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SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 2 
 
2015. gada 28. janvārī 
Mālpils novada Mālpilī 

APSTIPRINĀTI 
                              ar Mālpils novada domes  

                                  2015.gada 28. janvāra sēdes 
                                        lēmumu (prot. Nr. 1/20) 

 

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 un 

Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr. 1036  
„Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu 

 
 

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) šādus grozījumus: 
 

1.1. Izteikt noteikumu 6.2.1.apakšpunktu sekojošā redakcijā: 
„6.2.1. ikmēneša pabalsts bērna uzturam – 30% apmērā no 
valstī noteiktās minimālās darba algas;” 

1.2. Izteikt noteikumu 8.1.punktu sekojošā redakcijā: 
„8.1. Pabalsts politiski represētajām personām tiek piešķirts ar 
mērķi sniegt materiālu atbalstu politiski represētajām personām 
un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem 
pamatvajadzību nodrošināšanai.” 

1.3. Izteikt noteikumu 8.2.punktu sekojošā redakcijā: 
„8.2. Tiesības saņemt pabalstu ir personām, kurām piešķirts 
politiski represētās personas statuss vai nacionālās pretošanās 
kustības dalībnieka statuss, un to pamata dzīvesvieta ir 
deklarēta Mālpils novada administratīvajā teritorijā.” 

1.4. Izteikt noteikumu 8.5.punktu sekojošā redakcijā: 
„8.5. Sociālais dienests pieņem lēmumu par pabalsta 
piešķiršanu saskaņā ar aktualizētu Mālpils novada pašvaldībā 



deklarēto politiski represēto personu un nacionālās pretošanās 
kustības dalībnieku sarakstu, un iesniegumu.” 

 
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas 

pašvaldības informatīvajā izdevumā „Mālpils Vēstis”. 
 

 
 
Mālpils novada domes priekšsēdētājs                               Aleksandrs Lielmežs 
 
  



Mālpils novada domes 2015.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr. 2 
„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 

1. Mālpils novada dome vēlas audžuģimenei izmaksājamo pabalstu 
bērna uzturam procentuāli piesaistīt pie valstī noteiktās minimālās 
darba algas, nevis noteikt konstantu summu, lai katru reizi, kad 
valstī tiek palielināta minimālā darba alga, nebūtu jāveic grozījumi 
saistošajos noteikumos. 
2. Mālpils novada dome vēlas palielināt to personu loku, kurām būtu 
tiesības saņemt pabalstu politiski represētām personām. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

Grozījumi saistošajos noteikumos paredz, ka: 
1)  audžuģimenei tiek piešķirts ikmēneša pabalsts bērna 

uzturam 30% apmērā no valstī noteiktās minimālās darba 
algas; 

2) Pabalstu politiski represētām personām saņems arī 
nacionālās pretošanās kustības dalībnieki. 

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Šo grozījumu ieviešanai 2015.gadā nepieciešams finansējums EUR 
611,- apmērā.  

1) Pabalsts bērna uzturam 2014.gadā – 96,- euro mēnesī; 
Plānotais pabalsts bērna uzturam 2015.gadā – 108,- euro mēnesī; 
Plānotais ikmēneša pabalsta palielinājums 2015.gadā salīdzinot ar 
2014.gadu ir 12,- euro vienam bērnam. Šobrīd audžuģimenēs 
ievietoti 4 bērni (4 x 12,- euro = 48,- euro/mēnesī; 12 x 48,- = 576,- 
euro gadā). 

2) Pēc domes rīcībā esošās informācijas, Mālpils novadā dzīvo 
viens nacionālās pretošanās kustības dalībnieks – pabalsta 
apmērs gadā – 35,- euro. 

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 

Audžuģimenei ikmēneša pabalstu bērna uzturam piešķir Mālpils 
novada pašvaldības aģentūra „Mālpils sociālais dienests”, 
pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu un līgumu par bērna 
ievietošanu audžuģimenē. 
Pabalstu politiski represētajām personām piešķir Mālpils novada 
pašvaldības aģentūra „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     A.Lielmežs 

http://www.malpils.lv/

