dabas

A1.,B3, B4, B5.,
B6.

-

Eko tehnoloƧiju ieviešanu teritorijƗ;
VeselƯga dzƯvesveida /sporta
attƯstƯbu.
KritƝrijƗ minƝtƗs komponentes
analizƝjamas atbilstoši projekta tƝmai,
izvƝrtƝjot tikai vienu no šƯm
komponentƝm.

tǌrisma attƯstƯba, eko – tehnoloƧiju ieviešanu teritorijƗ,
veselƯga dzƯvesveida/sporta attƯstƯbu) ir detalizƝti
aprakstƯta. Ir norƗdƯta tƗ rezultƗtu ietekme partnerƯbas
teritorijas vai novada mƝrogƗ – 2 punkti;
2)Projekta ietekme uz definƝtajƗm tƝmƗm( dabas
tǌrisma attƯstƯba, eko – tehnoloƧiju ieviešanu teritorijƗ,
veselƯga dzƯvesveida/sporta attƯstƯbu) ir detalizƝti
aprakstƯta. Ir norƗdƯta tƗ rezultƗtu ietekme pagasta
mƝrogƗ – 1 punkts;
3)Projekta ietekme uz definƝtajƗm tƝmƗm( dabas
tǌrisma attƯstƯba, eko – tehnoloƧiju ieviešanu teritorijƗ,
veselƯga dzƯvesveida/sporta attƯstƯbu) ir aprakstƯta tikai
daƺƝji, nav sniegtas pƗrliecinošas norƗdes par tƗ
rezultƗtu ietekmi – 0 punkti;

3.

Projekta ilgtspƝja ir novƝrtƝta un
pamatota
ObligƗta prasƯba – pievienots
ilgtermiƼa darbƯbas plƗns.

Projekta ilgtspƝjas pasƗkumi ir vispusƯgi un detalizƝti
aprakstƯti un atbilstoši reƗlajai situƗcijai;

B6., B 13.

1)IlgtspƝjas pasƗkumi ir vispusƯgi un detalizƝti
aprakstƯti un situƗcijai atbilstoši – 2 punkti;
2) IlgtspƝjas pasƗkumi ir aprakstƯti daƺƝji, tie tikai
daƺƝji atbilst reƗlajai situƗcijai – 1 punkts;
3) IlgtspƝjas pasƗkumi nav aprakstƯti – 0 punkti.

Ʈpašais kritƝrijs. VienƗda punktu skaita gadƯjumƗ prioritƗrs ir projekts, kurš saƼƝmis augstƗku vƝrtƝjumu
2. specifiskajƗ kritƝrijƗ ar prioritƗti – “ekotehnoloƧiju ieviešana teritorijƗ”. Ja konkrƝtajƗ konkursa
kƗrtƗ iesniegtajos projektos šƗdas prioritƗtes nav, izšƷirošs ir kritƝrija vƝrtƝjums kopumƗ. 2.specifiskajƗ
kritƝrijƗ vƝrtƝjama tikai viena kritƝrija komponente, saskaƼƗ ar projekta tƝmu. Ja šis kritƝrijs neatrisina
problƝmu, tiek Ƽemts vƝrƗ nƗkamais kritƝrijs, piešƷirot papildu 0,1 punktu projektam, kam ir mazƗka
attiecinƗmo izmaksu summa.

RƮCƮBA „DRAUDZƮGA UN ATBALSTOŠA DZƮVES VIDE ”
Nr.

KritƝrijs
VƝrtƝjums/punkti
( 0-2)

1.

Projekts ir aktuƗls
konkrƝtƗs apdzƯvotƗs
vietas sociƗlajƗ
situƗcijƗ

Projekta aktualitƗte konkrƝtƗs apdzƯvotƗs vietas situƗcijƗ:
1)SituƗcija ir detalizƝti aprakstƯta atbilstoši projekta tƝmai un
projekta aktualitƗte – pamatota – 2 punkti;

AtbilstošƗ
s projekta
pieteikum
a sadaƺas
A1., B5.,
B6.

2)SituƗcija atbilstoši projekta tƝmai ir daƺƝji aprakstƯta,
projekta aktualitƗte pamatota daƺƝji– 1 punkts
3)SituƗcija ir neskaidri aprakstƯta, nav minƝts projekta
aktualitƗtes pamatojums – 0 punkti;
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2.

NorƗdƯts projekta
tiešƗ labuma
saƼƝmƝju skaits, tas
ir adekvƗts situƗcijai
un apdzƯvotƯbas
lƯmenim

Projekta tiešƗ labuma guvƝju skaits, tƗ atbilstƯba reƗlajai
situƗcijai:

B6.

1)Projekta tiešƗ labuma guvƝju skaits ir skaidri un adekvƗti
definƝts, samƝrojams ar kopƝjo iedzƯvotƗju skaitu projekta
ieviešanas vietƗ; vai arƯ – pamatots apstƗklis par tiešƗ labuma
guvƝjiem no attƗlƗkƗm apdzƯvotƗm vietƗm. Projekta tiešƗ
labuma guvƝju skaits sastƗda vismaz 50 cilvƝkus - 2 punkti;
2)Projekta tiešƗ labuma guvƝju skaits ir skaidri un adekvƗti
definƝts, samƝrojams ar kopƝjo iedzƯvotƗju skaitu projekta
ieviešanas vietƗ; vai arƯ – pamatots apstƗklis par tiešƗ labuma
guvƝjiem no attƗlƗkƗm apdzƯvotƗm vietƗm. Projekta tiešƗ
labuma guvƝju skaits sastƗda vismaz 20 cilvƝkus - 1 punkts;
3)Projekta tiešƗ labuma guvƝju skaits nav norƗdƯts, nav zinƗma
tƗ samƝrojamƯba ar kopƝjo iedzƯvotƗju skaitu projekta
ieviešanas vietƗ, nav ziƼu par apmeklƝtƗju piesaisti - 0
punkti;

3.

