
Sociālā palīdzība Aknīstes novadā 

Sociālā palīdzība ir naudas vai mantisks pabalsts, kura piešķiršana balstās uz 

materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu 

pamatvajadzību (ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe un obligātā izglītība) 

apmierināšanai. 

Sociālo palīdzību sniedz, pamatojoties uz materiālo resursu – ienākumu un īpašuma 

novērtējumu, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību atbilstoši likumam „Par 

sociālo drošību”. 

Mērķis – sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un 

maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un 

veicinātu darbspējīgo personu līdzdalību savas situācijas uzlabošanā. 

Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli 

pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128.06 euro un ja: 

• tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, kas pārsniedz 128,06 euro ģimenei un 

ja: 

• tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi vai īpašums zemes īpašums, kas 

nepārsniedz 5 ha ģimenei (personai), kā arī šim nekustamajam īpašumam 

funkcionāli piederīgas ēkas vai ne vairāk kā divas saimniecības ēkas uz 

nomātas zemes, izņemot īpašumā, kustamā manta- mehāniskie transporta 

līdzekļi-  ne vairāk kā viena vienība ģimenei (personai); 

• tā nav noslēgusi uztura līgumu; 

• tā neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā; 

• tā ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks vai darba 

meklētājs. 

Precīzāku informāciju klienti var iegūt iepazīstoties ar Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 

atzīšanu par trūcīgu” 

Ģimene atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi uz katru ģimenes 

locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 45% no valstī noteiktās minimālās 

mēneša darba algas. 

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; 

• 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; 



• 75% no valstī minimālās mēneša darba algas- atsevišķi dzīvojošai 

vientuļai personai, kura saņem vecuma pensiju, invaliditātes pensiju 

vai sociālā nodrošinājuma pabalstu.  

• tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi vai īpašums zemes īpašums, kas 

nepārsniedz 5 ha ģimenei (personai), kā arī šim nekustamajam īpašumam 

funkcionāli piederīgas ēkas vai ne vairāk kā divas saimniecības ēkas uz 

nomātas zemes, izņemot īpašumā, kustamā manta- mehāniskie transporta 

līdzekļi-  ne vairāk kā viena vienība ģimenei (personai); 

• tā nav noslēgusi uztura līgumu; 

• tā neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā; 

• tā ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks vai darba 

meklētājs. 

Precīzāku informāciju klienti var iegūt iepazīstoties ar Aknīstes novada 

pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr.24/2015 „Kārtība, kādā ģimene vai 

atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Aknīstes novadā”. 

Sociālās palīdzības veidi (izvērtējot katra ģimenes locekļa vai personas 

ienākumus): 

• pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai; 

• vienreizējs pabalsts krīzes situācijā; 

• dzīvokļa pabalsts; 

• pabalsts daļēju medicīnas izdevumu apmaksai; 

• pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai; 

• pabalsts sociālo pakalpojumu nodrošināšanai sociālās aprūpes institūcijā. 

Aknīstes novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.13 „Par sociālās palīdzības 

pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem” 

Materiālās palīdzības veidi (neizvērtējot personu ienākumus): 

• vienreizējs pabalsts dzīves, kāzu jubilejās; 

• vienreizējs pabalsts personām, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas vietas 

pēc soda izciešanas; 

• pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā 

• vienreizējs pabalsts Ziemassvētku dāvanu iegādei; 

• apbedīšanas pabalsts; 

• vienreizējs pabalsts bērnam, uzsākot mācības 1.klasē; 

• vienreizējs pabalsts politiski represētajām personām; 

• vienreizējs meteriālais pabalsts onkoloģisko saslimšanu ārstēšanās gadījumā; 

• pabalsts operācijas gadījumā; 

• brīvpusdienas skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs; 

• pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai (trūcīgām un maznodrošinātām 

personām). 

Aknīstes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.14 „Par pašvaldības 

pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo 

stāvokli”. 



Aknīstes novada pašvaldība sniedz materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem 

bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm 

Aknīstes novadā. 

Materiālā atbalsta veidi pilngadību sasniegušajam bārenim un bez vecāku 

gādības palikušajam bērnam: 

• vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai; 

• vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mōkstā inventāra iegādei; 

• pabalsts ikmēneša izdevumiem. 

       Materiālā atbalsta veidi audžuģimenei: 

• pabalsts bērna uzturam; 

• vienreizējs pabalsts bērnu apģērba un mīkstā inventāra iegādei; 

• atlīdzība par audžuģimenes pienākumu veikšanu. 

