
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

AKNĪSTES NOVADS 

AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA 

AKNĪSTES NOVADA DOME 

 Reģ. Nr.90000026441,  

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

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

 

SĒDES  PROTOKOLS 

2017.gada 20.decembrī       Nr.20 

Aknīstē  

 

Sēde sasaukta plkst. 13.00 

Sēde sākta plkst. 13.30 

 

DARBA KĀRTĪBA 

1. Par pašvaldības budžeta izpildi novembrī. (V.Dzene) 

2. Par saistošo noteikumu  Nr.27/2017 „Grozījumi Aknīstes novada domes 08.02.2017. 

saistošajos noteikumos Nr.7/2017 „Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 

2017.gadam” apstiprināšanu. (V.Dzene) 

3. Par saistošo noteikumu  Nr.28/2017 „Grozījumi Aknīstes novada domes 22.02.2017. 

saistošajos noteikumos Nr.9/2017 „Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plāns 

2017.gadam” apstiprināšanu. (V.Dzene) 

4. Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības nolikumā. (V.Dzene) 

5. Par saistošo noteikumu Nr.29/2017 „Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada 

21.oktobra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada 

iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli”” apstiprināšanu. (A.Kurkliete) 

6. Par saistošo noteikumu Nr.30/2017 „Grozījumi Aknīstes novada domes 2015.gada 

28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.24 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša 

persona atzīstama par maznodrošinātu Aknīstes novadā”” apstiprināšanu. (A.Kurkliete) 

7. Par deleģējuma līguma slēgšanu ar Izglītības un kultūras pārvaldi. (V.Dzene) 

8. Par Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna (2017-2020) 

saskaņošanu. (V.Dzene) 

9. Par dokumentu un arhīva pārvaldības kārtību Aknīstes novada pašvaldībā. (V.Dzene) 

10. Par Asares pamatskolas likvidēšanu. (V.Dzene) 

11. Par Aknīstes novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu. (V.Dzene) 

12. Par pašvaldības zemes nomu. (J.Vanags) 

13. Par adreses piešķiršanu. (J.Vanags) 

14. Par pašvaldības materiālo pabalstu piešķiršanu. (A.Kurkliete) 

15. Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. (A.Kurkliete) 

16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Zīles”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, 

atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu. (V.Dzene) 
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17. Par pašvaldības zemes gabala Skolas ielā 5A, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanas 

izsoles rezultātu apstiprināšanu. (V.Dzene) 

18. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Augšzemes ielā 22, dzīvoklis Nr.2, Aknīstē, 

Aknīstes novadā, atsavināšanu. (V.Dzene) 

19. Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu Augšzemes ielā 8, dzīvoklis 

Nr.1 un dzīvoklis Nr.2, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanas izsoles rezultātiem. 

(V.Dzene) 

20. Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu. (V.Dzene) 

21. Par saistošo noteikumu Nr.26/2017 “Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada 

21.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Aknīstes 

novada iedzīvotājiem, izvērtējot to materiālo stāvokli”” precizēšanu. (A.Aldiņa) 

22. Par saistošo noteikumu Nr.31/2017 “Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada 

26.augusta saistošajos noteikumos Nr.4 “Par sociālo aprūpi mājās Aknīstes novada 

pašvaldības iedzīvotājiem”” apstiprināšanu. (A.Kurkliete) 

23. Par noteikumu “Institūciju sadarbības kārtība” apstiprināšanu. (V.Dzene) 

24. Par Aknīstes novada pašvaldības sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā 

Nolikuma apstiprināšanu. (V.Dzene) 

 

Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Vija Dzene. 

Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Ināra Buiķe. 

Piedalās –  

Deputāti:  

Vija Dzene, 

Jānis Vanags, 

Viktors Žukovskis, 

Sandra Vārslavāne, 

Inārs Čāmāns, 

Santa Curikova, 

Normunds Zariņš, 

Skaidrīte Pudāne,  

Aija Kurkliete  

  

Pašvaldības darbinieki: I.Kancāne – finansiste, 

    L.Prande – sabiedrisko attiecību speciāliste, 

    S.Jaujeniece – galvenā grāmatvede, 

    J.Bondars – Gārsenes pagasta pārvaldes vadītājs, 

    J.Gavars – izpilddirektors, 

    A.Aldiņa – juriskonsulte, 

    I.Cālīte – telpiskās attīstības plānotāja, 

    L.Jaujeniece -  Aknīstes novadpētniecības muzeja vad., 

    J.Jefimova – sociālā darbiniece 

     

 

Domes priekšsēdētāja V.Dzene ierosina atlikt 8.jautājuma izskatīšanu uz janvāra sēdi. 

Deputātiem iebildumu nav. 

Domes priekšsēdētāja V.Dzene aicina balsot par sēdes darba kārtību ar 23 jautājumiem. 

Atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

S.Curikova, I.Čāmāns, A.Kurkliete, S.Vārslavāne, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 
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Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 23 jautājumiem. 

 

 

1.# 

Par pašvaldības budžeta izpildi novembrī 

V.Dzene 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, likumu „Par 

pašvaldību budžetiem”, 13.12.2017. Finanšu komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

A.Kurkliete, S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta 2017.gada janvāra - 

novembra ieņēmumus – 2746293,32 EUR un izdevumus – 2528146,05 EUR; speciālā budžeta 

ieņēmumus – 116817,44 EUR un izdevumus – 148943,10 EUR. 

 
 

2.# 

Par saistošo noteikumu Nr.27/2017 „Grozījumi Aknīstes novada domes 08.02.2017. 

saistošajos noteikumos Nr.7/2017 „Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 

2017.gadam”” apstiprināšanu 

V.Dzene 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, likumu „Par 

pašvaldību budžetiem”, 13.12.2017. Finanšu komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

A.Kurkliete, S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.27/2017 „Grozījumi 

Aknīstes novada domes 08.02.2017. saistošajos noteikumos Nr.7/2017 „Aknīstes 

novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2017.gadam””.  

2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.  

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

4. Publicēt saistošos noteikumus pašvaldības mājas lapā internetā, nodrošināt to 

pieejamību novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs. 
 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 27/2017 

„Grozījumi Aknīstes novada domes 08.02.2017. saistošajos noteikumos Nr.7/2017 

„Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2017.gadam”” 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu,  

21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un  

 likumu „Par pašvaldību budžetiem”, likumu “Par valsts budžetu 2017.gadam”, Likumu 

par budžetu un finanšu vadību 

 

Izdarīt Aknīstes novada domes 08.02.2017. saistošajos noteikumos Nr.7/2017 

„Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2017.gadam” šādus grozījumus: 

 

Izdevumos: 
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Klasifikācijas 

kods 
Nosaukums 

Apstiprinātais 

gada plāns 

(EUR) 

Grozījumi 
Precizētais 

gada plāns 

  VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI 

FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM  

3 00 77 79 561.00 3008340 

  VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI 

EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM  

3 00 77 79 561.00 3008340 

5000 Pamatkapitāla veidošana                                                                                                                                                                                  60 31 80 -10000.00 593180 

5200     Pamatlīdzekļi                                                                                                                                                                                            60 31 80 -10000.00 593180 

5250     Kapitālais remonts un rekonstrukcija                                                                                                                                                                     43 32 00 -10000.00 423200 

5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija                                                                                                                                                                     43 32 00 -10000.00 423200 

7000 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti                                                                                                                                                           9 65 57 10561.00 107118 

7200     Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu 

transferti                                                                                                                                                       

9 65 57 10561.00 107118 

7210     Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu 

transferti citām pašvaldībām                                                                                                                                     

9 18 31 10561.00 102392 

72101 Izglītības transferti                                                                                                                                                                                    4 16 80 10561.00 52241 

  IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai 

DEFICĪTS (–) 

-3 00 77 79 -561.00 -3008340 

 

3.# 

Par saistošo noteikumu Nr.28/2017 „Grozījumi Aknīstes novada domes 22.02.2017. 

saistošajos noteikumos Nr.9/2017 „Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plāns 

2017.gadam”” apstiprināšanu 

V.Dzene 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, likumu „Par 

pašvaldību budžetiem”, 13.12.2017. Finanšu komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

A.Kurkliete, S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.28/2017 „Grozījumi 

Aknīstes novada domes 22.02.2017. saistošajos noteikumos Nr.9/2017 „Aknīstes 

novada pašvaldības speciālā budžeta plāns 2017.gadam””.  

2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.  

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

4. Publicēt saistošos noteikumus pašvaldības mājas lapā internetā, nodrošināt to 

pieejamību novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs. 
 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 28/2017 

„Grozījumi Aknīstes novada domes 22.02.2017. saistošajos noteikumos Nr.9/2017 

„Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plāns 2017.gadam”” 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu,  

21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un  

 likumu „Par pašvaldību budžetiem”, likumu “Par valsts budžetu 2017.gadam”, Likumu  

par budžetu un finanšu vadību 

 

Izdarīt Aknīstes novada domes 22.02.2017. saistošajos noteikumos Nr.9/2017 

„Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plāns 2017.gadam” šādus grozījumus: 

Izdevumos: 
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Klasifikācijas 

kods 
Nosaukums 

Apstiprinātais 

gada plāns 

(EUR) 

Grozījumi 
Precizētais 

gada plāns 

  VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI 

FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM  

16 92 62   169262 

  VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI 

EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM  

16 92 62   169262 

2000 Preces un pakalpojumi                                                                                                                                                                                    7 37 31 -8689.00 65042 

2200     Pakalpojumi                                                                                                                                                                                              7 26 31 -8689.00 63942 

2240     Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu 

kapitālo remontu)                                                                                                           

6 41 16 -8689.00 55427 

2246 Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana                                                                                                                                                              4 95 60 -8689.00 40871 

5000 Pamatkapitāla veidošana                                                                                                                                                                                  5 04 15 8689.00 59104 

5200     Pamatlīdzekļi                                                                                                                                                                                            5 04 15 8689.00 59104 

5250     Kapitālais remonts un rekonstrukcija                                                                                                                                                                     4 64 15 8689.00 55104 

5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija                                                                                                                                                                     4 64 15 8689.00 55104 

  IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai 

DEFICĪTS (–) 

-16 92 62   -169262 

 

4.# 

Par grozījumiem Aknīstes novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības nolikumā 

V.Dzene 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 13.punktu, 41.panta pirmās daļas otro punktu, Valsts un pašvaldību amatpersonu 

un darbinieku atlīdzības likumu, Centrālās statistikas pārvaldes publicēto valstī strādājošo 

2016.gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, 13.12.2017. Finanšu komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti (V.Dzene, N.Zariņš, A.Kurkliete, S.Vārslavāne, 

S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – 2 (S.Pudāne, J.Vanags), 

Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Izdarīt Aknīstes novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības nolikumā šādus grozījumus: 

1.1. Svītrot 3.1.apakšpunktā aiz vārda ”priekšsēdētājam” vārdus “priekšsēdētāja 

vietniekam”. 

1.2. Izteikt II nodaļas nosaukumu šādā redakcijā: 

“II. Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja neatbrīvotā vietnieka atlīdzība” 

1.3. Svītrot 9.punktā aiz vārda ”priekšsēdētāja” vārdus “priekšsēdētāja 

vietnieka”. 

1.4. Papildināt Nolikumu ar 11.1 punktu šādā redakcijā:  

“11.1 Domes priekšsēdētāja neatbrīvotā vietnieka amata alga domes 

priekšsēdētāja aizvietošanas laikā tiek noteikta 80% apmērā no Domes 

priekšsēdētājas noteiktās amata algas”. 

1.5. Svītrot 12.punktā aiz vārda ”priekšsēdētāja” ar vārdus “priekšsēdētāja 

vietnieka”. 

1.6. Svītrot 14.punktā aiz vārda ”priekšsēdētājam”  vārdus “priekšsēdētāja 

vietniekam”. 

1.7. Svītrot 15.punktā aiz vārda ”priekšsēdētājam”  vārdus “priekšsēdētāja 

vietniekam”. 

1.8. Svītrot 16.punktā aiz vārda  ”priekšsēdētājam”  vārdus “priekšsēdētāja 

vietniekam”. 
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1.9. Svītrot 17.punktā aiz vārda ”priekšsēdētājam”  vārdus “priekšsēdētāja 

vietniekam”. 

1.10. Svītrot 50.punktā aiz vārda ”priekšsēdētāju”  vārdus “priekšsēdētāja 

vietnieku”. 

1.11. Svītrot 54.punktā aiz vārda ”priekšsēdētāju”  vārdus “priekšsēdētāja 

vietnieku”. 

1.12. Svītrot 62.1.apakšpunktā aiz vārda ”priekšsēdētājam”  vārdus 

“priekšsēdētāja vietniekam”. 

1.13. Svītrot 62.2.apakšpunktā aiz vārda ”priekšsēdētājam” vārdus 

“priekšsēdētāja vietniekam”. 

1.14. Svītrot  65.punktā aiz vārda ”priekšsēdētāju”  vārdus “priekšsēdētāja 

vietnieku”. 

1.15. Papildināt 21.punktu aiz vārda “likmes” ar vārdiem “t.i. 9.02 euro/h.”. 

1.16. Papildināt 29.punktu aiz vārda “likmes” ar vārdiem “t.i. 5.86 euro/h.”. 

1.17. Papildināt 30.punktu aiz vārda “likmes” ar vārdiem “t.i. 5.86 euro/h.”. 

1.18. Papildināt 39.1 punktu aiz vārda “atlīdzība” ar vārdiem “t.i. 5.21 

euro/h.”. 

1.19. Aizstāt 40.1.apakšpunktā skaitli “3,32” ar skaitli “3.59”. 

1.20. Aizstāt 40.2.apakšpunktā skaitli “3,04” ar skaitli “3.29”. 

1.21. Aizstāt 40.3.apakšpunktā skaitli “2,71” ar skaitli “2.93”. 

1.22. Aizstāt 40.4.apakšpunktā skaitli “5,42” ar skaitli “5.86”. 

1.23. Aizstāt 40.6.apakšpunktā skaitli “5,58” ar skaitli “6.14”. 

1.24. Aizstāt 40.7.apakšpunktā skaitli “4,33” ar skaitli “3.29”. 

1.25. Aizstāt 56.2.apakšpunktā skaitli “60” ar skaitli “65”. 

2. Noteikt pašvaldības Domes priekšsēdētāja mēnešalgas noteikšanai piemērojamo 

koeficientu 2018.gadā – 1,8. 

3. Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu 

sarakstu. 
 

5.# 

Par saistošo noteikumu Nr.29/2017 „Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada 

21.oktobra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada 

iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli”” apstiprināšanu 

A.Kurkliete 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 41.panta 

pirmās daļas 1.punktu, 13.12.2017. Finanšu komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

A.Kurkliete, S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.29/2017 „Grozījumi 

Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par 

pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo 

stāvokli””.  

2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. Saistošie noteikumi stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc to publicēšanas Aknīstes novada domes informatīvajā izdevumā 

„Aknīstes Novada Vēstis”. 

3. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības mājas lapā 

www.akniste.lv, nodrošināt to pieejamību novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs. 
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4. Zināšanai: Sociālajam dienestam. 

 

 

Aknīstes novada domes 2017.gada 20.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.29/2017 

„Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra saistošajos noteikumos Nr.14 

„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. 

2. Īss projekta satura izklāsts Izvērtējot Aknīstes novada domes 2009.gada 

21.oktobra saistošos noteikumus Nr.14 „Par 

pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada 

iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli”, 

tika secināts, ka daži no punktiem ir nepilnīgi, dažos 

punktos ir iespējams pārvērtēt pašvaldības pabalstu 

apmēru, tāpēc domei ir jāpieņem atbilstoši grozījumi 

saistošajos noteikumos. 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu grozījumu īstenošanas rezultātā 

netiek prognozēta būtiska 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 nav veikti, 

konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. 

Saistošo noteikumu grozījumu projekts izskatīts 

Aknīstes novada pašvaldības Sociālajā, izglītības, 

kultūras un sporta komitejā.  

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.29/2017 

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

noteikumos Nr.14 „Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada 

iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli”” 
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=57255
http://www.akniste.lv/
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1. Izdarīt Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 14 

„Par pašvaldības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo 

stāvokli” šādus grozījumus: 

1.1. Aizstāt 1.3.apakšpunktā vārdus “sociālo jautājumu komiteja” ar vārdiem 

“sociālā, izglītības, kultūras un sporta komiteja”; 

1.2. Aizstāt 1.3.apakšpunktā vārdus “sociālo jautājumu komiteja” ar vārdiem 

“sociālā, izglītības, kultūras un sporta komiteja”; 

1.3. Aizstāt 3.2.apakšpunktā skaitli “40” ar skaitli “80”, skaitli “50” ar skaitli “90”, 

skaitli “75” ar skaitli “100”, 

1.4.      Aizstāt 3.8.apakšpunktā skaitli “25” ar skaitli “50”; 

1.5. Aizstāt 3.9.apakšpunktā skaitli “145” ar skaitli “200”; izslēgt vārdu “ilgstošas”, 

izslēgt vārdus “(ilgāk par 3 mēnešiem pēc kārtas)”; 

1.6. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.91.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„3.91 Pabalstu operācijas gadījumā piešķir, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi, 

bet ne vairāk kā 200 euro gadā vienai personai.”; 

1.7. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.13.apakšpunktu šādā redakcijā: 

”3.13.  Pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai (dokumentu noformēšanai vai 

atjaunošanai, sociālās aprūpes pasākumu nodrošināšanai) un citu sociālo 

situāciju risināšanai tiek piešķirts trūcīgām un maznodrošinātām personām.” 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā. 

 

 

6.# 

Par saistošo noteikumu Nr.30/2017 „Grozījumi Aknīstes novada domes 2015.gada 

28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.24 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša 

persona atzīstama par maznodrošinātu Aknīstes novadā”” apstiprināšanu 

A.Kurkliete 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 41.panta 

pirmās daļas 1.punktu, 13.12.2017. Finanšu komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

A.Kurkliete, S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr. 30/2017 „Grozījumi 

Aknīstes novada domes 2015.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.24 “Kārtība, 

kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Aknīstes 

novadā””. 

2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. Saistošie noteikumi stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc to publicēšanas Aknīstes novada domes informatīvajā izdevumā 

„Aknīstes Novada Vēstis”. 

3. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības mājas lapā 

www.akniste.lv, nodrošināt to pieejamību novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs. 

4. Zināšanai: Sociālajam dienestam. 
 

Aknīstes novada domes 2017.gada 20.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.30/2017 

„Grozījumi Aknīstes novada domes 2015.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.24 

„Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu 

Aknīstes novadā””  
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Īss projekta satura izklāsts 

 

1.1.Saistošie noteikumi paredzēti Aknīstes novadā 

deklarēto maznodrošināto ģimeņu (personu) statusa 

noteikšanai  

1.2.Saistošie noteikumi noteiks sociālā statusa 

noteikšanas un saņemšanas kārtību;  

1.3. Ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas 

ģimenes (personas) statusam pašvaldības Sociālais 

dienests novērtē pēc iesnieguma saņemšanas par 

ģimenes (personas) atzīšanu par maznodrošinātu.  

1.4. Lai novērtētu ienākumus un materiālo stāvokli, 

Iesniedzējs aizpilda un iesniedz Sociālajā dienestā 

iztikas līdzekļu deklarāciju. 

2. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešajai 

daļai, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likuma 35.panta ceturtajai daļai dome ir tiesīga izdot 

saistošos noteikumus par sociālo palīdzību savā 

administratīvajā teritorijā. 

     Sakarā ar to, ka 2017.gada 20.jūnijā Ministru 

kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr. 299 

“Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 

personas atzīšanu par trūcīgu””(turpmāk- MK 

noteikumi)   ir veiktas būtiskas izmaiņas un, lai 

nodrošinātu Ministru kabineta noteikumu grozījumu 

ieviešanu no 2018. gada 1. janvāra, nepieciešams veikt 

grozījumus saistošajos noteikumos, kas regulē sociālās 

palīdzības sistēmu pašvaldībā.   

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 

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Aknīstes novada 

Sociālais dienests. Persona Aknīstes novada Sociālā 

dienesta izdoto administratīvo aktu var apstrīdēt 

Aknīstes novada domē. 

6. Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām 

Speciāli līdzdalības pasākumi sabiedrībā nav veikti, 

konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. Saistošo 

noteikumu projekts izskatīts Finanšu komitejā. 
 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.30/2017 

“Grozījumi Aknīstes novada domes 2015.gada 28.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr.24 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona 

atzīstama par maznodrošinātu Aknīstes novadā”” 
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Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"  

15.panta pirmās daļas 7.punktu,43. panta trešo daļu, likuma "Par palīdzību  

dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14.panta sesto daļu, Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumiem 

Nr.299. “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 

1. Izdarīt Aknīstes novada domes 2015.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.24 

“Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu 

Aknīstes novadā” šādus grozījumus: 

1.1. Papildināt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu ar Ministru 

kabineta 30.03.2010. noteikumiem Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi 

dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”; 

1.2. Aizstāt 1.punktā vārdus “par uzturu” ar vārdiem “pamatvajadzību           

nodrošināšanai”; 

1.3. Izteikt  3.punktu šādā redakcijā: 

”3. Ģimene atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi nepārsniedz 

Noteikumu 4. un 5.punktā noteikto līmeni un ģimenes (personas) ienākumi un 

materiālie resursi tiek izvērtēti saskaņā ar Ministru kabineta 30.03.2010. 

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

atzīšanu par trūcīgu.”; 

1.4. Svītrot 3.1.- 3.4.apakšpunktus; 

1.5. Aizstāt 4.punktā skaitli  “50” ar  skaitli “45”; 

1.6. Aizstāt 5.1.apakšpunktā skaitli  “60” ar  skaitli “55”; 

1.7. Aizstāt 5.2.apakšpunktā skaitli  “70” ar  skaitli “65”; 

1.8. Aizstāt 5.3.apakšpunktā skaitli  “80” ar  skaitli “75”; 

1.9. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā: 

“13. Ģimenes (personas) dzīves apstākļu pārbaudē konstatētais tiek fiksēts aktā 

par ģimenes (personas) apsekošanu dzīvesvietā, kuru paraksta iesniedzējs vai kāds 

no ģimenes pilngadīgajiem locekļiem un sociālā darba speciālists, kurš veica 

pārbaudi.”;  

1.10. Svītrot 18.punktu; 

1.11. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:  

“2.pielikums 

Aknīstes novada domes 

      2017.gada 28.decembra 

   saistošajiem noteikumiem Nr.24/2015 

 

Iztikas līdzekļu deklarācija Nr. ____ 

Iesniegta 20__. gada ___. ______________ 

1. Personas dati   

A. Personas vārds, 

uzvārds 

  

    

personas kods             -           
 

dzīvesvietas adrese 
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faktiskā 
 

deklarētā 
 

personas tālrunis, e-pasta adrese 
 

Pārējās personas 

P. k. Vārds, uzvārds Personas kods 
Dzīvesvieta 

faktiskā deklarētā 

B         

C         

D         

E         

2. Personas ienākumi 

A. Persona 

Personas ienākumi pa ienākumu veidiem Summa, euro 

2.1. Ienākumi, kurus norāda par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem pirms 

iesnieguma iesniegšanas 

  

2.1.1. Darba samaksa un atlīdzība - regulāri izmaksājamā atlīdzība par darbu (tai skaitā darba alga 

un normatīvajos aktos, darba koplīgumā un darba līgumā noteiktās piemaksas), kā arī prēmijas un 

jebkura cita veida atlīdzība saistībā ar darbu vai dienestu - slimības nauda, pamatojoties uz 

darbnespējas lapas A daļu, ikgadējā atvaļinājuma nauda 

  

2.1.2. Sezonas laukstrādnieka ienākumi   

2.1.3. Ienākumi no saimnieciskās darbības (preču ražošanas, tirdzniecības un pakalpojumu 

sniegšanas par atlīdzību, profesionālās darbības u. c.): 

  

Ienākumi no lauksaimniecības produkcijas pārdošanas 

(ražota piemājas saimniecībā, personiskajā palīgsaimniecībā) 

  

Ienākumi no ievāktu savvaļas velšu pārdošanas   

Ienākumi no lauku tūrisma   

Ienākumi no zemnieku vai zvejnieku saimniecības   

Ienākumi no individuālā komersanta darbības   

Ienākumi no individuālā darba   

Ienākumi no komercaģenta un māklera darbības   

Ienākumi no nekustamā īpašuma apsaimniekošanas 

(ēku, ēku daļu, dzīvokļu vai zemes iznomāšanas vai izīrēšanas) 

  

Citi   

2.1.4. Ienākumi no metāllūžņu pārdošanas   

2.1.5. Loteriju, izložu un azartspēļu laimesti   

2.1.6. Ienākumi no kapitāla, tai skaitā no kapitāla pieauguma   

2.1.7. Ienākumi no vērtspapīriem (akcijas, obligācijas, vekseļi, valsts parādzīmes, privatizācijas 

sertifikāti u. c.) 

  

2.1.8. Valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti un atlīdzības:   

Bezdarbnieka pabalsts   

Slimības pabalsts (darbnespējas lapas B daļa)   
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Maternitātes pabalsts   

Paternitātes pabalsts   

Vecāku pabalsts   

Atlīdzība par apgādnieka zaudējumu   

Atlīdzība par darbspēju zaudējumu   

2.1.9. Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzība (darba devēja izmaksātā vai Valsts sociālās 

apdrošināšanas aģentūras izmaksātā, ja tā pārņēmusi darba devēja saistības) 

  

2.1.10. Valsts pensijas neatkarīgi no to veida un izmaksas avota, kā arī pensijām pielīdzināmie 

ienākumi: 

  

Vecuma pensija, ieskaitot piemaksu   

Invaliditātes pensija, ieskaitot piemaksu   

Pensija apgādnieka zaudējuma gadījumā   

Izdienas pensija   

Speciālā pensija (bijušā Augstākās padomes deputāta pensija)   

Pensija saskaņā ar speciāliem lēmumiem   

Pensija, kura izmaksāta saskaņā ar Eiropas Savienības regulām 

vai starpvalstu līgumiem 

  

Cits pensijai pielīdzināmais ienākums 

(piemēram, kompensācija no obligātā militārā dienesta 

atvaļinātajiem karavīriem par darbspēju zaudējumu u. c.) 

  

2.1.11. Valsts sociālie pabalsti un atlīdzības:   

Ģimenes valsts pabalsts*   

Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu vai 

bērna invalīda kopšanas pabalsts* 

  

Bērna kopšanas pabalsts - par bērna kopšanu līdz 

bērna divu gadu vecuma sasniegšanai 

  

Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu   

Atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu   

Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, 

kuram ir pārvietošanās grūtības* 

  

Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana*   

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts, 

t. sk. apgādnieka zaudējuma gadījumā 

  

Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi   

Pabalsts par asistenta izmantošanu*   

Pabalsts ar celiakiju slimam bērnam*   

Bērna piedzimšanas pabalsts*   

Apbedīšanas pabalsts*   

Kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES avārijas rezultātā 

cietušajai personai 
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Valsts sociālais pabalsts Černobiļas AES avārijas seku 

likvidēšanas dalībniekam un mirušā Černobiļas AES 

avārijas seku likvidēšanas dalībnieka ģimenei 

  

Cits   

2.1.12. Pabalsts nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem   

2.1.13. Pabalsts par radošo darbu baleta māksliniekiem   

2.1.14. Pabalsti un atlīdzības audžuģimenei:   

Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu   

Pabalsts bērna uzturam audžuģimenē   

Pabalsts apģērba un mīkstā inventāra (piemēram, gultas veļas, 

segas, spilvena, matrača) iegādei audžuģimenē* 

  

2.1.15. Sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes 

aprūpes beigšanās: 

  

Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai*   

Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei*   

Pabalsts ar dzīvojamās telpas īri saistīto ikmēneša izdevumu segšanai*   

Dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, 

kurš palicis bez vecāku gādības* 

  

Atbalsts bērna integrēšanai sabiedrībā*   

Pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai, ja persona turpina mācības*   

2.1.16. Uzturlīdzekļi   

2.1.17. Atsevišķi dzīvojoša laulātā vai bērna vecāka sniegtais materiālais atbalsts   

2.1.18. No juridiskās personas saņemtais dāvinājums (piemēram, no labdarības fondiem, 

sabiedriskā labuma organizācijas, labdarības vai filantropiskas organizācijas u. c.)* 

  

2.1.19. Ikmēneša finansiāls atbalsts bezdarbniekam par dalību aktīvajos nodarbinātības vai 

preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, izņemot finanšu atbalstu bezdarbniekam 

transporta un izmitināšanas izdevumu segšanai reģionālās mobilitātes atbalsta ietvaros un 

komercdarbības dotāciju par biznesa plāna īstenošanu 

  

2.1.20. Stipendija   

2.1.21. Studiju kredīts*   

2.1.22. Studējošā kredīts*   

2.1.23. Uzturēšanās pabalsts bēglim un alternatīvo statusu ieguvušai personai, pabalsts personām, 

kurām piešķirts repatrianta statuss 

  

2.1.24. Atlīdzība par asins vai asins komponentu nodošanu*   

2.1.25. Ātrā kredīta aizdevums   

2.1.26. Pašvaldības iepriekš izmaksātie sociālās palīdzības pabalsti*   

2.1.27. Citas personas sniegtais materiālais atbalsts konkrētam mērķim (piemēram, mācību 

maksai, transporta izmaksām, kredīta samaksai utt.)** 

  

2.1.28. Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, kas ir atmaksātas   

2.1.29. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksa saskaņā ar gada ienākumu deklarāciju   

2.1.30. Citi ienākumi   

2.2. Ienākumi, kurus norāda par pēdējiem pilniem 12 kalendāra mēnešiem pirms 

iesnieguma iesniegšanas 

  

2.2.1. Ienākumi no sava īpašuma atsavināšanas   

2.2.2. Tiešie maksājumi lauksaimniekiem un atbalsts lauku attīstībai, tai skaitā kompensācijas par 

saimnieciskās darbības ierobežojumiem 
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2.2.3. Kompensācijas (uz tiesas nolēmuma vai iestādes lēmuma pamata), kas ir saistītas ar darba 

vai dienesta attiecībām vai to pārtraukšanu 

  

2.2.4. Uz tiesas sprieduma pamata vai saskaņā ar notariālā akta veidā noslēgtu vienošanos 

piespriesta kompensācija saistībā ar laulības šķiršanu par otro nekustamo īpašumu un ekskluzīvām 

precēm, izņemot kompensāciju par kopīgās mantas sadali 

  

2.2.5. Kompensācija kriminālprocesā cietušai personai   

2.2.6. Citi ienākumi, izņemot regulārus ienākumus   

3. Personas naudas līdzekļu uzkrājumi un vērtspapīri 

3.1. Skaidras naudas līdzekļu uzkrājumi pārskata perioda beigās 

Avots Valūta Summa 

      

      

3.2. Naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestāžu maksājumu kontos vai pasta norēķinu sistēmā, piederošie 

vērtspapīri (akcijas, obligācijas, vekseļi, valsts parādzīmes, privatizācijas sertifikāti u. c.) pārskata 

perioda beigās 

Avots Veids Summa/vērtība 

      

      

4. Personai piederošie nekustamie īpašumi 

Nekustamā īpašuma veids Nekustamā īpašuma platība Īpašuma adrese 

      

      

5. Personai piederošie mehāniskie transportlīdzekļi 

Veids, marka Izlaides gads, pēdējais tehniskās apskates datums 

    

    

6. Personas noslēgtie uztura līgumi 

Persona, ar kuru noslēgts uztura līgums, - 

vārds, uzvārds, personas kods 
Līguma priekšmets 

Līguma 

noslēgšanas 

datums 

      

Pielikumā pievienoju šādus dokumentus 
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B. Persona ............................... 

C. Persona ............................... 

Persona vai pārstāvis 
 

  (vārds, uzvārds, paraksts) 

  
 

  

  (datums)   

Iztikas līdzekļu deklarāciju pieņēma*** 
 

  (amatpersonas vārds, uzvārds, paraksts) 

  
 

  

  (datums)   

Piezīmes. 

1. * Neņem vērā ienākumos. 

2. ** Izvērtējot var uzskatīt par pieļaujamo uzkrājumu. 

3. *** Deklarācijā esošā informācija ir konfidenciāla, un uz to ir attiecināmas likuma "Par sociālo drošību" 16. 

pantā minētās prasības.” 

 

1.12. Papildināt noteikumus ar 3.pielikumu šādā redakcijā:  

“3.pielikums 

Aknīstes novada domes 

      2015.gada 28.oktobra 

   saistošajiem noteikumiem Nr.24/2015 

 

 

Akts Nr. ____ 

par ģimenes (personas) apsekošanu dzīvesvietā 

Apsekošanas 

datums: 

  Apsekošanas 

laiks: 

           

 
  .     .         . 

 
  :     -     :     

Personas vārds, uzvārds 
 

Apsekojamās dzīvesvietas adrese 
 

Kontakttālrunis, durvju kods 
 

  

Apsekošanas iemesls 
 

 

 

 

https://likumi.lv/ta/id/36850-par-socialo-drosibu
https://likumi.lv/ta/id/36850-par-socialo-drosibu#p16
https://likumi.lv/ta/id/36850-par-socialo-drosibu#p16
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Informācija par mājokli 

mājokļa tips 

 atsevišķs dzīvoklis 

 komunālais dzīvoklis 

 istaba 

 privātā māja (daļa) 

 cits 

mājokļa piederība 

 personas privātīpašums 

 īrēts no pašvaldības 

 īrēts no privātpersonas 

 sociālā māja (dzīvoklis) 

 servisa dzīvoklis 

 pielāgots mājoklis personai ar kustību traucējumiem 

 cits 

istabu skaits ____ 

____ caurstaigājamas 

Dzīvo ____ personas 

 

Apsekošanā konstatētais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informācija par pakalpojumiem, kas saistīti ar mājokļa lietošanu (aizpilda, ja dati nepieciešami dzīvokļa 

pabalsta aprēķinam) 

Apkure Ūdensapgāde Tualete Ēdiena gatavošana 

 centralizētā apkure 

 individuāla gāzes 

apkure 

 aukstais 

 karstais 

 ir skaitītāji 

 ir skaitītāji 

 mājoklī 

 kāpņu telpā 

 ārā 

 gāzes plīts 

(sašķidrinātā gāze) 

 balonu gāze (propāna 

gāze) 
 akā ārpus dzīvojamās telpas 
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 ar malku kurināmas 

____ (skaits) krāsnis 

 individuāla 

centrālapkure (ogles, 

granulas, šķelda, 

dīzeļdegviela u. tml.) 

 individuāla elektriskā 

apkure 

 cits 

 nav akas, cits piegādes veids 

(norādīt) ____________ 

Ūdens uzsildīšana 

 centralizēti 

 ar elektrību 

 ar gāzi 

 ar malku (vannai) 

Vanna/duša 

 mājoklī 

 koplietošanas 

 nav 

 elektriskā plīts 

 malkas plīts 

 koplietošanas virtuve 

  

Personas sniegtā informācija par maksājumu parādiem par 

mājokli 

 

 

 

 

Sadzīves tehnika (aizpilda, ja nepieciešams) 

ledusskapis  automātiskā veļas mazgājamā mašīna  televizors 

 piezīmes 
 

 

Apsekošanā sastapto mājoklī dzīvojošo pilngadīgo personu viedoklis par situāciju 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apsekošanā sastaptās mājoklī dzīvojošās pilngadīgās personas 

Vārds, uzvārds Paraksts Datums 

      

      

      

Pašvaldības sociālā dienesta darbinieki, kas piedalījās apsekošanā 
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Vārds, uzvārds Amats Paraksts 

      

      

 

Pašvaldības sociālā dienesta 

sociālā darba speciālista 

atzinums par apsekošanā 

konstatēto 

Vai nepieciešama sadarbība ar sociālo darbinieku? 