Projekta ilgtspƝja ir
novƝrtƝta un
pamatota
ObligƗta prasƯba –
pievienots ilgtermiƼa
darbƯbas plƗns.

Projekta ilgtspƝjas pasƗkumi ir izsmeƺoši aprakstƯti un
atbilstoši reƗlajai situƗcijai;

B6., B 13.

1)IlgtspƝjas pasƗkumi ir izsmeƺoši aprakstƯti un situƗcijai
atbilstoši – 2 punkti;
2) IlgtspƝjas pasƗkumi ir aprakstƯti daƺƝji, tie tikai daƺƝji atbilst
reƗlajai situƗcijai – 1 punkts;
3) IlgtspƝjas pasƗkumi nav aprakstƯti – 0 punkti.

Ʈpašais kritƝrijs. VienƗda punktu skaita gadƯjumƗ prioritƗrs ir projekts, kurš saƼƝmis augstƗku vƝrtƝjumu
3.specifiskajƗ kritƝrijƗ. Ja šis kritƝrijs neatrisina problƝmu, tiek Ƽemts vƝrƗ nƗkamais kritƝrijs, piešƷirot
papildu 0,1 punktu projektam, kam ir mazƗka attiecinƗmo izmaksu summa.

RƮCƮBA “SPILGTA UN APGAROTA DZƮVES VIDE”

Nr.

1.

KritƝrijs

ProjektƗ ietvertƗs inovƗcijas.

VƝrtƝjums/punkti
( 0-2)

ProjektƗ ietvertƗs inovƗcijas:
1)Iekƺauts inovatƯvs piedƗvƗjums Latvijas vai partnerƯbas teritorijas
mƝrogƗ –2punkti;

Atbilstoš
Ɨs
projekta
pieteiku
ma
sadaƺas
B3, B5.,
B6.

2) Iekƺauts inovatƯvs piedƗvƗjums novada vai pagasta mƝrogƗ – 1 punkts;
3) InovƗcijas projekta pieteikumƗ nav ietvertas –0 punkti;

2.
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Projekta aktivitƗšu un/ vai
rezultƗtu ietekmei ir potenciƗls
popularizƝt partnerƯbas
teritorijas kultǌrvƝsturiskƗs

Projekta aktivitƗšu/rezultƗtu ietekme uz partnerƯbas teritorijas
kultǌrvƝsturisko vƝrtƯbu popularizƝšanu:
1)KultǌrvƝsturiskƗs vƝrtƯbas tiek popularizƝtas Latvijas vai partnerƯbas

A1., B3,
B5., B6.

vƝrtƯbas plašƗkƗ mƝrogƗ.
.

teritorijas mƝrogƗ – 2 punkti;
2)KultǌrvƝsturiskƗs vƝrtƯbas tiek popularizƝtas novada vai pagasta
mƝrogƗ – 1 punkts;
3)KultǌrvƝsturisko vƝrtƯbu popularizƝšanas apraksts nav iekƺauts – 0
punkti;

3.

Projekta ilgtspƝja ir novƝrtƝta
un pamatota
ObligƗta prasƯba – pievienots
ilgtermiƼa darbƯbas plƗns.

Projekta ilgtspƝjas pasƗkumi ir izsmeƺoši aprakstƯti un atbilstoši reƗlajai
situƗcijai;

B6., B 13.

1)IlgtspƝjas pasƗkumi ir izsmeƺoši aprakstƯti un situƗcijai atbilstoši – 2
punkti;
2) IlgtspƝjas pasƗkumi ir aprakstƯti daƺƝji, tie tikai daƺƝji atbilst reƗlajai
situƗcijai – 1 punkts;
3) IlgtspƝjas pasƗkumi nav aprakstƯti – 0 punkti.

Ʈpašais kritƝrijs. VienƗda vƝrtƝjuma gadƯjumƗ par prioritƗru tiek atzƯts projekts, kas saƼƝmis augstƗku
vƝrtƝjumu 2.specifiskajƗ kritƝrijƗ. Ja šis kritƝrijs neatrisina problƝmu, tiek Ƽemts vƝrƗ nƗkamais kritƝrijs,
piešƷirot papildu 0,1 punktu projektam, kam ir mazƗka attiecinƗmo izmaksu summa.
RƮCƮBA “RADOŠƖS REZIDENCES”

Nr.

1.

VƝrtƝjums/punkti
( 0-2)

KritƝrijs

Ʈpašuma, kurƗ tiek realizƝts projekts,
piederƯba.

Ʈpašuma piederƯba:

AtbilstošƗs
projekta
pieteikuma
sadaƺas
A1., B7.

1)PašvaldƯbas Ưpašums, kas netiek izmantots vai arƯ tiek
nepilnƯgi izmantots, un projekta Ưstenošanas gadƯjumƗ iegǌs
jaunu funkciju – 2 punkti;
3) PašvaldƯbas Ưpašums, kas tiek salƯdzinoši intensƯvi
izmantots un iegǌs nelielu papildus funkciju, kƗ arƯ
juridiskas vai privƗtpersonas Ưpašums, kura Ưpašnieks ir
projekta iesniedzƝjs, kƗ arƯ juridiskas vai privƗtpersonas
Ưpašums, ja projekta iesniedzƝjs ir nomnieks ar nomas
lƯguma termiƼu vairƗk nekƗ 20 gadi – –1punkts;
3) Juridiskas vai privƗtpersonas Ưpašums, ja projekta
iesniedzƝjs ir nomnieks ar nomas lƯguma termiƼu lƯdz 20
gadiem – 0 punkti;

2.

Projekta aktivitƗšu un/ vai rezultƗtu
ietekmes potenciƗls konkrƝtƗs
apdzƯvotƗs vietas dzƯves kvalitƗtes
uzlabošanƗ.
KritƝrija vƝrtƝjumam piemƝrojams
koeficients x 2.

