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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.8 

 
2015.gada 28.oktobrī.        
Mālpils novadā Mālpilī 

APSTIPRINĀTI  
ar Mālpils novada domes  

2015. gada 28. oktobra  
sēdes lēmumu Nr. 10/12 

 
Grozījumi 2014.gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr.11 

„Par materiālās palīdzības pabalstiem Mālpils novadā” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 15. panta 7.punktu, 
41.panta pirmās daļas 1.punktu, 
43.panta trešo daļu un 19.12.2006. 
MK 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” (turpmāk tekstā – saistošie noteikumi) 

šādus grozījumus: 

1.1. Izteikt saistošo noteikumu punktu 5.2. sekojošā redakcijā: 

„5.2. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei (mācību pabalsts)  EUR 30,00 apmērā par 

katru bērnu, kurš apgūst vispārizglītojošo izglītību Mālpils novada vidusskolā vai 

Mālpils internātpamatskolā vai profesionālo izglītību Mālpils profesionālajā  vidusskolā, 

un EUR 15,00 apmērā par katru bērnu obligātās izglītības vecumā (5 un 6 gadus 

vecs), kurš apmeklē Mālpils pirmsskolas izglītības iestādi. Pabalsts tiek piešķirts vienu 

reizi mācību gadā.” 

1.2. Izteikt saistošo noteikumu punktu 5.8. sekojošā redakcijā : 

„5.8. Pabalsts interešu izglītības izdevumu segšanai tiek piešķirts daudzbērnu 

ģimenēm par katru bērnu, kurš apmeklē interešu izglītības programmu Mālpils 

novadā, sedzot 50% no dalības maksas. Persona apmaksai iesniedz dokumentus, 

kas nav vecāki par 6 mēnešiem.” 

1.3. Izteikt saistošo noteikumu punktu 9.1. sekojošā redakcijā: 

„9.1.Pabalsts tuberkulozes slimniekam, kurš ārstējas ambulatori: 



9.1.1. pabalsts pārtikas iegādei  EUR  2,00 dienā; 

9.1.2. pabalsta piešķiršanas pamats: personas iesniegums, izziņa no Tuberkulozes un 

plaušu slimību valsts aģentūras un izraksts no ģimenes ārsta, ka persona ārstējas 

ambulatori.” 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas pašvaldības 

informatīvajā izdevumā “Mālpils Vēstis”. 

 

 

Priekšsēdētāja vietniece      S. Strausa 



Paskaidrojuma raksts 
Mālpils novada domes 2015.gada 28.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 8  

 "Grozījumi 2014. gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr. 11 „Par materiālās 

palīdzības pabalstiem Mālpils novadā”” 

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 paredzēts arī pabalsts mācību līdzekļu iegādei, ja 
bērns apgūst vispārizglītojošo izglītību Mālpils novada vidusskolā 
vai profesionālo izglītību Mālpils profesionālajā vidusskolā. Lai 
nepieļautu bērna diskrimināciju atkarībā no tā, kuru Mālpils 
novada izglītības iestādi viņš apmeklē, nepieciešams papildināt 
saistošos noteikumus ar Mālpils internātpamatskolu, kā arī 
vienlaicīgi precizēt iesniedzamos dokumentus pabalsta 
tuberkulozes slimniekiem saņemšanai un dokumentu 
iesniegšanas termiņu, pieprasot pabalstu interešu izglītības 
izdevumu segšanai. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

Ar saistošo noteikumu grozījumiem: 
2.1. tiek noteikts, ka pabalstu mācību līdzekļu iegādei varēs 
saņemt par katru bērnu, kurš apgūst vispārizglītojošo izglītību 
Mālpils internātpamatskolā;  
2.2. tiek noteikts, ka, pieprasot pabalstu interešu izglītības 
izdevumu segšanai, iesniedzami dokumenti, kas nav vecāki par 6 
mēnešiem; 
2.3. tiek noteikts, ka pabalstu tuberkulozes slimniekam, kurš 
ārstējas ambulatori, varēs pieprasīt neierobežoti (iepriekš – vienu 
mēnesi gadā), papildus iesniedzot arī izrakstu no ģimenes ārsta, 
ka persona ārstējas. 

3. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu 

Grozījumi saistošajos noteikumos radīs nelielu ietekmi 
pašvaldības budžetā, jo tikai daži bērni no daudzbērnu ģimenēm 
apgūst vispārizglītojošo izglītību Mālpils internātpamatskolā, un 
Mālpils novadā dzīvo daži tuberkulozes slimnieki. 

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 
materiālās palīdzības pabalstiem, risinās Mālpils novada 
pašvaldības aģentūra „Mālpils sociālais dienests”.  

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Konsultācijas notikušas ar daudzbērnu ģimeņu pārstāvjiem un 
ģimenes ārstiem. 

 

 


