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AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA 
AKNĪSTES NOVADA DOME 

Reģ. Nr.90000026441 

Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208 

Tālrunis, fakss 65237751, e-pasts: akniste@akniste.lv 

APSTIPRINĀTI 

Aknīstes novada domes sēdē 

2009.gada 21.oktobrī (protokols Nr.9, 25.#) 
 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.13 

„Par sociālās palīdzības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem” 

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 

 

Grozījumi 20.11.2009. (prot.Nr.10, 23.#) ar pieņemto Saistošo noteikumu Nr.19/2009 tekstu;  

Grozījumi 02.02.2011.( prot.Nr.2, 3.#) ar pieņemto Saistošo noteikumu Nr.2/2011 tekstu; 

Grozījumi 25.01.2012. (prot.Nr.1, 8.#) ar pieņemto Saistošo noteikumu Nr.2/2012 tekstu; 

Grozījumi 06.02.2013. (prot.Nr.2, 3.#) ar pieņemto Saistošo noteikumu Nr.3/2013 tekstu; 

Grozījumi 23.10.2013. (prot.Nr.16, 21.#) ar pieņemto Saistošo noteikumu Nr.31/2013 tekstu; 

precizēti 22.01.2014. (prot. Nr.1, 16.#) 

Grozījumi 16.12.2013. (prot.Nr.18, 17.#) ar pieņemto Saistošo noteikumu Nr.41/2013 tekstu;  

Grozījums 12.02.2014. (prot.Nr.2, 21.#) ar pieņemto Saistošo noteikumu Nr.6/2014 tekstu; 

Grozījumi 28.01.2015. (prot. Nr.2,9.#) ar pieņemto Saistošo noteikumu Nr.1/2015 tekstu; 

Grozījumi 25.03.2015. (prot. Nr.5,22.#) ar pieņemto Saistošo noteikumu Nr.9/2015 tekstu; 

Grozījumi 23.03.2016. (prot. Nr.5,13.#) ar pieņemto Saistošo noteikumu Nr.10/2016 tekstu; 

Grozījumi 25.01.2017. (prot. Nr.2,27.#) ar pieņemto Saistošo noteikumu Nr.3/2017 tekstu; 

Grozījumi 29.11.2017. (prot. Nr.19,22.#) ar pieņemto Saistošo noteikumu Nr.26/2017 tekstu; 

precizēti 20.12.2017. (prot.Nr.20, 21.#) 

 
 

1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. 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. 

1.2. 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.) 

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

atzīstama par maznodrošinātu Aknīstes novadā”. (Grozījumi 29.11.2017.) 

1.4. Pabalstus piešķir personai (ģimenei), kura deklarējusi savu pamata dzīvesvietu novada 

administratīvajā teritorijā. (Grozījumi 20.11.2009.) 

1.5. Izslēgts ar 29.11.2017. grozījumiem.  

 

2. Pabalstu veidi 

2.1. Pašvaldībā ir noteikti šādi sociālās palīdzības pabalstu veidi: 

2.1.1. pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai; 

2.1.2. vienreizējs pabalsts krīzes situācijā; (Grozījumi 29.11.2017.) 

2.1.3. dzīvokļa pabalsts; 

2.1.4. pabalsts daļēju medicīnas izdevumu apmaksai; 

2.1.5. pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai; 

2.1.6. pabalsts sociālo pakalpojumu nodrošināšanai sociālās aprūpes institūcijā; 

(Grozījumi 29.11.2017.) 

2.1.7. Izslēgts ar 29.11.2017. grozījumiem.  

2.1.8. Izslēgts ar 29.11.2017. grozījumiem.  

 

3. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai 

3.1. 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.) 

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

statusam atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumiem Nr.299 „Noteikumi 

par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”. Garantētā minimālā 

ienākumu līmeņa pabalsts tiek aprēķināts kā starpība starp GMI līmeņa summu 

mājsaimniecībai (53,00 euro personai mēnesī) un mājsaimniecības (ģimenes (personas) 

kopējiem ienākumiem. (Grozījumi 02.02.2011., grozījumi 29.11.2017.) 

3.2.1. Izslēgts ar 29.11.2017. grozījumiem. 

3.3. 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”. 

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. 

(Grozījumi 02.02.2011., grozījumi 29.11.2017.) 

 

4. Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā (Grozījumi 29.11.2017) 

4.1. Pabalstu krīzes situācijā, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes (personas) 

gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas 

pamatvajadzības, piešķir līdz 430,00 euro ģimenei (personai), neizvērtējot ģimenes 

(personas) ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu 

sekas. (Grozījumi 25.01.2012., grozījumi 23.10.2013., grozījumi 29.11.2017.) 

4.2. Pabalstu piešķir, ja personas iesniegums saņemts ne vēlāk kā mēneša laikā no krīzes 

situācijas rašanās. (Grozījumi 29.11.2017.) 

 

5. Dzīvokļa pabalsts 

5.1. Dzīvokļa pabalstu piešķir vienu reizi gadā kurināmā iegādei 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.) 

5.1.1. pabalsta apmērs 180 euro cietā kurināmā iegādei vai komunālo maksājumu 

segšanai trūcīgām ģimenēm (personām); (Grozījumi 25.01.2017.) 