Projekta aktivitƗšu un rezultƗtu potenciƗls konkrƝtƗs
apdzƯvotƗs vietas dzƯves kvalitƗtes uzlabošanƗ:

B3., B4., B5.,
B6.

1)Projekta ietekme uz apdzƯvotƗs vietas dzƯves kvalitƗti ir
detalizƝti aprakstƯta, pamatota ar konkrƝtiem pasƗkumiem
un rƯcƯbƗm. Pamatota projekta iesniedzƝja spƝja šos
pasƗkumus Ưstenot. SniegtƗ informƗcija ir adekvƗta un
situƗcijai atbilstoša – 2 punkti;
2)Projekta ietekme uz apdzƯvotƗs vietas dzƯves kvalitƗti ir
aprakstƯta daƺƝji, rƯcƯbas un pasƗkumi definƝti vispƗrƯgi.
DaƺƝji pamatota projekta iesniedzƝja spƝja šos pasƗkumus
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Ưstenot - 1 punkts;
3)Projekta ietekme uz apdzƯvotƗs vietas dzƯves kvalitƗti ir
aprakstƯta virspusƯgi, rƯcƯbas un pasƗkumi nav definƝti. Nav
pamatota projekta iesniedzƝja spƝja šos pasƗkumus Ưstenot.
SniegtƗ informƗcija nav vietƝjai situƗcijai atbilstoša – 0
punkti;
3.

Projekta ilgtspƝja ir novƝrtƝta un
pamatota
ObligƗta prasƯba – pievienots
ilgtermiƼa darbƯbas plƗns.

Projekta ilgtspƝjas pasƗkumi ir izsmeƺoši aprakstƯti un
atbilstoši reƗlajai situƗcijai;

B6., B 13.

1)IlgtspƝjas pasƗkumi ir izsmeƺoši aprakstƯti un situƗcijai
atbilstoši – 2 punkti;
2) IlgtspƝjas pasƗkumi ir aprakstƯti daƺƝji, tie tikai daƺƝji
atbilst reƗlajai situƗcijai – 1 punkts;
3) IlgtspƝjas pasƗkumi nav aprakstƯti – 0 punkti.

Ʈpašais kritƝrijs. VienƗda punktu skaita gadƯjumƗ prioritƗrs ir projekts, kurš saƼƝmis augstƗku vƝrtƝjumu
3.specifiskajƗ kritƝrijƗ. Ja šis kritƝrijs neatrisina problƝmu, tiek Ƽemts vƝrƗ nƗkamais kritƝrijs, piešƷirot
papildu 0,1 punktu projektam, kam ir mazƗka attiecinƗmo izmaksu summa.
2.specifiskajam kritƝrijam piemƝrojams koeficients x2.
Ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai, projekta iesnieguma veidlapām var iepazīties biedrības Lauku partnerība „Sēlija” birojā , adrese: Skolas iela 7-24, Aknīste. Administratīvā vadītāja Skaidrīte Medvecka,
e-pasts: sk_medvecka@inbox.lv; un izpilddirektore Ieva Jātniece, ieva.jatniece@gmail.com kā arī Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv, biedrības mājas lapā www.partneribaselija.lv un novadu mājas lapās www.akniste.lv; www.viesite.lv www.krustpils.lv www.jekabpilsnovads.lv ; www.salasnovads.lv . Informācija par izsludināto kārtu tiks ievietota arī laikrakstā “Brīvā Daugava” novadu pašvaldību informatīvajos izdevumos.
Izpilddirektore Ieva Jātniece

Aknīstes vidusskolā...
26.01.2018. Sākumskolas metodiskā komisija 1.-4.klašu skolēniem rīkoja

skatuves runas konkursa noslēgumu.
Visiem skolēniem bija jāiemācās dze-

jolis. Tā kā šis ir Latvijas valsts 100gadei veltīts konkurss, tad ieteicamās
tēmas bija: es pats, valoda, ģimene,
mans
novads,
brīvība.
Sākumā konkurss notika klašu kolektīvos. Klasesbiedri un audzinātāja
izvirzīja 7 labākos skolēnus skolas konkursam. Visi skolēni bija čakli gatavojušies, un noslēgumā mēs varējām
dzirdēt skaistus priekšnesumus.
Vislabāk savu priekšnesumu klausītājiem prata parādīt: Krišjānis Plocāns,
Edgars Uļjanovs, Krišjānis Kalniņš no
1.klases, Estere Urķe, Alīsija
Kolosovska, Sandija Tabunova no 2.
klases. Alise Bautre, Paula Pudāne,
Olivers Paramonovs no 3.klases,
Roberts Radionovs, Krista Elēna
Zariņa, Liene Birzāka no 4.klases.
Labākie no šiem skolēniem piedalīsies
starpnovadu konkursā. Paldies audzinātājām un vecākiem par dalībnieku
sagatavošanu. Vēlam veiksmi un izdošanos nākošajā konkursa kārtā. /
Sākumskolas Mk vadītāja D.Ieleja/
Foto : E.Zariņa
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NODOKĻU LIKMES UN CIT
TA SVARĪGA
A
ARĪG INFORMĀCIJA
PAR NODOKĻIEM 2018. GADĀ
** neapliekamais minimums, ko darba samaksai piemēro darba devējs, *** neapliekamais minimums, ko piemēro, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju;
piemēro, ja gada ienākums nepārsniedz 4800 EUR, **** VID pēc īpašas formulas prognozētais, ko katru mēnesi piemēro darba devējs
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Sniedz grāmatvedības pakalpojumus visā
Latvijas teritorijā. Par iespēju saņemt grāmatvedības pakalpojumus, aicinām interesēties
LLKC centrālajā birojā Ozolniekos vai jebkurā
no 26 reģionālajiem birojiem.

