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

SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
2021.gada 8.septembrī

protokols Nr.11/2021

LĒMUMS Nr. 6
Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.21/2021
“Pabalsti Ķekavas novadā, neizvērtējot materiālo situāciju” 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 un jāapstiprina jauni saistošie
noteikumi sociālās palīdzības jomā, proti, par pabalstiem, neizvērtējot materiālo situāciju.
Pamatojoties uz:
- likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu,
43.panta trešo daļu, 43.1 panta pirmo daļu, 45.pantu;
- kā arī ņemot vērā Ķekavas novada domes Sociālo jautājumu komitejas 2021.gada 24.augusta un
Finanšu komitejas 2021.gada 26.augusta sēžu atzinumus,
Atklāti balsojot
ar 13 balsīm ,,Par”- (Edgars Brigmanis, Andris Ceļmalnieks, Dace Cīrule, Agnese Geduševa,
Rihards Gorkšs, Inese Jēkabsone, Kristīne Legzdiņa, Gatis Līcis, Karina Putniņa, Ineta Romanovska,
Valts Variks, Aigars Vītols, Andris Vītols), ,,Pret” – 2 (Arnolds Keisters, Indra Priede), ,,Atturas”
– 1 (Juris Jerums),

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
1.

Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.21/2021 “Pabalsti Ķekavas
novadā, neizvērtējot materiālo situāciju” 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 un
Daugmalē.

5.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Sēdes vadītāja

(PARAKSTS*)

A.Geduševa

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

