
Palīdzēsim izplaukt ziedam!

Problēmas  
jārisina sarunās

Konkursu cer atkārtot

Aicina ministriju uz sapratni

3.2009. gada 7. marts

Aizkraukles novada domes 
un Jelgavas inovāciju centra rī-
kotajā biznesa ideju konkursā 
tika iesniegti tikai trīs ideju pie-
teikumi. Viens darbs neatbilda 
nolikumam, jo konkursā drīk-
stēja piedalīties tikai Aizkrauk-
les novadā dzīvojošās personas. 
Konkursa nolikumā bija no-
teikts minimālais dalībnieku 
skaits – pieci, tāpēc darbi netika 
vērtēti. Sarunā ar Jelgavas ino-

vāciju centra pārstāvjiem tika 
atzīts, ka lietderīgi būtu šādu 
konkursu veidot tad, kad Aizkr-
auklē savu darbu uzsāks biznesa 
inkubators, kā arī kļūs skaidrāka 
ekonomiskā situācija.  Acīmre-
dzot pašlaik Aizkrauklē cilvēki 
ļoti piesardzīgi vērtē savas ie-
spējas kļūt par uzņēmējiem.

Aizkraukles novada dome un 
Jelgavas inovāciju centrs turpi-
nās sadarboties.

Aizkraukles novada dome 
nosūtījusi vēstuli Izglītības un 
zinātnes ministrei ar lūgumu at-
balstīt Aizkraukles arodvidus-
skolu un nomaksāt skolas uz-
krātos parādus par siltumener-
ģijas un ūdens apgādes pakalpo-
jumiem. 16. februārī skolas 
parāds par komunālajiem pa-
kalpojumiem sasniedza vairāk 
nekā 40 tūkstošus latu, no tiem 
par siltumu – vairāk nekā 36 tūk-
stoši latu.

Aizkraukles arodvidusskolai 

grūtības ar komunālo pakalpo-
jumu apmaksāšanu sākušās pa-
gājušā gada martā, kad skola 
nav samaksājusi vairāk nekā 
2000 latu par siltumenerģiju. 
Pārējos mēnešos parāds tikai 
pieaudzis. Šāds  parāds apdraud 
Aizkraukles pilsētas turpmāko  
siltumapgādi. 

Aizkraukles novada dome ai-
cina ministriju izskatīt šo jautā-
jumu un sniegt palīdzību skolai, 
pretējā gadījumā šo pakalpoju-
mu piegādi skolai atslēgs.

Ja vēlaties palīdzēt un sniegt 
atbalstu bērnam, kuram liegta 
iespēja augt savā ģimenē, kļūs-
tiet par audžuģimeni.

Audžuģimene bārenim vai 
bez vecāku gādības palikušam 
bērnam nodrošina aprūpi līdz 
brīdim, kamēr bērns var at-
griezties savā ģimenē vai, ja tas 
nav iespējams, tiek adoptēts vai 
viņam nodibināta aizbildnība. 
Lai pretendētu uz audžuģime-
nes statusu, jābūt vecumā no 25 
līdz 60 gadiem.

Ko nozīmē būt par audžu-
ģimeni?

* Jūs dodat mīlestību un mā-
jas sajūtu bez vecāku gādības 
palikušam bērnam. 

* Jūsu mājas uz laiku kļūst 
par mājām kādam bērnam, ku-
ra vecāki nevar vai negrib par 
viņu rūpēties.

* Jūs dodat iespēju bērnam 

augt labvēlīgā ģimeniskā vidē 
nevis bērnu namā. 

* Audžuģimene gūst iespēju 
mācīties.

Kā kļūt par audžuģimeni?
1. Jāgriežas dzīvesvietas bā-

riņtiesā, uzrādot personu aplie-
cinošus dokumentus, jāiesniedz 
iesniegums noteiktā formā par 
audžuģimenes statusa piešķir-
šanu, kā arī ārsta izziņa par ve-
selības stāvokli.

