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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. 
 

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. 

 

 
Domes priekšsēdētāja                                                                                                 V.Dzene 
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APSTIPRINĀTI 

Aknīstes novada domes sēdē 

2017.gada 20.decembrī (protokols Nr.20, 22.#) 

 

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: 

„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: 
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”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. 

 

 

Domes priekšsēdētāja       V.Dzene 

 

 


