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APSTIPRINĀTI 
ar Ķeguma novada domes  
2019.gada 13.marta 
lēmumu Nr. KND1-3/19/83 
(protokols Nr.5,8.§) 

 
 
 

Grozījumi Ķeguma novada domes 2014.gada 5.februāra saistošajos  noteikumos Nr.3/2014 
„Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu  

Ķeguma novadā” 
 

 
Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2014.gada 5.februāra saistošajos noteikumos 

Nr.3/2014 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ķeguma novadā”: 
 

Papildināt saistošo noteikumu 5.punktu ar 5.3.apakšpunktu šādā redakcijā: 
 
“5.3. Ģimene (persona), ja tās vidējie ienākumi uz vienu ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu 
laikā nepārsniedz 242,00 euro mēnesī ir tiesīga saņemt Eiropas Atbalsta fonda 
vistrūcīgākajām personām nodrošināto atbalstu.” 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Ķeguma novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. KND1-6/19/4 

„Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ķeguma novadā” 
 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Ir veikti grozījumi Ministru kabineta 25.11.2014. noteikumos 
Nr. 727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās 
palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020. 
gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi", kas paredz 
no 2019. gada 1. janvāra noteikt izmaiņas personu lokā, kurām 
ir tiesības saņemt Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām 
personām atbalstu, palielinot mēneša ienākumu līmeni uz vienu 
personu, kā arī mainīt nosacījumus pamata materiālās 
palīdzības saņemšanai. Lai pašvaldības iedzīvotāji varētu 
saņemt iepriekš minēto atbalstu, nepieciešami grozījumi šajos 
Saistošajos noteikumos, jo pēc pašreiz spēkā esošajiem daļai 
personu atbalsts tiek liegts. 
 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

Atbilstoši Ministru kabineta 25.11.2014. noteikumu Nr. 727 
"Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās 
palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020. 
gada plānošanas periodā" noteikumu 4.1.3.3. punktam, 
pašvaldība var noteikt maznodrošinātām personām labvēlīgākus 
nosacījumus Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām 
atbalsta saņemšanai. Tiek noteikts maznodrošinātās personas 
statusam atbilstošs ienākumu līmenis tikai Eiropas Atbalsta 
fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta saņemšanai tām 
ģimenēm (personām), kuru ienākumi nepārsniedz 242,00 EUR. 
Ģimenes (personas) materiālā situācija tiek izvērtēta atbilstoši 
visiem pārējiem normatīvajos aktos noteiktajiem 
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanas 
kritērijiem. 

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Pašvaldības budžeta izdevumi līdz ar saistošo noteikumu 
grozījumu pieņemšanu nepalielināsies 

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

Nav attiecināma 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Tiek saglabāta līdzšinējā kārtība 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Nav attiecināma 
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