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Aknīstes novada domes 2017.gada 25.janvāra saistošajiem noteikumiem 

Nr.5/2017 

„Grozījums Aknīstes novada domes 2009.gada 26.augusta saistošajos 

noteikumos Nr.4 „Par sociālo aprūpi mājās Aknīstes novada pašvaldības 

iedzīvotājiem”” 

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 par sociālo 

palīdzību savā administratīvajā teritorijā. Atbilstoši likuma 

„Par sociālo drošību” 11.pantu un Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likuma 3., 9., 18., 20., 22.pantu, sociālo 

palīdzību ir pilntiesīgas iegūt personas, kuras atbilst šo 

pantu noteikumiem un kuras nav spējīgas nodrošināt sevi 

pašu spēkiem, tādēļ no tā izriet, ka pašvaldībai ir 

pienākums nodrošināt šādām personām iespēju saņemt 

atbilstošo sociālo palīdzību. Izvērtējot Aknīstes novada 

domes 2009.gada 26.augusta saistošos noteikumus Nr.4 

„Par sociālo aprūpi mājās Aknīstes novada pašvaldības 

iedzīvotājiem”, tika secināts, ka noteikumi ir jāpapildina ar 

jaunu punktu. 

2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošo noteikumu grozījumu tiks panākta taisnīgāka 

sociālās palīdzības sniegšana. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Saistošo noteikumu grozījuma 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. 

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Speciāli līdzdalības pasākumi nav veikti, konsultācijas ar 

privātpersonām nav notikušas. Saistošo noteikumu 

grozījuma projekts izskatīts Aknīstes novada pašvaldības 

Sociālo jautājumu komitejā.  

 

Domes priekšsēdētāja        V.Dzene    

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


        

 
 

 

 

 

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 

                    APSTIPRINĀTI 

Aknīstes novada domes sēdē 

2017.gada 25.janvārī (protokols Nr.2, 29.#) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.5/2017 

“Grozījums 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 pašvaldības iedzīvotājiem” 

šādu grozījumu: 

1.1. Papildināt noteikumus ar 6.1.1.apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā: 

“6.1.1. Ja klients normatīvajos aktos noteiktā kārtībā atzīts par trūcīgu personu.” 

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

kārtībā. 
 

 

Domes priekšsēdētāja        V.Dzene 
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