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Aknīstes novada domes 2018.gada 28.novembra saistošajiem noteikumiem 

Nr.17/2018 „Grozījums Aknīstes novada domes 27.09.2017. saistošajos 

noteikumos Nr.21/2017 “Par specializētā autotransporta pakalpojumu Aknīstes 

novadā”” 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums  

Lai konkretizētu specializētā autotransporta 

pakalpojuma saņēmēju loku, tika veikti grozījumi 

saistošajos noteikumos. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

     Saistošie noteikumi nosaka pakalpojuma veida – 

specializētā autotransporta pakalpojuma saņemšanas 

kārtību, kuru sniegs Aknīstes novada Sociālais 

dienests. Autotransports ir pielāgots cilvēku, kuri 

pārvietojas ratiņkrēslos, pārvadāšanai. Šo 

pakalpojumu piešķirs personām ar funkcionāliem 

traucējumiem, kurām ir pārvietošanās grūtības, kuras 

nespēj patstāvīgi izmantot sabiedrisko transportu. 

Pakalpojumu sniegs personām nokļūšanai no mājām 

uz veselības aprūpes, sociālo un rehabilitācijas un 

ārstniecības pakalpojumu saņemšanas vietu un atpakaļ 

uz mājām. Saistošie noteikumi ir papildināti ar 

grozījumiem, ka specializētā autotransporta 

pakalpojums netiks sniegts personām, kuras saņem 

ilgstošas sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un 

ārstniecības pakalpojumu, kura ietvaros tiek 

nodrošinātas personas pamatvajadzības. 
 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu  

 Specializētā autotransporta izmantošana ir bez maksas. 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Saistošie noteikumi šo jomu neskar. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošie noteikumi tiks publicēti Aknīstes novada 

pašvaldības laikrakstā „Aknīstes Novada Vēstis” un 

ievietoti Aknīstes novada pašvaldības mājas lapā 

www.akniste.lv.  

Visas personas, kuras skar apstiprināto saistošo 

noteikumu piemērošana, var vērsties Aknīstes novada 

Sociālajā dienestā.  

Lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai 

atteikumu pieņem Aknīstes novada Sociālais dienests, 

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

mailto:akniste@akniste.lv
http://www.akniste.lv/


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 

2018.gada 28.novembrī (prot.Nr.14, 21.#) 

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.17/2018 

„Grozījums Aknīstes novada domes 27.09.2017. saistošajos noteikumos 

Nr.21/2017 “Par specializētā autotransporta pakalpojumu Aknīstes novadā””
 Izdoti saskaņā 

ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu 

 

 

Izdarīt Aknīstes novada domes 27.09.2017. saistošajos noteikumos Nr.21/2017 

“Par specializētā autotransporta pakalpojumu Aknīstes novadā” šādu grozījumu: 

papildināt noteikumu 7.punktu ar 7.3.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“7.3.  kuras saņem ilgstošas sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un 

ārstniecības pakalpojumu, kura ietvaros tiek nodrošinātas personas 

pamatvajadzības.” 
 

 

 

Domes priekšsēdētāja       V.Dzene 
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