Nodota informācija sociālajam darbiniekam 

Datums ____________" 

 

 

1.13. Papildināt noteikumus ar 4.pielikumu šādā redakcijā:  

 
“4.pielikums 

Aknīstes novada domes 

      2015.gada 28.oktobra 

   saistošajiem noteikumiem Nr.24/2015 

Vidējais ienākumu apmērs vienai personai mēnesī 

  
Kopējā 

summa, euro 

Vidēji 

mēnesī,euro 

Ģimenes (personas) ienākumi triju mēnešu periodā, izņemot ienākumus, kurus 

neņem vērā, nosakot atbilstību trūcīgā statusam (deklarācijas 2.1.1.-2.1.30. 

apakšpunkts) (atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumu Nr. 299 

"Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" 

(turpmāk - noteikumi) 13.1. apakšpunktam) 

    

Ģimenes (personas) ienākumi 12 mēnešu periodā (deklarācijas 2.2.1.-2.2.6. 

apakšpunkts) (atbilstoši noteikumu 13.2. apakšpunktam un 13.1 punktam) 

    

Samaksātais uzturlīdzekļu apmērs bērnam mēnesī citā mājsaimniecībā, par kuru 

samazina kopējo ienākumu summu (atbilstoši noteikumu 16. punktam) 

    

Ģimenes (personas) ienākumi kopā     

Personu skaits (norāda ģimenes locekļu skaitu vai "1", ja aprēķins ir par atsevišķi 

dzīvojošu personu) 

    

Vidējie ienākumi vienai personai mēnesī   " 

 

1.14. Papildināt noteikumus ar 5.pielikumu šādā redakcijā:  

“5.pielikums 

Aknīstes novada domes 

      2015.gada 28.oktobra 

   saistošajiem noteikumiem Nr.24/2015 

 

Izziņa 

par ienākumiem no saimnieciskās darbības 

Iesniegta 20__. gada ___. ______________ 

https://likumi.lv/ta/id/207462-noteikumi-par-gimenes-vai-atseviski-dzivojosas-personas-atzisanu-par-trucigu
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Es, 
 

,   
 

, 

  (vārds, uzvārds)     (personas kods)   

nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._________________________, apliecinu, ka esmu guvis šādus ienākumus no 

saimnieciskās darbības pēdējo triju mēnešu laikā: 

Periods 
Ieņēmumi, 

euro 

Saimnieciskās 

darbības 

izdevumi*, 

euro 

Ienākumi, 

euro 

Samaksātā 

nodokļu summa, 

euro 

Ienākumi pēc 

nodokļu 

samaksas, 

euro 

            

            

            

Piezīme. * Izņemot likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta divpadsmitajā daļā noteiktos 

gadījumus. 

Apliecinu, ka šajā izziņā sniegtās ziņas ir patiesas un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā tās ir vai tiks iesniegtas 

Valsts ieņēmumu dienestam.”       

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā. 

 

7.# 

Par līguma slēgšanu ar Jēkabpils novada pašvaldību par deleģētajiem uzdevumiem 

Izglītības un kultūras pārvaldei 

V.Dzene 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otrās daļas 4.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, 13.12.2017. Finanšu komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

A.Kurkliete, S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Slēgt deleģēšanas līgumu ar Jēkabpils novada pašvaldību, reģ.Nr.90009116789, 

juridiskā adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, par Izglītības un kultūras pārvaldes uzdevumiem. 
 

8.# 

Par Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna (2017-2020) saskaņošanu 

 

Jautājuma izskatīšana atlikta uz 2018.gada janvāra sēdi. 
 

9.# 

Par dokumentu un arhīva pārvaldības kārtību Aknīstes novada pašvaldībā 

V.Dzene 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 06.11.2012. 

noteikumu Nr.748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” 13.1.punktu, 13.12.2017. 

Finanšu komitejas lēmumu, 

https://likumi.lv/ta/id/56880-par-iedzivotaju-ienakuma-nodokli
https://likumi.lv/ta/id/56880-par-iedzivotaju-ienakuma-nodokli#p11
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atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

A.Kurkliete, S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt Dokumentu un arhīva pārvaldības kārtību Aknīstes novada pašvaldībā. 
 

10.# 

Par Asares pamatskolas likvidēšanu 

V.Dzene 

Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu, 23.panta otro un piekto 

daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 13.12.2017. Finanšu 

komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (V.Dzene, S.Pudāne, N.Zariņš, A.Kurkliete, 

S.Curikova, V.Žukovskis); PRET – 2 (J.Vanags, I.Čāmāns); ATTURAS – nav, balsojumā 

nepiedalās – 1 (S.Vārslavāne), pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts 

pašvaldību amatpersonu darbībā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus),  Aknīstes 

novada dome NOLEMJ: 

1. Likvidēt Asares pamatskolu 2018.gada 31.jūlijā. 

2. Izveidot Asares pamatskolas likvidācijas komisiju šādā sastāvā:  

Komisijas priekšsēdētājs: izpilddirektors Jānis Gavars 

Komisijas locekļi: skolas direktore R.Pudāne, juriskonsulte A.Aldiņa, Asares 

pagasta pārvaldes vadītājs K.Tēts, grāmatvede A.Deksne 

3. Saskaņot Asares pamatskolas likvidāciju ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes 

ministriju.  

4. Asares pamatskolas likvidācijas komisijai nodrošināt izglītības iestādes materiālo un 

finanšu līdzekļu inventarizāciju, mantas vērtības un saistību apjoma noteikšanu, kā arī 

nodrošināt finanšu līdzekļu, mantas un saistību, arhīva un lietvedības nodošanu 

Aknīstes novada pašvaldībai. 

5. Noteikt, ka Aknīstes novada pašvaldība ir Asares pamatskolas tiesību, saistību, 

lietvedības un arhīva pārņēmēja. 

6. Asares pamatskolas direktorei R.Pudānei līdz 2018.gada 30.janvārim brīdināt 

darbiniekus par Asares pamatskolas likvidāciju un darba tiesisko attiecību izbeigšanu 

saskaņā ar Darba likuma normām.  

7. Likvidācijas procesu organizē Aknīstes novada pašvaldība. 

8. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors J.Gavars. 
 

11.# 

Par Aknīstes novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu 

V.Dzene 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu, Bāriņtiesu 

likuma 9.pantu,  

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

A.Kurkliete, S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Ievēlēt Ilzi Setkovsku, /personas kods/, par Aknīstes novada bāriņtiesas locekli uz 5 

gadiem no 2018.gada 2.janvāra. 
 

12.# 

Par pašvaldības zemes nomu 
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J.Vanags 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru 

kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 

Aknīstes novada domes 27.08.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.18/2014 “Par neapbūvētu 

zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas apmēru Aknīstes novadā”, 06.12.2017. 

Tautsaimniecības komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

A.Kurkliete, S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Izbeigt ar  A.B.,  /dzīvesvieta/, noslēgto zemes nomas līgumu par pašvaldības zemes gabala 

0,2 ha  platībā, kadastra  Nr.56050010553, nomu. 

2. Pagarināt zemes nomas līgumu J.J.,  /dzīvesvieta/, par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala 

1,57 ha  platībā, kadastra  Nr.56050010442, un zemes gabala 0,76 ha platībā, kadastra 

Nr.56050010435, Aknīstē, nomu uz 10 gadiem. Zemes  lietošanas mērķis 0101 - zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Nomas maksa – 1,5% gadā no 

iznomātā zemes gabala kadastrālās vērtības.  

3. Pagarināt zemes nomas līgumu Ļ.J.,  /dzīvesvieta/, par pašvaldības zemes gabala 0,8 ha  

platībā, kadastra  Nr.56620030170, nomu uz 10 gadiem. Zemes  lietošanas mērķis 0101 - 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.  

4. Pagarināt zemes nomas līgumu I.B.,  /dzīvesvieta/, par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala 

3,8 ha  platībā, kadastra  Nr.56250040320, Aknīstes pagastā, nomu uz 10 gadiem. Zemes  

lietošanas mērķis 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

Nomas maksa – 1,5% gadā no iznomātā zemes gabala kadastrālās vērtības.  

5. Iznomāt z/s “nosaukums”, reģ.Nr., adrese, pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu 2,2 ha 

platībā, kadastra Nr.56250060037, Aknīstes pagastā, un slēgt zemes nomas līgumu uz 10 

gadiem. Zemes  lietošanas mērķis 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība. Nomas maksa – 1,5% gadā no iznomātā zemes gabala kadastrālās 

vērtības. 

6. Iznomāt A.V., /dzīvesvieta/, pašvaldībai piekrītošos zemes gabalus 3,2 ha platībā, kadastra 

Nr.56050010553, un 0,6165 ha platībā, kadastra Nr.56050010576, Aknīstē, un slēgt 

zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes  lietošanas mērķis 0101 - zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Nomas maksa – 1,5% gadā no iznomātā 

zemes gabala kadastrālās vērtības. 

7. Iznomāt J.G., /dzīvesvieta/, daļu no pašvaldībai piekrītošā zemes gabala 1,9 ha platībā, 

kadastra Nr.56050010559, Aknīstē, un slēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem. Zemes  

lietošanas mērķis 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

Nomas maksa – 1,5% gadā no iznomātā zemes gabala kadastrālās vērtības. 

 

13.# 

Par adreses piešķiršanu 

J.Vanags 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 “Adresācijas 

noteikumi” 9.punktu, 06.12.2017. Tautsaimniecības komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

A.Kurkliete, S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt adresi zemei vienībai un būvei: 

Nr. 

p.k. 

Kadastra Nr. Jaunā adrese Saistītās zemes 

vienības kadastra 

apzīmējums 
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1. Zemes vienības 

apzīmējums 56050010539 

un būves kadastra 

apzīmējums 

560500105390001 

Skolas iela 2, Aknīste, 

Aknīstes novads, LV-

5208 

56050010539 

 

2. Pieņemto lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam. 
 

14.# 

Par pašvaldības materiālo pabalstu piešķiršanu 

A.Kurkliete 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Aknīstes 

novada pašvaldības 21.10.2009. Saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Par pašvaldības pabalstiem 

Aknīstes novada iedzīvotājiem, neizvērtējot to materiālo stāvokli” 3.6.5.apakšpunktu, 

06.12.2017. Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

A.Kurkliete, S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Piešķirt 3 personām apbedīšanas pabalstu. Kopā EUR 225,00. 
 

15.# 

Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā 

A.Kurkliete 

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6.pantu, Aknīstes 

novada domes 22.12.2015. Saistošajiem noteikumiem Nr.31 „Par Aknīstes novada pašvaldības 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.2.apakšpunktu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 9.punktu, 06.12.2017. Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumiem, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

A.Kurkliete, S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

Atzīt M.V. par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā un reģistrēt 

reģistrā Nr.1 “Pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu izīrēšana” ar kārtas Nr.125. 
 

16.# 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Zīles”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, 

atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu 

V.Dzene 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, ņemot vērā Aknīstes novada 

pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 12.12.2017. izsoles rezultātus, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

A.Kurkliete, S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt 2017.gada 12.decembra izsoles rezultātus: noteikt S.P., personas kods, par 

nekustamā īpašuma “Zīles”, Gārsenes pagastā, Aknīstes novadā, izsoles uzvarētāju, 

kurš ir nosolījis augstāko cenu, kas sastāda EUR 2450,00 (Divi tūkstoši četri simti 

piecdesmit euro 00 centi). 
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2. Uzdot Aknīstes novada pašvaldības juriskonsultei A.Aldiņai sagatavot pirkuma līgumu 

izsoles uzvarētājam. 
 

17.# 

Par pašvaldības zemes gabala Skolas ielā 5A, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanas 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

V.Dzene 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 19.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 

ņemot vērā Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 12.12.2017. izsoles 

rezultātus, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

A.Kurkliete, S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt 2017.gada 12.decembra izsoles rezultātus: noteikt J.S., personas kods, par 

pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala 2,3628 ha platībā Skolas ielā 5A, Aknīstē, 

Aknīstes novadā, izsoles uzvarētāju, kurš ir nosolījis augstāko cenu, kas sastāda EUR 

4309,29 (Četri tūkstoši trīs simti deviņi euro 29 centi). 

2. Uzdot Aknīstes novada pašvaldības juriskonsultei A.Aldiņai sagatavot pirkuma līgumu 

izsoles uzvarētājam. 
 

18.# 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Augšzemes ielā 22, dzīvoklis Nr.2, Aknīstē, 

Aknīstes novadā, atsavināšanu 

V.Dzene 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 9.panta otro daļu, 10.pantu, 32.pantu, ņemot vērā 

Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 12.12.2017. izsoles rezultātus, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

A.Kurkliete, S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Atzīt 14.12.2017. otrās kārtas izsoli par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā 

dzīvokļa Augšzemes ielā 22, dzīvoklis Nr.2, Aknīstē, Aknīstes novadā,  atsavināšanu 

par nenotikušu. 

2. Atkārtoti organizēt minēto nekustamo īpašumu izsoli, pazeminot nosacīto cenu par 

20%.  

3. Apstiprināt grozījumus izsoles noteikumos Nr.4/2017 „Par Aknīstes novada 

pašvaldības īpašumā esošā dzīvokļa Augšzemes ielā 22, dzīvoklis Nr.2, Aknīstē, 

Aknīstes novadā, atsavināšanu”. (Izsoles noteikumi -pielikumā). 
 

APSTIPRINĀTI 

                                                                                            Aknīstes novada domes sēdē                                                                 

2017.gada 28.jūnijā (prot. Nr.12, 12.#) 

GROZĪJUMI 

Aknīstes novada domes sēdē                                                                 

2017.gada 25.oktobrī (prot. Nr.17, 16.#) 

GROZĪJUMI 

Aknīstes novada domes sēdē                                                                 
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2017.gada 20.decembrī (prot. Nr.20, 18.#) 

 

Aknīstes novada domes  

IZSOLES NOTEIKUMI Nr. 4/2017 

„ Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošā dzīvokļa Augšzemes ielā 22, 

dzīvoklis Nr.2, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanu” 

 

1. Izsoles organizētājs: Aknīstes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000026441, adrese: 

Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads. 

1.1. Īpašnieks: Aknīstes novada pašvaldība. 

1.2. Pārdošanas metode: trešās kārtas mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

2. Izsoles vieta: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads. 

3. Izsoles laiks: 2018.gada 13.februārī plkst. 9:00. 

4. Izsoli vada Aknīstes novada pašvaldības mantas atsavināšanas komisija. 

5. Izsoles objekts ir pašvaldības īpašumā esošais nekustamais īpašums (dzīvoklis):  

5.1. Augšzemes ielā 22, dzīvoklis Nr.2, Aknīste, Aknīstes novads, kadastra Nr. 

56059000036, ar kopējo platību 38,5 m2, kas sastāv no 385/1334 kopīpašuma 

domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas.  Nekustamā īpašuma (dzīvokļa) 

nosacītā cena ir EUR 916,82 (deviņi simti sešpadsmit euro 82 centi).  

6. Nekustamo īpašumu objektu izsoli sāk ar nekustamā īpašuma Augšzemes ielā 22, 

dzīvoklis Nr.2 izsoles objekta noteikto nosacīto cenu. 

7. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt izsoles objektus dabā, laika posmā 

no šī gada 27.decembra, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās līdz plkst. 

14.30, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu pa tālruni 28685224. 

8. Cenas paaugstinājuma „solis” izsoles gaitā – EUR 30.00 (trīsdesmit euro 00 centi). 

9. Maksāšanas līdzeklis ir EUR (euro) 100% apmērā. 

10. Izsoles dalībniekiem jāreģistrējas Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas ielā 7, Aknīstē, 

Aknīstes novadā, laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Aknīstes novada pašvaldības 

interneta mājas lapā www.akniste.lv norādītajā termiņā, iepriekš samaksājot drošības 

naudu 10 % apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma objekta nosacītās cenas un 

reģistrācijas nodevu EUR 14,23 (četrpadsmit euro 23 centi). Drošības nauda un 

reģistrācijas nodeva uzskatāma par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta 

izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. 

11. Gadījumā, ja uz vienu izsoles objektu pieteiksies viens pretendents, nekustamais 

īpašums tiks pārdots vienīgajam pretendentam, ja viņš pārsolīs izsoles objekta nosacīto 

cenu. 

12. Samaksa par izsoles objektu tiek veikta, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu 

Aknīstes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000026441 A/S „SEB banka” bankas 

kontā Nr. LV82 UNLA 0009 0121 30037, bankas kods UNLALV2X vai arī Aknīstes 

novada pašvaldības kasē skaidras naudas norēķinu veidā. 

13. Visa izsolē nosolītā cena (tai skaitā drošības nauda) tiek uzskatīta par nekustamā 

īpašuma pirkuma maksu.  

14. Izsoles reģistrācijas nodeva netiek ierēķināta nekustamā īpašuma pirkuma maksā.  

15. Fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas piedalīties izsolē, var pieteikties Aknīstes 

novada pašvaldībā līdz 2018.gada 9.februārim darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 

12.30 līdz 17.00, piektdienās līdz 14.30.  

16. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties, lai piedalītos izsolē, nekustamā īpašuma 

pirkšanai jāiesniedz Aknīstes novada pašvaldībā izsoles komisijai šādi dokumenti:  

16.1. Fiziskām personām:  

http://www.akniste.lv/
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- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties 

atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem;  

- jāuzrāda pase;  

- dokuments par drošības naudas iemaksu;  

- dokuments par reģistrācijas maksas samaksu.  

16.2. Juridiskām personām:  

- Aknīstes novada pašvaldībai adresēts iesniegums par vēlēšanos iegādāties 

atsavināmo nekustamo īpašumu saskaņā ar šiem izsoles noteikumiem;  

- dalībnieka (ja uzņēmējsabiedrībā ir viens dalībnieks) vai attiecīgās pārvaldes 

institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi;  

- apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) kopiju vai izraksts par pārvaldes 

institūciju amatpersonu) kompetences apjomu;  

- kvīts par drošības naudas samaksu;  

- kvīts par izsoles reģistrācijas maksas samaksu;  

- noteiktā kārtībā apliecināta pilnvara pārstāvēt juridisko personu izsolē 

(uzrādot pasi).  

17. Ja nepieciešams, no attiecīgā valsts reģistra Mantas atsavināšanas komisija var pieprasīt 

zvērināta revidenta vai licencēta auditora atzinumu par šīs juridiskās personas gada 

pārskatu.  

18. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekam atpakaļ netiek atdoti. 

