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
2020.gada 12.marta sēdes
lēmumam Nr. 9. (protokols Nr. 8.)
Saistošie noteikumi Nr. 9/2020

Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2016.gada 8.decembra saistošajos
noteikumos Nr. 22/2016 „Sociālā palīdzība Ķekavas novadā”
Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 3.panta 1.1, 2. un 3. daļu, 33.panta 2. daļu,
35.panta 3. un 4. daļu

Izdarīt Ķekavas novada pašvaldības 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos
Nr.22/2016 „Sociālā palīdzība Ķekavas novadā”, apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2016.gada
8.decembra sēdes lēmumu Nr.4.§ 1. (protokols Nr. 33.), šādus grozījumus:
1.

Izteikt saistošo noteikumu 19.punkta otro teikumu šādā redakcijā:
„Iesniegumu var iesniegt arī elektroniskā veidā, ja tas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
ir parakstīts ar elektronisko parakstu, vai izteikt mutvārdos valsts valodā.”;

2.

Izteikt saistošo noteikumu 38.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
„38.2. pārtikas produkti ne biežāk kā reizi sešos mēnešos (trūcīgām un krīzes situācijā
nonākušām ģimenēm (personām)) – 1,50 euro apmērā dienā, apmaksājot pārtikas produktus
atbilstoši darba dienu skaitam.

3.

Izteikt saistošo noteikumu 38.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
„38.3. pārtikas produkti ne biežāk kā reizi sešos mēnešos maznodrošinātam atsevišķi
dzīvojošam pensionāram vai maznodrošinātai atsevišķi dzīvojošai personai ar I vai II grupas
invaliditāti – 1,50 euro apmērā dienā, apmaksājot pārtikas produktus atbilstoši darba dienu
skaitam”;

4.

Papildināt saistošos noteikumus ar 38.3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
„38.3.1 Ja iesniegums par pārtikas produktu piešķiršanu tiek iesniegts pēc mēneša 20.datuma,
pārtikas produkti tiek piešķirti nākamajā mēnesī”;

5.

Izteikt saistošo noteikumu 38.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
„38.6. ikmēneša apkures maksājumu pabalsts no 1.novembra līdz 30.aprīlim, no personas
iesnieguma saņemšanas mēneša pirmās dienas spēkā esoša trūcīgas/maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusa laikā tiek piešķirts šādā apmērā un kārtībā:”;

6.

Svītrot saistošo noteikumu 38.6.1. apakšpunktu;

7.

Izteikt saistošo noteikumu 38.6.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
„38.6.2. pabalstu apmaksā līdz 30m2 no apkurināmās platības:

8.

Papildināt saistošos noteikumus ar 38.11.apakšpunktu ar apakšpunktiem šādā redakcijā:

„38.11. pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai, kuru piešķir klientam
individuālās sociālās rehabilitācijas procesā, lai novērstu vai mazinātu invaliditātes,
darbnespējas, veselības traucējumu, atkarības, vardarbības vai citu faktoru izraisītās
negatīvās sociālās sekas klienta dzīvē un nodrošinātu klienta sociālā statusa atgūšanu un viņa
iekļaušanos sabiedrībā:
38.11.1. tiesības saņemt pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai ir tad , ja
klients atbilst vienam no šādiem kritērijiem::
38.11.1.1. klients ir maznodrošināta vai trūcīga ģimene (persona);
38.11.1.2. klienta ienākumu līmenis mēnesī nepārsniedz divu Latvijas Republikā noteikto
minimālo mēneša darba algu summu pirms nodokļu nomaksas;
38.11.2. Sociālais dienests pēc klienta individuālo vajadzību un resursu izvērtēšanas izstrādā
klienta individuālo sociālās rehabilitācijas plānu;
38.11.3. pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai vienai personai piešķir līdz
300,00 euro kalendārajā gadā;
38.11.4. pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai pārskaita pakalpojumu
sniedzējam.
Sēdes vadītāja:

(PARAKSTS*)

V.Baire
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Saistošo noteikumu Nr.9/2020
„Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos
Nr.22/2016 „Sociālā palīdzība Ķekavas novadā””
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Saistošo
noteikumu
grozījumi
un
papildinājumi
nepieciešami saistībā ar jauna pabalsta sociālās
rehabilitācijas mērķu sasniegšanai ietveršanu saistošajos
noteikumos, kā arī saistībā ar spēkā esošo saistošo
noteikumu piemērošanas praksē konstatētajām nepilnībām.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu projektā paredzēts ietvert jaunu pabalsta
veidu – pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai,
kuru piešķir personai, lai novērstu dažādu faktoru izraisītās
negatīvās sekas viņa dzīvē un veicinātu viņa iekļaušanos
sabiedrībā, kā arī precizēt atsevišķas saistošo noteikumu
normas, kuru nepilnības atklājušās praksē, tās piemērojot.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz budžetu

Personu skaits uz kurām varētu attiekties no jaunais pabalsts
sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai sastāda aptuveni
10 cilvēku.
Ņemot vērā kalendārajam gadam paredzēto summu vienam
cilvēkam – 300,00 euro, kopējā summa varētu sastādīt –
3000,00 euro.
Prognoze aprēķināta 2020.gadam.

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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