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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 9 

2011.gada 25.maijā.                
Mālpils novadā Mālpilī 

Apstiprināti 
ar novada domes 

                                         2011.gada 25.maija 
                                                                   sēdes lēmumu Nr.5/14 

 
Grozījumi 2009.gada 10.novembra saistošajos noteikumos Nr.7 

„Par sociālās palīdzības pabalstiem Mālpils novadā” 
 

 
Izdoti saskaņā Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto 
un piekto daļu 

 
 

Izdarīt Mālpils novada domes 2009.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.7„Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Mālpils novadā” (turpmāk tekstā – saistošie noteikumi) šādus grozījumus: 
 

1. Papildināt saistošos noteikumus ar punktu 16.1 sekojošā redakcijā: 

„16.1 Pabalstu apkurei un komunālajiem pakalpojumiem piešķir apkures sezonas laikā 

(no oktobra līdz aprīlim). Ģimenes, kas var pretendēt uz Dzīvokļa pabalstu 

(pabalsts apkurei un komunālajiem maksājumiem) iesniegumu iesniedz no oktobra 

mēneša.” 

2. Papildināt saistošos noteikumus ar punktu 19.3. sekojošā redakcijā : 

„19.3. ja pabalsta pieprasītājs nevar uzrādīt maksājumus apliecinošu dokumentu par 

komunālajiem maksājumiem SIA „Norma K” pēdējo 3 mēnešu laikā.” 

3. Izteikt saistošo noteikumu punktu 30. sekojošā redakcijā: 

„30. Pabalsts tiek piešķirts: 

30.1. skolas piederumu un mācību līdzekļu iegādei vienu reizi gadā: 

30.1.1. Ls 80,00 apmērā ģimenei, kurā vispārizglītojošās izglītības iestādes 

apmeklē 3 bērni. Ja vispārizglītojošās izglītības iestādes apmeklē vairāk nekā 3 

bērni, par katru nākamo bērnu pabalstu palielina par Ls10,00; 

30.1.2. Ls 50,00 apmērā ģimenei, kurā vispārizglītojošās izglītības iestādes 

apmeklē 2 bērni; 



31.0.3. Ls 25,00 apmērā ģimenei, kurā vispārizglītojošo izglītības iestādi apmeklē 

1 bērns. 

30.2. brīvai ēdināšanai skolā, pabalstu pārskaitot uzņēmumam, kas sniedz ēdināšanas 

pakalpojumus. Pabalsts tiek uz laika posmu, kamēr ģimenei ir spēkā trūcīgas ģimenes 

statuss. 

30.2.1. ģimenēm, kurās vispārizglītojošās izglītības iestādes apmeklē 3 vai vairāk 

bērni – 2 bērniem pēc vecāku izvēles; 

30.2.2. ģimenēm, kurās vispārizglītojošās izglītības iestādes apmeklē 1 vai 2 

bērni – 1 bērnam pēc vecāku izvēles. 

30.3. daļējai vai pilnai apmaksai par bērna ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē: 

30.3.1. 50% apmērā no ēdināšanas maksas, ja ikdienas aizgādību īsteno abi 

vecāki; 

30.3.2. 75% apmērā no ēdināšanas maksas, ja ikdienas aizgādību īsteno viens 

no vecākiem; 

30.3.3. 100% apmērā no ēdināšanas maksas, ja ģimene ir krīzes situācijā. 

Pabalsts tiek uz laika posmu, kamēr ģimenei ir spēkā trūcīgas ģimenes statuss. 

4. Svītrot saistošo noteikumu 31.punktu.   

5. Svītrot saistošo noteikumu 32.punktu. 

6. Svītrot saistošo noteikumu 33.punktu. 

7. Izteikt saistošo noteikumu punktu 38.sekojošā redakcijā: 

„Ja kaut viens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir darbspējīgs, iztikas līdzekļu 

deklarācija tiek aizpildīta uz 6 mēnešiem. Ja neviens no pilngadīgajiem ģimenes 

locekļiem nav darbspējīgs, deklarāciju aizpilda uz 12 mēnešiem.” 

 

 

     Domes priekšsēdētājs       A.Lielmežs 

 


