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Aknīstes novada domes 2019.gada 27.marta saistošajiem noteikumiem Nr.5/2019 

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

Nr.11/2018 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to 

materiālo stāvokli”” 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums  

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešajai 

daļai dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus, kas 

paredz cita veida materiālās palīdzības sniegšanu, 

nodrošinot pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.  

    Saistošo noteikumu mērķis ir veicināt demogrāfiskā 

stāvokļa uzlabošanos Aknīstes novadā, vairot motivāciju 

iegūt izglītību Aknīstes novada skolā un materiāli 

atbalstīt izglītojamos, neizvērtējot ģimenes materiālo 

stāvokli. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Saistošo noteikumu grozījumi paredz, ka 

brīvpusdienas Aknīstes vidusskolā tiek piešķirtas 5.-

12.klases skolēniem.  
 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu  

 Saistošo noteikumu grozījumu īstenošanas rezultātā tiek 

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. 

Saistošo noteikumu piemērošanā privātpersona, kas 

atbilst saistošajos noteikumos nodefinētai mērķgrupai, 

varēs griezties Aknīstes novada pašvaldības Sociālajā 

dienestā, lai saņemtu pašvaldības pabalstu. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Speciāli līdzdalības pasākumi sabiedrībā nav veikti, 

konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. Saistošo 

noteikumu grozījumu projekts izskatīts Aknīstes 

novada  Sociālā, izglītības, kultūras un sporta komitejā. 

 

 

Domes priekšsēdētāja       V.Dzene 
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                    APSTIPRINĀTI 

Aknīstes novada domes sēdē 

2019.gada 27.martā (prot.Nr.3, 11.#) 

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.5/2019 
“Grozījumi Aknīstes novada domes 2018.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.11/2018 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, 

neizvērtējot to materiālo stāvokli”” 

Izdoti saskaņā ar  

likuma "Par pašvaldībām"  

43.panta trešo daļu  

 

 

1. Izdarīt Aknīstes novada domes 2018.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.11/2018 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, 

neizvērtējot to materiālo stāvokli” šādus grozījumus:  

1.1.Izteikt 29.1.punktu šādā redakcijā: 

“29.1. brīvpusdienas 100% apmērā Aknīstes vidusskolas 5.-12.klašu 

skolēniem, kuri ēd kompleksās pusdienas skolā, neņemot vērā skolēna 

deklarēto dzīvesvietu;”  

1.2.Svītrot 29.2.punktu. 

2. Noteikumu 29.1.punkts stājas spēkā 2019.gada 1.septembrī.  
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