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SAISTOŠIE  NOTEIKUMI  
Ķegumā 

 
2019.gada 4.septembrī                Nr.KND1-6/19/12 

 
APSTIPRINĀTI 
ar Ķeguma novada domes  
2019.gada 4.septembra 
lēmumu Nr.KND1-3/19/275                                                        
(protokols Nr.16,5.§) 

 
 

Grozījums Ķeguma novada domes 2015.gada 7.oktobra saistošajos noteikumos 
Nr.18/2015 „Par pabalstu daudzbērnu ģimeņu bērnu ēdināšanas izdevumu segšanu 

Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs”  
 
 

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

  
  

Izdarīt grozījumu Ķeguma novada domes 2015.gada 7.oktobra saistošajos 
noteikumos Nr.18/2015 „Par pabalstu daudzbērnu ģimeņu bērnu ēdināšanas izdevumu 
segšanā Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs”: 
 
      Svītrot saistošo noteikumu 8.punktu. 

 
 
 
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.KND1-6/19/12 ”Grozījumi Ķeguma novada domes 2015.gada 7.oktobra 

saistošajos noteikumos Nr.18/2015 „Par pabalstu daudzbērnu ģimeņu bērnu 
ēdināšanas izdevumu segšanu Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs””  

 
Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Nepieciešams izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 
2015.gada 7.oktobra saistošajos noteikumos Nr.18/2015 “Par 
pabalstu daudzbērnu ģimeņu bērnu ēdināšanas izdevumu 
segšanu Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs”. Pašreizējā 
redakcijā saistošo noteikumos ir vērojamas pretrunas, paredzot, 
ka lēmums par pabalsta piešķiršanu jāpieņem desmit darba 
dienu laikā no iesnieguma reģistrēšanas brīža, bet pabalsts tiek 
piešķirts sākot ar nākamo mēnesi pēc sēdes, kurā lēmums 
pieņemts.  

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

Veicot grozījumus tiks izslēgts, ka viens pabalsta saņēmējs 
reālo pabalstu varēs saņemt uzreiz vai pāris dienas pēc pozitīva 
lēmuma saņemšanas, savukārt citam var nākties gaidīt pat 
nepilnu mēnesi.  
Grozījumi paredz, ka ģimene, kurai pabalsts tiks piešķirts, to 
varēs sākt saņemt uzreiz pēc pozitīva lēmuma pieņemšanas. 

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Pašvaldības budžeta  izdevumi palielināsies līdz 300,00 euro 
gadā. 

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 
 

 