2. Bāriņtiesa mēneša laikā iz-
skata dokumentus, izpēta laulāto 
(personas) dzīves apstākļus, kā 
arī motivāciju un spējas audzināt 
bērnu.

3. Bāriņtiesa sniedz atzinu-
mu par laulāto (personas) pie-
mērotību audžuģimenes pienā-
kumu veikšanai.

4. Audžuģimene bez maksas 
noklausās mācību kursu.

5. Bāriņtiesa 15 dienu laikā pēc 

mācību kursa beigām veic pār-
runas ar laulātajiem (personu) 
un pieņem lēmumu par audžu-
ģimenes statusa piešķiršanu vai 
atteikumu piešķirt audžuģime-
nes statusu.  

6. Tiek noslēgts līgums starp 
audžuģimeni un pašvaldību. 

Audžuģimene saņem:
- atlīdzību 80 latu mēnesī ne-

atkarīgi no audzināšanā nodo-
to  bērnu skaita;

- pabalstu bērna uzturam (ne 
mazāku par 27 latiem mēnesī) un 
pabalstu apģērba un mīkstā in-
ventāra iegādei pašvaldības no-
teiktā apmērā. Pabalsta vietā var 
izsniegt apģērbu, apavus un citas 
bērnam nepieciešamas lietas;

- pašvaldības sociālā darbi-
nieka atbalstu un palīdzību 
problēmu risināšanā.

Ieinteresētajām ģimenēm griez-
ties dzīvesvietas bāriņtiesā.

Aija Tukiša, 
Probācijas dienesta Aizkraukles 
TSV vadītāja

Valsts probācijas dienests Iz-
līgumu krimināllietās starp cie-
tušo un likumpārkāpēju ar ap-
mācīta starpnieka piedalīšanos 
organizē no 2005. gada. Noti-
kuši gandrīz 2000 izlīgumu visā 
Latvijā, tajā skaitā 19 Aizkrauk-
les teritoriālajā struktūrvienībā. 
Izlīguma procesā likumpārkā-
pējam ir iespēja cietušajam iz-
skaidrot savas rīcības iemeslus 
un lūgt piedošanu. Izlīgums var 
mīkstināt sodu atkarībā no no-
darījuma vai arī būt par pama-
tu atbrīvošanai no kriminālat-
bildības. Savukārt cietušajam ir 
iespēja saņemt atvainošanos, 
paust savu viedokli un sajūtas 
par notikušo, saglabājot neitrā-
las attiecības ar likumpārkāpē-
ju.

Latvijā pēc Norvēģijas piere-
dzes sākta brīvprātīgo starpnie-
ku sagatavošana izlīguma veik-
šanai. Nākamajā gadā dienests 
cer apmācīt līdz 50 brīvprātīgo. 
No Aizkraukles rajona veikt 
brīvprātīgā starpnieka pienā-
kumus pieteicās tikai viens cil-
vēks – Inga Ābola. Viņa ir biro-
ja vadītāja, bet ārpus darba viņa 
ir brīvprātīgā Izlīguma starp-
niece starp cietušo un likum-
pārkāpēju Aizkraukles rajonā.

Daži jautājumi Ingai Ābolai:
Kas ir brīvprātīgais starp-

nieks? Kā Jūs nezinātājam iz-
skaidrotu šo jēdzienu?

Brīvprātīgais ir cilvēks, kurš 
vēlas labprātīgi sniegt savu at-
balstu!

Kā Jūs raksturotu tos cilvē-
kus, kuri izvēlas strādāt brīv-
prātīgi? Kas viņiem ir būtisks: 
vajadzība pēc pašīstenošanās, 

cieņas, atzinības? 
Šiem cilvēkiem svarīgs ir 

gandarījums par padarīto un 
vēlme padarīt sabiedrību un 
cilvēkus labsirdīgākus.