5.1.2. pabalsta apmērs 130 euro cietā kurināmā iegādei vai komunālo maksājumu 

segšanai maznodrošinātām ģimenēm (personām). (Grozījumi 23.03.2016., 

grozījumi 25.01.2017.) 

5.2. Izslēgts ar 23.03.2016. grozījumiem. 

5.3. Izslēgts ar 02.02.2011. grozījumiem. 

5.4. Dzīvokļa pabalstu nepiešķir: 

5.4.1. izslēgts ar 29.11.2017. grozījumiem; 

5.4.2. 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.) 

5.4.3. 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.) 

 

6. Pabalsts daļēju medicīnas izdevumu apmaksai 

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”. (Grozījumi 02.02.2011., grozījumi 23.03.2016., 

grozījumi 29.11.2017.) 

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”. (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.) 

6.2.1. Izslēgts ar 23.03.2016. grozījumiem. 

6.2.2. Izslēgts ar 23.03.2016. grozījumiem. 

6.3. Izslēgts ar 06.02.2013. grozījumiem. 

6.4. Izslēgts ar 29.11.2017. grozījumiem. 

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. 

(Grozījumi 23.03.2016., grozījumi 29.11.2017.) 

 

7. Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai 

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. (Grozījumi 

02.02.2011., grozījumi 29.11.2017.) 

7.2. Izslēgts ar 29.11.2017. grozījumiem. 

7.3. Izslēgts ar 29.11.2017. grozījumiem. 

7.4. Izslēgts ar 29.11.2017. grozījumiem. 

 

 



8. Pabalsts sociālo pakalpojumu nodrošināšanai sociālās aprūpes institūcijā 

8.1. Izslēgts ar 29.11.2017. grozījumiem. 

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. (Grozījums 12.02.2014., 

23.03.2016., 29.11.2017.) 

 

9. Izslēgts ar 29.11.2017. grozījumiem 

 

10. Izslēgts ar 29.11.2017. grozījumiem 

 

11. Pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtība 

11.1. Pabalsta pieprasītājs iesniedz Aknīstes novada sociālajā dienestā iesniegumu, kurā norāda 

problēmu vai vēlamo sociālās palīdzības veidu. (Grozījumi 02.02.2011., grozījumi 

29.11.2017.) 

11.2. Vēršoties sociālajā dienestā, persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu. (Grozījumi 

02.02.2011., grozījumi 29.11.2017.) 

11.3. Izslēgts ar 29.11.2017. grozījumiem. 

11.4. Izslēgts ar 29.11.2017. grozījumiem. 

11.5. Pabalsta piešķiršanu izskata, pamatojoties uz iesniegto iztikas līdzekļu deklarāciju. 

11.5.1. Izslēgts ar 29.11.2017. grozījumiem.  

11.5.2. Izslēgts ar 29.11.2017. grozījumiem. 

11.6. Ģimenei (personai), kura griezusies novada sociālajā dienestā pēc sociālās palīdzības, ir 

sekojoši līdzdarbības pienākumi: 

11.6.1. atļaut sociālā dienesta darbiniekam apsekot tās pastāvīgo dzīves vietu; 

11.6.2. ja ģimenē ir bezdarbnieks, viņam ir pienākums veikt līdzdarbības pienākumus –

piedalīties nodarbinātību veicinošos vai profesionālo iemaņu iegūšanas vai 

pilnveidošanas pasākumos; 

11.6.3. meklēt algotu darbu un izmantot katru iespēju palielināt savus ienākumus. 

(Grozījumi 29.11.2017.) 

11.7. Pabalsta pieprasītājam sociālā dienesta darbinieks iekārto klienta lietu, kuru uzglabā piecus 

gadus pēc pabalsta izmaksas termiņa beigām. 

11.8. Izslēgts ar 29.11.2017. grozījumiem. 

11.9. Izslēgts ar 29.11.2017. grozījumiem. 

11.10. Lēmumu par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt sociālo 

pabalstu pieņem Sociālais dienests. (Grozījumi 02.02.2011., grozījumi 29.11.2017.) 

11.11. Izslēgts ar 29.11.2017. grozījumiem. 

11.12. Piešķirto pabalstu izmaksā tā novada pašvaldības pagasta pārvalde, kurā saņemts 

personas iesniegums par pabalsta piešķiršanu. (Grozījumi 29.11.2017.) 

11.13. Pabalsta izmaksu var samazināt vai pārtraukt, rakstiski informējot personu, 

Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā, šādos gadījumos: (Grozījumi 

02.02.2011., grozījumi 29.11.2017.) 

11.13.1. ja persona (ģimene) atsakās līdzdarboties savas sociālās situācijas uzlabošanā 

(atsakās no apmaksātas ārstēšanās, rehabilitācijas, līdzdarbības pienākumu 

veikšanas vai citiem nodarbinātību veicinošiem pasākumiem); 

11.13.2. neuzrāda patiesos ienākumus;  

11.13.3. citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos 

gadījumos.   



11.14. 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.) 

 

12. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

12.1. Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Aknīstes novada pašvaldības Administratīvo aktu 

strīdu komisijā. (Grozījumi 20.11.2009.) 

12.2. 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.) 

12.3. Izslēgts (20.11.2009.) 

 

13. Saistošo noteikumu publicēšana 

13.1. Saistošie noteikumi publicējami likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā. 

 

 

Domes priekšsēdētāja         V.Dzene 