19. Izsoles dalībnieki tiek reģistrēti izsoles dalībnieku sarakstā. Izsolē var piedalīties, ja 

pieteikums iesniegts sludinājumā noteiktajā termiņā un izpildīti izsoles 

priekšnoteikumi.  

20. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:  

- nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrācijas termiņš;  

- nav iesniegti visi šajos izsoles noteikumos minētie dokumenti;  

- rakstiski nav apliecinājis, ka piekrīt nekustamā īpašuma atsavināšanas izsoles 

noteikumiem. 

21. Mantas atsavināšanas komisijas izsoles noteikumu eksemplārā izsoles dalībnieks ar 

savu parakstu pirms izsoles sākšanās apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem.  

22. Reģistrētam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas numuru.  

23. Izsoles dalībniekam ir tiesības apskatīt nekustamo īpašumu. Uzziņas pa tālr. 28685224.  

24. Izsoles reģistratoram nav tiesību līdz izsoles sākumam izpaust jebkādas ziņas par 

reģistrētajiem izsoles dalībniekiem.  

25. Pie ieejas izsoles telpās dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram (protokolistam) 

reģistrācijas apliecību, uz kuras pamata viņam izsniedz izsoles dalībnieka reģistrācijas 

kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram.  

26. Solīšana notiek tikai tajos gadījumos, ja uz izsoli ierodas ne mazāk kā divi dalībnieki, 

kuri reģistrēti noteiktajā kārtībā.  

27. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairākiem reģistrētajiem dalībniekiem, 

izsoles vadītājs izsoli atliek uz 15 minūtēm, bet pēc tam objektu piedāvā pirkt 

vienīgajam izsoles dalībniekam, ja tas pārsola izsoles nosacīto cenu.  

28. Izsoles sākumā izsoles vadītājs lūdz izsoles dalībniekus apstiprināt gatavību piedalīties 

izsolē.  

29. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Katrs šāds 

solījums ir dalībnieka apliecinājums, ka viņš palielina izsolāmā objekta cenu par 

noteikto cenas pieauguma apmēru EUR 30.00. Ja neviens no dalībniekiem pēdējo 

augstāko cenu nepārsola, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo nosolīto augstāko 

cenu un fiksē to ar āmura piesitienu.  



 26 

30. Pēc pēdējās nosolītās cenas āmura trešā piesitiena objekts ir pārdots personai, kas 

nosolījusi pēdējo augstāko cenu. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi nosolījuši vienu un to 

pašu cenu, priekšroka pirkt objektu ir dalībniekam, kurš pirmais no viņiem saņēmis 

izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību.  

31. Dalībnieks, kas, nosolījis visaugstāko cenu izsolē, tiek ierakstīts izsoles protokolā, kurā 

norāda dalībnieka 

– juridiskas personas: nosaukums, reģistrācijas numurs un nosolītā cena;  

– fiziskas personas: vārds, uzvārds, personas kods un nosolītā cena.  

32. Pircējs, kas, konkrētam objektam nosolījis pēdējo augstāko cenu, izsoles vietā 

nekavējoties ar savu parakstu apliecina, ka protokolā norādītā cena atbilst tai, ko viņš ir 

nosolījis.  

33. Izsoles dalībnieks, kurš objektu nosolījis, bet neparakstās protokolā, uzskatāms par 

atteikušos no nosolītā objekta. Šajā gadījumā Mantas atsavināšanas komisija ir tiesīga 

attiecīgo dalībnieku svītrot no dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta dalības 

maksa un drošības nauda. Tad Mantas atsavināšanas komisija pēdējam pārsolītājam 

pircējam piedāvā atsavināmo nekustamo īpašumu par viņa nosolīto augstāko cenu. Ja 

izsolē par atsavināmo nekustamo īpašumu pirmspēdējo augstāko cenu solījuši vairāki 

dalībnieki, izsoli nekavējoties atkārto no pirmspēdējās augstākās cenas.  

34. Atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks 

apstiprina ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu.  

35. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kurš nosolījis nekustamā 

īpašuma objektu, saņem rēķinu samaksas veikšanai.  

36. Izsniegtais rēķins ir derīgs līdz pirkuma līguma slēgšanai.  

37. Ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles nosacīto cenu vai arī izsoles 

dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, 7 dienu laikā pēc izsoles nav iesniedzis Mantas 

atsavināšanas komisijai bankas dokumentus par to, ka attiecīgie norēķini ir nokārtoti, 

viņš zaudē tiesības uz atsavināmo nekustamā īpašuma objektu. Reģistrācijas nodeva un 

drošības nauda attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā gadījumā atkārtotu 

izsoli var nerīkot, ja savu piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu 

dod izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko cenu.  

38. Izsoles dalībniekiem, kas pārtraukuši solīšanu izsoles gaitā, drošības nauda tiek 

atmaksāta nedēļas laikā pēc izsoles, bet reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta. 

39. Dalībniekiem, kuri ir reģistrējušies, bet nav ieradušies uz izsoli, drošības nauda un 

reģistrācijas nodeva netiek atmaksāta.  

40. Izsoles dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu par konkrētu objektu, 7 dienu laikā 

kopš izsoles jāpārskaita starpība starp nosolīto cenu un iemaksāto drošības naudu 

Aknīstes novada pašvaldības norēķinu kontā.  

41. Izsoles protokolu 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles apstiprina Mantas atsavināšanas        

komisija.  

42. Izsoles rezultātus apstiprina Aknīstes novada dome nākamajā domes sēdē pēc tam, kad 

saņemts bankas dokuments, kas apliecina iemaksu veikšanu par nosolīto nekustamo 

īpašumu.  

43. Ja izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu, pēc iemaksas veikšanas atsakās 

parakstīt pirkuma līgumu, kurš sastādīts atbilstoši atsavināmā objekta izsoles 

noteikumiem, viņš zaudē tiesības uz nosolīto objektu. Reģistrācijas nodeva un drošības 

nauda šādam dalībniekam netiek atmaksāta. Tādā gadījumā atkārtotu izsoli var nerīkot, 

ja savu piekrišanu nekustamā objekta pirkšanai par savu nosolīto cenu dod izsoles 

dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko cenu. 
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44. Pirkuma līgumā var noteikt sankcijas (līgumsods, atkāpšanās no līguma u.tml.) par tā 

nepildīšanu. Pirkuma līgums nekustamā objekta nosolītājam jāparaksta 7 (septiņu) 

dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas. 

45. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu pieņem Aknīstes novada pašvaldības 

Mantas atsavināšanas komisija. Sūdzības par Mantas atsavināšanas komisijas darbību 

iesniedzamas Aknīstes novada domē 3 darba dienu laikā no izsoles dienas Skolas ielā 

7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208.  

46. Izsoles dalībnieki var iepazīties ar objekta izsoles noteikumiem un saņemt sīkāku 

informāciju par atsavināmo nekustamo īpašumu Aknīstes novada pašvaldībā, Skolas 

ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, no 2017.gada 27.decembra līdz 2018.gada 

9.februārim darbdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00, piektdienās no 8.00 

līdz 12.00 un no 12.30 līdz 14.30. Tālrunis uzziņām: 28685224.  

47. Izsole notiks 2018.gada 13.februārī plkst. 9:00, Aknīstes novada pašvaldībā, 2.stāvā, 

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

19.# 

Par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu Augšzemes ielā 8, dzīvoklis 

Nr.1 un dzīvoklis Nr.2, Aknīstē, Aknīstes novadā, atsavināšanas izsoles rezultātiem 

V.Dzene 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta trešās daļas 3.punktu, Aknīstes novada 

pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 14.12.2017. izsoles rezultātiem , 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

A.Kurkliete, S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

 Atzīt 14.12.2017.trešās kārtas izsoli par Aknīstes novada pašvaldības īpašumā esošo 

dzīvokļu Augšzemes ielā 8, dzīvoklis Nr. 1 un dzīvoklis Nr.2, Aknīstē, Aknīstes novadā,  

atsavināšanu par nenotikušu.  
 

20.# 

Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu 

V.Dzene 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 3.punktu, 

Administratīvā procesa likuma 63.pantu pirmās daļas 3.punktu, kā arī izvērtējot V.B. 2017.gada 

5.decembra  iesniegumā Nr.904 un L.G. 2017.gada 25.septembra iesniegumā Nr.767 izteikto 

lūgumu par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu  Ļ.R. un S.T., J.G., E.G., 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

A.Kurkliete, S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Anulēt ziņas par Ļ.R. deklarēto dzīves vietu. 

2. Anulēt ziņas par S.T. deklarēto dzīves vietu. 

3. Anulēt ziņas par J.G. deklarēto dzīves vietu. 

4. Anulēt ziņas par E.G. deklarēto dzīves vietu. 

 

Pielikumā: iesniedzējam un adresātam adresēts Administratīvais akts. 

 

21.# 
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Par saistošo noteikumu Nr.26/2017 „Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada 

21.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Aknīstes 

novada iedzīvotājiem, izvērtējot to materiālo stāvokli”” precizēšanu 

A.Aldiņa 

Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 12.12.2017.vēstuli 

Nr.1-18/9524, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

A.Kurkliete, S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Precizēt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.26/2017 „Grozījumi Aknīstes 

novada domes 2009.gada 21.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13 „Par sociālās 

palīdzības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, izvērtējot to materiālo stāvokli”” 

2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 

publicēšanas Aknīstes novada domes informatīvajā izdevumā „Aknīstes Novada 

Vēstis”. 

3. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības mājas lapā 

www.akniste.lv, nodrošināt to pieejamību novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs. 

4. Zināšanai: Sociālajam dienestam. 

PRECIZĒTI 

Aknīstes novada domes sēdē 

2017.gada 20.decembrī (protokols Nr.20, 21.#) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.26/2017 

“Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13 

„Par sociālās palīdzības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, izvērtējot to 

materiālo stāvokli”” 

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 

 35.panta otro, ceturto, piekto daļu, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu 

Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu, 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 

 

1. Izdarīt Aknīstes novada domes 2009.gada 21.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13 “Par 

sociālās palīdzības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem, izvērtējot to materiālo 

stāvokli” šādus grozījumus: 

1.1. Izteikt Saistošo noteikumu nosaukumu šādā redakcijā: 

“Par sociālās palīdzības pabalstiem Aknīstes novada iedzīvotājiem”. 

1.2. Svītrot no Saistošo noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojuma Ministru kabineta 

2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi 

dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4.apakšpunktu. 

1.3. Papildināt Saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu ar Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta otro daļu. 

1.4. Papildināt Saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu ar 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. 
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1.5. Izteikt 1.3.punktu šādā redakcijā: 

”1.3. Sociālās palīdzības pabalsti tiek piešķirti pēc pabalsta pieprasītāja un tās 

ģimenes locekļu materiālo resursu izvērtēšanas  atbilstoši normatīvajiem aktiem 

par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu un Aknīstes 

novada domes 2015.gada 28.oktobra Saistošiem noteikumiem Nr.24/2015 

„Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par 

maznodrošinātu Aknīstes novadā””. 

1.6. Svītrot 1.5.punktu. 

1.7. Aizstāt 2.1.2.apakšpunktā vārdu “ārkārtas” ar vārdu “krīzes”. 

1.8. Izteikt 2.1.6.apakšpunktu šādā redakcijā: 

”2.1.6. Pabalsts sociālo pakalpojumu nodrošināšanai sociālās aprūpes 

institūcijā”. 

1.9. Svītrot 2.1.7.apakšpunktu. 

1.10. Svītrot 2.1.8.apakšpunktu. 

1.11. Aizstāt 3.1.punktā skaitli  “48,80” ar  skaitli “53,00”. 

1.12. Izteikt 3.2.punktu šādā redakcijā: 

”3.2. Pabalstu piešķir ģimenei (personai), kurai noteikta atbilstība trūcīgas 

ģimenes (personas) statusam atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 30.marta 

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

atzīšanu par trūcīgu”. Garantētā minimālā ienākumu līmeņa pabalsts tiek 

aprēķināts kā starpība starp GMI līmeņa summu mājsaimniecībai (53,00 euro 

personai mēnesī) un mājsaimniecības (ģimenes (personas) kopējiem 

ienākumiem.”. 

1.13. Svītrot 3.2.1.apakšpunktu. 

1.14. Izteikt 3.4.punktu redakcijā: 

”3.4. Garantētā minimālā ienākumu līmeņa pabalsts paredzēts ēdiena iegādei. 

Pabalsta izmaksu naudā daļēji vai pilnībā var aizstāt ar pabalstu natūrā (ar 

uzskaiti naudā), samaksājot bērnu ēdināšanas izdevumus skolā vai bērnu 

audzināšanas iestādē, kā arī pieaugušo ēdināšanai.”. 

1.15. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā: 

“4. Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā 

4.1. Pabalstu krīzes situācijā, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no 

ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem 

nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, piešķir līdz 430,00 euro ģimenei 

(personai), neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, bet ņemot vērā 

iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas. 

4.2. Pabalstu piešķir, ja personas iesniegums saņemts ne vēlāk kā mēneša laikā 

no krīzes situācijas rašanās.”. 

1.16. Svītrot 5.1.punktā vārdus “un nav īpašumā mežs”. 

1.17. Svītrot 5.4.1.apakšpunktu. 

1.18. Aizstāt 5.4.2.apakšpunktā vārdus “iztikas līdzekļu deklarācijā norādītajām 

personām” ar vārdiem “ģimenei (personai)”. 

1.19. Papildināt 5.4.3.apakšpunktu  aiz vārda “struktūrvienībā” ar vārdiem ”kurā 

ģimenei (personai) tiek nodrošināts kurināmais vai apmaksāti īres un komunālie 

maksājumi.”. 

1.20. Izteikt 6.1.punktu un 6.2.punktu šādā redakcijā:  
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„6.1. Pabalstu daļējai medicīnas izdevumu apmaksai piešķir ne vairāk kā 100 

euro gadā katrai personai, kurai noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes 

(personas) statusam atbilstoši Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumiem 

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

par trūcīgu”. 

 6.2. Pabalstu daļējai medicīnas izdevumu apmaksai piešķir ne vairāk kā 75 euro 

gadā katrai personai, kurai noteikta atbilstība maznodrošinātas ģimenes 

(personas) statusam atbilstoši Aknīstes novada domes 2015.gada 28.oktobra 

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

dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Aknīstes novadā”.”. 

1.21. Svītrot 6.4.punktu; 

1.22. Izteikt 6.5.punktu šādā redakcijā:  

“6.5. Pabalsta medicīnas izdevumu daļējai apmaksai un tā saņemšanai, personai 

sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums, attiecīgo medicīnisko dokumentu 

kopijas, kur ir norādīti personas dati (pēc nepieciešamības uzrādot oriģinālu), kas 

apliecina medicīnas izdevumus.”. 

1.23. Izteikt 7.1.punktu šādā redakcijā:  

“7.1. 100% no ēdināšanas izdevumiem piešķir skolēniem, kuri mācās Aknīstes 

novada pašvaldības vispārizglītojošās izglītības iestādēs no 5. līdz 12.klasei un 

kuru ģimenes atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi 

dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu, ir atzītas par trūcīgām, izņemot bērnus, 

kuri atrodas pilnā valsts apgādībā. Pabalsts tiek pārskaitīts uz pakalpojuma 

sniedzēja kontu pēc piestādītā rēķina.”. 

1.24. Svītrot 7.2.- 7.4.punktu. 

1.25. Izteikt 8.punkta nosaukumu šādā redakcijā:  

„8. Pabalsts sociālo pakalpojumu nodrošināšanai sociālās aprūpes institūcijā”. 

1.26. Svītrot 8.1.punktu. 

1.27. Izteikt 8.2.punktu šādā redakcijā:  

„8.2. Vienreizējais materiālais pabalsts līdz 130 euro gadā vienai personai tiek 

piešķirts trūcīgām un maznodrošinātām personām pakalpojumu nodrošināšanai 

sociālās aprūpes institūcijā. Pakalpojumu ir tiesīgas saņemt trūcīgās un 

maznodrošinātas personas, kuras deklarējušas savu dzīvesvietu Aknīstes novadā. 

Vienreizējais materiālais pabalsts jāpieprasa līdz tā kalendāra gada beigām, kurā 

ir sniegts sociālais pakalpojums.”. 

1.28. Svītrot 9.punktu. 

1.29. Svītrot 10.punktu. 

1.30. Izteikt 11.1.punktu šādā redakcijā:  

„11.1. Pabalsta pieprasītājs iesniedz Aknīstes novada sociālajā dienestā 

iesniegumu, kurā norāda problēmu vai vēlamo sociālās palīdzības veidu.”. 

1.31. Izteikt 11.2.punktu šādā redakcijā:  

„11.2. Vēršoties sociālajā dienestā, persona uzrāda personu apliecinošu 

dokumentu.”. 

1.32. Svītrot 11.3.-11.4.punktu. 

1.33. Svītrot 11.5.1.-11.5.2.apakšpunktu. 

1.34. Aizstāt 11.6.3.apakšpunktā vārdu “nodarbošanos” ar vārdu “darbu”. 

1.35. Svītrot 11.8.-11.9.punktu. 

1.36. Izteikt 11.10.punktu šādā redakcijā: 
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“11.10. Lēmumu par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu vai atteikumu 

piešķirt sociālo pabalstu pieņem Sociālais dienests.”.  

1.37. Svītrot 11.11.punktu. 

1.38. Izteikt 11.12.punktu šādā redakcijā: 

 „11.12. Piešķirto pabalstu izmaksā tā novada pašvaldības pagasta pārvalde, kurā 

saņemts personas iesniegums par pabalsta piešķiršanu.”. 

1.39. Aizstāt 11.13.punktā vārdus “atteikt pilnībā” ar vārdu “samazināt”. 

 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45.pantā noteiktajā kārtībā. 

 

22.# 

Par saistošo noteikumu Nr.31/2017 „Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada 

26.augusta saistošajos noteikumos Nr.4 „Par sociālo aprūpi mājās Aknīstes novada 

pašvaldības iedzīvotājiem”” apstiprināšanu 

A.Kurkliete 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 41.panta 

pirmās daļas 1.punktu, 23.11.2017. Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumu , 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

A.Kurkliete, S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Aknīstes novada domes saistošos noteikumus Nr.31/2017 „Grozījumi 

Aknīstes novada domes 2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.4 „Par sociālo 

aprūpi mājās Aknīstes novada pašvaldības iedzīvotājiem””. 

