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SAISTOŠIE  NOTEIKUMI  
Ķegumā 

 
2019.gada 12.jūnijā                     Nr.KND1-6/19/6  

 
APSTIPRINĀTI 
ar Ķeguma novada domes  
2019.gada 12.jūnija  
lēmumu Nr.KND1-3/19/199                                                                                       
(protokols Nr.12,3.§) 

 
Grozījumi 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, likuma “Par pašvaldībām”43.panta trešo 
daļu, 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 2012.gada  18.decembra 
noteikumu Nr.913 “Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu 
līmeni”3.punktu 

  
  

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

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

1. Saistošo noteikumu izdošanas atsauces izteikt šādā redakcijā: 
 

“Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto 
un piekto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, 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 2012.gada  
18.decembra noteikumu Nr.913 “Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 
3.punktu”. 

  
2. Svītrot saistošo noteikumu 5.8., 5.9., 5.11., 5.12.punktu. 

 
3. Svītrot saistošo noteikumu X., XI.,XII.1, XII.2  nodaļu. 

 
 
Domes priekšsēdētājs        R.Ūzuls 
14.06.2019. 
datums 
 



 
 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

Ķeguma novada domes 2019.gada 12.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.KND1-6/19/6 
“Grozījumi 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 

Labklājības ministrijas 05.04.2019. vēstulē Nr.33-1-05/686 
lūdz piemērot vienotu praksi pašvaldību saistošajos noteikumos 
attiecībā par atbalsta sniegšanu bāreņiem un bez vecāku gādības 
palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, 
audžuģimenēm un aizbildņiem.  Ķeguma novada domes 
2014.gada 19.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2014 „Par 
sociālās palīdzības pabalstiem” nepieciešams atstāt tikai tos 
pabalsta veidus, kas paredz izvērtēt materiālo situāciju un 
pabalstus kas atbilst sociālo pabalstu definīcijai/būtībai. 
 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

No Ķeguma novada domes 2014.gada 19.februāra saistošajiem 
noteikumiem Nr.4/2014 „Par sociālās palīdzības pabalstiem” 
jāsvītro pabalsta veidi, kas sniedz atbalstu bāreņiem un bez 
vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības 
sasniegšanas, audžuģimenēm un aizbildņiem, lai tos iekļautu 
atsevišķos saistošajos noteikumos. 

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Pašvaldības budžeta izdevumus neietekmēs. 

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

Nav attiecināma 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Līdzšinējā kārtība netiek mainīta 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Nav attiecināma 

 
Domes priekšsēdētājs        R.Ūzuls 
14.06.2019. 
datums 

 
 
 

 
 


