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Apstiprināti
ar Ķekavas novada domes
2018.gada 1.jūnija sēdes
lēmumu Nr. 8. (protokols Nr.13.)
Saistošie noteikumi Nr. 7/2018

Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2015.gada 24.septembra saistošajos
noteikumos Nr. 14/2015 „Pašvaldības pabalsti Ķekavas novada iedzīvotājiem,
neizvērtējot ienākumus”
Izdoti saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu

Izdarīt Ķekavas novada pašvaldības 2015.gada 24.septembra saistošajos noteikumos
Nr.14/2015 „Pašvaldības pabalsti Ķekavas novada iedzīvotājiem, neizvērtējot ienākumus”,
apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2015.gada 24.septembra sēdes lēmumu Nr.4.§, 2., (protokols
Nr.27), precizēti ar Ķekavas novada domes 2015.gada 12.novembra sēdes lēmumu Nr.4.§, 1.,
(protokols Nr.31), šādus grozījumus:
1.

Izslēgt saistošo noteikumu 5. un 6.punktu.

2.

Izteikt saistošo noteikumu 11.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
“11.1. vienreizēji pašvaldības pabalsti bērniem ar invaliditāti nepārsniedzot 250,00 euro
kalendārajā gadā, saņemot pakalpojumus ārstniecības iestāžu reģistrā esošā, sertificētā
institūcijā, vai pie sociālai rehabilitācijai atbilstošu sertificētu pakalpojumu sniedzēja, ja bērns
saņem medicīnisko rehabilitāciju vai sociālo rehabilitāciju, vai pabalstu kompleksai terapijai,
tai skaitā medikamentu iegādei, kas nepieciešami ar invaliditāti saistīto saslimšanu
ārstēšanai.”.

3.

Izteikt saistošo noteikumu 11.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
“11.2. pašvaldības pabalsta saņemšanai jāiesniedz:
11.2.1. ārsta izsniegta izziņa par rehabilitācijas pakalpojuma vai medikamentu
lietošanas nepieciešamību;
11.2.2. ārstniecības iestādes vai sertificētā speciālista izrakstīts rēķins vai čeki ar
rekvizītiem (bērna vārds, uzvārds, personas kods) par medikamentu iegādi.”.

4.

Svītrot saistošo noteikumu 12.1. apakšpunktā vārdu “līdz”.

5.

Papildināt saistošos noteikumus ar 12.1 punktu šādā redakcijā:
“12.1 Pašvaldības pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas
dalībniekiem:
12.11. vienreizējs pašvaldības pabalsts 100,00
atomelektrostacijas
avārijas
seku
likvidēšanas
atomelektrostacijas avārijas gadadienā – 26.aprīlī;

euro apmērā
dalībniekiem

Černobiļas
Černobiļas

12.12. Ķekavas novada pašvaldības iestāde „Sociālais dienests” pēc tā rīcībā esošajām
ziņām sastāda un aktualizē Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas
dalībnieku – pabalsta saņēmēju sarakstu;”
6.

Izteikt saistošo noteikumu 13.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
“13.1. vienreizējs naudas pabalsts 100 (simts) un vairāk gadu veciem Ķekavas novada
iedzīvotājiem katru gadu dzimšanas dienā 150,00 euro apmērā;”

7.

Izteikt saistošo noteikumu 13.11.apakšpunktu šādā redakcijā:
“13.1.1 vienreizējs naudas pabalsts 80 (astoņdesmit), 85 (astoņdesmit piecu), 90 (deviņdesmit),
95 (deviņdesmit piecu) gadu veciem Ķekavas novada iedzīvotājiem, bet no 96 līdz 99 veciem
Ķekavas novada iedzīvotājiem arī katru gadu dzimšanas dienā 50,00 euro apmērā;”

8.

Papildināt saistošos noteikumus ar V. sadaļu - „Pārejas noteikumi” un izteikt V. sadaļas
20.punktu sekojošā redakcijā:
“Saistošo noteikumu 12.1punktā paredzētais pabalsts 2018.gadā tiek izmaksāts pēc saistošo
noteikumu 2018.gada 1.jūnija grozījumu spēkā stāšanās;”

Sēdes vadītāja:

(PARAKSTS*)

V.Baire
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Saistošo noteikumu Nr. 7/2018
„Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2015.gada 24.septembra saistošajos noteikumos
Nr.14/2015 „ Pašvaldības pabalsti Ķekavas novada iedzīvotājiem, neizvērtējot ienākumus””
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Saistošo noteikumu grozījumi izstrādāti, lai precizētu
atsevišķu pabalstu piešķiršanas nosacījumus, kā arī sniegtu
atbalstu Černobiļas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumu projektā paredzēts precizēt atsevišķu
izmaksājamo pabalstu piešķiršanas nosacījumus, pirmoreiz
paredzēts vienreizējs pabalsts Čerrnobiļas avārijas seku
likvidēšanas dalībniekiem, kā arī precizēti atsevišķi saistošo
noteikumu punkti.

3. Informācija par plānoto projekta Plānotā projekta - pašvaldības pabalsta Černobiļas avārijas
ietekmi uz budžetu
seku likvidēšanas dalībniekiem - ietekme uz pašvaldības
budžetu, ņemot vērā dalībnieku skaitu - 25, sastādīs 2500,00
euro gadā, kas tiks nodrošināts esošā budžeta ietvaros.
4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par administratīvajām Institūcija, kurā persona var vērsties saistošo noteikumu
procedūrām
piemērošanā, ir Ķekavas novada pašvaldības iestāde
„Sociālais dienests”.
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Sēdes vadītāja:

Nav notikušas.

(PARAKSTS*)

V.Baire

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.
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