2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai. Saistošie noteikumi stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc to publicēšanas Aknīstes novada domes informatīvajā izdevumā 

„Aknīstes Novada Vēstis”. 

3. Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības mājas lapā 

www.akniste.lv, nodrošināt to pieejamību novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs. 

4. Zināšanai: Sociālajam dienestam. 
 

Aknīstes novada domes 2017.gada 20.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.31 

„Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.4 

„Par sociālo aprūpi mājās Aknīstes novada pašvaldības iedzīvotājiem”” 
PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 

Informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums  

Saistošie noteikumu (turpmāk – Noteikumi) grozījumi 

nepieciešami, lai precizētu saistošos noteikumus par sociālo 

palīdzību – aprūpes mājās pakalpojumu personām, kuras vecuma vai 

veselības stāvokļa dēļ nespēj veikt ikdienas mājas darbus un savu 

personīgo aprūpi. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Noteikumi nosaka aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanas, 

saņemšanas un samaksas kārtību Aknīstes novadā, pakalpojuma 

līmeņus, darba organizēšanu, pakalpojuma pārtraukšanu, kā arī 

pieņemto lēmumu piešķiršanas vai atteikumu apstrīdēšanas un 

pārsūdzēšanas kārtību. 
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3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības budžetu  

 Noteikumu īstenošanai tiek prognozēta finansiāla ietekme uz 

pašvaldības budžetu 2018.gadā. 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

4.1. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais 

regulējums, ir Aknīstes novada pašvaldībā deklarētās un dzīvojošās 

personas, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai 

funkcionālo traucējumu dēļ,  

4.2. Noteikumu tiesiskais regulējums tieši neietekmēs 

uzņēmējdarbības vidi . 

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.  

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Speciāli līdzdalības pasākumi sabiedrībā nav veikti, konsultācijas ar 

privātpersonām nav notikušas. Saistošo noteikumu grozījumu 

projekts izskatīts Aknīstes novada  Sociālajā, izglītības, kultūras un 

sporta komitejā. 
 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.31/2017 

„Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.4 

„Par sociālo aprūpi mājās Aknīstes novada pašvaldības iedzīvotājiem”” 

Izdoti saskaņā ar  

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma  

3., 9., 18., 20., 22., 23.pantu, 17.panta pirmo daļu,  

likuma „Par sociālo drošību” 11.pantu,  

likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, 

Ministru kabineta 21.04.2008.noteikumiem Nr.288  

„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība” 

 

1. Izdarīt Aknīstes novada domes 2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.4 „Par 

sociālo aprūpi mājās Aknīstes novada iedzīvotājiem”” šādus grozījumus: 

1.1. Izteikt 1.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 

”1.2. Tiesības saņemt aprūpi mājās ir personām, kuras deklarējušas dzīvesvietu 

Aknīstes novada pašvaldībā un faktiski dzīvo deklarētajā dzīvesvietā.”. 

1.2. Svītrot 3.1.7-3.1.9. apakšpunktus. 

1.3. Izteikt 3.2.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 

  ”3.2.1. personas pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību 

funkcionālo traucējumu smaguma pakāpi atbilstoši Bartela indeksam.”. 

1.4. Izteikt 3.3.apakšpunktu šādā redakcijā: 

”3.3. Pakalpojuma piešķiršanas gadījumā tiek noslēgts līgums starp pašvaldību un 

aprūpējamo personu vai starp pašvaldību, aprūpējamo personu un likumīgo 

apgādnieku (apgādniekiem) par aprūpes mājās sniegšanu dzīvesvietā.”.  

1.5. Papildināt 3.5.apakšpunktu ar 3.5.4.apakšpunktu šādā redakcijā: 

http://www.akniste.lv/
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„3.5.4. personām ar invaliditāti, kuri saņem valsts noteikto pabalstu invalīdam, 

kuram nepieciešama kopšana.”. 

1.6. Papildināt 3.5.apakšpunktu ar 3.5.5.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„3.5.5.personām, kuras likumā noteiktajā kārtībā noformējušas sava īpašuma 

atsavināšanu (dāvinājums, pirkuma-pārdošanas līgums un tml.) saglabājot īres 

tiesības šajā dzīvojamā platībā, vai ar testamentu novēlējušas personai, kura nav šis 

personas apgādnieks vai ģimenes loceklis.”. 

1.7. Izteikt 4.6.apakšpunktu šādā redakcijā: 

”4.6. Sociālās aprūpes mājās pakalpojums ir maksas pakalpojums. 1 stundas 

apmaksa par pakalpojumu ir vienāda ar 50% no valstī noteiktās minimālās stundu 

tarifa likmes attiecīgajā kalendārajā gadā.”. 

1.8. Izteikt 4.7.apakšpunktu šādā redakcijā: 

”4.7. Personas, kuram ir likumīgi apgādnieki, aprūpes pakalpojumu mājās var 

saņemt par samaksu, ja apgādnieki objektīvu iemeslu dēļ nespēj nodrošināt aprūpi. 

1 stundas apmaksa par pakalpojumu ir vienāda ar valstī noteikto minimālo stundas 

tarifa likmi attiecīgajā kalendārajā gadā.”. 

1.9. Izteikt 4.8.apakšpunktu šādā redakcijā: 

”4.8. Ja persona nespēj samaksāt pilnu aprūpes pakalpojuma maksu, apmaksu veic 

likumīgie apgādnieki normatīvajos aktos noteiktajā  kārtībā.”. 

1.10. Papildināt 4.punktu ar 4.9.apakšpunktu šādā redakcijā: 

”4.9.Pašvaldības apmaksātu aprūpes mājās pakalpojumu ir tiesības saņemt 

personām, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzītas par trūcīgām vai 

maznodrošinātām un kurām nav likumīgu apgādnieku.”. 

1.11. Papildināt 4.punktu ar 4.10.apakšpunktu šādā redakcijā: 

”4.10. 1. un 2.grupas personām ar invaliditāti, kuri dzīvo vieni. Šajā gadījumā 

persona var nebūt atzīta par trūcīgu.”. 

1.12. Svītrot vārdus 5.4.apakšpunktā vārdus „kā arī izziņa par deklarēto dzīvesvietu”. 

1.13. Svītrot 7.1.7.apakšpunktu. 

1.14. Papildināt 7.1.apakšpunktu ar 7.1.11.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„7.1.11. persona sniegusi nepatiesas ziņas vai apzināti maldinājusi sociālā darba 

speciālistu lēmuma pieņemšanai par aprūpes mājās pakalpojumu.”. 

1.15. Papildināt 7.1.apakšpunktu ar 7.1.12.apakšpunktu šādā redakcijā: 

”7.1.12. personas regulāri (vismaz 3 reizes fiksētas ar sociālā darba speciālista 

apsekošanas aktu) atrodas alkohola vai narkotisko vielu ietekmē.”. 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā. 

 

23.# 

Par noteikumu „Institūciju sadarbības kārtība” apstiprināšanu 

V.Dzene 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Bērnu 

tiesību aizsardzības likuma 6.panta trešo daļu,  Ministru kabineta 12.09.2017. noteikumiem 

Nr.545 “Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

A.Kurkliete, S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības noteikumus „Institūciju sadarbības kārtība”.  

2. Zināšanai: Sociālajam dienestam. 
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NOTEIKUMI 

“Institūciju sadarbības kārtība”  

Izdots saskaņā ar Bāriņtiesu likumu,  

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu,  

Izglītības likumu, Ministru kabineta 12.09.2017. noteikumiem  

Nr.545 „Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā” 

 

Termini: 

Aizdomas par bērna tiesību pārkāpumiem ir pirmreizēji konstatēti un pārbaudāmi gadījumi 

par bērna pamešanu novārtā; atkarības problēmām bērnam un/vai vecākiem; veselībai 

bīstamiem apstākļiem bērnam; prasmju un iemaņu trūkumu vecākiem; administratīvie 

pārkāpumi bērnam. 

Bērns – ir persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu, izņemot tās personas, kuras saskaņā ar 

likumu izsludinātas par pilngadīgām vai stājušās laulībā pirms 18 gadu vecumu 

sasniegšanas. 

Gadījuma vadītājs – speciālists, kurš nodrošina bērna lietas virzību un vienotu komandas 

darbu. 

Konstatētie bērna tiesību pārkāpumi ir vardarbība, draudi bērna veselībai un dzīvībai, pret 

bērnu ir veiktas prettiesiskas darbības. 

Līgums ar bērnu un/vai vecākiem – savstarpēja, rakstveidā noformēta vienošanās ar bērnu 

un/vai vecākiem. 

Nepilngadīgais likumpārkāpējs – policijas uzmanības lokā nonākušais bērns, bērns 

likumpārkāpējs un no ieslodzījuma vietas atbrīvots bērns. 

Pārkāpums – bērna pieļautais normatīvo aktu pārkāpums, t.sk. izglītības iestādes iekšējās 

kārtības noteikumu un pašvaldības Saistošo noteikumu pārkāpumus, 

Problēmziņojums – atbilstoši lietvedības pamatprincipiem, iesnieguma formā noformēts, 

amatpersonas parakstīts dokuments, kas satur visu nepieciešamo informāciju par bērnu, 

viņa vecākiem, problēmu un ieinteresētās iestādes paveikto (1.pielikums). 

Starpprofesionāļu komanda ir dažādu speciālistu grupa, kas darbojas kopīga mērķa 

sasniegšanai. Katram komandas dalībniekam ir sava profesija, atšķirīgas prasmes un 

profesionālā orientācija. Nepieciešams, lai komandas dalībnieki demonstrētu savas 

specifiskās spējas, iesaistītos komunikācijā un piedalītos informācijas apkopošanā un tās 

analīzē. Komandas darbībā būtiskākais ir katra dalībnieka atbildība par sevi un grupas 

kopīgo darbu. Komandā tiek iesaistīti visi tie speciālisti, kas var sniegt būtisku atbalstu 

komandai izvirzīto uzdevumu risināšanā. 

Starpinstitucionāla sadarbība – gadījuma risināšanā iesaistīto institūciju savstarpējā 

informēšana; informācijas apmaiņa; kopīgu lēmumu pieņemšana konkrētā lietā; kopīgu 

sanāksmju, instruktāžu un mācību organizēšana, analizējot sasniegtos rezultātus, pieļautās 

kļūdas un apmainoties ar pozitīvā rakstura pieredzi; atzinuma sniegšana; vienošanās par 

būtiskiem sadarbības mehānismiem u.c. darbības. 

Ziņotājs šīs Kārtības izpratnē ir ģimenes ārsts, ārstniecības iestāde, Valsts policija, iedzīvotāji. 

 

I. Vispārīgie nosacījumi 

1. Šī institūciju sadarbības kārtība (turpmāk tekstā – ,,Kārtība”) nosaka rīcību un 

uzdevumu sadali iesaistītajām institūcijām, veidojot nepieciešamo starpinstitucionālo 

sadarbības tīklu gadījumos, ja ir aizdomas par bērna tiesību pārkāpumiem vai konstatēti 

bērna tiesību pārkāpumi, kā arī gadījumos, ja bērns pieļāvis normatīvo aktu pārkāpumu. 

Šī Kārtība ir saistoša Aknīstes novada pašvaldības struktūrvienībām: Izglītības un 

kultūras iestādēm (turpmāk tekstā “Skolas”), Sociālajam dienestam, Aknīstes novada 
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administratīvajai komisijai (turpmāk tekstā ”Administratīvā komisija”) un Aknīstes 

novada bāriņtiesai (turpmāk tekstā “Bāriņtiesa”) u.c. gadījuma risināšanā iesaistītām 

pašvaldības institūcijām – visas kopā turpmāk sauktas „Ieinteresētās iestādes” 

(Sadarbības līgums 2.pielikumā). 

2. Pēc abpusējas vienošanās Kārtība var tikt attiecināta arī uz citām institūcijām un 

iestādēm. 

 

II. Kārtībā iesaistītās institūcijas un personas 

3. Aknīstes novada pašvaldības sociālais dienests (turpmāk tekstā – Dienests) izstrādā 

uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu darbam ar bērnu un 

viņa ģimeni, kas tiek apspriesta un apstiprināta starpprofesionāļu komandas apspriedē. 

Tās ietvaros tiek plānots pārbaudīt ģimenes sadzīves apstākļus, sniegt psihologa 

konsultācijas, iesaistīt izglītības iestādes pārstāvjus, policijas iestādes, kā arī, ja 

nepieciešams – medicīnas darbiniekus, sniegt sociālo palīdzību ģimenēm un bērniem, 

nepieciešamības gadījumā informēt atbilstošās institūcijas vai amatpersonas, noslēgt 

sadarbības līgumu ar ģimeni un veikt sadarbības līgumā noteikto uzdevumu izpildes 

uzraudzību un kontroli. 

4. Gadījuma vadītājs – speciālists, kurš nodrošina bērna lietas virzību un vienotu 

komandas darbu. 

5. Aknīstes novada bāriņtiesa (turpmāk tekstā – Bāriņtiesa) atbild par bērnu personisko 

un mantisko interešu aizsardzību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Aknīstes novada 

teritorijā, lemj par bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna ievietošanu bērnu 

ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, ja ārpusģimenes aprūpi 

bērnam nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa. 

6. Pirmsskolas izglītības iestāde (turpmāk tekstā – PII) nodrošina bērnu sagatavošanu 

skolai, aptverot individualitātes veidošanos, garīgo, fizisko un sociālo attīstību, 

iniciatīvas, zinātkāres, patstāvības un radošās darbības attīstību, veselības 

nostiprināšanu, psiholoģisko sagatavošanu skolai, kā arī valsts valodas lietošanas 

pamatiemaņu apguvi.  

7. Vispārējās izglītības iestādes (turpmāk tekstā – VII) nodrošina bērna izglītošanu un 

audzināšanu saskaņā ar Izglītības standarta prasībām un īstenoto izglītības programmu 

saskaņā ar izvirzītajiem uzdevumiem, veicinot katra bērna harmoniskas personības 

veidošanos un attīstību, sekmējot bērna atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, 

līdzcilvēkiem, savu tautu un valsti, veidojot pamatu tālākai izglītībai un nodrošinot 

sabiedriskajai un individuālajai dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvi. Skolā 

bērna izdarītos normatīvo aktu pārkāpumus fiksē rakstveidā, veic darbu ar bērnu un viņa 

vecākiem. Izglītības iestādes pedagoga pienākums ir palīdzēt bērniem risināt problēmas, 

kas rada traucējumus izglītības ieguves procesā un savstarpējās attiecībās. Pedagogs 

sniedz sociālpedagoģisko atbalstu skolēniem. 

8. Administratīvā komisija, pēc administratīvo protokolu izskatīšanas, (atbilstoši 

nodarījumam/ pārkāpumam) sniedz informāciju par pieņemtajiem lēmumiem 

Dienestam par bērniem un viņu vecākiem. Administratīvā komisija pieņem lēmumu 

administratīvā pārkāpuma lietā vai lietā par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu 

piemērošanu bērnam (nepilngadīgajam), pēc vajadzības pieaicinot sēdē piedalīties bērnu 

tiesību aizsardzības speciālistu vai izglītības iestādes pārstāvi. 

9. Pagasta pārvalde – atbilstoši Pagasta pārvaldes nolikumam nodrošina transporta, 

ēdināšanas pakalpojumus, piedalās medicīnas un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

nodrošināšanā, iesaistās sadarbības veicināšanas pasākumos ar nevalstiskajām 

organizācijām un preventīvajos pasākumos bērnu drošības nodrošināšanai. 
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10. Bērnu un jauniešu centrs atbalsta un veicina novada bērnu un jauniešu iniciatīvas, 

iesaistot viņus savas dzīves kvalitātes veidošanā, t.i., organizējot neformālās izglītības 

pasākumus un akcijas jauniešiem visā novadā. 

11. Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) - reģistrē bezdarbniekus; iespēju robežās 

piedāvā darbu, atbilstošu izglītībai un profesionālai sagatavotībai; nodrošina 

pārkvalifikācijas iespējas; iesaista bezdarbniekus citās NVA aktivitātēs. 

12. Nevalstiskās organizācijas (NVO) – piedāvā ģimenēm morālu un materiālu atbalstu, 

izglītojošas programmas un sociālu prasmju apmācību programmas, ģimeņu un bērnu 

tiesisko aizsardzību; piesaista brīvprātīgos darbā ar ģimenēm un bērniem utt. 

 

III. Institūciju rīcība gadījumos, ja ir aizdomas par bērna tiesību pārkāpumiem  

13. Bāriņtiesas rīcība (3.pielikums): 

13.1. uzsāk administratīvo lietu par iespējamo aprūpes tiesību atņemšanu vecākiem; 

13.2. sniedz informāciju Dienestam (pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 1 (viena) 

mēneša laikā); 

13.3. pieprasa informāciju no iesaistītajām institūcijām (VII, PII, policijas, ģimenes 

ārsta, slimnīcas u.c.). 

14. Dienesta rīcība (4.pielikums): 

14.1. veic sociālo darbu ar ģimeni; 

14.2. nepieciešamības gadījumā informē policiju, Bāriņtiesu un iesaista citas 

institūcijas; 

14.3. piesaista atbilstošus nepieciešamos sociālos pakalpojumus (dienas centrs, krīzes 

centrs, bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija u.c.); 

14.4. pēc pieprasījuma sniedz izvērtējumu valsts policijai; 

14.5. pēc pieprasījuma sniedz atzinumu Bāriņtiesai. 

15. PII rīcība (5.pielikums) - sniedz informāciju Dienestam. 

Gadījumā, ja ir aizdomas par sociālām problēmām ģimenē, piemēram, slikts 

finansiālais stāvoklis, konfliktējošas attiecības, slikta bērna uzraudzība, ģimenes 

attiecību, struktūras izmaiņas, vāja izpratne vecākiem par nepieciešamību nodrošināt 

bērnam izglītību, PII administrācija rakstiski informē Dienestu. 

16. VII rīcība (6.pielikums): 

16.1. sniedz informāciju Dienestam; 

16.2. sniedz informāciju policijai. 

Skolā bērna izdarītos normatīvo aktu pārkāpumus fiksē rakstveidā, veic darbu ar 

bērnu un viņa vecākiem. 