20%
20%

24,09%
24,09%
11,00%
11,00%
21,31%
21,31%
9,56%
9,56%

V
VSAOI
SAOI llikme
ikme v
valdes
aldes locekļu
locekļu domājamajam
domājamajam ienākumam
ienākumam
VSAOI
V
SAOI likme
likme valdes
valdes locekļu
locekļu - pensionāru
pensionāru - domājamajam
domājamajam ienākumam
ienākumam
Pašnodarbinātais
P
ašnodarbinātais
P
ašnodarbinātais - p
ensionārs
Pašnodarbinātais
pensionārs

anvāris
Janvāris
J
Februāris
Februāris

10
%
10%
15%
15%

Neatskaitāmais
par
izdevumiem,
kas
Neatskaitāmais priekšnodoklis
priekšnodoklis p
ar izd
evumiem, k
as ssaistīti
aistīti ar
ar vieglo
vieglo
automobili
automobili
Valsts sociālās apdrošināšana
apdrošināšanas
as iemaksu (VSAOI) likmes
V
VSAOI
SAOI darba
darba devēja
devēja llikme
ikme
D
arba ņēmēja
ņēmēja likme
likme
Darba
D
arba ņēmējs
ņēmējs – pensionārs
pensionārs darba
darba devēja
Darba
devēja likme
likme
Darba
D
arba ņēmējs
ņēmējs – pensionārs
pensionārs darba
darba ņēmēja
ņēmēja likme
likme

6 d.
d. d
ienu
dienu
ned
ēļa/40
nedēļa/40
st
edēļā
st.. n
nedēļā

P
usaudži,
Pusaudži,
dar
binieki,
darbinieki,
kuri pak
ļauti
kuri
pakļauti
īpašam
īpašam
riskam - 6 d.
d.
riskam
dienu
dienu
nedēļa/35 st.
st.
nedēļa/35
nedēļā
nedēļā
2,7215
2,7215

23%
23%

zciršanai u
n ttajā
IIIN
IN likme
likme ienākumiem
ienākumiem n
o au
no
augoša
goša m
meža
eža at
atsavināšanas
savināšanas iizciršanai
un
ajā
iiegūto
egūto k
kokmateriālu
okmateriālu at
atsavināšanas,
savināšanas, ja
ja meža
meža ap
apsaimniekošana
saimniekošana n
nav
av
ssaimnieciskās
aimnieciskās d
darbības
arbības veids
veids

Apliekamo
Apliekamo d
darījumu
arījumu ssumma,
umma, n
no
o k
kuras
uras o
obligāti
bligāti jjāreģistrējas
āreģistrējas p
par
ar P
PVN
VN
maksātāju,
maksātāju, EUR
EUR

5 d.
d. d
ienu
dienu
ned
ēļa/40
nedēļa/40
st
edēļā
st.. n
nedēļā

0
2
400
1380 ***
2400
1380
250 /
250
235 / 2
820
235
2820
3000
3000
2
00 /
200
17
5 / 2100
2100
175
2
400
2400
15
4 /18
48
154
/1848
12
0 /1440
/1440
120

IIN
līdz
20004
IIN likme
likme algota
algota darba,
darba, saimnieciskās
saimnieciskās darbības
darbības ienākumam
ienākumam līd
z 2
0004
EU
EUR
R gadā
gadā (algai
(algai mēnesī
mēnesī līdz
līdz 1667
1667 EUR)
EUR)

Mikrouzņēmumu nodoklis (MU
(MUN)
UN)
MUN
MUN likme,
likme, ja a
apgrozījums
pgrozījums līd
līdz
z7
7000
000 EUR
EUR
MUN
apgrozījumam
no
7000,01
EUR
līdz
40
000
EUR
MUN likme
likme a
pgrozījumam n
o7
000,01 E
UR līd
z4
00
00 E
UR
MUN
apgrozījums no 40000
EUR
MUN likme,
likme, ja apgrozījums
40000 EUR
EUR līdz
līdz 100
100 000
000 E
UR
MUN
apgrozījums
virs
000
EUR
MUN likme,
likme, ja a
pgrozījums v
irs 1100
00 0
00 E
UR
Uzņēmumu ienākuma nodoklis
nodoklis (UIN)
UIN
UIN likme
likme
UIN atlaide
atlaide par
par hektāru
hektāru lauksaimniecībā
lauksaimniecībā izmantojamās
UIN
izmantojamās zemes
zemes
Kritērijs
vērtībai,
laii ta
tass tik
tiktu
atzīts
par
EUR
Kritērijs auto
auto v
ērtībai, la
tu a
tzīts p
ar rreprezentatīvu,
eprezentatīvu, E
UR
Pievienotās vērtības nodokliss (PVN)
PVN
PVN standartlikme
standartlikme
P
PVN
VN samazinātā
samazinātā likme
likme

Mēnesis
M
ēnesis

Pusaudži,
Pusaudži,
darbinieki,
darbinieki,
k
uri pak
ļauti
kuri
pakļauti
īīpašam
pašam
rriskam
iskam - 5 d.
d.
dienu
dienu
ned
ēļa/35 st.
st.
nedēļa/35
nedēļā
nedēļā
2
,6708
2,6708

UVTN
UVTN m
mēnesī
ēnesī a
auto
uto a
arr m
motora
otora ttilpumu
ilpumu llīdz
īdz 2
2000
000 c
cm
m3

29 EUR
EUR
29

UVTN mēn
esī a
uto a
ora ttilpumu
UVTN
mēnesī
auto
arr mot
motora
ilpumu no
no 2001
2001 cm
cm3 līdz
līdz 2500
2500 cm
cm3; a
auto,
uto,
k
as pirmo
pirmo rreizi
eizi L
R rreģistrēts
eģistrēts līd
z0
1.01.2005.
kas
LR
līdz
01.01.2005.

