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2021.gada 22.septembris

LĒMUMS Nr. 3.
Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.26/2021
“Par sociālajiem pakalpojumiem Ķekavas novadā”
Apstiprināšanu
Saskaņā ar administratīvi teritoriālo reformu, atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likumam, ar 2021.gada 1.jūliju ir izveidots jauns Ķekavas novads. Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17.punktā ir noteikts, ka 2021.gada pašvaldību vēlēšanās
ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus
un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz ar to ir jāizstrādā jauni Ķekavas novada
saistošie noteikumi, kas regulēs sociālos pakalpojumus Ķekavas novadā.
Pamatojoties uz:
- likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu,
43.panta pirmās daļas 13.punktu, 43.panta trešo daļu, 43.1 panta pirmo daļu, 45.pantu;
- Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro un trešo daļu;
- Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek
segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu;
- Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumu Nr.138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu
saņemšanu” 8.punktu;
- kā arī ņemot vērā Ķekavas novada domes Sociālo jautājumu komitejas 2021.gada 14.septembra
un Finanšu komitejas 2021.gada 16.septembra sēžu atzinumus,
Atklāti balsojot
ar 18 balsīm "Par" (Agnese Geduševa, Aigars Vītols, Andris Ceļmalnieks, Andris Vītols, Arnolds
Keisters, Dace Cīrule, Edgars Brigmanis, Gatis Līcis, Indra Priede, Inese Jēkabsone, 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.26/2021 “Par sociālajiem
pakalpojumiem Ķekavas novadā” un to paskaidrojuma rakstu (pielikumā).

2.

Saistošos noteikumus triju 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 spēkā stāšanās 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
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.
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