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Mālpils novadā Mālpilī 

APSTIPRINĀTI  
ar Mālpils novada domes  
2017. gada 29.novembra  
sēdes lēmumu Nr. 14/21 

 
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 

 

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. Papildināt saistošo noteikumu 2.1. punktu ar apakšpunktiem 2.1.8., 2.1.9., 2.1.10. 

šādā redakcijā: 

“2.1.8. pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai; 

 2.1.9. apbedīšanas pabalsts; 

 2.1.10. bezmaksas transporta pakalpojums.” 

2. Aizstāt saistošo noteikumu numerācijā skaitli “X” ar skaitli “XIII”. 

3. Aizstāt saistošo noteikumu numerācijā skaitli “10.1.” ar skaitli “13.1”. 

4. Aizstāt saistošo noteikumu numerācijā skaitli “10.2.” ar skaitli “13.2”. 

5. Aizstāt saistošo noteikumu numerācijā skaitli “10.3.” ar skaitli “13.3”. 

6. Aizstāt saistošo noteikumu numerācijā skaitli “10.4.” ar skaitli “13.4”. 

7. Aizstāt saistošo noteikumu numerācijā skaitli “XI” ar skaitli “XIV”. 

8. Aizstāt saistošo noteikumu numerācijā skaitli “11.1.” ar skaitli “14.1”. 

9. Aizstāt saistošo noteikumu numerācijā skaitli “11.2.” ar skaitli “14.2”. 

10. Papildināt saistošos noteikumus ar  X.nodaļu šādā redakcijā: 



„ X. Pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai 

10.1. Pabalstu atsevišķu situāciju risināšanai (persona apliecinošu dokumentu 
nokārtošanai vai atjaunošanai, dokumentu nokārtošanai saistībā ar īpašumu, 
invaliditātes kārtošanai utml.)  piešķir trūcīgām ģimenēm (personām).  

10.2. Pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai tiek piešķirts apmērā līdz EUR 50,00, 
individuāli izvērtējot katru situāciju. 

10.3. Lai saņemtu pabalstu atsevišķu situāciju risināšanai, personai Sociālajā dienestā 
jānokārto trūcīgas personas statuss atbilstoši 2013.gada 13.janvāra saistošajiem 
noteikumiem Nr.4 “Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas)  statusa 
noteikšanu Mālpils novada pašvaldībā. 

10.4. Pabalsts tiek piešķirts atbilstoši 2013.gada 23.janvāra saistošo noteikumu Nr.6 
“Par sociālās palīdzības pabalstiem Mālpils novada pašvaldībā” IX.nodaļai.” 
 

11. Papildināt saistošos noteikumus ar  XI.nodaļu šādā redakcijā: 

„ XI. Apbedīšanas  pabalsts 

11.1.  Apbedīšanas pabalstu piešķir par personu, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta pirms 
nāves ir bijusi Mālpils novada administratīvā teritorija un Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūras  (turpmāk – VSAA) izmaksātā apbedīšanas pabalsta summa nepārsniedz EUR 
285,00.  

11.2. Apbedīšanas pabalsts ir vienreizējs, tas nepārsniedz  EUR 285,00 un to izmaksā 
mirušās personas ģimenes loceklim (apgādniekam) vai  personai, kura uzņēmusies 
apbērēšanu.  

11.3. Apbedīšanas pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp šo noteikumu 11.2. noteikto 
summu  un VSAA izmaksāto apbedīšanas pabalstu.  

11.4. Gadījumā, ja mirusi persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta Mālpils novada 
administratīvajā teritorijā un kurai nav apgādnieku vai personas, kas uzņemtos apbedīšanu, 
Sociālais dienests slēdz līgumu ar fizisku (juridisku) personu par šī pakalpojuma 
organizēšanu un sedz ar apbedīšanu saistītos izdevumus 

11.5. Lai saņemtu apbedīšanas pabalstu, sociālajā dienestā jāiesniedz 
11.5.1. iesniegums; 
11.5.2. miršanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu; 
11.5.3. VSAA izsniegta izziņa par piešķirtā apbedīšanas pabalsta apmēru. 
11.6. Sociālais dienests pēc visu dokumentu saņemšanas 10 dienu laikā pieņem lēmumu 
par pabalsta piešķiršanu.” 

12.Papildināt saistošos noteikumus ar  XII.nodaļu šādā redakcijā: 

„ XII. Pabalsts transporta pakalpojuma apmaksai 

12.1. Pabalstu transporta pakalpojuma apmaksai piešķir Mālpils administratīvajā teritorijā 
deklarētām personām līdz 2 reizēm kalendārajā gadā nokļūšanai uz/no ārstniecības vai citu 
specializētu iestādi, ja personas pamatotu iemeslu dēļ nevar pārvietoties ar sabiedrisko 
transportu.  

12.2. Pabalstu transporta pakalpojuma apmaksai ir tiesīgas saņemt:  
12.2.1. pensijas vecuma personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas par 
trūcīgām vai maznodrošinātām un kurām nav apgādnieku vai kuru apgādnieki normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā ir atzīti par trūcīgiem; 



12.2.2. trūcīgās ģimenes ar bērniem krīzes situācijās, kas saistītas ar bērnu veselības un 
obligātās izglītības nodrošināšanu;  
12.2.3. personas, kuras nokļuvušas krīzes situācijā un saņēmušas norīkojumu no Sociālā 
dienesta par valsts apmaksāto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu. 

12.3. Lai saņemtu pabalstu transporta pakalpojuma apmaksai persona iesniedz iesniegumu 
Sociālajā dienestā, pamatojot pakalpojuma nepieciešamību, norādot ārstniecības vai 
specializēto iestādi, uz/no kuru jānokļūst, un datumu, kad transporta pakalpojums 
nepieciešams.  

12.4. Sociālais dienests pieņem lēmumu par pabalsta transporta pakalpojuma apmaksai 
piešķiršanu un apmaksā pakalpojumu no Sociālā dienesta budžeta.” 
 

13. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Mālpils 

novada domes informatīvajā izdevumā „Mālpils Vēstis”. 

 
Domes priekšsēdētāja  S.Strausa 