 

IV. Institūciju rīcība gadījumos, ja ir konstatēti bērna tiesību pārkāpumi 

17. Bāriņtiesas rīcība (3.pielikums): 

17.1. pieņem vienpersonisku lēmumu par aprūpes tiesību atņemšanu vecākiem; 

17.2. nogādā bērnu drošā vidē (slimnīca, krīzes centrs, bērnu sociālās aprūpes centrā 

u.c.); 

17.3. sniedz informāciju SD darbam; 

17.4. sniedz informāciju Valsts policijai kriminālprocesa uzsākšanai; 

17.5. pieprasa informāciju no iesaistītajām institūcijām (krīzes centrs, VII, PII, 

slimnīca u.c.), kas jāsniedz 10 (desmit) dienu laikā. 

18. SD rīcība (4.pielikums): 

18.1. veic sociālo darbu ar ģimeni; 

18.2. informē Bāriņtiesu, Valsts policiju un nepieciešamības gadījumā iesaista citas 

institūcijas; 
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18.3. piesaista atbilstošus sociālos pakalpojumus (dienas centrs, krīzes centrs, bērnu 

ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija u.c.). 

19. PII rīcība (5.pielikums): 

19.1. sniedz informāciju SD; 

19.2. sniedz informāciju Valsts policijai kriminālprocesa uzsākšanai. 

Gadījumā, ja ir aizdomas par sociālām problēmām ģimenē, piemēram, slikts 

finansiālais stāvoklis, konfliktējošas attiecības, slikta bērna uzraudzība, ģimenes 

attiecību, struktūras izmaiņas, vāja izpratne vecākiem par nepieciešamību nodrošināt 

bērnam izglītību, PII administrācija rakstiski informē Dienestu. 

20. VII rīcība (6.pielikums): 

20.1. sniedz informāciju SD; 

20.2. sniedz informāciju Valsts policijai kriminālprocesa uzsākšanai; 

Skolā bērna izdarītos normatīvo aktu pārkāpumus fiksē rakstveidā, veic darbu ar 

bērnu un viņa vecākiem. 

21. Ziņotāja rīcība - sniedz informāciju Valsts policijai. 

 

V. Institūciju rīcība gadījumos,  

ja bērns pieļāvis normatīvo aktu pārkāpumu (7.pielikums) 

22. Darbs ar Aknīstes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu, kurš 

pieļauj normatīvo aktu pārkāpumu, tiek organizēts trijos posmos, ievērojot 

pakāpeniskuma principu. 

23. Katra darba posma mērķis – nepieļaut, lai bērns izdara pārkāpumu. Ja iepriekšējā darba 

posmā nav pozitīva rezultāta, tiek uzsākts nākamais darba posms.  

24. Katra no Ieinteresētājām iestādēm, konstatējot vairākkārtējos bērna izdarītos 

pārkāpumus, kas varēja rasties viņa vecāku bezdarbības, bezatbildības vai nolaidības 

dēļ, var ierosināt (informējot par to pārējās Ieinteresētās iestādes) lietas, kas saistītas ar 

bērna izdarīto pārkāpumu izmeklēšanu, izskatīšanu Bāriņtiesā. Šim nolūkam attiecīgā 

iestāde iesniedz Bāriņtiesā materiālus, kas apliecina problēmas aktualitāti, kā arī 

pārkāpumu izdarīšanas faktus un pakāpeniskuma principa piemērošanu (to izskatīšanas 

procesā) apstiprinošos materiālus, uz kuru pamata Bāriņtiesa var uzsākt trešo darba 

posmu. 

 

Pirmais posms  

25. Skolā izdarītos normatīvo aktu pārkāpumus fiksē rakstveidā (tie var tikt noformēti kā 

klases audzinātāja un bērna sarunu protokoli, līgumi ar bērnu, bērna paskaidrojumi, 

problēmas ziņojumi vecākiem, problēmas ziņojumi administrācijai, sociālā pedagoga 

dokumentācija, izraksts no administrācijas sanāksmes protokola, izraksts no 

pedagoģiskās padomes sēdes protokola u.c.). 

26. Darbu ar bērnu, kurš ir vispārizglītojošas skolas audzēknis, skolā organizē ievērojot 

pakāpenību: 

26.1. Klases audzinātājs (sastāda rakstveidā problēmu ziņojumu vecākiem/skolas 

administrācijai, līgumu ar bērnu); 

26.2. Klases audzinātājs, kopīgi ar bērna vecākiem, direktora vietnieku audzināšanas 

darbā un sociālo pedagogu vai psihologu (sastādot rakstveidā līgumu ar bērnu); 

26.3. Klases audzinātājs, kopīgi ar bērna vecākiem, direktoru un priekšmetu 

skolotājiem (sastādot rakstveidā šīs sēdes protokolu); 

26.4. Skolēna personas lietas izskatīšana pedagoģiskās padomes sēdē - ar vai bez 

skolēna un vecāka piedalīšanos (nolemtais tiek fiksēts pedagoģiskās padomes 

sēdes protokolā).  
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26.5. Klases audzinātājs, kopīgi ar direktora vietnieku audzināšanas darbā un sociālo 

pedagogu vai psihologu (sastāda rakstveidā sēdes protokolu) un pieņem lēmumu 

par lietas, kas saistīta ar bērna izdarīto pārkāpumu nodošanu izskatīšanai Sociālajā 

dienestā, nododot ar lietu saistīto dokumentu kopijas.  

27. Skola, atkarībā no pārkāpuma smaguma, izvērtējot bērna pārkāpumu, vecāku sadarbību 

ar skolu, raksta problēmziņojumu Sociālajam dienestam - sociālā atbalsta un palīdzības 

saņemšanai vai nepilngadīgo lietu inspektoram - administratīvo ietekmēšanas mēru 

piemērošanai. 

 

Otrais posms (darbā ar bērnu iesaistās Sociālais dienests un nepilngadīgo lietu inspektors) 

28. Saņemot problēmziņojumu no Skolas, Sociālā dienesta sociālais darbinieks darbam ar 

bērniem un ģimenēm, veic sociālo darbu ar bērnu un viņa ģimeni: 

28.1. Apseko ģimenes apstākļus, sastādot sadzīves apstākļu apsekošanas aktus; 

28.2. Veic pārrunas ar bērnu un viņa vecākiem; 

28.3. Veic bērna dzīves vietas kaimiņu u.c. personu aptauju. 

28.4. Lemj par sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas izstrādi. 

29. Gadījumos, kad ģimene nav gatava sadarboties, sociālie darbinieki informē par to 

nepilngadīgo lietu inspektoru. 

30. Nepilngadīgo lietu inspektors, veic ar likumu uzliktās funkcijas. 

31. Administratīvā komisija pieņem lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu bērnam vai 

viņa vecākiem, pēc vajadzības pieaicinot sēdē piedalīties sociālo pedagogu, skolas 

pedagogu, un par pieņemto lēmumu paziņo Sociālajam dienestam. 

32. Ja Dienesta rīcībā ir nonākusi informācija (rakstiska) par bērnu, kuram nepieciešams 

veikt profilakses darbu saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58.pantu, bērnam, 

kas izdarījis likumpārkāpumu vai veicis darbības, kas var novest pie prettiesiskas 

rīcības, tika iekārtota profilakses lieta un izstrādāta sociālās korekcijas un sociālās 

palīdzības programma. 

 

Trešais posms (darbā ar bērnu iesaistās bāriņtiesa)  

33. Skola, atkarībā no pārkāpuma smaguma, izvērtējot bērna pārkāpumu, vecāku sadarbību 

ar Skolu, raksta problēmziņojumu Sociālajam dienestam vai nepilngadīgo lietu 

inspektoram. 

34. Ja problēmziņojumu saņem Sociālais dienests, tā darbinieki turpina veikt sociālo darbu 

ar bērnu un viņa ģimeni. Gadījumos, kad ģimene nav gatava līdzdarboties, informē par 

to nepilngadīgo lietu inspektoru. 

Ja bērns, kuram sastādīta sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programma 

(8.pielikums), vai arī bērna ģimene (vecāki) neatzīst esošo krīzes situāciju un ģimenē 

pastāvošās problēmas un nepiekrīt sadarboties, sociālā darba speciālists atbilstoši 

iespējām apkopo informāciju, kas ir pieejama, veic citas darbības atbilstoši kompetencei 

un rakstiski par to informē bāriņtiesu.  

Tādējādi situācijās, kad nav iespējama sadarbība ar konkrēto bērnu un/vai ģimeni, 

gan situācijās, kad sociālā darba speciālists, vadot sociālo gadījumu ar konkrēto ģimeni, 

konstatē, ka nav iespējams novērst bērna attīstībai nelabvēlīgus apstākļus, viņam 

paliekot ģimenē, t.sk. audžuģimenē un/vai aizbildņa ģimenē, minēto informāciju 

rakstveidā iesniedz bāriņtiesai, lūdzot izvērtēt vecāku (aizbildņu, audžuģimenes) 

ļaunprātīgu savu tiesību izmantošanu, nenodrošinot bērna aprūpi un uzraudzību un 

turpmāko bērna atrašanos ģimenē, kas var apdraudēt viņa pilnvērtīgu attīstību.  

Individuālās sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas mērķis ir 

panākt bērna sociālo korekciju, īstenojot mērķtiecīgus pasākumus. Sociālās korekcijas 

un sociālās palīdzības plāna ietvaros tiek sastādīts rehabilitācijas plāns. Šādu 
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rehabilitācijas plānu atbilstoši savai kompetencei izstrādā sociālā darba speciālists 

sadarbībā ar citiem iesaistītajiem speciālistiem, pamatojoties uz iepriekš iegūto un 

apkopoto informāciju, kā arī jebkuras kompetentas institūcijas (piemēram, policija, 

izglītības iestāde, bāriņtiesa, probācijas dienests u.c.) vai speciālista (piemēram, 

sociālais pedagogs, ģimenes ārsts, psihologs u.c.) sniegto informāciju par bērna 

problēmām, ņemot vērā, ka īpaša uzmanība jāvērš to cēloņu mazināšanai un 

likvidēšanai. 

35. Nepilngadīgo lietu inspektors veic ar likumu uzliktās funkcijas, brīdinot vecākus un 

bērnus, sastādot administratīvos protokolus un nosūtot tos izskatīšanai un lēmuma 

pieņemšanai uz Administratīvo komisiju. 

36. Konstatējot atkārtotu, vairākkārtēju likumpārkāpumu pieļaušanu, kas radušies vecāku 

bezdarbības, bezatbildības vai nolaidības dēļ, jebkura no Ieinteresētajām iestādēm ir 

tiesīga iesniegt Bāriņtiesā problēmziņojumu un visu dokumentu un materiālu kopijas, 

kas apstiprina problēmas aktualitāti, kā arī materiālus, kas apliecina likumpārkāpumu 

izdarīšanas faktus un pakāpeniskuma principa piemērošanu likumpārkāpumu 

izskatīšanas procesā (pārkāpumu izskatīšanas procesu un pieņemtos lēmumus). 

37. Bāriņtiesa izskata bērna un viņa ģimenes lietu, pieņemot lēmumu par aprūpes tiesību 

atņemšanu (vai neatņemšanu) bērna vecākiem un turpmāko ārpusģimenes aprūpes 

formu bērniem. 

38. Darbs ar bērniem, kuri ieguvuši pamatizglītību un neturpina mācības izglītības iestādēs, 

tiek veikts, sākot ar 2. darba posmu, informējot par šiem gadījumiem Sociālo dienestu 

un nepilngadīgo lietu inspektoru. 

 

VI. Sociālā gadījuma vadītāja pienākumi 

39. Sociālā gadījuma vadītājs trīs darba dienu laikā pēc materiālu saņemšanas iekārto lietu; 

40. Par bērna ņemšanu uzskaitē rakstiski paziņo tā likumiskajam pārstāvim; 

41. Likumiskajam pārstāvim un bērnam nosūta uzaicinājumu uz pārrunām, vienlaicīgi 

paziņojot ierašanās laiku un vietu, likumiskajam pārstāvim izskaidrojot neierašanās 

sekas; 

42. Četru nedēļu laikā no lietas iekārtošanas izstrādā uzvedības sociālās korekcijas un 

sociālās palīdzības programmu; 

43. Sistemātiski veic pārrunas ar uzskaitē esošo personu un viņa likumisko pārstāvi; 

44. Motivē tos ievērot vispārpieņemtās sociālās, morāles un tiesību normas; 

45. Sniedz atbalstu un konsultē personu un viņa likumisko pārstāvi sociālo jautājumu 

risināšanā; 

46. Pirms uzņemties sociālā gadījuma vadītāja pienākumus, speciālists rakstiski apliecina, 

ka ir iepazinies ar gadījuma vadītāja pienākumiem un tiesībām un piekrīt tos pildīt 

(9.pielikums). 

 

VII. Starpinstitucionālās sadarbības darba grupa 

47. Lai nodrošinātu gadījuma koordinētu un mērķtiecīgu risināšanu, iesaistīto institūciju 

darbinieki veido starpinstitucionālās sadarbības darba grupu (turpmāk – Darba grupa1) 

                                                           
1 Darba grupas - starpprofesionāļu subjektu darbības tiesiskā reglamentācija Bērnu tiesību aizsardzības 

likuma izpratnē noteikta: Pašvaldības sociālais dienestam – likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4., 6.-

8., 12., 23.punktā, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9. un 11.pantā, likumā „Par 

sociālo drošību” 1.panta pirmās daļas 3. un 4.punktā, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6.panta trešajā 

daļā, 26., 66., 67.pantā; Izglītības iestādei – Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6.panta trešajā daļā, 

63.pantā, 72.panta pirmajā daļā, Izglītības likuma 19., 21.pantā, 51.panta 21.punktā; Ārstniecības 

iestādei – Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6.panta trešajā daļā, 62.1 pantā; Bāriņtiesai – Bāriņtiesas 

likuma 17.panta 4., 5.punktā, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6.panta trešajā daļā, 66.panta trešajā 
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un vienojas, kura no Institūcijām (Izglītības iestāde, Sociālais dienests vai Bāriņtiesa) ir 

virsvadītājs procesu nodrošināšanā un kurš darbinieks ir atbildīgs par darbību 

koordinēšanu, atbilstoši savai kompetencei un gadījuma veidam: 

47.1. Ja problēmas konstatētas izglītības iestādē, kuru novēršanai ir nodrošināts atbalsta 

komandas darbs, gadījuma vadīšanu uzņemas izglītības iestādes vadītāja norīkota 

persona, problēmas risināšanā iesaistot arī bērna ģimeni, lai vienotos par tālāku 

rīcību (1.posms). 

47.2. Otrajā posmā sociālā gadījuma vadītājs ir sociālais darbinieks, kurš nodrošina 

gadījuma virzību. 

47.3. Gadījuma vadītāja lomu un darba pienākumus uzņemas bāriņtiesas pārstāvis, ja, 

izvērtējot riskus ģimenē, jālemj par bērna šķiršanu no ģimenes, vecāku aprūpes 

tiesību atņemšanu un bērna ārpusģimenes aprūpi, kā arī bērna atgriešanu vecāku 

aprūpē. 

48. Gadījuma vadītājs organizē Darba grupas sanāksmes, pēc vajadzības piesaistot citu 

institūciju speciālistus: Izglītības iestādes pārstāvi, Sociālo darbinieku, Policijas 

nepilngadīgo lietu inspektoru, Bāriņtiesas pārstāvi, medicīnas darbinieku u.c. 

49. Aktuālā problēminformācija attiecīgai iestādei sniedzama nekavējoties, vispirms 

mutiski, bet problēmziņojums iesniedzams rakstiski 2 darba dienu laikā. 

50. Darba grupas sanāksmēs plāno darbu ar bērnu un viņa ģimeni, ievērojot šajā Instrukcijā 

paredzētos sadarbības principus, nosakot atsevišķu gadījumu risināšanas uzdevumus un 

katras Institūcijas veicamo pasākumu apjomu, sniedzot atbalstu un palīdzību bērnam un 

ģimenei. 

 

VII. Ētika un konfidencialitāte 

51. Katras darba grupā iesaistītās Ieinteresētās institūcijas speciālistam jāievēro ētikas un 

konfidencialitātes principi, viņa lēmumiem un rīcībai jāatbilst Latvijas Republikas 

Satversmei, citiem normatīvajiem aktiem un publisko tiesību principiem, katras iestādes 

darba kārtības noteikumiem un nolikumam. 

 

Domes priekšsēdētāja     _________________ Vija Dzene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
daļā; Pašvaldības administratīvai komisijai – Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6.panta trešajā daļā, 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 210.pantā, Nolikumā; Valsts policijai – Bērnu tiesību 

aizsardzības likuma 6.panta trešajā daļā, 59. un 64.pantā, likuma „Par policiju” 9., 10.pantā, 11.panta 

1.-5., 7.-9.punktā, 12.panta pirmās daļas 1.-4., 6.-18., 20.,24., 28., 31.punktā, 19.panta trešajā daļā; 

Valsts probācijas dienests – Valsts probācijas dienesta likuma 3.panta 1.punktā. 