4
46
6 EUR
EUR

U
VTN m
ēnesī a
uto a
otora ttilpumu
UVTN
mēnesī
auto
arr m
motora
ilpumu v
virs
irs 2
2500
500 c
cm
m3

62
6
2 EUR
EUR

OZOLNIEKI,
Ozolnieku nov., Ozolnieku pag.,
Rī
Rīgas
iiela
l 34
34, LV-3018
Tālr. 63050220
e-pasts: admin@llkc.lv
www.llkc.lv

UZMANĪBU !
Par lēmumiem, kas pieņemti, pamatojoties uz šo
informāciju, atbild tikai un vienīgi attiecīgās informācijas
lietotājs
Informatīvajā materiālā naviekļautas LR nodokļu likmes
un atvieglojumu summas
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Aknīstes novads ''Balttour 2018''
No 2. līdz 4. februārim Rīgā, Ķīpsalas izstāžu centrā, norisinājās 25. Starptautiskā tūrisma izstāde - gadatirgus
''Balttour 2018'', kurā sestdien, 3.februārī Zemgales sten-

Laiks skrien neatskatoties.
gar acīm žilbst pirmdienas, otrdienas, trešdienas... Negribam
atļaut tik vienkārši tām aizskriet un izgaist.
Vēlos pateikt mīļu paldies
Vēsmai Andersiņai, teātra kolektīvam un visiem, visiem,
kas zvanīja un uzmundrināja
mani grūtajā brīdī. Novēlu
jums- mīliet dzīvi, kuru dzīvojiet un dzīvojiet dzīvi, kuru
mīlat!
Veselību, radošumu un prieku Jums!
Juris Belugins.
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dā Sēlijas pudurī Aknīstes novadu pārstāvēja Gārsenes pils
un Gārsenes dabas takas. Ikviens varēja saņemt dabas velti no Gārsenes dabas takām.

Lūgums aprakstīt sava varoņa veikumu pēdējo 3-5 gadu
laikā.
Rakstītāji:
Ikviens Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un
Viesītes novada iedzīvotājs, neatkarīgi no vecuma.
Darbu saturs, apjoms, noformējums:
Konkursa dalībnieki izvēlas vienu sava pagasta, novada vai lauku partnerības teritorijā dzīvojošu cilvēku, kurš
sabiedrības labā dara ko tādu, kas neietilpst šī cilvēka tiešajos darba pienākumos, vai arī kuram ir īpašas prasmes,
un veido par viņu literāru jaunrades darbu (tēlojumu, eseju, miniatūru, aprakstu).

Biedrība “Lauku partnerība Sēlija”
izsludina gadskārtējo jaunrades konkursu

„Vedējs 2018”
Konkursa
Lauku partnerības “Sēlija” rīkotais radošā konkursa “VEDĒJS” noslēguma pasākums ir kļuvis par labo vārdu svētkiem Vedēja nosaukuma cienīgiem lauku cilvēkiem.
Šogad konkurss norit 13.reizi. Pagājušajā gadā tika iesniegti 11 apraksti, kuru varoņi ir dažādu lauku dzīves jomu
pārstāvji – biedrību pārstāvji, darbīgas ģimenes, dzīvespriecīgi seniori, novadpētniecības kolekciju veidotāji, jaunie zemnieki, pašvaldību un kultūras darbinieki. Konkursa
noslēguma pasākums tradicionāli notiek iepriekšējā gada
laureāta pagastā vai pilsētā. Šogad tas ir Kūku pagasts
Krustpils novadā, kur dzīvo darbīgi jaukā ģimene - Mārīte
un Gaitis Poļi- Vedēji 2017.
Par šādiem pozitīvi domājošiem, lauku vidi un cilvēkus
iedvesmojošiem cilvēkiem aicinām rakstīt arī šogad.
Tas, vai lauki arī šodien ir vide, kur vērts dzīvot, ir atkarīgs no mums pašiem – cik mūsos ir vedējiem un to atbalstītājiem raksturīgo īpašību, kā protam tās likt lietā,
lai labums tiek arī apkārtējiem.
Mērķi:
Radīt iespēju plašākai sabiedrībai uzzināt par ļaudīm, kam izdodas pielikt savu saprašanu un māku darbīgas lauku vides radīšanā un uzturēšanā savā pagastā
lauku partnerības “Sēlija” teritorijā.
2. Jauninājums - popularizēt lauku cilvēkus, kuriem ir īpašas prasmes.
Par ko rakstīt:
Par pozitīvi domājošiem radošiem cilvēkiem Jūsu
pagastā.
Par jauniešiem, kas aktīvi iesaistās pagasta dzīvē.
Par vietējiem uzņēmējiem, kuri ne tikai veiksmīgi vada
savu uzņēmumu/saimniecību, bet arī piedalās pagasta pasākumos un atbalsta tos materiāli.
Par lauku cilvēkiem, kuriem ir īpašas aizraušanās, piemēram, ir tuvu un tālu slaveni ar savām smeķīgajām tortēm, nodarbojas ar peldēšanu ziemā vai veido skaistas sedziņas bērniem no pašaudzēto aitu vilnas.