Aknīstes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.3/2018 „Par materiālo atbalstu 

pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem 

bērniem un audžuģimenēm Aknīstes novadā” 

 

Lai saņemtu sociālo palīdzību, persona vai viņa likumiskais pārstāvis vēršas Aknīstes 

novada pašvaldības Sociālajā dienestā Aknīstē un Aknīstes novada pagastu pārvaldēs 

(Asares pagastā, Gārsenes pagastā ) pie sociālā darbinieka un iesniedz: 

• personu apliecinošu dokumentu; 

• iesniegumu, kurā norāda problēmu, kuras dēļ persona vēršas pēc sociālās 

palīdzības; 

• iztikas līdzekļu deklarāciju; 

• ienākumus apliecinošus dokumentus (arī par citiem ģimenes locekļiem); 

• dokumentus, kas apliecina izdevumus, kuru dēļ ir nepieciešamība pēc sociālās 

palīdzības (ja to paredz pabalsta izmaksas nosacījumi); 

• citus dokumentus atbilstoši attiecīgajam sociālās palīdzības veidam, ja tos 

pieprasa sociālā darba speciālists un ja to nepieciešamība ir būtiska pabalsta 

piešķiršanai. 

Klienta līdzdarbības pienākumi: 

• Aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus; 

• Sniegt patiesas ziņas; 

• Izmantot Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātos pakalpojumus; 

• Aktīvi darboties, lai palielinātu savu pelnītspēju un ienākumus; 

• Sociālo palīdzību izmantot atbilstoši paredzētajiem mērķiem; 

• Atļaut apsekot dzīvesvietā. 

 



Sociālie pakalpojumi Aknīstes novadā 

Pašvaldība nodrošina sekojošus pakalpojumus: 

Sociālā aprūpe mājās 

Sociālās aprūpes pakalpojums mājās ir pasākumu kopums, vērsts uz to personu 

pamatvajadzību apmierināšanu mājās, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi 

vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ, un ietver sevī pakalpojumus personas dzīves 

vietā. 

Lai saņemtu aprūpes mājās pakalpojumu persona sociālajā dienestā iesniedz 

sekojošus dokumentus: 

• personas vai pilnvarotas personas iesniegumu; 

• iztikas līdzekļu deklarāciju un dokumentus, kas apliecina personas, viņa 

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 pakalpojumu izmaksas sedz no pašvaldības budžeta; 

• ģimenes ārsta izziņu par veselības stāvokli; 

• psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesību 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; 

• invaliditāti apliecinošu dokumentu kopija, ja aprūpi mājās vēlas saņemt 

persona ar invaliditāti; 

• pase (uzrāda dokumentu); 

• vajadzības gadījumā dokuments, kas apliecina, ka apgādnieki nespēj 

nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi mājās vecuma, veselības stāvokļa vai 

citu objektīvu apstākļu dēļ.  

Aknīstes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.4 „Par sociālo aprūpi 

mājās Aknīstes novada pašvaldības iedzīvotājiem” no 26.08.2009. 

Ilgstoša sociāla aprūpe institūcijā 

Ilgstošā sociālā aprūpe institūcijā ir sociālās aprūpes pakalpojums personām, kuras 

funkcionālā stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, un nepieciešamais pakalpojuma 

apjoms pārsniedz aprūpei mājās noteikto apjomu. 

Lai saņemtu ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu institūcijā, personai papildus 

dokumentiem, kas noteikti normatīvajos aktos par sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības saņemšanas kārtību, iesniedz šādu dokumentu kopijas: 

• īpašumtiesību apliecinoši dokumenti; 

• ja īpašums atsavināts vai novēlēts trešajai personai (pirkuma līgums, 

dāvinājuma līgums, testaments, mantojuma līgums u.tml.); 

• uztura līgums, ja tāds noslēgts; 



• citi dokumenti pēc Sociālā darbinieka pieprasījuma. 

Aknīstes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.13 „Kārtība, kādā persona 

saņem sociālās aprūpes pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijā” no 24.04.2013. 

Īslaicīga sociālā aprūpe institūcijā 

Personas individuāli slēdz līgumu ar SIA „Aknīstes Veselības un Sociālās Aprūpes 

centru”. Vienas diennakts izmaksa 2017.gadā 13,65 EUR dienā. 

Sīkāka informācija pa tālr. Valdes loceklis - 65237790    

                                              Galvenā māsa - 65237796  

 

Specializētā autotransporta pakalpojums 

Specializētā autotransorta pakalpojuma mērķis ir nodrošināt personas ar 

funkcionāliem traucējumiem, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuri patstāvīgi 

nespēj izmantot sabiedrisko transportu nokļūšanai uz medicīnisko vai sociālās aprūpes 

un rehabilitācijas iestādi Aknīstes novadā vai citā Latvijas pilsētā. 

Specializētā autotransporta pakalpojumu ir tiesīgi saņemt Aknīstes novadā deklarētie 

iedzīvotāji: 

• 1., 2., 3. grupas personas ar invaliditāti; 

• bērni līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti. 

