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Apstiprināti
ar Ķekavas novada domes
2018.gada 13.septembra sēdes
lēmumu Nr. 14. (protokols Nr.21.)

Saistošie noteikumi Nr. 15/2018

Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2016.gada 8.decembra saistošajos
noteikumos Nr. 22/2016 „Sociālā palīdzība Ķekavas novadā”
Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 3.panta pirmo prim, otro un trešo daļu, 33.panta otro daļu,
35.panta trešo un ceturto daļu

1.

Izdarīt Ķekavas novada pašvaldības 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.22/2016
„Sociālā palīdzība Ķekavas novadā” šādus grozījumus:
1.1. Svītrot no saistošo noteikumu pamatojuma atsauci uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 6. un 7.punktu, 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 17.punktu un 19.4.apakšpunktu.
1.2. Papildināt saistošo noteikumu pamatojumu ar atsauci uz Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 3.panta pirmo prim, otro un trešo daļu, 33.panta otro daļu.
1.3. Aizstāt saistošo noteikumu 15.1.apakšpunktā skaitli “280,00” ar skaitli “300,00”;
1.4. Aizstāt saistošo noteikumu 15.2.apakšpunktā skaitli “260,00” ar skaitli “280,00”.
1.5. Izteikt saistošo noteikumu 38.10. apakšpunktu šādā redakcijā:
„38.10. pabalsts krīzes situācijā līdz 150,00 euro (bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas),
pamatojoties uz klienta iesniegumu un klāt pievienotajiem attaisnojošiem dokumentiem,
vienu reizi kalendārajā gadā;”.
1.6. Papildināt saistošos noteikumus ar 401. punktu šādā redakcijā:
„401. Sociālais dienests papildus nodrošina naktspatversmes pakalpojumu:
401.1. naktspatversmes pakalpojums nodrošina naktsmītni un personiskās higiēnas
iespējas, kā arī sociālā darbinieka pakalpojumus līdz 60 dienām kalendārā gada ietvaros
(turpmāk – pakalpojums);
401.2. tiesības saņemt pakalpojumu ir krīzes situācijā nonākušām pilngadīgām personām,
kuru deklarētā vai pēdējā deklarētā dzīves vieta ir Ķekavas novadā un persona sevi
nespēj nodrošināt ar pajumti;
401.3. lai saņemtu pakalpojumu, personai Sociālajā dienestā jāiesniedz šādi dokumenti:
401.3.1. rakstisks iesniegums, kurā izklāstīta problēma;

401.3.2. jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Atsevišķos gadījumos personu var
uzņemt naktspatversmē bez personu apliecinoša dokumenta uzrādīšanas, ja persona
objektīvu apstākļu dēļ tos nevar uzrādīt;
401.4. personām, kuras aktīvi iesaistās savu problēmu risināšanā, pildot līdzdarbības
pienākumus, naktspatversmes pakalpojuma saņemšanas termiņu var pagarināt līdz 180
dienām kalendārā gada ietvaros.”
2.

Šie saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Ķekavas novada
pašvaldības bezmaksas informatīvajā biļetenā „Ķekavas Novads”.

Sēdes vadītājs:

(PARAKSTS*)

A.Vītols
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Saistošo noteikumu Nr.15/2018
„Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos
Nr.22/2016 „Sociālā palīdzība Ķekavas novadā””
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Saistošo noteikumu grozījumi un papildinājumi nepieciešami
saistībā ar gaidāmo pensiju indeksāciju, kas paredzēta
01.10.2018.,
nepieciešamību
normatīvi
noregulēt
naktspatversmes pakalpojumu sniegšanu, kā arī saistībā ar
spēkā esošo Saistošo noteikumu piemērošanas praksē
konstatētajām nepilnībām.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu projektā paredzēts palielināt par 20,00
euro ikmēneša ienākumu summu divām maznodrošināto
personu grupām, papildināt saistošos noteikumus ar
pakalpojumu sadaļu par naktspatversmes piešķiršanu,
precizēt jau šobrīd spēkā esošās saistošo noteikumu normas.

3. Informācija par plānoto projekta Saistošo noteikumu grozījumi attiecībā uz maznodrošinātu
ietekmi uz budžetu
personu ienākumu līmeņa celšanu par 20,00 euro ik mēnesi
pašvaldības budžetu praktiski neietekmēs, saistošo noteikumu
papildinājumi par naktspatversmes pakalpojuma sniegšanu
krīzes situācijā nonākušām personām, prognozējot, ka līdz
2018.gada beigām šādu pakalpojumu varētu izmantot četras
personas sastādītu 1080,00 euro (90x4=360;
360x3mēn.=1080).
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 vadītājs:

(PARAKSTS*)

Nav notikušas.

A.Vītols

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU (13.09.2018.plkst.18:08:37).
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