 41 

1.PIELIKUMS 
 „Institūciju sadarbības kārtība” 

 

Iestādes rekvizīti 

 

 
PROBLĒMZIŅOJUMS 

Aknīstē 

 

20____.gada ____________ Nr._______ 

         _____________________ 

               (Iestādes nosaukums, kurai adresēts 

 problēmziņojums) 

Problēmas apraksts ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Informācija par bērnu __________________________________________________________ 

(vārds, uzvārds, vecums, klase, uzvedība, attiecības ar klasesbiedriem un 

skolotājiem, veselības stāvoklis, atkarības problēmas u.c.) 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Informācija par vecākiem ______________________________________________________ 

(vārs, uzvārds, dzīves apstākļi, spējas rūpēties par bērnu, 

savstarpējās attiecības ģimenē, konflikti un to risināšanas 

paņēmieni u.c.) 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Iestādes paveiktais ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Iestādes vadītājs   _______________ ___________________________ 

     (paraksts)  (vārds, uzvārds) 
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2.PIELIKUMS 
 „Institūciju sadarbības kārtība” 

 

SADARBĪBAS LĪGUMS 

 

Aknīstē, 20__.gada ___.___________ 
 

Aknīstes novada pašvaldības sociālais dienests (turpmāk – Dienests), kuru pārstāv tā 

vadītāja 

_______________________________, no vienas puses, 

 

Aknīstes novada bāriņtiesa (turpmāk – Bāriņtiesa), kuru pārstāv tās priekšsēdētāja 

_______________________________, no otrās puses, 

 

Aknīstes vidusskola (turpmāk –VII), kuru pārstāv tās direktore 

_______________________________, no trešās puses, 

 

Asares pamatskola (turpmāk –VII), kuru pārstāv tās direktore 

_______________________________, no ceturtās puses, 

 

un 

 

Aknīstes pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte” (turpmāk - PII), kuru pārstāv tās vadītāja 

_______________________________, no piektās puses, 

 

visi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

VII nodaļu, noslēdz šādu sadarbības līgumu (turpmāk - Līgums): 

 

I Līguma priekšmets un darbības termiņš 

 

1.1. Puses vienojas sadarboties gadījumos, ja ir aizdomas par bērna tiesību pārkāpumiem, 

konstatēti bērna tiesību pārkāpumi vai bērs pieļāvis normatīvo aktu pārkāpumu, saskaņā ar 

izstrādāto kārtību „Institūciju sadarbības kārtība” . 

1.2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā uz nenoteiktu laiku. 

 

II Pušu pienākumi 

Puses apņemas: 

2.1. sniegt savas institūcijas rīcībā esošo informāciju par sociālo gadījumu atbilstoši 

kompetencei; 

2.2. saskaņot atzinumus, kuri tiek sniegti citai institūcijai, par sociālās situācijas būtiskām 

izmaiņām; 

2.3. ja veikta apsekošana dzīvesvietā, informēt (telefoniski, elektroniski, rakstiski) par 

apsekošanas aktā konstatētajiem faktiem sociālā gadījuma vadītāju vai 

nepieciešamības gadījumā policiju; 

2.4. nekavējoties (trīs darba dienu laikā) informēt pārējās Puses par neiespējamību izpildīt 

Līguma nosacījumus; 

2.5. piedalīties sēdēs; 

2.6. izvirzīt pārstāvi katra konkrēta gadījuma risināšanai. 

 

III Pušu tiesības 
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Pusēm ir tiesības: 

3.1. saņemt pilnīgu, patiesu un saprotamu informāciju par citu Pušu darbību attiecībā uz 

šajā Līgumā noteikto; 

3.2. saņemt saprotamā veidā nepieciešamo informāciju par sociālo gadījumu risināšanas 

gaitu; 

3.3. izteikt priekšlikumus un ierosinājumus Līguma 1.1.punktā noteiktās sadarbības 

efektivitātes veicināšanai. 

 

IV Nepārvarama vara 

 

4.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgas 

izpildes rezultātā nodarītajiem zaudējumiem, ja Līgumu nav bijis iespējams izpildīt tādu 

apstākļu dēļ, kurus nav bijis iespējams paredzēt un novērst, t.i., nepārvaramas varas apstākļu 

rezultātā, pie kuriem pieskaitāmas ne tikai dabas stihijas, ugunsgrēks, karš, militārās 

operācijas, bet arī jaunas likumdošanas ieviešana, kas sarežģī, ierobežo vai aizliedz Līgumā 

paredzēto darbību. 

 

V Nobeiguma noteikumi 

 

5.1. Visus strīdus, domstarpības un nesaskaņas, kas izriet no Līguma, Puses risina savstarpēju 

pārrunu ceļā. 

5.2. Puses, savstarpēji rakstiski vienojoties, var grozīt Līguma noteikumus. 

5.3. Grozījumus Līgumā veic, fiksējot tos papildus vienošanās, kuras noformē rakstveidā. 

Papildus vienošanās ir uzskatāmas par Līguma neatņemamām sastāvdaļām un ir spēkā tādā 

gadījumā, ja tās parakstījušas visas Puses. 

5.4. Gadījumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

5.5. Līgumu var lauzt Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. 

5.6. Līguma izpildes uzraudzību veic SD vadītāja ______________________, 

tālr.__________, e-pasts _____________________________________ 

5.7. Atbildīgā persona Līguma izpildē no Bāriņtiesas puses ir 

___________________________________________________________ 

5.8. Atbildīgā persona Līguma izpildē no Aknīstes vidusskolas (VII) puses ir 

___________________________________________________________ 

5.9. Atbildīgā persona Līguma izpildē no Asares pamatskolas (VII)  puses ir 

___________________________________________________________ 

5.10. Atbildīgā persona Līguma izpildē no PII ir 

___________________________________________________________ 

5.11. Mainoties personai, kura ir atbildīga par Līguma izpildi, Puse par to rakstveidā paziņo 

iesaistītajām Pusēm. 

5.12. Līgums ar tā pielikumiem, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, sastādīts un parakstīts 

5 (piecos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Katrai Pusei izsniegts 1 (viens) Līguma 

oriģināleksemplārs. Katrs Līguma eksemplārs satur 3 (trīs) lapas. 

 

VI Pušu juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti 

 

Aknīstes novada pašvaldības sociālais dienests  

Reģistrācijas Nr.______________ 

Juridiskā adrese: ________________________________ 
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Dienesta vadītāja ___________________________________ 
 

 

Z.v. 

 

 

 

Aknīstes novada bāriņtiesa  

Reģistrācijas Nr.______________ 

Juridiskā adrese: ________________________________ 

 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja ___________________________________ 
 

 

Z.v. 

 

 

Aknīstes vidusskola  

Reģistrācijas Nr.______________ 

Juridiskā adrese: ________________________________ 

 

Skolas direktore  ___________________________________ 
 

 

Z.v. 

 

Asares pamatskola 

Reģistrācijas Nr.______________ 

Juridiskā adrese: ________________________________ 

 

Skolas direktore  ___________________________________ 
 

 

Z.v. 

 

 

 

Aknīstes pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte” 

Reģistrācijas Nr.______________ 

Juridiskā adrese: ________________________________ 

 

Vadītāja ___________________________________ 
 

 

Z.v. 
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3.PIELIKUMS 1.lapa 
 „Institūciju sadarbības kārtība” 

Rīcības modelis Bāriņtiesai 

 
1.shēma – Bāriņtiesai ir aizdomas par bērnu tiesību pārkāpumiem 

 

 

 

Dzīves apstākļu pārbaude 

Tiek sniegta vispirms mutiska, tad rakstiska 

informācija sociālajam dienestam 

 

Sociālais dienests uzsāk darbu ar ģimeni 

 

Nav pamata pieņemt 

vienpersonisku lēmumu, bet 

tiek ierosināta 

administratīvā lieta par 

iespējamo aprūpes tiesību 

atņemšanu vecākiem 

Bāriņtiesa pārbauda informāciju par 

iespējamajiem bērna tiesību pārkāpumiem – 

pieprasa informāciju no vecākiem, VII, PII un 

citām iesaistītajām institūcijām 



3.PIELIKUMS 2.lapa 
 „Institūciju sadarbības kārtība” 

Rīcības modelis Bāriņtiesai 
2.shēma – Bāriņtiesa ir konstatējusi bērnu tiesību pārkāpumus 

 
 

 

 

 

 

Bērna tiesības pārkāptas 

ir apdraudējums            nav apdraudējuma 

bērna veselībai, dzīvībai un drošībai         bērna veselībai, dzīvībai un drošībai  

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Par vardarbību pret bērnu  

         rakstiski jāziņo policijai 
 

 

 

 

 

 

 

             vai 

 

 

 

 

 

Dzīves apstākļu pārbaude 

(pieaicinot sociālo dienestu un 

nepieciešamības gadījumā 

policiju) 

Tiek pieņemts vienpersonisks 

lēmums par aizgādības tiesību 

pārtraukšanu 

Bērns tiek ievietots 

audžuģimenē, krīzes 

centrā vai ārpusģimenes 

aprūpes iestādē 

Risku izvērtēšana sadarbībā ar sociālo dienestu, pēc 

nepieciešamības pieaicinot krīzes centra pārstāvjus, 

psihologu un citus speciālistus (vismaz viena kopīga 

starpinstitucionāla tikšanās) 

Sadarbībā ar sociālo dienestu 

vardarbības upurim 

jānodrošina rehabilitācija, ja to 

nenodrošina institūcija vai 

ģimene, kurā bērns ievietots 

Tiek sasaukta Bāriņtiesas 

sēde, lai pieņemtu lēmumu 

Par aizgādības 

tiesību 

neatjaunošanu 

Par aizgādības 

tiesību atjaunošanu 

 
Lēmums par 

ārpusģimenes aprūpi 
Tiek sniegta rakstiska informācija 

sociālajam dienestam 

Tiek sniegta vispirms mutiska, tad rakstiska 

informācija sociālajam dienestam 

Sociālais dienests uzsāk darbu ar 

ģimeni 



 47 

4.PIELIKUMS 1.lapa 
 „Institūciju sadarbības kārtība” 

Rīcības modelis sociālajam dienestam 
1.shēma – ja ir aizdomas par bērnu tiesību pārkāpumiem 
 

 
 

 

Ja darbā ar ģimeni ietvaros nav izdevies panākt situācijas uzlabošanos 

un tas var radīt apdraudējumu bērnam, sociālais dienests rakstiski  

informē Bāriņtiesu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzīves apstākļu pārbaude 

 

Saņemtās informācijas 

pārbaude, situācijas 

padziļināta izpēte 

Dienests uzsāk darbu ar ģimeni: ģimenes atveseļošanas plāna sastādīšana, sadarbības līguma slēgšana ar vecākiem. 

Tiek organizētas starpinstitucionālās sanāksmes. 
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4.PIELIKUMS 2.lapa 
 „Institūciju sadarbības kārtība” 

Rīcības modelis sociālajam dienestam 
2.shēma – ja ir konstatēts bērnu tiesību pārkāpumus 
 

 

 

 

(ja apdraudējums bērna veselībai, dzīvībai) 

 

 

 

 

 

Vecākiem tiek atņemtas aprūpes tiesības 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzīves apstākļu pārbaude 

Sociālais dienests sadarbībā ar Bāriņtiesu un citiem 

speciālistiem pēc nepieciešamības izvērtē riskus. Tiek 

organizēta starpinstitucionālā tikšanās. 

Bērns tiek nogādāts 

drošā vidē, tiek 

nodrošināts 

ārpusģimenes aprūpes 

pakalpojums 

Ģimene piekrīt sadarboties 

Ģimene nepiekrīt sadarboties 

Tiek sniegti sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība, lai 

sekmētu krīzes situācijas pārvarēšanu 

Sociālais dienests motivē ģimeni sadarboties, veicot dzīves apstākļu 

pārbaudes, aicinot vecākus uz tikšanām, veicot pārrunas utt. 

Ja nepieciešams, notiek starpinstitucionālās sanāksmes. 

Sociālais dienests veic darbu ar ģimeni. 

Gada laikā sadarbībā ar bāriņtiesu un ārpusģimenes 

pakalpojuma sniedzēju tiek izvērtēts, vai situācija ģimenē ir 

uzlabojusies. 

Ja riski ir mazinājušies un situācija ģimenē uzlabojusies, 

aizgādības tiesības vecākiem tiek atjaunotas un ģimene paliek 

sociālā dienesta uzraudzībā 

Ja ģimene tomēr nepiekrīt sadarboties un situācija 

neuzlabojas, sociālais dienests informē Bāriņtiesu 

Pēc Bāriņtiesas pieprasījuma, sociālais dienests 

sniedz atzinumu un Bāriņtiesa sniedz prasības 

pieteikumu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu 
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5.PIELIKUMS 
 „Institūciju sadarbības kārtība” 

Rīcības modelis PII 
Ja ir aizdomas par bērnu tiesību pārkāpumiem vai ir konstatēti bērnu tiesību pārkāpumi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestādes vadītājs sastāda 

problēmziņojumu 

Sociālajam 

dienestam 

Ja tiek apdraudēta bērna 

drošība un dzīvība –  

Valsts policijai 

(kriminālprocesam) 
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6.PIELIKUMS 
 „Institūciju sadarbības kārtība” 

Rīcības modelis vispārējām izglītības iestādēm 
Ja ir aizdomas par bērnu tiesību pārkāpumiem vai ir konstatēti bērnu tiesību pārkāpumi 

 

      Informācijas sniegšana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izglītības iestāde izvērtē situāciju, 

uzklausa bērna viedokli, veic darbu ar 

bērnu un viņa vecākiem, sastāda 

problēmziņojumu. 

Sociālais dienests nodrošina 

iespēju ģimenei saņemt 

nepieciešamo atbalstu, 

psiholoģisko palīdzību 

Darbs ar ģimeni 
Ja ir pamatotas aizdomas par 

vardarbību, pamešanu novārtā, 

izglītības iestāde ziņo 

Bāriņtiesai 

Ja ir apdraudēta bērna 

dzīvība izglītības iestāde ziņo 

Valsts policijai 

Starpinstitucionāla tikšanās 
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7.PIELIKUMS 
 „Institūciju sadarbības kārtība” 

Rīcības modelis gadījumos, ja bērns pieļāvis normatīvo aktu pārkāpumu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Klases audzinātājs sadarbībā ar 

priekšmetu skolotājiem 
Uzklausa bērna viedokli par situāciju 

Izvērtē bērna individuālo situāciju (veselība, 

mācīšanās traucējumi, individuālās problēmas, 

kas saistītas ar attīstības vai traumatisko krīzi, un 

citas iespējamās problēmas 

Informē bērna vecākus par iespējamiem 

palīdzības un atbalsta pakalpojumiem. 

Sadarbībā ar bērna vecākiem, nodrošina 

bērnam iespēju saņemt nepieciešamo 

palīdzību. 

Izvērtē iespējamos cēloņus ģimenē Izvērtē iespējamos cēloņus izglītības 

iestādē 

Sliktas 

attiecības ar 

pedagogiem 

Vardarbība 

starp bērniem 

Pamatotas 

aizdomas par 

vardarbību 

ģimenē 

Sociālās problēmas ģimenē; 

Slikta bērna uzraudzība; 

Slikts kontakts ar vecākiem; 

Izmaiņas ģimenes struktūrā 

(šķiršanās, jaunu cilvēku ienākšana 

bērna dzīvē); 

Vāja izpratne vecākiem par 

nepieciešamību nodrošināt bērnam 

izglītību; 

Citas problēmas 

Psihosociālais darbs izglītības 

iestādē (darbs ar bērnu, ar klasi, ar 

pedagogiem) 

Izglītības iestāde 

ziņo Bārintiesai 

(vispirms mutiski, 

tad rakstiski) 

Gadījumā, ja bērna vecāki atsakās 

sadarboties un neizrāda interesi par 

bērnu, ziņot sociālajam dienestam 

vai Bāriņtiesai, var rīkot 

starpinstitucionālu tikšanos. 

Izglītības iestāde ziņo sociālajam 

dienestam, iesniedzot 

problēmziņojumu un lietas 

dokumentu kopijas. 

Starpinstitucionāla tikšanās. Piedalās izglītības 

iestādes, sociālā dienesta, Bāriņtiesas pārstāvji, 

pēc nepieciešamības tiek pieaicināti citi 

speciālisti. 

Sociālais dienests nodrošina iespēju 

ģimenei saņemt nepieciešamo atbalstu, 

psiholoģisko palīdzību. 

Atkārtoti izvērtē situāciju un novērtēt, vai izvirzītie 

mērķi sasniegti. 



8.PIELIKUMS 
 „Institūciju sadarbības kārtība” 

NEPILNGADĪGO LIKUMPĀRKĀPĒJU SOCIĀLĀS KOREKCIJAS UN SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PROGRAMMAS 

SASTĀDĪŠANA 

 
 

 

Valsts policija Nepilngadīgais 

likumpārkāpējs 

Dienests 

Personas pamatdati, 

sākotnējās situācijas 

novērtējums 

(apsekošana, sarunas, 

citu institūciju 

informācija), risku 

izvērtējums 

Ieraksts par klienta 

atteikumu sadarboties, 

ziņošana kompetentajām 

personām vai institūcijām 

Notiek 

sadarbība 

Nepilngadīgā sociālās korekcijas 

un sociālās palīdzības 

programma un tās realizācija 

 

Mērķi, uzdevumi, atbildīgie - 

nepilngadīgā, vecāku un 

komandas paraksti). 

 

Programmas realizācijas gaita. 

 

Starpprofesionālā un 

starpinstitucionālās sadarbība. 

Klienta iesniegumi pēc 

sociālajiem pakalpojumiem 

(ieraksts par saņemšanu vai 

atteikums tos saņemt). 

 

 

Nepilngadīgais 

likumpārkāpējs 

un viņa ģimene 

 

 

 

 

 

Starpinstitūciju/ 

starpprofesionāļu 

sadarbība 

 

 

 

 

Sociālā un fiziskā vide 

 

 

 

 

 

Nepilngadīgā 

likumpārkāpēja 

un/vai vecāku 

atteikums 

sadarboties 

 

Dienests ziņo 

bāriņtiesai 

 

Bāriņtiesa 

rīkojas 

kompetences 

ietvaros 
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9.PIELIKUMS 
 „Institūciju sadarbības kārtība” 

 

Gadījuma vadītāja pienākumi un tiesības 
 

 

Gadījuma vadītāja pienākumi: 

 

1. Vadīt sociālā gadījuma risināšanas procesu, iekārtojot Klienta lietu/ģimenes 

vēsturi. 

2. Informēt iesaistītās institūcijas par sadarbības uzsākšanu ar ģimeni un bērnu, 

sniedzot sociālās situācijas īsu aprakstu. 

3. Izvērtēt bērna un ģimenes sociālo situāciju un piesaistīt nepieciešamos 

speciālistus no organizācijām dalībai starpinstitucionālajā komandā. 

4. Organizēt starpinstitucionālās komandas darbu, lai mērķtiecīgāk risinātu bērna 

un ģimenes sociālo gadījumu, brīdinot par paredzēto tikšanos 

starpinstitucionālās komandas dalībniekus vismaz trīs dienas iepriekš. 

5. Informēt (rakstiski, telefoniski, elektroniski) institūcijas par būtiskām izmaiņām 

sociālā gadījumu risināšanas gaitā. 

