
 

2017.gada 29.novembra Saistošo noteikumu Nr.11  
„ Grozījumi 2013.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Par sociālās 

palīdzības pabalstiem Mālpils novada pašvaldībā” 
paskaidrojuma raksts 

  
Paskaidrojuma 
raksta sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Saistošo 
noteikumu 
nepieciešamības 
pamatojums 

Grozījumi esošajos saistošajos noteikumos ir nepieciešami, 
saskaņā ar izmaiņām valsts izdotajos normatīvajos aktos, 
proti, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā  
      Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
grozījumi, kas stājas spēkā ar 2018. gada 1. janvāri, paredz 
pašvaldības saistošajos noteikumos noteikt pabalsta krīzes 
situācijā apmēru un piešķiršanas kārtību, kas aizstāj 
vienreizējo pabalstu ārkārtas situācijā. Atbilstoši Labklājības 
ministrijas norādījumiem Pabalsts ārkārtas situācijā (Bēru 
pabalsts) un Pabalsta atsevišķu situāciju risināšanai 
nosakāms kā pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva.  

 2. Īss projekta satura 
izklāsts 

Saistošajos noteikumos tiek izdalīti atšķirīgi pabalsti krīzes 
situācijā – pabalsts stihiskas nelaimes (katastrofas) gadījumā 
un pabalsts iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ, kad personai 
var pietrūkt materiālo līdzekļu pamatvajadzību 
nodrošināšanai.  
Saistošie noteikumi paredz Dzīvokļa pabalsta aprēķināšanu 
pēc apstiprinātajiem normatīviem, iekļaujot attiecināmos 
izdevumos ne tikai maksu par apkuri, bet arī par citiem 
komunālajiem pakalpojumiem – elektrība, gāze, ūdens un 
kanalizācija. 
Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai tiek 
paplašināts, paredzot apmaksāt izdevumus par 
zobārstniecību un brillēm.   

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

      Finanšu ietekmes prognoze uz pašvaldības budžetu 
gadā: 

Dzīvokļa pabalsta aprēķināšana pēc normatīviem var 
palielināt dzīvokļa pabalsta apmēru. Salīdzinot dzīvokļa 
pabalsta apmēru mēnesī pie esošajiem nosacījumiem un 
plānoto (analizējot esošo pabalsta saņēmēju datus), pabalsta 
apmērs var palielināties par 90 EUR mēnesī. 
      Palielinoties pabalsta krīzes situācijā stihiskas nelaimes 
(katastrofas) gadījumos no EUR 285,00 uz EUR 860,00, 
izdevumi budžetā varētu palielināties minimāli, jo šāda veida 
pabalsts tiek pieprasīts reti. 2017.gadā pašvaldībā vēl nav 
bijis pieprasījums pēc šāda pabalsta izmaksas, bet 2016.gadā 
1 ģimene saņēma šādu pabalstu. 
Pabalsta veselības aprūpes pakalpojuma paplašināšana 
būtiski nepalielinās budžeta izdevumus, jo tiek samazināts 
pabalsta apmērs medikamentu iegādei un kopējais pabalsta 
apmērs gadā vienai personai no EUR 213,43 uz EUR 150,00. 



4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Noteikumu izpildi nodrošinās Mālpils novada pašvaldības 
aģentūra “Mālpils sociālais dienests” saskaņā ar saistošajos 
noteikumos noteiktajām administratīvajām procedūrām.  

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un 
iebildumu izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības 
tīmekļa vietnē: www.malpils.lv 
Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi - 
paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas. 

 

Domes priekšsēdētāja  S.Strausa 
 
 