Saistošie noteikumi Nr.21/2017 „Par specializētā autotransporta pakalpojumu 

Aknīstes novadā” no 27.09.2017. 

 

Ģimenes asistenta pakalpojums 

Ģimenes asistenta pakalpojuma mērķis ir sniegt atbalstu riska vai augsta riska 

ģimenēm vai personām sociālo prasmju apgūšanā, funkcionēšanā, mājsaisniecības 

vadīšanā, bērnu aprūpē un audzināšanā, gadījumā, kad vecāki nepietiekami nodrošina 

bērnu vajadzības saskaņā ar sociālā dienesta individuāli izstrādātu sociālās 

rehabilitācijas plānu. 

Ģimenes asistenta pakalpojums tiek piešķirts, pamatojoties uz sociālā dienesta 

izvērtējumu par ģimenes asistenta nepieciešamību: 

• ģimenei, kurā ir bērns ar smagiem funkcionāliem vai garīgiem traucējumiem; 

• nepilnai ģimenei; 

• daudzbērnu ģimenei; 



• vecākiem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi; 

• ģimenei, kurai nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērnu aprūpē; 

• ģimenei, kuras bērniem ir izglītības problēmas skolā; 

• jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes, kuriem nav pietiekamu prasmju un 

iemaņu patstāvīgas dzīves uzsākšanai; 

• ģimenēm (personām), kurām nepieciešams atbalsts krīzes situācijā. 

Saistošie noteikumi Nr.18/2016 „ Ģimenes asistenta pakalpojuma saņemšanas 

kārtība Aknīstes novada pašvaldībā” no 25.05.2016. 

                                                       

Valsts finansētie 

Asistenta pakalpojums 

Asistenta pakalpojuma mērķis ir palīdzēt personai ar invaliditāti pārvietoties ārpus 

mājokļa ( nokļūt vietā, kur persona strādā, mācās, nokļūt pie ārsta, uz rehabilitācujas 

iestādi, biedrību u.c.), integrēt personu sabiedrībā. 

Asistenta pakalpojumu piešķir: 

• bērniem  no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, pamatojoties uz Veselības 

un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinumu par 

īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem 

traucējumiem; 

• pieaugušām personām ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties uz 

VDEĀVK atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību. Šo atzinumu 

sniedz, pamatojoties uz invaliditātes ekspertīzes rezultātiem. 

Lai saņemtu asistenta pakalpojumu personai ar invaliditāti vai viņa likumiskajam 

pārstāvim Aknīstes novada pašvaldības Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums ar 

lūgumu piešķirt asistenta pakalpojumu. 

Ministru kabineta noteikumi Nr.94 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta 

pakalpojumus pašvaldībā” no 18.12.2012. 

 

Sociālā rehabilitācija 

Sociālā rehabilitācija ir pasākumu kopums, kas palīdz iemācīties sadzīvot ar 

funkcionāliem traucējumiem, atjauno vai apmāca tām prasmēm, kas dažādu apstākļu 

dēļ ir zudušas, palīdz personai atgriezties darba dzīvē un iesaistīties sabiedriskajās 

aktivitātēs. Tā ietver individuāla sociālās rehabilitācijas plāna izveidi, izglītošanu 

vides pielāgotības un palīglīdzekļu lietošanas jomā, lai uzlabotu mobilitāti un 

patstāvīgas dzīves iemaņas. 

Valsts apmaksātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu var saņemt: 



• personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā (no 15 gadiem 

līdz pensijas piešķiršanas vecumam), kā arī personas ar funkcionāliem 

traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma, kuras strādā; 

• politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki; 

• Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki; 

• personas ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem (pakalpojums valsts 

apmaksātā ilgstošā sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijā)   

Lai saņemtu pakalpojumu, persona vai tās likumīgais pārstāvis Aknīstes novada 

pašvaldības Sociālajā dienestā iesniedz: 

• iesniegumu; 

• ģimenes ārsta atzinumu, kurā norādīti diagnožu kodi saskaņā ar starptautisko 

slimību klasifikatoru SSK-10 un ir vai nav medicīniskas kontrindikācijas 

sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai. 

Lēmumu par pakalpojumu piešķiršanu pieņem Sociālās integrācijas valsts aģentūra, 

adrese-Jūrmala, Dubultu prospekts 71,  www.siva.gov.lv. 

Ministru Kabineta noteikumi Nr.279 „Noteikumi par kārtību, kādā persona 

saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, 

un prasības sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem” no 27.05.2003. 

Ministru kabineta noteikumi Nr.288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības saņemšanas kārtība” no 21.04.2008. 

 

http://www.siva.gov.lv/