6. Lēmumus, kas būtiski var ietekmēt bērna/ģimenes sociālo situāciju, pieņemt 

kopā ar starpinstitucionālajā komandā esošajiem speciālistiem. Lēmumu 

atspoguļot starpinstitucionālajā komandas sapulču protokolā, kuru nedēļas laikā 

elektroniski nosūta starpinstitucionālās komandas dalībniekiem. 

7. Mainoties gadījuma vadītājam, nodot visu starpinstitucionālās komandas 

administrēšanas laikā izveidoto dokumentāciju SD vadītājam vai darbiniekam, 

kurš uzsāk darbu. 

 

Gadījuma vadītāja tiesības: 

 

1. Pieprasīt nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar sociālā gadījuma risināšanu, 

no institūcijām. 

2. Plānot starpinstitucionālo komandas darbu atbilstoši sociālā gadījuma 

risināšanas vajadzībām. 
 
 

Ar pienākumiem un tiesībām iepazinos  

un tām piekrītu_______________________________________ 

     (paraksts) 
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24.# 

Par Aknīstes novada pašvaldības sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības 

jomā Nolikuma apstiprināšanu 

V.Dzene 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6.panta trešo daļu,.  Ministru kabineta 12.09.2017. 

noteikumiem Nr.545 “Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā”, 

atklāti balsojot: PAR – 9 deputāti (V.Dzene, J.Vanags, S.Pudāne, N.Zariņš, 

A.Kurkliete, S.Vārslavāne, S.Curikova, I.Čāmāns, V.Žukovskis); PRET – nav; 

ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības sadarbības grupas bērnu tiesību 

aizsardzības jomā Nolikumu.  

2. Zināšanai: Sociālajam dienestam. 
 

Aknīstes novada pašvaldības sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā  

NOLIKUMS 
 

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta 

pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2017.gada 

12.septembra noteikumu Nr.545 

“Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību 

aizsardzībā” 14.punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Nolikums nosaka Aknīstes novada pašvaldības sadarbības grupas bērnu tiesību 

aizsardzības jomā (turpmāk – Sadarbības grupa) mērķi, uzdevumus un tiesības, 

organizatorisko struktūru un darba organizāciju. 

2. Sadarbības grupa ir Aknīstes novada pašvaldības izveidota konsultatīva 

koleģiāla ar mērķi veicināt saskaņotu un koordinētu starpinstitūciju sadarbību 

bērnu tiesību aizsardzības jomā un īstenot prevencijas pasākumus, lai novērstu 

iespējamos likumpārkāpumus Sadarbības grupas sastāvu un sekretāru apstiprina 

Aknīstes novada dome, pieņemot attiecīgu lēmumu. 

3. Sadarbības grupa funkcionāli ir pakļauta Aknīstes novada pašvaldībai. 

4. Sadarbības grupa savā darbībā ievēro Satversmi, likumus, Ministru kabineta 

noteikumus, Aknīstes novada pašvaldības saistošos noteikumus, lēmumus, 

rīkojumus un šo nolikumu. 

 

II. Sadarbības grupas uzdevumi, pienākumi un tiesības 

5. Sadarbības grupas pamatuzdevumi noteikti Ministru kabineta noteikumos par 

institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā. 

6. Sadarbības grupas papildus uzdevumi: 

6.1. Izteikt priekšlikumus Aknīstes novada pašvaldībai par bērna augšanai, 

attīstībai, uzvedības korekcijai nepieciešamo pakalpojumu attīstīšanu 

pašvaldības administratīvajā teritorijā; 

6.2. Realizēt pakāpeniskuma principu darbā ar bērnu, kurš pieļauj pārkāpumus, 

un viņa ģimeni, lai sociālpsiholoģiskās, pedagoģiskās un administratīvās 

ietekmēšanas metodes būtu atbilstošas izdarītajiem pārkāpumiem un bērna 

vecumam. 

7. Sadarbības grupas pienākumi: 

7.1. Koordinēt preventīvos pasākumus ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem; 

7.2. Koordinēt nepieciešamās palīdzības sniegšanu ģimenēm, kurās nav 
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pietiekami nodrošināta bērnu attīstība un audzināšana, ievērojot bērna 

labākās intereses; 

7.3. Neizpaust informāciju par fizisko personu datiem, kas kļuvuši zināmi, 

pildot Sadarbības grupas locekļa pienākumus; 

7.4. Ievērot konfidencialitātes un profesionālās ētikas principus.  

8. Sadarbības grupai ir tiesības: 

8.1. Pieaicināt sadarbības grupā speciālistus no Ministru kabineta noteikumos 

par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā minētajām valsts un 

pašvaldības iestādēm un institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, kā arī 

pieaicināt citus speciālistus vai pieprasīt no viņiem nepieciešamo 

informāciju Ministru kabineta noteikumos par institūciju sadarbību bērnu 

tiesību aizsardzībā minētajā gadījumā; 

8.2. Savas kompetences ietvaros pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldības 

iestādēm problēmsituācijas risināšanai nepieciešamo informāciju; 

8.3. Uzaicināt uz Sadarbības grupas sanāksmēm bērnus un viņu likumiskos 

pārstāvjus.  

 

III. Sadarbības grupas organizatoriskā struktūra 

9. Sadarbības grupu 5 (piecu) locekļu sastāvā veido, tajā iekļaujot pārstāvjus no 

Ministru kabineta noteikumos par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā 

minētajām pašvaldības iestādēm, kuru ikdienas pienākumi saistīti ar bērniem 

vai ģimenēm ar bērniem, un kuriem ir speciālās zināšanas bērnu tiesību 

aizsardzības jomā.  

10. Pārstāvjus darbam Sadarbības grupā izvirza attiecīgā iestāde, institūcija vai 

organizācija. Sadarbības grupas sekretāru ievel sadarbības grupas dalībnieki no 

sadarbības grupas locekļu loka. 

11. Sadarbības grupas sastāvā ir: 

11.1. Sadarbības grupas vadītājs; 

11.2. Sadarbības grupas vadītāja vietnieks; 

11.3. Sadarbības grupas locekļi. 

12. Sadarbības grupas darbu vada un tās darbu organizē Sadarbības grupas vadītājs, 

bet Sadarbības grupas vadītāja prombūtnes laikā – Sadarbības grupas vadītāja 

vietnieks, kurus no sava vidus ievel Sadarbības grupas locekļi uz Ministru 

kabineta noteikumos par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā noteikto 

termiņu. 

13. Sadarbības grupas vadītājs: 

13.1. Plāno un organizē Sadarbības grupas darbu; 

13.2. Sagatavo un apstiprina Sadarbības grupas sanāksmju darba kārtību; 

13.3. Nosaka Sadarbības grupu sanāksmju laiku un datumu un ne vēlāk kā 3 

(trīs) darbdienas pirms Sadarbības grupas sanāksmes elektroniski nosūta 

Sadarbības grupas locekļiem informāciju par Sadarbības grupas sanāksmes 

sasaukšanu un darba kārtībā izskatāmajiem jautājumiem; 

13.4. Vada Sadarbības grupas sanāksmes; 

13.5. Paraksta Sadarbības grupas sanāksmju protokolus, korespondenci un 

citus Sadarbības grupas dokumentus; 

13.6. Organizē un nodrošina Aknīstes novada domes lēmumu projektu 

sagatavošanu jautājumos, kas ir Sadarbības grupas kompetencē. 

14. Sadarbības grupas vadītāja vietnieks pilda Sadarbības grupas vadītāja 

pienākumus viņa prombūtnes laikā. 

15. Sadarbības grupas sekretārs: 

15.1. Pēc Sadarbības grupas vadītāja ierosinājuma, pieaicina uz Sadarbības 
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grupas sanāksmi speciālistus, kuru piedalīšanās Sadarbības grupas 

sanāksmē ir nepieciešama; 

15.2. Sadarbības grupas vadītāja uzdevumā izstrādā Sadarbības grupas 

sanāksmēs izskatāmos materiālus un citus dokumentu projektus; 

15.3. Veic Sadarbības grupas kontaktpersonas funkcijas; 

15.4. Protokolē Sadarbības grupas sanāksmes un paraksta Sadarbības grupas 

sanāksmes protokolu; 

15.5. Nodrošina informācijas apmaiņu starp Sadarbības grupas locekļiem, 

ievērojot normatīvo aktu prasības fizisko personu datu aizsardzības 

jomā; 

15.6. Kārto Sadarbības grupas lietvedību, nodrošina dokumentu noformēšanu, 

glabāšanu un nodošanu Aknīstes novada pašvaldības arhīvā; 

15.7. Veic Sadarbības grupas sanāksmju apmeklētības uzskaiti.  

16. Sadarbības grupas locekļi: 

16.1. Piedalās Sadarbības grupas sanāksmēs; 

16.2. Informē Sadarbības grupu par viņu pārstāvētās iestādes viedokli 

Sadarbības grupas sanāksmē izskatāmajā jautājumā; 

16.3. Informē sevis pārstāvēto iestādi par Sadarbības grupas sanāksmē 

pieņemtajiem lēmumiem; 

16.4. Sniedz priekšlikumus Sadarbības grupas darba organizācijas 

uzlabošanai. 

 

IV. Sadarbības grupas darba organizēšana 

17. Sadarbības grupas sanāksmes notiek pēc vajadzības, bet ne retāk kā noteikts 

Ministru kabineta noteikumos par institūciju sadarbību bērnu tiesību 

aizsardzībā. 

18. Sadarbības grupa par katru bērnu, par kuru ir saņemta informācija, iekārto 

atsevišķu nepilngadīga profilakses lietu (1.pielikums). 

19. Sadarbības grupa par katru tās kompetencē esošu jautājumu pieņem 

protokollēmumu par Sadarbības grupas locekļu pārstāvēto iestāžu un 

institūciju veicamajiem uzdevumiem, ievērojot to kompetenci. 

20. Sadarbības grupa protokollēmumus pieņem atklāti balsojot, ar vienkāršu balsu 

vairākumu. Katram Sadarbības grupas loceklim ir viena balss. Ja balsu skaits 

sadalās vienādi, izšķirošā ir Sadarbības grupas vadītāja balss. 

21. Sadarbības grupa ir lemttiesīga, ja tās sanāksmē piedalās ne vairāk kā puse no 

Sadarbības grupas locekļiem.  

22. Ja Sadarbības grupas sanāksmē piedalās uzaicinātās personas, par to izdarāms 

ieraksts Sadarbības grupas sanāksmes protokolā. Pieaicinātajām personām nav 

balsošanas tiesību. Pieaicināto personu viedoklim, vērtējumam, atzinumam ir 

rekomendējošs raksturs. 

 

 

 

Aknīstes novada domes priekšsēdētāja    V.Dzene 
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1.pielikums 

Aknīstes novada 

pašvaldības domes 

20.12.2017. lēmumam 

(prot.Nr.20, 24.§.) 

 

 

NEPILNGADĪGĀ PROFILAKSES LIETA NR.___________ 

 

Pašvaldība                                                         Iekārtošanas datums 

20___.________________ 

 

Pamatojums__________________________________________________________

____________________________________________________________________-

_____________________________________________________________________ 

 

I. Informācija par nepilngadīgo un ģimeni 

 

1. Vārds, uzvārds 

__________________________________________________________________ 

2. Personas kods _____________________________________________________ 

3. Dzīvesvietas adrese (deklarētā un faktiskā), durvju kods ___________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. stacionārais tālr. ___________ n/g tālr. ____________ vecāku tālr. 

________________ 

5. Mācību (darba) vieta 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Ģimenes ārsts _____________________________________________________ 

7. Ģimenes locekļi un citi adresē dzīvojošie 

Nr. 

p.k. 

Vārds, uzvārds Personas 

kods 

Radniecība Nodarbošanās Ienākumi 

      

      

      

      

      

      

      

 

8. Kontaktpersonas (radinieki, draugi, paziņas) 

Nr. 

p.k. 

Vārds, uzvārds Attiecības, 

kontakts 

Dzīvesvieta, tālrunis Piezīmes 

(nodarbošanās, 

u.c.) 
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9. Uzticības persona _________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

10. Profilakses lieta noslēgta 

_________________________________________________________________ 

11. Pamatojums 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____________________________ 

12. Darbinieks 

_________________________________________________________________ 
(paraksts, datums) 

 

II. Risku un vajadzību novērtējums nepilngadīgajam 

________________________________________________________________ 

 

Novērtējumu veica 

__________________________________________________________  
(vārds, uzvārds, dienests un amats) 

20___._______________ 

 

1. Nepilngadīgā likumpārkāpumi                                                               

Komentāri: 

a. iepriekš ir bijis NL uzskaitē (A vai L) _____  

b. administratīvi sodīts (cik reizes?) _____  

c. piemēroti audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi  

d. izdarīja noz. nodarījumu, atteikts uzsākt KP  

e. izdarīja noz. nodarījumu, KP izbeigts  

f. izdarīja noz. nodarījumu, notiek izmeklēšana  

g. notiesāts, bet sods nav saistīts ar brīvības 

atņemšanu 

 

h. atgriezies no ieslodzījuma pēc soda izciešanas  

i. atgriezies no mācību un pāraudzināšanas 

iestādes 

 

j.   

k.   

Riska līmenis : Zems         Vidējs         Augsts      

 

2. Vecāku vai citu likumisko pārstāvju raksturojums                             

Komentāri: 

a. izdarītie likumpārkāpumi (kam, kādi?)  

b. finansiālas problēmas  

c. vardarbība ģimenē (no kā?)  

d. smaga ģimenes trauma (kam, kāda?)  

e. narkotiku/ alkohola lietošana (kam?)  

f. kulturālas īpatnības (kādas?)  

g. konfliktējoši vecāki  

h. psihiatra uzskaitē (kam?)  
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i.   

Riska līmenis : Zems         Vidējs         Augsts      

 

3. Vecāku vai citu likumisko pārstāvju attieksmes  

pret bērnu audzināšanu raksturojums                                                 

Komentāri: 

a. bērna atstāšana novārtā (fizisko vajadzību 

ignorēšana) 

 

b. emocionālo vajadzību ignorēšana  

c. pasivitāte bērnu audzināšanā  

d. nepamatota bērna aizstāvēšana  

e. vecāki nesadarbojas  

f. apzināti veido bērnu pretlikumīgu uzvedību  

g. vardarbīga izturēšanās pret bērnu  

h. pārtrauktas aprūpes tiesības  

i. atņemtas apgādības tiesības  

j.   

Riska līmenis : Zems         Vidējs         Augsts     

 

4. Nepilngadīgā attiecības ar vecākiem  

vai citiem likumiskiem pārstāvjiem                                                      

Komentāri: 

 

a. nav kontakta   

b. konfliktē ar vecākiem  

c. ignorē vecāku prasības  

d. n/gadīgais izturas vardarbīgi  

e. n/gadīgais izmanto vecākus  

f. sistemātiski melo vecākiem  

g. kopā ar vecākiem nedzīvo, attiecības neuztur  

h.   

i.   

Riska līmenis : Zems         Vidējs         Augsts     

 

5. Nepilngadīgā veselības stāvokļa raksturojums                                      

Komentāri: 

 

a) bieži slimo  

b) smaga vai hroniska slimība (kāda?)  

c) smaga trauma (kāda?)  

d) invaliditāte  

e) tieksme sevi ievainot  

f) smēķēšana  

g) alkohola lietošana  

h) narkotisko vielu lietošana  

i) toksisko vielu lietošana  

j)   

k)   

Riska līmenis : Zems         Vidējs         Augsts     
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6. Nepilngadīgā izglītības iestādes apmeklējums, sekmes un uzvedība        

Komentāri: 

a. bieži attaisnoti kavējumi  

b. bieži neattaisnoti kavējumi  

c. skolu neapmeklē  

d. mācības nepadodas  

e. ir nesekmīgs (cik priekšmetos?)  

f. nav vērtējuma (cik priekšmetos?)  

g. traucējoša uzvedība klasē  

h. destruktīva uzvedība skolas teritorijā  

i. iestādes iekšējās kārtības noteikumu 

neievērošana 

 

j. vardarbīga uzvedība  

k. problēmas attiecībās ar vienaudžiem  

l. problēmas attiecībās ar skolēniem  

m.   

n.   

Riska līmenis : Zems         Vidējs         Augsts     

 

7. Nepilngadīgā attiecības ar vienaudžiem                                                               

Komentāri: 

a. draugu, paziņu nav  

b. gadījuma draugi un paziņas  

c. vecāki bērna draugus nepazīst  

d. draugi un paziņas neatbilstoši vecuma grupai  

e. draugi – likumpārkāpēji  

f. pats ir negatīva autoritāte  

g. vienmēr pakļaujas draugu negatīvai ietekmei  

h.   

i.   

Riska līmenis : Zems         Vidējs         Augsts     

   

8. Nepilngadīgā intereses un brīvā laika pavadīšana                                                 

Komentāri: 

a. nav organizēts brīvais laiks  

b. nav noteiktu interešu   

c. neregulāri apmeklē aktivitātes  

d. negatīva brīvā laika izmantošana  

e. visu brīvo laiku pavada pie datora  

f.   

g.   

Riska līmenis : Zems         Vidējs         Augsts     

    

9. Nepilngadīgā emocionālais/psiholoģiskais raksturojums 

Komentāri: 

a. Paaugstināts trauksmes līmenis  

b. Depresija/nomākta pašsajūta  

c. Nedrošība/neuzticēšanās  

d. Vainas sajūta  

e. Neadekvātas emocionālas izteiksmes  
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f. Dusmas/impulsivitāte  

g. Sevis apdraudoša uzvedība  

h. Suicidālas domas (domas par pašnāvību)  

i. Regresija/vecumam neatbilstoša uzvedība  

j. Neatbilstoša seksuāla uzvedība  

k. Zems pašvērtējums  

l.   

m.   

n.   

 

10. Nepilngadīgā pozitīvie resursi 

Komentāri: 

a. Interesē sports  

b.   

c.   

d.   

e.   

f.   

g.   

h.   

 

Risku un vajadzību apkopojums 
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Zems            
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Pozitīva 
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Kopumā riska līmenis (komentāri, pamatojums): 

 

 

 

 

 
 

 


