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I. Vispārīgie jautājumi 
1.1. Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka materiālās palīdzības 
veidus Mālpils novadā, palīdzības apmēru, piešķiršanas kārtību un to personu 
loku, kam ir tiesības saņemt noteikumos minētos materiālas palīdzības 
pabalstus, kā arī lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību. 
1.2. Pašvaldība materiālas palīdzības pabalstus (turpmāk – pabalstus) piešķir 
personām, kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Mālpils novadā un 
ir sasniedzamas Mālpils novada administratīvajā teritorijā, izņemot aizbildņus 
un audžuģimenes. 
1.3. Pabalsti, neizvērtējot (ģimenes) personas ienākumus, ir Mālpils novada 
pašvaldības  brīvprātīga   iniciatīva (izņemot punktus 6.2.1 un 6.2.2 ), ar mērķi 
atbalstīt  sociāli mazaizsargātās iedzīvotāju grupas, īpaši  bērnus, tādējādi 
rūpējoties par katras personas pamatvajadzību nodrošināšanu. 
1.4. Pabalstus piešķir un izmaksā Mālpils novada pašvaldības aģentūra 
„Mālpils sociālais dienests” (turpmāk – Sociālais dienests) apstiprinātā  
budžeta ietvaros. 

 
II. Materiālās palīdzības pabalstu veidi 



2.1. Mālpils novadā ir šādi materiālās palīdzības pabalstu veidi: 
2.1.1.vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts; 
2.1.2. pabalsti daudzbērnu ģimenēm; 
2.1.3. pabalsti audžuģimenei;  
2.1.4. pabalsts aizbildnībā esošam bērnam; 
2.1.5. pabalsts valsts svētkos – 18.novembrī –  politiski represētajām 
personām; 
2.1.6. pabalsts tuberkulozes slimniekiem, kuri  ārstējas ambulatori; 
2.1.7. pabalsts hroniskiem nieru mazspējas slimniekiem, kuriem 
nepieciešama hemodialīze. 
2.1.8. pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai;  
(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Mālpils novada domes 2017. gada 29.novembra sēdes lēmumu Nr. 14/21) 

2.1.9. apbedīšanas pabalsts; 
(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Mālpils novada domes 2017. gada 29.novembra sēdes lēmumu Nr. 14/21) 

2.1.10. bezmaksas transporta pakalpojums. 
(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Mālpils novada domes 2017. gada 29.novembra sēdes lēmumu Nr. 14/21) 

III. Materiālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kārtība 
3.1. Par pabalstu piešķiršanu lemj Sociālais dienests, saņemot personas 
iesniegumu un tam pievienotos lēmuma pieņemšanai nepieciešamos 
dokumentus, vai arī izmaksājot pabalstu noteiktajai  iedzīvotāju  kategorijai – 
aizbildņiem  un  audžuģimenēm, saskaņā  ar  Mālpils novada bāriņtiesas 
sniegto informāciju. 
3.2. Sociālais dienests informē personu par pieņemto lēmumu saskaņā ar 
normatīvajos aktos noteikto kārtību. 
3.3. Sociālais dienests piešķirto pabalstu personai var izmaksāt skaidrā 
naudā, pārskaitīt personas norādītajā kontā, apmaksāt pakalpojumu vai 
izsniegt mantā. 
 

IV. Vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts 
4.1. Vienreizējs bērna piedzimšanas  pabalsts ir Mālpils novada pašvaldības 
brīvprātīga  iniciatīva  ar mērķi uzlabot demogrāfisko situāciju Mālpils novadā 
un  sniegt  materiālu  atbalstu  jaundzimušā  bērna vajadzību nodrošināšanai. 
4.2. Tiesības saņemt bērna piedzimšanas pabalstu ir Latvijas Republikas 
pilsoņiem, nepilsoņiem un ārvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods, un 
vismaz vienam no bērna vecākiem pamata dzīvesvieta Mālpils novada 
pašvaldības teritorijā ir deklarēta ne mazāk kā 12 mēnešus pirms bērna 
piedzimšanas, ar nosacījumu, ka bērna pamata dzīvesvieta no dzimšanas 
reģistrācijas brīža ir deklarēta Mālpils novada pašvaldības teritorijā. 
4.3. Bērna piedzimšanas pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir  EUR 285,00 
par katru jaundzimušo bērnu. 
4.3.1. Tiesības saņemt pabalstu 100% apmērā par katru jaundzimušo bērnu, 
ja abi vecāki, vai persona, kura adoptējusi bērnu vai persona, kura ar 
Bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni (turpmāk – Pabalsta pieprasītājs) ne 
mazāk kā 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas, ir deklarējusi savu pamata 
dzīves vietu Mālpils novadā un jaundzimušā  dzīvesvieta  tiek  deklarēta  
Mālpils  novadā. 
4.3.2. Tiesības saņemt pabalstu 50% apmērā par katru jaundzimušo bērnu, ja 
tikai viens no bērna vecākiem  ne mazāk kā 12  mēnešus pirms bērna 
piedzimšanas ir deklarējis savu pamata dzīves vietu Mālpils novadā, un 
jaundzimušā dzīvesvieta tiek deklarēta  Mālpils  novadā. 
4.3.3. Tiesības saņemt pabalstu 50% apmērā par katru jaundzimušo bērnu, ja 
bērnam ir noteikts tikai viens vecāks, kurš ne mazāk ka 12 mēnešus pirms 
bērna piedzimšanas ir deklarējis savu pamata dzīves vietu Mālpils novadā, un 
jaundzimušā dzīvesvieta  tiek  deklarēta  Mālpils novadā. Ja gada laikā pēc 
bērna piedzimšanas bērnam tiek atzīta vai noteikta paternitāte, vecākiem ir 



