
 

 
Saistošo noteikumu Nr.6 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Mālpils novada 

pašvaldībā” paskaidrojuma raksts 
I. Normatīvā akta projekta izstrādes nepieciešamība  
1.  Pamatojums  Saistošie noteikumi Nr. 18 „Par sociālās palīdzības 

pabalstiem Mālpils novada pašvaldībā” izstrādāti 
pamatojoties uz „Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likumu„ un pamatojoties uz 29.05.2012. MK 
kabineta noteikumiem Nr. 366 „Grozījumi MK 2010. 
gada 30. marta noteikumos Nr. 299 „Noteikumi par 
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 
trūcīgu „ 

2.  Pašreizējā situācija un 
problēmas  

Saistošie noteikumi izstrādāti ar mērķi noteikt 
pašvaldības sociālās palīdzības sistēmu, kas 
nodrošinātu finansiālu atbalstu trūcīgām, 
maznodrošinātām un mazaizsargātām ģimenēm 
(personām) , lai apmierinātu to pamatvajadzības un 
veicinātu viņu līdzdalību savas situācijas uzlabošanā. 

3.  Normatīvā akta projekta 
būtība  

Saistošie noteikumi sniedz informāciju par paredzēto 
finansiālo atbalstu novada iedzīvotājiem 
pamatvajadzību: ēdiena, apģērba, mājokļa, veselības 
aprūpes, obligātās izglītības nodrošināšanai 

II. Normatīvā akta projekta ietekme uz sabiedrību  

1.  Sabiedrības mērķgrupa  Pašvaldības iedzīvotāji 

2.  Ietekme uz 
uzņēmējsabiedrības vidi 
pašvaldības teritorijā  

Nav attiecināms  

3.  Administratīvās procedūras 
raksturojums  

Administratīvās procedūras netiek mainītas.  

III. Normatīvā akta projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu  

1.  Finansiālā ietekme  Saistošajos noteikumos Nr. 18 „Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Mālpils novada pašvaldībā” palielināts 
sociālās palīdzības pabalstu saņēmēju loks, pabalsti tiks 
izmaksāti no Mālpils novada pašvaldības aģentūras 
„Mālpils sociālais dienests” budžeta līdzekļiem, palielinot 
naudas līdzekļu izlietojumu sadaļā – naudas pabalsti, 
kas būtiski pašvaldības budžetu neietekmēs. 

2.  Cita informācija  Nav  

IV. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde  

1.  Kā tiks nodrošināta 
normatīvā akta izpilde no 
pašvaldības puses - vai tiek 
radītas jaunas institūcijas 
vai paplašinātas esošo 
institūciju funkcijas  

Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju 
funkcijas netiks paplašinātas.  

2.  Kā sabiedrība tiks informēta 
par normatīvā akta 
ieviešanu  

Normatīvais akts tiks publicēts pašvaldības 
informatīvajā izdevumā "Mālpils Vēstis", pašvaldības 
mājas lapā internetā.  
 

V. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu  

1.  Ar kādiem sabiedrības 
pārstāvjiem konsultācijas ir 
notikušas  

Konsultācijas nav notikušas.  

2.  Kāds konsultāciju veids ir 
izmantots  

Nav  

3.  Cita informācija  Saistošo noteikumu izstrādes procesā tika izmantoti 
iedzīvotāju ieteikumi, sociālo darbinieku darba procesā 
gūtās atziņas, Mālpils novada domes deputātu 
ieteikumi. 

 


