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SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 1 
 
2015. gada 28. janvārī 
Mālpils novada Mālpilī 

APSTIPRINĀTI 
                              ar Mālpils novada domes  

                                     2015.gada 28. janvāra sēdes 
                                        lēmumu (prot. Nr. 1/19) 

                

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. un 2. 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 

15,85 
 

1.2. Klientam, kuram nav nepieciešami 
inkontinences līdzekļi 

1 personai 
diennaktī 

14,80 
 

2. Aprūpes mājās pakalpojumi pa aprūpes 
līmeņiem: 

 
 

 1.līmenis 1 personai 
mēnesī 

43,00 
 

 2.līmenis 1 personai 
mēnesī 

86,00 



 3.līmenis 1 personai 
mēnesī 

161,27 
 
 

 4.līmenis 1 personai 
mēnesī 

268,78 

 
2.      Saistošie noteikumi stājas spēkā 2015.gada 1. martā. 
 
 
Mālpils novada domes priekšsēdētājs                                             Aleksandrs Lielmežs  

  



 

 

2015. gada 28.janvāra saistošo noteikumu  Nr.1 "Grozījumi Mālpils novada domes 
23.03.2011.saistošajos noteikumos Nr.7 „Par pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais 

dienests” maksas pakalpojumiem”” paskaidrojuma raksts 
 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta 
noteikumiem Nr.665 „Noteikumi par minimālo mēneša darba 
algu un minimālo stundas tarifa likmi”, no 2015.gada 1.janvāra 
ir paaugstināta minimālā mēneša darba alga un minimālā 
stundas tarifa likme. P/a „Mālpils sociālais dienests” Mālpils 
sociālās aprūpes centra tehnisko darbinieku un aprūpētāju 
mājās algas likme ir minimālā stundas tarifa likme. P/a „Mālpils 
sociālais dienests” ir uzsācis sniegt maksas pakalpojumus 
aprūpe mājās, ir nepieciešamība adekvāti aprēķināt 
pakalpojuma izmaksas. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

Grozījumi saistošajos noteikumos paredz, ka: 
1)  Tiks paaugstinātas gultas dienas izmaksas Mālpils 

sociālās aprūpes centrā. Palielinājums saistīts minimālās 
darba algas pieaugumu, kā arī ar pārtikas un higiēnas 
preču cenu pieaugumu. 

2) Adekvāti tiks noteikti aprūpes mājās pakalpojumu līmeņu 
izmaksas. 

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 

Šo grozījumu ieviešanai 2015.gadā 15 klientu uzturēšanai 
Mālpils sociālās aprūpes centrā papildus būs nepieciešams 
finansējums EUR 6 670,00  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 

Mālpils sociālās aprūpes centra klienti tiks rakstiski informēti 
par izmaiņām gultas dienas izmaksās, nosūtot Līgumu par 
sociālās aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību grozījumus. 
Grozījumi stāsies spēkā ar 2015.gada 1.martu. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

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

Mālpils novada domes priekšsēdētājs       A.Lielmežs 

http://www.malpils.lv/

