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SAISTOŠIE  NOTEIKUMI  
Ķegumā 

2020.gada 22.janvāra                       Nr. KND1-6/20/1  
 

APSTIPRINĀTI 
ar Ķeguma novada domes  
2020.gada 22.janvāra 
lēmumu Nr. KND1-3/20/20 
(protokols Nr.2, 7.§) 

 
Grozījumi Ķeguma novada domes 2018.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr.KND1-

6/18/4 „Par Ķeguma novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un 
samaksas kārtība”  

 
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 

3.panta otro un trešo daļu, Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumu 
Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas 
kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības 
budžeta” 6.punktu  

 
Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2018.gada 14.februāra saistošajos noteikumos 

Nr.KND1-6/18/4 „Par Ķeguma novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un 
samaksas kārtība”: 

Izteikt saistošo noteikumu 1.pielikumu šādā redakcijā: 
“1. pielikums 

Ķeguma novada domes 
14.02.2018. saistošajiem noteikumiem 

Nr.KND1-6/8/4                                                                                            
Aprūpes mājās pakalpojumu cenrādis 

Pakalpojuma veids Cena 
Aprūpes mājās pakalpojums ar 
izlīdzināto maksājumu (ietver arī Mobilā 
aprūpes kompleksa pakalpojumu un 
“Drošības pogas” pakalpojumu, ja 
Dienests noteicis šo aprūpes mājās 
pakalpojumu veidu nepieciešamību.  
 

145 EUR (viens simts četrdesmit pieci 
euro, 00 centi)  mēnesī par vienu 
klientu;  
 
 
 

Aprūpes mājās pakalpojums ar stundu 
likmi (var tikt piemērots vienīgi, ja 
aprūpes apjoms ir mazāks par 10 
stundām mēnesī vai lielāks par 40 
stundām mēnesī). 

6,90 EUR (seši euro,00 centi) stundā par 
vienu klientu; 
 

“Drošības pogas” pakalpojums. 24 EUR (divdesmit četri euro, 00 centi) 
par vienu klientu mēnesī”  

 
Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)     R.Ūzuls 
22.01.2020. 
datums 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Ķeguma novada domes 2020.gada 22.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.KND1-6/20/1 
“Grozījumi Ķeguma novada domes 2018.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr. KND1-

6/18/4 „Par Ķeguma novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un 
samaksas kārtība””  

 
Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumu 
Nr.275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma 
izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu, tiek 
noteikta labvēlīgāka samaksas kārtība par aprūpes mājās 
pakalpojumu.   

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

Saistošajos noteikumos tiek precizēta izmaksa par aprūpes 
mājās pakalpojuma stunda likmi, kā arī tā palielināta  
no 6 EUR uz 6,90 EUR stundā par vienu klientu.    

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Pašvaldības budžeta izdevumi pieaugs līdz 2700,00 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 

 
 
Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)     R.Ūzuls 
22.01.2020. 
datums 
 


