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SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 4 

 
2014. gada 29. janvārī 
Mālpils novada Mālpilī 

APSTIPRINĀTI 
                              ar Mālpils novada domes  

                                     2014.gada 29. janvāra sēdes 
                                        lēmumu (prot. Nr. 2/29) 

                
Grozījumi Mālpils novada domes 2011.gada 23.marta 

 saistošajos noteikumos Nr.7 „Par pašvaldības aģentūras  
„Mālpils sociālais dienests” maksas pakalpojumiem” 

 
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas 

Publisko aģentūru likuma  
17.panta otro un ceturto daļu  

 
1. Izdarīt Mālpils novada domes 2011.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr.7 „Par 
pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais dienests” maksas pakalpojumiem, (apstiprināts 
ar Mālpils novada domes 2011.gada 23.marta lēmumu (protokols Nr.3/12)) šādus 
grozījumus: 

 
1.1. Izteikt noteikumu pielikuma Nr. 1 1. punktu sekojošā redakcijā: 

 

Nr.p.k. Publiskie sociālie pakalpojumi Mērvienība 

Cena 
Euro (bez 

PVN) 
 

1. Aprūpes pakalpojumi ilgstošās sociālās 
aprūpes institūcijā 

 
 

1.1. Klientam, kuram nepieciešami 
inkontinences līdzekļi 

1 personai 
diennaktī 

14,65 
 

1.2. Klientam, kuram nav nepieciešami 
inkontinences līdzekļi 

1 personai 
diennaktī 

13,60 
 

 
 

2.      Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1. martā. 
 
 
Mālpils novada domes priekšsēdētājs                                             Aleksandrs Lielmežs  



Mālpils novada domes 2014.gada 29.janvāra saistošo noteikumu Nr. 4 „Grozījumi 
Mālpils novada domes 2011.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr. 7 „Par 
pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais dienests” maksas pakalpojumiem”” 

 paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Grozījumi Mālpils novada domes 2011.gada 23.marta 
saistošajos noteikumos Nr. 7 „Par pašvaldības aģentūras 
„Mālpils sociālais dienests” maksas pakalpojumiem” 
nepieciešami, lai noteiktu jaunu aprūpes pakalpojumu 
izcenojumu, atbilstoši to faktiskajām izmaksām. Aprūpes 
pakalpojumi ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā tiek palielināti 
vidēji par 5%, kas saistīts ar minimālās darba algas 
palielināšanu sākot ar 2014.gada 1.janvāri. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

Saistošo noteikumu grozījumos paredzēta cena par aprūpes 
pakalpojumiem ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā klientiem, 
kuriem nepieciešami inkontinences līdzekļi, un klientiem, 
kuriem nav nepieciešami inkontinences līdzekļi. 
 

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 

Palielināsies pašvaldības budžeta ieņēmumi.  

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

Saistošie noteikumi tiešā veidā neietekmēs uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā. 
Saistošo noteikumu grozījumu tiesiskais regulējums attiecas uz 
personām, kuras saņems ilgstošas sociālās aprūpes 
pakalpojumus institūcijā – Mālpils sociālās aprūpes centrā. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Visus pašvaldības kompetencē esošos jautājumus, kas saistīti 
ar ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma nodrošināšanu, 
risinās pašvaldības aģentūra „Mālpils sociālais dienests”. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas. 

 

 

Mālpils novada domes priekšsēdētājs      A.Lielmežs 

 
 