Kāpēc izvēlējāties pieteikties 
brīvprātīgajam darbam? Kas Jūs 
motivē darboties brīvprātīgi? 

Galvenokārt mani interesē 
pats sarunas process. Esot par 
starpnieku izlīgumā, ceru attīs-
tīt savas prasmes un talantus 
šajā jomā. Tā kā izlīgums Latvi-
jā vēl nav īpaši populārs, ar sa-
vu darbu gribu informēt cilvē-
kus un sabiedrību par iespējām 
īstenot izlīgumu. Valstiski šis ir 
lielisks veids, kā ietaupīt valsts 
līdzekļus, jo izlīgums ir ātrāks 
un izmaksā mazāk nekā tiesā-
šanās. Vēl labāk – gan cietuša-
jam, gan pašam likumpārkāpē-
jam tas nemaksā neko! Viņi var 
tikai iegūt, pārrunājot notiku-
šo. Nenoliedzami, arī pati vēlos 
gūt gandarījumu par labi pa-
veiktu darbu.

Kāpēc ir nepieciešams starp-
nieks izlīgumā? 

Starpnieks vada sarunu, kon-
trolē procesa gaitu, sarunas 
process tiek virzīts uz pozitīvu 
rezultātu. Svarīgi sarunas gaitā 
atrisināt emocionālās problē-
mas, kas ir radušās starp cietu-
šo un vainīgo.

Kādas, Jūsuprāt, īpašības un 
pieredze nepieciešama, lai kļūtu 
par izlīguma starpnieku? 

Starpniekam jābūt neitrālam, 
labam klausītājam, pieklājīgam, 
komunikablam, neieinteresētam 
par labu vienam vai otram izlī-
guma dalībniekam, atvērtam, 
arī drosmīgam! Katrs izlīgums 
ir citāds, un no katra izlīguma 
arī pats starpnieks var gūt jau-
nu pieredzi.

Saistošie noteikumi Nr. 2
Apstiprināti ar Aizkraukles novada domes

2009. gada 26. februāra lēmumu Nr. 68 (protokols Nr. 2, 24. §.)

PAR PABALSTIEM VESELĪBAS APRŪPEI  
AIZKRAUKLES NOVADĀ

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu un 43. panta trešo daļu. 

I VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Šie saistošie noteikumi nosaka pabalstu veidus, 

pabalstu apmēru, to piešķiršanas un saņemšanas 
kārtību, kā arī lēmumu par pabalstu piešķiršanu, 
apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Tiesības saņemt pabalstus ir personām, ku-
ras ir deklarējušas savu dzīvesvietu un dzīvo Aiz-
kraukles novadā.

3. Šajos noteikumos minētie pabalsti tiek pie-
šķirti arī tad, ja persona (ģimene) nav trūcīga vai 
maznodrošināta.

4. Pabalstu izmaksu organizē Aizkraukles no-
vada pašvaldība, savā darbībā ievērojot  pastāvo-
šo likumdošanu un normatīvo aktu prasības un 
šos noteikumus. 

5. Šie noteikumi ir saistoši Aizkraukles novada 
administratīvajā teritorijā.

II  PABALSTU VEIDI
6. Aizkraukles novada pašvaldība no budžeta 

līdzekļiem izmaksā šādus pabalstus:
6.1. pabalsts ārstēšanās, medikamentu un higi-

ēnas preču (pamperu, katetru u.c.) iegādes izde-
vumu daļējai segšanai 1.grupas invalīdiem, bēr-
niem invalīdiem un personām ar funkcionāliem 
traucējumiem;

6.2. pabalsts donoriem;
6.3. brīvpusdienas bērniem, kuri ir aizbildnībā.
III  PABALSTU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
7. Pabalstus persona vai tā likumiskais pārstā-

vis (turpmāk – persona) pieprasa Aizkraukles 
novada domes sociālajā dienestā.