Sacerējumā jāsniedz konkrēta informācija par raksta varoni: vārds, uzvārds, dzīves un darba vieta, sasniegumi, dzīves gudrība, brīvā laika nodarbošanās, ģimene, u.c.
Kāpēc šim cilvēkam piedien nosaukums „vedējs”
- kā viņš spēj vest citus, vest prom no neapmierinātības,
vest uz aktīvu darbošanos?
Raksta autoram tēlaini jāapraksta 3-4 epizodes, kas vislabāk raksturo šī vedēja nozīmību sava pagasta dzīvē. Rakstā
var iekļaut intervijas, dažādu cilvēku izteikumus, kas raksturo apraksta varoni. Vēlams norādīt, kas, kad un kādā
situācijā to teicis.
Ļoti vēlams pievienot 1-3 fotogrāfijas ar anotācijām (aprakstot, kas fotogrāfijā redzams – vieta, laiks, cilvēku vārdi, uzvārdi, kur redzams apraksta varonis, fotogrāfijas autors).
Vēlams darbu rakstīt ar datoru un atsūtīt pa e-pastu
vai ierakstītu CD. Aprakstam jāizvēlas parastais šrifts (
Times New Roman), burtu lielums 12. Aprakstam (esejai)
nevajadzētu pārsniegt 2-3 lappušu apjomu. Ja raksta autoram nav pieejams dators, var iesniegt arī ar roku rakstītu darbu.
Norādīt:
darba iesūtītāja adresi un kontakttelefonu un e-pasta
adresi;
apraksta varoņa adresi, kontakttelefonu un e-pasta adresi.
Iesniegšanas laiks: līdz 2018.gada 30.aprīlim.
Kam iesniegt:
Skaidrītei Medveckai
Adrese: Skolas 7-24, Aknīste, LV-5208
e-pasta adrese: sk_medvecka@inbox.lv
Darbus vērtēs:
Biedrības „Lauku partnerība Sēlija” apstiprināta komisija
atbilstoši izstrādātajiem vērtēšanas kritērijiem.
Apbalvošana:
Labāko radošo darbu autori iegūs naudas prēmijas. Visi
konkursa dalībnieki tiks uzaicināti uz noslēguma pasākumu
un saņems piemiņas suvenīrus. Darbi, kas atbildīs konkursa
mērķiem, tiks izmantoti publikācijām rajona masu informācijas līdzekļos.
Telefons sīkākai informācijai: 26590352
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“Atver sirdi Zemgalē” aicina uz Sarunu vakaru
potenciālās audžuģimenes, adoptētājus un aizbildņus
Bērnu tiesību aizsardzības likums nosaka:
“Ģimene ir dabiska bērna attīstības un augšanas vide,
un katram bērnam ir neatņemamas
tiesības uzaugt ģimenē,” 26. panta 1.punkts.
“Bērnam primāri tiek nodrošināta iespēja augt pie
aizbildņa vai audžuģimenē,” 27. panta 3.punkts.
Lai sniegtu iespēju uzdot jautājumus - Kas? Kur?
Kad? Ko? - tiem, kas vēlētos palīdzēt un uzņemties
rūpes par bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības,
Zemgales plānošanas reģions ESF projekta “Atver sirdi Zemgalē” ietvaros uzsāk pasākuma “Individuālās
konsultēšanas un motivēšanas pasākumu organizēšana potenciālajiem aizbildņiem, adoptētājiem un
audžuģimenēm” īstenošanu.
Aktivitātes ietvaros iecerēti pirmie trīs pasākumi
– sarunu vakari, kas notiks trīs reģiona pilsētās –
Jelgavā, Bauskā un Jēkabpilī. Pasākumos aicināti
piedalīties pilsētu un apkārtējo novadu iedzīvotāji,
kuriem ir vēlme palīdzēt bērniem.
Latvijā joprojām bērnunamos mīt ap 1200 bērnu, no tiem
ap 150 Zemgalē un ik gadu aizbildnības tiesības Latvijā
kopumā tiek apturētas apmēram 1500 bērnu vecākiem.
Pašlaik ap 600 esošās audžuģimenes nespēj pilnībā nodrošināt vajadzību pēc ģimeniskas vides nodrošināšanas
bez vecāku aprūpes palikušajiem bērniem.
Pēc mēdiju pievērstās uzmanības bērnunamu bērnu situācijai, rakstu sērijā “Sistēmas bērni” un akcijā “Dod pieci” – “Salabo bērnību”, pieaugusi sabiedrības interese par
bērnunamu bērnu likteņiem. Ne viena vien ģimene, pēc dzirdētā, apsvērusi, vai varētu palīdzēt un paņemt audzināšanā kādu bērniņu no bērnunama, vai kādā citā veidā sniegt
savu atbalstu šiem bērniem.
Ļoti priecē, ka ap Ziemassvētkiem notikušajā akcijā “Dod
pieci” saziedoti līdzekļi audžuģimeņu atbalsta programmai
“Plecs” 370 tūkstošu eiro apmērā. Arī Labklājības ministrija paziņojusi, ka no 2018. gada, turpmākos trīs gadus
ik gadu piešķirs šai programmai 250 tūkstošus eiro. No 2018.
gada ir būtiski palielināta valsts atlīdzība par audžuģimenes
un aizbildņa pienākumu pildīšanu, kā arī uzturnauda bērniem. 2018. gadā plānots uzsākt arī specializēto audžuģi-

meņu kustības veidošanu. Tās būtu ģimenes, kas var uzņemt bērniņu jebkurā diennakts laikā, vai uzņemt zīdaini vai vardarbībā cietušu bērnu.
Gan speciālistiem, gan sabiedrībai viennozīmīgi skaidrs,
ka ilgstošās bērnu aprūpes iestādes ir morāli novecojušas
un nespēj nodrošināt bērniem praktiskajai dzīvei nepieciešamo iemaņu apguvi. Bet pats būtiskākais, tajās, arī neskatoties uz darbinieku ieinteresētību, nav iespējams sniegt
bērna attīstībai tik ārkārtīgi nepieciešamo vienas, divu primārās aprūpes personu piesaisti, kas bērnam sniegtu iespēju izveidot drošāku piesaisti (diez vai par šiem bērniem
varēsim runāt par iespēju izveidot drošu piesaisti) un līdz
ar to arī līdzsvarotu personības attīstību visa mūža garumā, spējas pašam nākotnē veidot noturīgas attiecības, izveidot savu ģimeni un kļūt par laimīgu cilvēku un pilnvērtīgu
sabiedrības locekli.
Ņemot vērā, ka izplatītākie iemesli bērnu nonākšanai bērnu sociālās aprūpes institūcijās ir vardarbība pret bērnu vai
bērna pamešana novārtā, kā arī pārmērīga alkohola lietošana bērna ģimenē, narkotisko vielu lietošana ģimenē, šie
bērni ir jau ar traumatisku pieredzi, bērna izņemšana no
ģimenes un ievietošana institūcijā šo traumu visbiežāk vēl
padziļina. Cilvēkiem, kas uzņemsies audzināt bez vecāku
aprūpes palikušus bērnus, būs nepieciešamas gan padziļinātas zināšanas, gan pacietība un sirdsgudrība.
Pasākums Jelgavā notiks, 20. februārī, kafejnīcā
“Silva”, Driksas ielā 7/9, 2. stāva zālē, laikā no 17.0020.00. Dalība pasākumā iepriekš piesakoties
http://ejuz.lv/vakarsjelgava
Pasākums Bauskā, 9. martā laikā no 17.00-20.00, saite reģistrācijai http://ejuz.lv/vakarsbauska
Pasākums Jēkabpilī, 20. martā laikā no 17.00-20.00,
saite reģistrācijai http://ejuz.lv/vakarsjekabpils
Informācija par pasākumiem pieejama projekta interneta vietnē atversirdi.lv
Informāciju sagatavoja:
Ilva Kalnāja
Projekta “Atver sirdi Zemgalē” komunikāciju speciāliste
Tālrunis, 28814226,
ilva,.kalnaja@zpr.gov.lv
18.01.2017.

