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Aknīstes novada domes 27.11.2019. saistošo noteikumu Nr.16/2019 

“Grozījumi Aknīstes novada domes 2018.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.11 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot 

to materiālo stāvokli”” 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošo noteikumu grozījumi izstrādāti, lai precizētu atsevišķu 

pabalstu piešķiršanas nosacījumus. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Saistošajos noteikumos paredzēts precizēt atsevišķu izmaksājamo 

pabalstu piešķiršanas nosacījumus, precizēti atsevišķi saistošo 

noteikumu punkti.  
3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Saistošo noteikumu grozījumu īstenošanas rezultātā netiek 

prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošie noteikumi tiks publicēti Aknīstes novada pašvaldības 

laikrakstā "Aknīstes Novada Vēstis" un ievietoti Aknīstes novada 

pašvaldības mājaslapā www.akniste.lv.  
6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas. 

 

Domes priekšsēdētāja       V.Dzene  
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                    APSTIPRINĀTI 

Aknīstes novada domes sēdē 

2019.gada 27.novembrī (prot.Nr.13, 13.#) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.16/2019 

“Grozījumi Aknīstes novada domes 2018.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.11 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot 

to materiālo stāvokli”” 

 

Izdoti saskaņā  

ar likuma „Par pašvaldībām” 

 43.panta trešo daļu 

 

Izdarīt Aknīstes novada domes 2018.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.11 

„Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo 

stāvokli” šādus grozījumus:  

1. Izteikt 14.3.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“14.3. bērniem, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpes iestādēs un 

audžuģimenēs, kur tos ievietojusi Aknīstes novada pašvaldība”;  

2. Izteikt 16.punktu šādā redakcijā:  

 “16. Lai saņemtu pabalstu: 

16.1. Aknīstes novada mācību iestādes, bāriņtiesa, ilgstošas sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija iesniedz pabalsta 

saņēmēju sarakstus Sociālajā dienestā ; 

16.2. vecāki, kuru bērni neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādes, 

pabalstu pieprasa, iesniedzot iesniegumu Sociālajā dienestā līdz 

tekošā gada 15.decembrim”. 

3. Svītrot 23.punktā vārdus “un uzrādot represētās personas apliecību.” 
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