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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ķegumā

2016.gada 16.novembrī

Nr. 22/2016

APSTIPRINĀTI
ar Ķeguma novada domes
2016.gada 16.novembra
lēmumu Nr.339
(protokols Nr.32,3.§
Par pabalstiem represētajām personām un naudas balvām dzīves jubilejās

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu

I.

Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ķeguma novada dome izmaksā vienreizējus
pabalstus politiski represētajām personām (turpmāk - pabalsts) un naudas balvas
nozīmīgās dzīves jubilejās (turpmāk - naudas balva) Ķeguma novada iedzīvotājiem,
minēto pabalstu un naudas balvu apmēru.
2. Pabalstus un naudas balvas izmaksā, neizvērtējot personas ienākumus.
II.

Pabalstu un naudas balvu apmēri

3. Pabalstus sakarā ar komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu 25.martā piešķir
vienu reizi gadā katrai politiski represētajai personai. Pabalsta apmēru kārtējā gadā
nosaka, apstiprinot pašvaldības budžetu.
4. Naudas balvas piešķir, sveicot novada iedzīvotājus nozīmīgās dzīves jubilejās:
4.1. 85 gadu dzīves jubilejā 50 euro apmērā (pēc nodokļu nomaksas),
4.2. 90 gadu dzīves jubilejā 100 euro apmērā (pēc nodokļu nomaksas),
4.3. 95 gadu dzīves jubilejā 150 euro apmērā (pēc nodokļu nomaksas),
4.4. 100 gadu un lielākā dzīves jubilejā 200 euro apmērā (pēc nodokļu nomaksas).
III.

Piešķiršanas un izmaksas kārtība

5. Tiesības saņemt šajos noteikumos paredzētos pabalstus un naudas balvas ir Ķeguma
novada administratīvajā teritorijā vismaz 1 gadu deklarētajiem iedzīvotājiem.
6. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Ķeguma novada Sociālais dienests.
7. Naudas balvas tiek piešķirtas ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu.

8. Pašvaldība nodrošina pabalstu un naudas balvu izmaksu no pašvaldības budžeta
Sociālajam dienestam paredzētajiem līdzekļiem.
IV.

Noslēguma jautājums

9. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ķeguma novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.22/2016
Par pabalstiem represētajām personām un naudas balvām dzīves jubilejās
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, dome
var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības
{…} brīvprātīgo iniciatīvu realizāciju.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ķeguma novada dome
izmaksā vienreizēju pabalstu politiski represētajām personām un
naudas balvu iedzīvotājiem nozīmīgās dzīves jubilejās, kā arī naudas
balvas un pabalsta apmēru.
Līdz ar saistošo noteikumu pieņemšanu, 2017.gada pašvaldības
budžetā būs nepieciešami 3,5 tūkstoši eiro.

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības budžetu.
4.Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs
23.11.2016.

Uzņēmējdarbības vide netiks ietekmēta.

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņems Ķeguma novada Sociālais
dienests, kura rīcībā atrodas informācija par pašvaldības
administratīvajā teritorijā dzīvojošām politiski represētajām personām.
Sakarā ar to, ka informācija par pašvaldības iedzīvotājiem ir
pašvaldības administrācijas rīcībā, naudas balvu izmaksās saskaņā ar
pašvaldības izpilddirektora rīkojumu.
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