Par kopīgi radīto prieku - Ziemassvētku
labdarības akcija 2017
Katra gada nogalē biedrība „Manai mazpilsētai
Aknīstei” kārto Ziemassvētku labdarības akcijas organizatoriskās lietas. Tā ir viena no biedrības stabilākajām tra-
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dīcijām kopš tās dibināšanas 2003.gadā. Tās pamatā ir savstarpēja uzticēšanās un vēlme darīt labu, iepriecināt. Mūsu
sveicamie ir cienījama vecuma aknīstieši, arī cilvēki ar īpašām vajadzībām, kuriem tas ir īpašs rituāls – pirms
Ziemassvētkiem sagaidīt kādu no 27 biedrības biedriem,
saņemt sarūpēto dāvanu, pavadīt kopīgās sarunās kādu
laiku un, šķiroties – nosolīties noteikti sagaidīt arī nākošos Ziemassvētkus un jaunu tikšanos. Kādās lauku mājās
sveicēji dāvāja arī palīdzību šķietami bezcerīgā situācijā
– saimniecei pārvietošanās grūtības, pilnīgi šķirta no ārpasaules, jo atteicies darboties arī mobilais telefons. Paldies
Ļoņei, ka viņa turpina apmeklējumus un palīdzības sniegšanu arī pēc svētkiem.
Sveicamo loks šo 14 gadu laikā ļoti palielinājies. Ja pirmajā gadā tie bija tikai 25, tad šoreiz 72. Šīs ikgadējās tikšanās ir ļoti dažādas – tās ir tieši tik dažādas, cik dažādi
esam mēs paši. Aknīstes Veco ļaužu nama 7 iemītnieki dāvanas saņēma pie savas eglītes, cenšoties iepriecināt sevi
un atnākušos tradīciju kopas “Čukurs” dalībniekus ne tikai ar našķiem, bet arī kopīgās izdarībās.
Ar šī raksta un laikraksta starpniecību vēlamies nodot
mīļus senioru teiktos pateicības vārdus visiem mūsu ziedotājiem – zemniekiem, tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas iestāžu vadītājiem, arī individuālajiem ziedotājiem,
kas paši izteica vēlmi būt kopā. Arī par labajām domām,
kas nāk līdzi katrai ziedotajai naudas summai.
Paldies katram MMA biedram un 7 valdes cilvēkiem
par ziedoto laiku, visu sagādājot un kopā liekot. Mūsu visu
kopīgais mērķis – radīt prieku.
Skaidrīte Medvecka, valdes priekšsēdētāja

Aizvadīts
Sēlijas
kauss 2018
volejbolā
Sadarbojoties četrām Sēlijas pašvaldību Neretas, Aknīstes, Viesītes,
Jaunjelgavas domēm un Latvijas
Volejbola federācijai 27.janvārī notika
senioru sacensības volejbolā „Sēlijas
kauss 2018”.
Aknīstes vidusskolas sporta zālē
“Sēlijas kauss 2018” izcīņā volejbolā
DĀMAS 50+ sacentās komandas no
Burtniekiem, Talsiem, Madonas,
Cēsīm un Aknīstes.
I. vieta - Talsi,
II. vieta - Burtnieki,
III. vieta- Madona,
IV. vieta - Aknīste.
L. Prande
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PII “Bitītē”...
Pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte” 22 janvārī tika atzīmēta Pasaules Sniega diena. Aktivitāšu organizatore bija
sporta skolotāja Madara, grupu audzinātājas un auklītes.
Bērni ar lielu prieku un aizrautību brauca ar ragaviņām,
skrēja, meklēja bumbas, kā arī meta bumbas mērķī. Šie
svētki deva iespēju mazajiem dalībniekiem lieliski pavadīt laiku, izbaudīt prieku par ziemu un sniegu, kā arī iedvesmu nodarboties ar ziemas aktivitātēm.

