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Apstiprināti ar Mālpils  novada domes   
2019.gada 27.marta sēdes lēmumu Nr.3/15 

 
 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI   
 

Mālpilī, Mālpils novadā 

 
2019.gada 27.martā                                                                                                 Nr.5 
 
 

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 7.punktu,41.panta 

pirmās daļas 1.punktu, 43.panta trešo 

daļu un 26.06.2018. Ministru kabineta 

noteikumu Nr.354 „Audžuģimenes 

noteikumi”  78.punktu 

 

 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. Svītrot no spēkā  esošo saistošo  noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojuma 

norādi: “19.12.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.1036 “Audžuģimenes noteikumi”  

43.punktu”. 

 2. Papildināt  saistošo  noteikumu  izdošanas  tiesisko  pamatojumu  ar  norādi: 

”26.06.2018. Ministru  kabineta noteikumu  Nr.354  “Audžuģimenes noteikumi”  

78.punktu”. 

 3. Papildināt saistošo noteikumu 2.1.punktu ar apakšpunktu 2.1.11.šādā 

redakcijā: 

“2.1.11. pabalsts ģimenei, kas audzina bērnu ar funkcionāliem traucējumiem.” 

 4. Izteikt saistošo noteikumu 5.2.punktu šādā redakcijā: 

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

katru bērnu, kurš apgūst vispārizglītojošo izglītību Mālpils novada vidusskolā un 

15,00 EUR 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.”   
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 5. Izteikt saistošo noteikumu  6.2.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“6.2.1. ikmēneša pabalsts bērna uzturam – atbilstoši Latvijas Republikas Ministru 

kabineta noteiktajam uzturlīdzekļu apmēram;” 

 6. Aizstāt saistošo noteikumu numerācijā skaitli “XIII” ar skaitli “XIV”. 

 7. Aizstāt saistošo noteikumu numerācijā skaitli “13.1.” ar skaitli “14.1”. 

 8. Aizstāt saistošo noteikumu numerācijā skaitli “13.2.” ar skaitli “14.2”. 

 9. Aizstāt saistošo noteikumu numerācijā skaitli “13.3.” ar skaitli “14.3”. 

 10. Aizstāt saistošo noteikumu numerācijā skaitli “13.4.” ar skaitli “14.4”. 

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

„ XIII. Pabalsts ģimenei, kas audzina bērnu ar funkcionāliem traucējumiem” 

13.1. Pabalsts ģimenei, kas audzina bērnu ar funkcionāliem traucējumiem, ir 

pabalsts bērna funkcionālo spēju uzlabošanai un saglabāšanai, nodrošinot bērniem 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. 

13.2. Sociālais dienests pieņem atzinumu par pabalsta nepieciešamību ģimenei, kas 

audzina bērnu ar funkcionāliem traucējumiem, pamatojoties uz bērna likumiskā 

pārstāvja iesniegumu, ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par nepieciešamajiem sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumiem bērna funkcionālo spēju uzlabošanai un sociālā darba 

speciālista izvērtējumu. 

13.3. Pabalsta apmērs ir līdz EUR 500,00 gadā, ko izmaksā bērna likumiskajam 

pārstāvim pēc sociālā dienesta atzinuma izsniegšanas un attaisnojošu izdevumu, par 

sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanu, iesniegšanas.” 

 12. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 

Mālpils novada domes informatīvajā izdevumā „Mālpils Vēstis”. 
 

 
 
Domes priekšsēdētāja                             (paraksts)                              S.Strausa 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


