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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2 
 
2016.gada 24.februārī        
Mālpils novadā Mālpilī 

APSTIPRINĀTI 
ar Mālpils novada domes  

24.02.2016. lēmumu Nr. 2/10 
 

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, 
19.12.2006.Ministru kabineta 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. Papildināt Saistošos noteikumus ar  5.10.punktu  šādā redakcijā: 
„5.10. Pabalsts piebraucamo ceļu tīrīšanai uz daudzbērnu ģimeņu faktisko dzīves 
vietu ziemas laikā. Pašvaldība sedz 50% no ģimenes apmaksātā pakalpojuma par 
ceļu tīrīšanu pašvaldības SIA “Norma K”. Persona apmaksai iesniedz dokumentus 
par maksājumiem, kas nav vecāki par 6 mēnešiem.” 
 
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas pašvaldības 
informatīvajā izdevumā “Mālpils Vēstis”. 
 
 
 

Priekšsēdētāja vietniece      S. Strausa 



Paskaidrojuma raksts 
Mālpils novada domes 2016.gada 24.februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 2  

 "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 paredzēti vairāki pabalsti daudzbērnu 
ģimenēm. Pašvaldība ir izvērtējusi iespējas sniegt atbalstu 
daudzbērnu ģimenēm, daļēji sedzot saņemtā pakalpojuma 
izmaksām par piebraucamo ceļu tīrīšanu ziemas sezonas 
laikā. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

Ar saistošo noteikumu grozījumiem tiek noteikts, ka 
pašvaldība sedz 50% no pakalpojuma izmaksām par 
piebraucamo ceļu tīrīšanu daudzbērnu ģimenēm ziemas 
sezonas laikā. 

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Grozījumi saistošajos noteikumos radīs nelielu ietekmi 
pašvaldības budžetā, jo tikai dažām daudzbērnu ģimenēm ir 
nepieciešama piebraucamo ceļu tīrīšana ziemas sezonas 
laikā. 

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 
pakalpojuma sniedzēju -  pašvaldības SIA ‘Norma K”. 

 

 
 

 