8. Lai pieņemtu lēmumu par pabalsta piešķir-
šanu, personai jāiesniedz:

8.1. personas vai tās likumisko pārstāvju ienā-
kumus un materiālo stāvokli apliecinoši doku-
menti (dokumenti, kas apliecina personas un tās 
ģimenes locekļu ienākumus, īpašumus un uzkrā-
jumus, noslēgtos uzturlīgumus un dāvinājuma 
līgumus, izsniegtos aizdevumus un parādsaistī-
bas) un jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija;

8.2. izziņa par deklarēto dzīvesvietu;
8.3. invaliditāti apliecinoša dokumenta kopija 

vai ģimenes ārsta izziņa;
8.4. bāriņtiesas lēmums par aizbildnību;
8.5. rakstisks iesniegums. 
IV PABALSTS ĀRSTĒŠANĀS, MEDIKA-

MENTU UN HIGIĒNAS PREČU IEGĀDES 
IZDEVUMU DAĻĒJAI SEGŠANAI 1.GRUPAS 
INVALĪDIEM, BĒRNIEM AR INVALIDITĀ-
TI UN PERSONĀM AR FUNKCIONĀLIEM 
TRAUCĒJUMIEM

9. Pabalsts tiek piešķirts personām, kuras ir 
1.grupas invalīdi, bērniem ar invaliditāti un per-
sonām ar funkcionāla rakstura traucējumiem.

10. Pabalsts tiek piešķirts, pamatojoties uz izde-
vumus apliecinošiem dokumentiem (kases čeka, 
stingrās uzskaites kvīts vai faktūrrēķina oriģināls, 
kurā norādīts sociālā pabalsta prasītāja vārds, uz-
vārds, personas kods, maksājuma mērķis un sa-
maksas mērķis un kuri izsniegti ne agrāk kā pirms 
sešiem mēnešiem uz iesniegšanas brīdi). Pierādītie 
izdevumi tiek segti 50% apmērā.

11. Pabalsta apmērs ir līdz Ls 120 gadā.
12. Atsevišķos gadījumos medicīnas un higi-

ēnas preču iegādes izdevumu segšanai, iesnie-
dzot ārsta izsniegtu izziņu par to nepieciešamību 
veselības stāvokļa uzturēšanai un izvērtējot si-
tuāciju, var piešķirt pabalstu 100% apmērā līdz 
minimālās darba algas apmēram gadā. 

V   PABALSTS DONORIEM
13. Pabalsts donoriem tiek piešķirts personām, 

kuras ir nodevušas asinis.
14. Pabalsta donoriem apmērs ir Ls 3,- pēc kat-

ras asins nodošanas reizes.
VI   BRĪVPUSDIENAS BĒRNIEM, KURI IR 

AIZBILDNĪBĀ
15. Brīvpusdienas bērniem, kuri ir aizbildnībā, 

tiek piešķirtas divas reizes gadā – uz I un II mā-
cību semestri.

16. Pabalsta apmēru vienam skolēnam vienai 
dienai ar lēmumu nosaka sociālais dienests mā-
cību gada sākumā.

VII   LĒMUMA  APSTRĪDĒŠANAS UN PĀR-
SŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA

17. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai attei-
kumu pieņem Sociālā dienesta vadītāja un pazi-
ņo iesniedzējam, informējot par lēmuma apstrī-
dēšanas kārtību.

18. Sociālā dienesta lēmumu par pabalsta pie-
šķiršanu vai atteikumu var apstrīdēt Aizkraukles 
novada domē, iesniedzot iesniegumu domes 
priekšsēdētājam.

19. Aizkraukles novada domes lēmumu li-
kumdošanā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Ad-
ministratīvajā rajona tiesā.

VIII   NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
20. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā 

„Domes Vēstis”, izliekami novada domes un Aiz-
kraukles pagasta ēkās un tie stājas spēkā nākoša-
jā dienā pēc to publicēšanas likuma „Par pašval-
dībām” 45. panta kārtībā.

Domes priekšsēdētājs  V.  Plūme


