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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Ķegumā 
 

2018. gada 17. janvār ī         
Nr.KND1-6/18/2  

 
APSTIPRINĀTI 
ar Ķeguma novada domes  
2018. gada 17.janvāra  
lēmumu Nr.KND1-3/18/4 

 
Grozījumiem Ķeguma novada domes 2014.gada 19.februāra saistošajos noteikumos 

Nr.4/2014 „Par sociālās palīdzības pabalstiem”  
 

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
35.panta ceturto un piekto daļu,  

Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 
„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 
trūcīgu” 19.4. apakšpunktu,  

Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 „Kārtība, 
kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā 
ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 
13.punktu, 15.2.apakšpunktu,  

Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 
„Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu, 

Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.913 
„Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 3.punktu, 

Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 
„Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības 
palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī ārpusģimenes 
aprūpes beigšanās” 27., 30., 31.un 311. punktiem. 

Likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 25.2 panta 
pirmo un piekto daļu.  

 
Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2014.gada 19.februāra saistošajos 

noteikumos Nr.4/2014 „Par sociālās palīdzības pabalstiem”: 
 

1. izteikt I. sadaļas 5.3.punktu šādā redakcijā: 
„5.3. vienreizējs pabalsts krīzes situācijā” ; 
 

2. izslēgt II. sadaļu; 
 

3. izteikt 6.punktu šādā redakcijā: 
“6. Ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam izvērtē 
atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumiem Nr.299 “Noteikumi par 
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”.  

4. izteikt V. sadaļu šādā redakcijā: 
“V. Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā 
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16. Pabalstu krīzes situācijā (stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzami apstākļi 
piešķir l īdz 854 euro apmērā vienai personai (ģimenei), neizvērtējot personas 
(ģimenes) ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto 
zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, ja nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts 
vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu segšanai. 
17. Pabalstu piešķir, ja prasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā divu nedēļu laikā no 
krīzes situācijas rašanās.”   

 
5. papildināt saistošos noteikumus ar sadaļu V.1 šādā redakcijā:  
“V. 1 Apbedīšanas pabalsts 
18. Personas nāves gadījumā, ja mirusī persona bijusi deklarēta Ķeguma novada 
pašvaldības teritorijā, piešķir mirušā ģimenes loceklim (apgādniekam) vai personai, kura 
uzņēmusies apbedīšanu: 
18.1. pabalsta apmēram jākompensē neatliekamo apbedīšanas pakalpojumu izmaksas 
(zārka iegāde, transporta pakalpojumi u.c.) līdz 450 euro, gadījumā, ja Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūras izmaksātā pabalsta summa nekompensē neatliekamos 
apbedīšanas izdevumus, pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp neatliekamajiem 
apbedīšanas izdevumiem un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksāto pabalsta 
summu; 
18.2.gadījumā, ja mirusi persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības 
administratīvajā teritorijā un kurai nav apgādnieku vai personas, kas uzņemtos 
apbedīšanu, pašvaldība vai tās deleģēta institūcija slēdz līgumu ar fizisku (juridisku) 
personu par šī pakalpojuma organizēšanu un sedz ar apbedīšanu saistītos izdevumus.” 
  
6. izteikt VI. sadaļas 21.punktu šādā redakcijā 
“21. Pabalsta apmērs 20.punktā minētām personām ir līdz 150 euro personai 
kalendārajā gadā uz medicīnas iestādē izsniegtā rēķina vai apmaksāto čeku pamata.” 

 
7. izteikt VII.1 sadaļas  21.3 punktu šādā redakcijā: 
„21.3 Pabalsta apmērs 21.2 punktā minētām ģimenēm ir līdz 150 euro katram bērnam 
kalendārajā gadā  un tiek piešķirts uz ģimenes ārsta vai cita medicīnas speciālista 
izraksta, medicīnas iestādē izsniegtā rēķina vai apmaksāto čeku pamata.” 
 
8. izteikt VII. sadaļas 24.punktu šādā redakcijā: 
“24. Pabalsta apmērs ir 50 euro bērnam un tas tiek izmaksāts vienu reizi gadā, uzsākot 
mācību gadu.” 

 
9. izteikt XII.1 sadaļas 39.2 punktu šādā redakcijā: 
“39.2 Pabalstu piešķir katra bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei 240 euro apmērā 
vienu reizi kalendārajā gadā.” 

 
 
 

Domes priekšsēdētājs    (personiskais paraksts)                      I.Zemnieks 
23.01.2018. 
datums 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Ķeguma novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.KND1-6/18/2 

„ Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2014.gada 19.februāra saistošajos 
noteikumos Nr.4/2014 „Par sociālās palīdzības pabalstiem”” 

 
 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma Pārejas 
noteikumu 32.punkts. 
Ar 2018.gada 1.janvāri stājas spēkā Ministru kabineta 
2017.gada 20.jūnija noteikumi Nr.356 “Grozījumi Ministru 
kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.299 “Noteikumi 
par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 
trūcīgu”“   
 
 

1. Īss projekta satura 
izklāsts 

Precizēti termini atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likumam. 
Precizēti pabalsta saņēmēji, pabalstu veidi, piešķiršanas 
izvērtēšana. Palielināti pabalstu apmēri. 

2. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Pašvaldības budžeta izdevumi līdz ar saistošo noteikumu 
grozījumu pieņemšanu palielināsies (aptuveni) par 500  euro, 
t.sk.: 
apbedīšanas pabalsts  –270 euro; 
pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai- 230 euro  
 

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

Nav attiecināma 

4. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Līdzšinējā kārtība netiek mainīta 

5. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Nav attiecināma 

 
 

Domes priekšsēdētājs    (personiskais paraksts)                      I.Zemnieks 
23.01.2018. 
datums 
 

 


