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Apstiprināti
Ar Ķekavas novada domes
2021.gada 18.augusta sēdes
lēmumu Nr.2. (protokols Nr.9/2021.)
Saistošie noteikumi Nr.20/2021

“Pabalsts krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību Ķekavas novadā”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 36.panta sesto daļu, Pārejas noteikumu 37.1punkta 1.apakšpunktu un 37.2punkta
1.apakšpunktu

I.Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka pabalstu krīzes situācijā sakarā ar Covid19 infekcijas izplatību (turpmāk – Pabalsts), tā apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību, lēmuma
apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību Ķekavas novadā.
2. Pabalstu piešķir un izmaksā Ķekavas novada pašvaldības sociālie dienesti - Ķekavas novada
pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” un Baldones Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais
dienests).
3. Pabalstu ir tiesīgas saņemt personas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Ķekavas novada
administratīvajā teritorijā.
II. Pabalsts krīzes situācijā
4. Mājsaimniecībai vai atsevišķai personai mājsaimniecībā, kurai ievērojami samazinājušies vai
ir zaudēti ienākumi saistībā ar Covid-19 izplatību piešķir pabalstu 150,00 EUR mēnesī katram
mājsaimniecības loceklim par laika posmu no 2021.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 31.decembrim.
5. Personai, kurai piešķirts pabalsts, palielina izmaksājamā pabalsta apmēru par 50,00 EUR
mēnesī par katru aprūpē esošu bērnu līdz 18 gadu vecumam.
6. Lai saņemtu pabalstu, personai Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un dokumenti, kuri
apliecina krīzes iestāšanās faktu.
7. Pabalstu pārskaita uz pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādīto kredītiestādes kontu un
izmaksā ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc lēmuma par pabalsta piešķiršanu pieņemšanas.
III. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
8. Sociālā dienesta lēmumus var apstrīdēt Ķekavas novada domē Administratīvā procesa
likumā noteiktā kārtībā.
9. Ķekavas novada domes lēmumus var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētājs: (PARAKSTS*)

J.Žilko

Saistošo noteikumu Nr.20/2021
“Pabalsts krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību Ķekavas novadā ”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2021.gada 4.augustā Saeimas ārkārtas sēdē tika pieņemts
likums “Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likumā”, ar kuru pagarināts laikposms no
2021.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 31.decembrim pabalsta
krīzes situācijā piešķiršanai saistībā ar Covid-19 izplatību.
Minētie grozījumi stājās spēkā 2021.gada 10.augustā.
Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likumam ar 2021.gada 1.jūliju ir izveidots jauns Ķekavas
novads.
Ņemot vērā minētos grozījumus, kā arī to, ka ir izveidots
jauns Ķekavas novads, nepieciešams izstrādāt jaunus
saistošos noteikumus par pabalstu krīzes situācijā sakarā ar
Covid-19 izplatību.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu projekta mērķis ir noteikt Ķekavas
novada pašvaldības materiālās palīdzības piešķiršanas kārtību
mājsaimniecībai vai atsevišķai personai mājsaimniecībā,
kurai ievērojami samazinājušies vai ir zaudēti ienākumi
saistībā ar Covid-19 izplatību.
Saistošie noteikumi nosaka pabalsta krīzes situācijā apmēru 150,00 EUR mēnesī katram mājsaimniecības loceklim, kā arī
personai, kurai piešķirts pabalsts, palielina izmaksājamā
pabalsta apmēru par 50,00 EUR mēnesī par katru aprūpē
esošu bērnu līdz 18 gadu vecumam, kā arī nosaka pabalsta
pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību, personas, kurām ir
tiesības saņemt pabalstu, kā arī lēmumu par pabalstu
apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz budžetu

Ķekavā 2020.gadā Covid-19 krīzes pabalstam izlietoti
16519.34 EUR, bet 2021.gadā 15780.00 EUR.
Baldonē 2020. gadā Covid-19 krīzes pabalstam izlietoti
8850,00 EUR, bet 2021.gadā. 5670,00 EUR.
2021. gada Sociālā dienesta budžetā Covid-19 krīzes
pabalsta nodrošināšanai no 2021.gada 1.jūlija līdz 2021.gada
31.decembrim finanšu līdzekļi nav plānoti.
Plānotie nepieciešamie finanšu līdzekļi: Ķekavas Sociālais
dienests 8000.00 EUR Baldones Sociālais dienests 3000.00
EUR. Papildus līdzekļi sociālo dienestu budžetos nebūs
nepieciešami.

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

Saistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Ķekavas novada
pašvaldības sociālie dienesti - Ķekavas novada pašvaldības
iestāde “Sociālais dienests” un Baldones Sociālais dienests.
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Saistošie noteikumi publicējami Ķekavas novada pašvaldības
mājaslapā www.kekavasnovads.lv un pieejami Ķekavas
novada pašvaldības administrācijas ēkā un Ķekavas novada
pašvaldības pārvaldēs Baldonē, Baložos un Daugmalē.
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs:

Nav nepieciešamas.

(PARAKSTS*)

J.Žilko

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