ĶEKAVAS NOVADA DOME
Gaismas iela 19 k-9 -1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123,
tālrunis 67935803, e-pasts: novads@kekava.lv

Apstiprināti
ar Ķekavas novada domes
2018.gada 26.jūnija sēdes
lēmumu Nr. 14. (protokols Nr.17)
Saistošie noteikumi Nr. 10/2018

Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2015.gada 24.septembra saistošajos
noteikumos Nr. 14/2015 „Pašvaldības pabalsti Ķekavas novada iedzīvotājiem,
neizvērtējot ienākumus”
Izdoti saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu

Izdarīt Ķekavas novada pašvaldības 2015.gada 24.septembra saistošajos noteikumos
Nr.14/2015 „Pašvaldības pabalsti Ķekavas novada iedzīvotājiem, neizvērtējot ienākumus”,
apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2015.gada 24.septembra sēdes lēmumu Nr.4.§, 2., (protokols
Nr.27), precizēti ar Ķekavas novada domes 2015.gada 12.novembra sēdes lēmumu Nr.4.§, 1.,
(protokols Nr.31), šādus grozījumus:
1.

Saistošo noteikumu 9.2. apakšpunktā aizstāt skaitli un vārdu “150,00 euro” ar skaitli un
vārdu “200,00 euro”.

2.

Izteikt saistošo noteikumu 11.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
“11.2.2. ārstniecības iestādes vai sertificētā speciālista izrakstīts rēķins vai čeki ar
rekvizītiem (bērna vārds, uzvārds, personas kods) par medikamentu iegādi ne vēlāk kā trīs
mēnešu laikā no izdevumu rašanās brīža;”

3.

Papildināt saistošos noteikumus ar 11.2.3. punktu šādā redakcijā:
“11.2.3. apmaksa par saņemto rehabilitācijas pakalpojumu vai medikamentu iegādi tiek
veikta 10 (desmit) darba dienu laikā.”

4.

Papildināt saistošos noteikumus ar 13.1 punktu šādā redakcijā:
“13.1 Ziemassvētku pabalsts saldumu paciņas veidā.
13.11. Ziemassvētku pabalsts saldumu paciņas veidā līdz 6,00 euro piešķir sekojošām
iedzīvotāju grupām:
- pensionāriem (valsts vecuma pensiju saņēmējiem);
- personām ar I, II grupas invaliditāti;
- politiski represētām personām;
- Černobiļas AES avārijas seku likvidatoriem;
- Ķekavas novadā deklarētiem pirmsskolas vecuma bērniem, kuri dzimuši
pirms saņēmēju sarakstu sagatavošanas datuma (1.oktobra) līdz 6 gadu
vecumam ieskaitot.
13.12. Ziemassvētku pabalstu saldumu paciņas veidā piešķir pamatojoties uz saņēmēju
sarakstu, izveidotu no Iedzīvotāju reģistrā pieejamiem personu datiem, kas
pieejami uz kalendārā gada 1. oktobri.
13.13. Sociālais dienests organizē saldumu paciņu iegādi un paciņu izsniegšanu līdz
nākamā gada 31.janvārim.”

Sēdes vadītāja:

(PARAKSTS*)

V.Baire

Saistošo noteikumu Nr. 10/2018
„Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2015.gada 24.septembra saistošajos noteikumos
Nr.14/2015 „ Pašvaldības pabalsti Ķekavas novada iedzīvotājiem, neizvērtējot ienākumus””
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta

Norādāmā informācija

sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Saistošie noteikumu grozījumi izstrādāti, lai palielinātu
pašvaldības pabalstu tuvinieka apbedīšanas gadījumā, noteiktu
Ziemassvētku pabalsta saldumu paciņas veidā piešķiršanas
nosacījumus, kā arī precizētu piešķiršanas nosacījumus
pašvaldības pabalstam bērniem - personām ar invaliditāti.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu grozījumu projektā paredzēts palielināt
apbedīšanas pabalsta apmēru, pirmoreiz paredzēts Ziemassvētku
pabalsts saldumu paciņas veidā, kā arī precizēti piešķiršanas
nosacījumi pašvaldības pabalstiem bērniem - personām ar
invaliditāti.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz budžetu

Apbedīšanas pabalsta palielināšana un Ziemassvētku pabalsta
saldumu paciņas veidā piešķiršana - neietekmēs pašvaldības
budžetu 2018.gadā.
Apbedīšanas pabalsta palielināšana, ņemot vērā vidēji gadā
mirušo skaitu ~ 190, varētu sastādīt ~ 9 500,00 euro gadā.
Ziemassvētku pabalstam saldumu paciņu veidā 2018.gada budžetā
ir paredzēti 28 000,00 euro (7000 x 4,00).

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Institūcija, kurā persona var vērsties saistošo noteikumu
piemērošanā, ir Ķekavas novada pašvaldības iestāde „Sociālais
dienests”.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Nav notikušas.

Sēdes vadītāja:

(PARAKSTS*)

V.Baire

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.
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