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SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.14 

 
2014. gada 28.maijā 
Mālpils novada Mālpilī 

APSTIPRINĀTI 
                              ar Mālpils novada domes  
                                     2014.gada 28. maija  

sēdes lēmumu Nr.7/20 
 

Grozījumi Mālpils novada domes 2014.gada 26.marta saistošajos noteikumos  
Nr. 11 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Mālpils novadā” 

 
Izdoti saskaņā ar  

likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 
41.panta pirmās daļas 1.punktu un 43.panta trešo daļu 

 
 

1. Izdarīt Mālpils novada domes 2014.gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr. 11 
„Par materiālās palīdzības pabalstiem Mālpils novadā” (apstiprināts ar Mālpils 
novada domes 2014.gada 26.marta sēdes lēmumu Nr.5/12) grozījumus un 
papildināt saistošos noteikumus ar 5.8. un 5.9.punktu šādā redakcijā: 
 
„5.8. Pabalsts interešu izglītības izdevumu segšanai tiek piešķirts daudzbērnu 
ģimenēm par katru bērnu, kurš apmeklē interešu izglītības programmu Mālpils 
novadā, sedzot 50% no dalības maksas. 
5.9. Pabalsta interešu izglītības izdevumu segšanai piešķiršanas pamats: 
personas rakstveida iesniegums, līguma kopija par interešu izglītības 
programmas apguvi un kvīts kopija, kas apliecina samaksāto dalības maksu.”   

 
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas pašvaldības 

informatīvajā izdevumā „Mālpils Vēstis”. 
 

 
 
Mālpils novada domes priekšsēdētājs                                              Aleksandrs Lielmežs 
 
 
 
  



 
 
Mālpils novada domes 2014.gada 28.maija saistošo noteikumu Nr. 14 „Grozījumi 
Mālpils novada domes 2014.gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr. 11 „Par 

materiālās palīdzības pabalstiem Mālpils novadā”” paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Mālpils novada dome vēlas palielināt materiālās palīdzības 
veidus tieši daudzbērnu ģimenēm, lai sniegtu pēc iespējas 
lielāku atbalstu ģimenēm, kurās aug trīs un vairāk bērnu. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

Grozījumi saistošajos noteikumos paredz papildināt 
daudzbērnu ģimenēm paredzētos pabalstus ar jaunu pabalsta 
veidu – pabalsts interešu izglītības izdevumu segšanai, sedzot 
50% no dalības maksas interešu izglītības programmas 
apguvei Mālpils novadā. 

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 

Šī pabalsta ieviešanai 2014.gada 2.pusgadā nepieciešams 
finansējums 100 EUR apmērā.  

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Grozījumi saistošajos noteikumos tiešā veidā neietekmēs 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. 
 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Personām saskaņā ar saistošajiem noteikumiem jāiesniedz 
iesniegums Mālpils novada pašvaldības aģentūrā „Mālpils 
sociālais dienests”. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Notikušas konsultācijas ar privātpersonām. Saistošo noteikumi 
grozījumi tiks publicēti vietējā laikrakstā “Mālpils Vēstis” un 
mājas lapā internetā www.malpils.lv. 

 
 
 
Mālpils novada domes priekšsēdētājs                                              Aleksandrs Lielmežs 
 

http://www.malpils.lv/

