
 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

AKNĪSTES NOVADA DOME 
Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208, 

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

Aknīstes novada domes 27.11.2019. saistošo noteikumu Nr.17/2019 

“Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr.13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem”” 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošo noteikumu grozījumi izstrādāti, lai precizētu dzīvokļa 

pabalsta piešķiršanas nosacījumus un lai precizētu pabalstus 

garantētā minimālā ienākumu (turpmāk- GMI)  līmeņa 

nodrošināšanai.  

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Saistošajos noteikumos paredzēts precizēt dzīvokļa pabalsta 

piešķiršanas nosacījumus - pabalsta pieprasītājam vienojoties ar 

sociālo darbinieku, pabalstu varēs piešķirt, piegādājot cieto 

kurināmo dzīvesvietā pabalsta vērtībā – gadījumos, kad sociālais 

darbinieks apsekojot klientu dzīvesvietā (apkures sezonas laikā), 

konstatē,  ka personai nav kurināmā. 

Sakarā ar grozījumiem Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra 

noteikumos Nr.913 “Noteikumi par garantēto minimālo 

ienākumu līmeni,” saistošajos noteikumos tiek paaugstināts 

garantētais minimālais ienākumu  līmenis no līdzšinējiem 53 eiro 

līdz 64 eiro mēnesī uz vienu personu mājsaimniecībā.  
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. 
 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas 

 

Domes priekšsēdētāja       V.Dzene  

mailto:akniste@akniste.lv
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                    APSTIPRINĀTI 

Aknīstes novada domes sēdē 

2019.gada 27.novembrī (prot.Nr.13, 14.#) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.17/2019 

“Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra saistošajos noteikumos 

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 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 

 

Izdarīt Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr.13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem” šādus 

grozījumus:  

1. Svītrot no saistošo noteikumu tiesiskā pamatojuma Ministru kabineta 2006.gada 

19.decembra noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu. 

2. Papildināt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu ar Ministru kabineta 

2019.gada 2.aprīļa noteikumu Nr.138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības saņemšanu” 4.punktu. 

3. Aizstāt 3.1. un 3.2.punktā skaitļus “53,00” ar skaitļiem “64,00”. 

4. Papildināt 5.1.punktu ar 5.1.3.apakšpunktu: 

“5.1.3. Pabalsta pieprasītājam, vienojoties ar Sociālo darbinieku, pabalstu var 

piešķirt, piegādājot cieto kurināmo dzīvesvietā pabalsta vērtībā.” 

5. Izteikt saistošo noteikumu 4.2.punktu šādā redakcijā: 

“4.2. Pabalstu piešķir, ja persona iesniedz iesniegumu un krīzes situāciju 

pamatojošus dokumentus triju mēnešu laikā, skaitot no mēneša, kurā radusies 

krīzes situācija.” 
 

 

Domes priekšsēdētāja      V.Dzene 
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