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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.13 
 
2014. gada 30. aprīlī 

    APSTIPRINĀTI 
                              Ar Mālpils novada domes 

                                2014.gada 30.aprīļa sēdes 
                                        lēmumu (Prot. Nr.6/16) 

 
Grozījumi 2013.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6  

„Par sociālās palīdzības pabalstiem Mālpils novada pašvaldībā” 
 

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

 
 

1. Izdarīt Mālpils novada domes 2013.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par 
sociālās palīdzības pabalstiem Mālpils novada pašvaldībā” (turpmāk tekstā – saistošie 
noteikumi) šādus grozījumus: 

1.1. Izteikt norādi, uz kāda normatīvā akta noteikumi izdoti, šādā redakcijā: 
„Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta 
ceturto un piekto daļu.” 
1.2. Svītrot saistošo noteikumu 8.7. punktu. 
1.3. Izteikt saistošo noteikumu 20. punktu sekojošā redakcijā: „20. Ģimenēm 
(personām), kas dzīvo ar malku apkurināmos dzīvokļos, tiek piešķirts pabalsts 
kurināmā iegādei. Pabalsta apmērs ir EUR 182.13 vienu reizi gadā.” 
1.4. Papildināt saistošos noteikumus ar 36.1 punktu: „36.1 Pabalsts 
brīvpusdienām skolā un pabalsts daļējai vai pilnai apmaksai par bērna ēdināšanu 
pirmsskolas izglītības iestādē tiek apmaksāts tikai bērniem, kuri apmeklē Mālpils 
novada pašvaldības izglītības iestādes.” 
1.5. Svītrot saistošo noteikumu VIII. nodaļu. 
 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.jūliju. 

 

Mālpils novada domes priekšsēdētājs                               A. Lielmežs 



Mālpils novada domes 30.04.2014. saistošo noteikumu Nr. 13 „Grozījumi 
2013.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 6 "Par sociālās palīdzības 

pabalstiem Mālpils novada pašvaldībā”” 
paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Mālpils novada dome 2014.gada 26.martā pieņēma saistošos 
noteikumus Nr. 11 „Par materiālās palīdzības pabalstiem 
Mālpils novadā”, kuros paredzēti pabalsti arī audžuģimenēm. 
Lai audžuģimeņu pabalsti nebūtu noteikti divos dažādos 
saistošajos noteikumos, nepieciešams izdarīt attiecīgus 
grozījumus 2013.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 6 
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Mālpils novada 
pašvaldībā”, kā arī vienlaicīgi precizēt dzīvokļa pabalsta un 
pabalsta bērna audzināšanai un izglītošanai piešķiršanu. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

Ar saistošo noteikumu grozījumiem: 
2.1. tiek svītrots pabalsts audžuģimenēm;  
2.2. tiek noteikts, ka dzīvokļa pabalsts tiks piešķirts tikai naudā 
(nevis natūrā, kā bija iepriekš); 
2.3. tiek noteikts, ka pabalstu brīvpusdienas skolā un pabalstu 
daļējai vai pilnai ēdināšanas pakalpojumu apmaksai 
pirmsskolas izglītības iestādē tiks apmaksāts tikai Mālpils 
novada pašvaldības izglītības iestādēs. 

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 

Grozījumi saistošajos noteikumos radīs nelielu ietekmi 
pašvaldības budžetā, jo tiek plānots, ka samazināsies pabalsta 
izmaksa daļējai vai pilnai bērna ēdināšanai pirmsskolas 
izglītības iestādē un pabalsts brīvpusdienām skolā, jo to 
nesaņems bērni, kuri nemācās Mālpils novada pašvaldības 
izglītības iestādēs.  

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 

Pašvaldības kompetencē esošos jautājumus, kas saistīti ar 
sociālās palīdzības pabalstiem, risinās Mālpils novada 
pašvaldības aģentūra „Mālpils sociālais dienests”.  

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas. 

Mālpils novada domes priekšsēdētājs     A.Lielmežs 

 

 

 


