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SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.6 

 
2014. gada 29. janvārī 

APSTIPRINĀTI 
                              ar Mālpils novada domes  

                                     2014.gada 29. janvāra sēdes 
                                        lēmumu (prot. Nr.2/32) 

 
Grozījumi Mālpils novada domes 2013.gada 27.novembra saistošajos noteikumos 

Nr.33 „Par sociālajiem pakalpojumiem Mālpils novadā” 
 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas  
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu,  

43.panta pirmās daļas 13.punktu, 
“Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 3.panta trešo daļu, 

Ministru Kabineta noteikumiem 27.05.2003. noteikumiem Nr.275 
„Sociālas aprūpes un sociālas rehabilitācijas samaksas kārtība 

un kārtība, kādā pakalpojumu izmaksas tiek segtas no pašvaldību budžeta” 6.punktu 

 
 

1. Izdarīt Mālpils novada domes 2013.gada 27.novembra saistošajos noteikumos 
Nr.33 „Par sociālajiem pakalpojumiem Mālpils novadā” (apstiprināts ar Mālpils 
novada domes 2013.gada 27.novembra lēmumu (protokols Nr.18/8)) šādus 
grozījumus: 

 
1.1. Izteikt norādi, uz kāda normatīvā akta noteikumi izdoti, šādā redakcijā:  
„1.1.Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 
43.panta pirmās daļas 13.punktu, “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 
3.panta trešo daļu, Ministru Kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr.275 „Sociālas aprūpes 
un sociālas rehabilitācijas samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojumu izmaksas 
tiek segtas no pašvaldību budžeta” 6.punktu 

 
1.2.  Izteikt noteikumu 1.nodaļas nosaukumu sekojošā redakcijā: 

„1. Vispārīgie jautājumi”. 
 



1.3. Svītrot noteikumu 1.4.4.apakšpunktu. 
 

1.4. Aizstāt noteikumu 2.1.puntā vārdu „invalīdiem” ar vārdiem „personām ar 
invaliditāti”. 
 

1.5. Svītrot noteikumu 3.4.punktu. 
 

1.6. Svītrot noteikumu 4.10.5.apakšpunktu. 
 

1.7. Svītrot noteikumu 5.6.punktu. 
 

1.8. Svītrot noteikumu 8.nodaļu. 
 

1.9. Aizstāt noteikumu 10.1.1.apakšpuntā vārdu „invalīdiem” ar vārdiem „personām ar 
invaliditāti”. 
 

1.10. Izteikt noteikumu 12.2.punktu sekojošā redakcijā: 
„12.2. Ja persona nav apmierināta ar tai piešķirtās sociālo pakalpojumu, sociālās 
palīdzības apmēru un kvalitāti vai arī atteikumu palīdzēt, tā ir tiesīga Aģentūras 
lēmumu apstrīdēt Mālpils novada domē.” 
 

1.11. Izteikt noteikumu 13.nodaļas nosaukumu sekojošā redakcijā: 
„13. Noslēguma jautājumi”. 
 

1.12. Izteikt noteikumu punktu 13.1 sekojošā redakcijā: 
„13.1. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas 
pašvaldības informatīvajā izdevumā „Mālpils Vēstis”.” 
 

 
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 29.janvāra saistošo noteikumu Nr. 6 

Grozījumi Mālpils novada domes 2013.gada 27.novembra saistošajos noteikumos 
Nr.33 „Par sociālajiem pakalpojumiem Mālpils novadā” 

paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Grozījumi Mālpils novada domes 2013.gada 27.novembra 
saistošajos noteikumos Nr.33 „Par sociālajiem pakalpojumiem 

Mālpils novadā” 
 nepieciešami, lai novērstu neprecizitātes vairākos saistošo 
noteikumu punktos un nodrošinātu to atbilstību normatīvo aktu 
prasībām. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

Grozījumi saistošajos noteikumos precizē un nosaka Mālpils 
novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu veidus, to 
pieprasīšanas, saņemšanas un samaksas kārtību. 

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 

Būtiska ietekme uz pašvaldības budžetu netiek plānota.  

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

Saistošie noteikumi 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 

6.1.  Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. 
6.2.  Saistošo noteikumi grozījumi tiks publicēti vietējā 

laikrakstā “Mālpils Vēstis” un mājas lapā internetā 
www.malpils.lv. 

Mālpils novada domes priekšsēdētājs      A.Lielmežs 
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