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2021.gada 5.jūlijs

LĒMUMS Nr. 1.
Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 16/2021
“Noteikumi par aprūpes pakalpojumu bērniem ar invaliditāti Ķekavas novadā”
apstiprināšanu
Saskaņā ar 2021. gada 1. jūlijā spēkā stājušiem grozījumiem Invaliditātes likumā, invaliditātes
seku mazināšanai tiek paredzēts jauns aprūpes pakalpojums personām no 5 līdz 18 gadu vecumam
ar invaliditāti, kurām ir izteikti un smagi funkcionēšanas ierobežojumi, tamdēļ nepieciešams
izstrādāt un apstiprināt jaunus saistošos noteikumus, kas nosaka aprūpes pakalpojumu sniegšanu
bērniem ar invaliditāti Ķekavas novadā.
Pamatojoties uz:
- likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 1.punktu, 43. panta pirmās daļas 13. punktu,
43.1 panta pirmo daļu, 45. pantu;
- Invaliditātes likuma 12. panta 6.2 daļu,
Atklāti balsojot
ar 19 balsīm "Par" (Agnese Geduševa, Aigars Vītols, Andris Ceļmalnieks, Andris Vītols, Arnolds
Keisters, Dace Cīrule, Edgars Brigmanis, Gatis Līcis, Indra Priede, Inese Jēkabsone, Ineta
Romanovska, Juris Jerums, Juris Žilko, Karina Putniņa, Kristīne Legzdiņa, Rihards Gorkšs, Valts
Variks, Viktorija Baire, Voldemārs Pozņaks), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
1.

apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 16/2021 “Noteikumi par
aprūpes pakalpojumu bērniem ar invaliditāti Ķekavas novadā” un to paskaidrojuma rakstu
(pielikumā).

2.

Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.

3.

Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu, ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi par saistošo noteikumu tiesiskumu vai Ķekavas
novada pašvaldībai likumā noteiktajā termiņā atzinums nav nosūtīts, publicēt oficiālajā
izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

4.

Saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt Ķekavas novada pašvaldības mājaslapā
www.kekavasnovads.lv un nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību Ķekavas novada
pašvaldības administrācijas ēkā un Ķekavas novada pašvaldības pārvaldēs, Baldonē, Baložos
un Daugmalē.

5.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Sēdes vadītājs:

(PARAKSTS*)

J.Žilko

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