Katru
gadu
Aknīstes novada
pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte”
saime svin bērnudārza Dzimšanas
dienu. Šogad tā bija
33. Bērni ar prieku
un ovācijām uzņēma audzinātāju un
auklīšu sagatavoto
leļļu teātra izrādi.
Kā jau jubilejā, neizpalika arī svētku
torte un salūts.
L. Prande
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Fotokonkursa “Ceļš uz mājām...” nolikums
1. Konkursa tēma: “Ceļš uz mājām...”
2. Konkursa mērķis: gatavojoties Latvijas simtgadei ,veicināt novada iedzīvotāju un viesu piederības sajūtas stiprināšanu vietai, kurā viņi dzīvo, strādā, svin svētkus un
atpūšas. Iesaistīt fotogrāfiju tapšanā pēc iespējas vairāk
fotoentuziastu, kuriem fotogrāfija ir kas vairāk par paša
sadzīves ainu fiksēšanu.
3. Darba uzdevums ar fotogrāfijas palīdzību attēlot:
l lietas un vietas, kas raksturīgas Aknīstes novadam,
l Aknīstes novada dabu vai Aknīstes pilsētas, Asares,
Gārsenes pagastu vidi,
l novadnieku ikdienas gaitas,
l svinīgos pasākumus.
4. Konkursa rīkotājs: Aknīstes novada pašvaldība.
5. Konkursa dalībnieki: jebkurš Aknīstes novada iedzīvotājs vai viesis, neatkarīgi no vecuma.
6. Konkursam iesniedzamā darba forma:
l paša uzņemtas digitālās fotogrāfijas,
l katram darbam ir jāpievieno nosaukums,
l iesniegt var līdz 5 (piecām) fotogrāfijām,
l fotogrāfijas var būt gan melnbaltas, gan krāsainas,
l fotogrāfiju izmērs A4 (izšķirtspēja 2480×3602)
Ja autors vēlas, var pievienot idejas aprakstu (līdz 300
rakstu zīmēm).
7. Nosūtot darbus jānorāda autora vārds, uzvārds, vecums, kontakttālruņa numurs un e-pasta adrese.
8. Darbu iesūtīšana: no 2018.gada 1.marta līdz

2018.gada 15.aprīlim plkst. 24:00 Aknīstes novada pašvaldībā uz e-pastu lasma.prande@akniste.lv . Var izmantot
mākoņservisu (piem. www.failiem.lv), atsūtot saiti uz iepriekšminēto e-pastu.
9. Darbu vērtēšanas: Aknīstes novada domes izveidota
komisija.
10. Darbu vērtēšanā tiks ņemts vērā:
l autora radošā ideja
l ieguldītā darba apjoms
l darba oriģinalitāte
l iesūtītā materiāla tehniskā un mākslinieciskā kvalitāte.
11. 20 (divrdesmit) labākie darbi tiks izstādīti 2018. gada
maijā pasākumā , kas veltīts, Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienai. Trīs labākie saņems balvas.
12. Darbu publicēšana: desmit labākie darbi tiks publicēti Aknīstes novada mājaslapā: www.akniste.lv ,
Aknīstes novada pašvaldības sociālā tīkla kontā:
www.facebook.com .
13. Konkursa organizētāji patur tiesības darbus publicēt un izstādīt arī citviet.
Par visiem jautājumiem un neskaidrībām var interesēties
Tālr.:+371 65237762; mob.+371 26457960
Lāsma Prande, sabiedrisko attiecību speciāliste,
Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes
nov., LV-5208, Latvija, e-pasts: lasma.prande@akniste.lv

„Kad dzīvē ir grūti, dienas pelēkas šķiet.
Kad uzsmaida cilvēki labie, tad liekas akmeņi zied!“
PATEICĪBA
Paldies saku dakterei Edītei, virsmāsai Lidijai par iejūtību,
rūpīgo ārstēšanu mājas aprūpē trīs mēnešu garumā!
Mīļš paldies Sandriņai, par aprūpi manas slimības grūtajā laikā.
Paldies Mudītei par atsaucību un labsirdību!
Pateicos labiem kaimiņiem:Santai Ķiķēnai un Aivaram Krankaļam,
Veriņai un Mārim Strikiem, Marekam Mazuriņam,
kas parūpējās par maniem dzīvniekiem.
Sirsnīgs paldies Loņai Isodai par sirsnību!
Liels paldies sirsnīgajai Līvijai par piegādātajām avīzēm uz mājām!
Paldies visiem tiem labajiem ļaudīm, kas atrabalstīja mani un atrada
mirklīti laika un centās piezvanīt un uzmundrināt !
Lai Jaunajā gadā Jums visiem mani mīļie izdodas viss iecerētais !
Ar cieņu Veronika Stacjukeviča

...Un tā pa vienam, un tā pa
vienam vien
Pa sārti balto ziedu klāto sniegu
No spožās saules mirdzuma ikdien
Kāds aiziet klusumā uz mūža
miegu.
/ C. Dinere /
Izsakām līdzjūtību
Jānim Vanagam,
tēti mūžībā pavadot.
Aknīstes novada deputāti

Lai tēva mīla paliek dziļi sirdī,
Par avotu, kur mūžam spēku smelt…
Skumju brīdī esam kopā ar
Jāni Vanagu,
tēti aizsaulē aizvadot.
Aknīstes novada pašvaldības
PII ,,Bitīte“

27.februārī LPKS
„Aknīste“
biedru
kopsapulce
LPKS „Aknīste“ biedru kopsapulce notiks šī gada 27. februārī
plkst. 10.00 Aknīstes BJC (bērnu un
jauniešu centrā).
Darba kārtībā:
4 Gada pārskata
apstiprināšana.
4 Valdes locekļu vēlēšanas.
4 Kooperatīva biedru sastāva
izmaiņu apstiprināšana.
4 Iesniegumu izskatīšana.
4 Debates.

Liels paldies
Elvim un Dāvim
Plikšiem
un viņu palīgiem
par atsaucību,
laipnību un prasmi
savā darbā.
Lai veicas!
Servisa kliente.
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Aknîstes novada domes izdevums
Redakcija: Lâsma Prande telef. 65237762, mob. 26386407, e-pasts lasma.prande@akniste.lv, mâjas lapas adrese www.akniste.lv.
Par skaitïu un faktu pareizîbu, kâ arî par sludinâjumu tekstu atbild autors. Publicçtie materiâli ne vienmçr atspoguïo redakcijas viedokli.
Pârpublicçðanas vai citçðanas gadîjumâ atsauce obligâta. Iespiests SIA „Latgales druka”.

40

