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SAISTOŠIE NOTEIKUMI  
Ķegumā 

 
2019.gada 4.septembrī                  Nr. KND1-6/19/10 

 
APSTIPRINĀTI 
ar Ķeguma novada domes  
2019.gada 4.septembra 
lēmumu Nr.KND1-3/19/273 
 (protokols Nr.16,3.§) 

 
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 
33.panta otro daļu, 35.panta otro, 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 tiesisko pamatojumu izteikt šādā redakcijā: 

“Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta otro daļu  
35.panta otro, 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.  Izslēgt saistošo noteikumu 5.5., 5.10. punktu. 

3. Izteikt saistošo noteikumu 18.punktu šādā redakcijā:  

“18. Sociālais dienests izvērtē iesniegto dokumentu pamatotību un pieņem lēmumu par 
pabalstu piešķiršanu, ja prasītāja iesniegum saņemts ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no krīzes 
situācijas rašanās”. 

4. Svītrot saistošo noteikumu V.1, VII., XII. Nodaļu. 

5. Izteikt saistošo noteikumu 41.punktu šādā redakcijā: 

“41. Vēršoties sociālajā dienestā, persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu”. 

  
Domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)    R.Ūzuls 
09.09.2019. 
datums 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

Ķeguma novada pašvaldības 2019.gada 4.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.KND1-6/19/10 
“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 

Saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
2019.gada 26.jūnija vēstule Nr.1-18/6090 ar norādi, ka Ķeguma 
novada domes 2014.gada 19.februāra saistošos noteikumos 
Nr.4/2014 “Par sociālās palīdzības pabalstiem” izdarāmi 
grozījumi, lai saistošajos noteikumos tiktu ietverti tikai sociālās 
palīdzības pabalsti, ievērojot divus obligātos nosacījumus: 1) 
materiālās situācijas izvērtēšana un atbilstības noteikšana 
trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusam; 2) pabalsta 
mērķis ir viena no Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likumā minētajām pamatvajadzībām. Turklāt pārējie pabalsti ir 
uzskatāmi par pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu. 
 

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 uzskatāmi par pašvaldības 
brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem, 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  (personiskais paraksts)    R.Ūzuls 
09.09.2019. 
datums 
 