tiesības saņemt  pabalstu vēl 50% apmērā par katru jaundzimušo, ja bērna 
tēva  pamata dzīvesvieta ir deklarēta Mālpils  novadā  ne mazāk  kā 12 
mēnešus pirms bērna piedzimšanas. 
4.4. Pabalstu var pieprasīt 6 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas vai 
aizbildņa iecelšanas  dienas, izņemot punktā 4.3.3 noteikto. 
4.5. Lai saņemtu pabalstu, Pabalsta pieprasītājs vēršas Sociālajā dienestā, 
iesniedzot rakstveida  iesniegumu  pabalsta  pieprasīšanai. 
4.6. Lēmums par pabalsta piešķiršanu tiek pieņemts, pamatojoties uz 
iesniegumu un pārbaudot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās 
ziņas par jaundzimušo un viņa likumiskajiem vai ieceltajiem aizbildņiem. 
4.7. Pabalstu ģimenei (personai) izmaksā ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc 
iesnieguma  saņemšanas. 
 

V. Pabalsti daudzbērnu ģimenēm 
5.1. Pabalsti daudzbērnu ģimenēm  ar mērķi atbalstīt Mālpils novadā 
deklarētās un dzīvojošās daudzbērnu ģimenes ar 3 un vairāk bērniem, 
sniedzot Mālpils novada Daudzbērnu ģimeņu reģistrā reģistrētajām ģimenēm 
materiālu atbalstu bērnu pamatvajadzību   nodrošināšanai. 
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. (ar grozījumiem, 

kas apstiprināti ar Mālpils novada domes 2015. gada 28.oktobra sēdes lēmumu Nr. 10/12) 
5.3. Gadījumos, kad  ģimene, kura ir reģistrēta Mālpils novada Daudzbērnu 
ģimeņu reģistrā un par kuru ir informācija, ka 5.2 punktā minētais pabalsts var 
tikt iztērēts neparedzētiem mērķiem, Sociālajam dienestam ir tiesības minēto  
pabalstu izsniegt  mantā. 
5.4. Pabalsts ēdināšanas pakalpojumu izdevumu segšanai (turpmāk – 
ēdināšanas pabalsts) 50% apmērā no pašvaldības apstiprinātās maksas par 
ēdināšanas izmaksām Mālpils novada izglītības iestādēs katram bērnam. (ar 

grozījumiem, kas apstiprināti ar Mālpils novada domes 2016. gada 26.oktobra sēdes lēmumu 
Nr. 13/10) 
5.5. Sociālais dienests apmaksā ēdināšanas pakalpojumu pakalpojuma 
sniedzējam saskaņā ar izrakstīto rēķinu un izglītības iestāžu sastādītajiem 
aktiem par daudzbērnu ģimeņu bērnu skolas apmeklētību iepriekšējā mēnesī. 
(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Mālpils novada domes 2016. gada 26.oktobra sēdes 
lēmumu Nr. 13/10) 
5.6. Svītrots ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Mālpils novada domes 2016. gada 

26.oktobra sēdes lēmumu Nr. 13/10) 
5.7.  Ēdināšanas pabalsts  tiek piešķirts  no  iesnieguma pieņemšanas dienas. 
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. (ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 

Mālpils novada domes 2015. gada 28.oktobra sēdes lēmumu Nr. 10/12) 
5.9. Pabalsta interešu izglītības izdevumu segšanai piešķiršanas pamats: 
personas rakstveida iesniegums, līguma kopija par interešu izglītības 
programmas apguvi un kvīts kopija, kas apliecina samaksāto dalības maksu. 
(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Mālpils novada domes 2014. gada 28.maija sēdes 
lēmumu Nr. 7/20) 

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.” (ar 

grozījumiem, kas apstiprināti ar Mālpils novada domes 2016. gada 24. februāra sēdes 
lēmumu Nr. 2/10) 
 

VI. Pabalsti audžuģimenei 
6.1. Pabalstus audžuģimenei piešķir Sociālais dienests par katru bērnu, kurš 
ar Mālpils novada bāriņtiesas lēmumu ir ievietots  audžuģimenē.  
6.2. Audžuģimenei  tiek  piešķirts: 
6.2.1. ikmēneša pabalsts bērna uzturam – 30% apmērā no valstī noteiktās 
minimālās darba algas; (ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Mālpils novada domes 2015. 

gada 28. janvāra sēdes lēmumu Nr. 1/20) 
6.2.2. pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei  -  EUR 45,00  
mēnesī; 
6.2.3. pabalsts bērna pamatvajadzību nodrošināšanai – divas reizes gadā 
augusta un decembra mēnesī  EUR 100,00  apmērā  par  katru  audžuģimenē  
ievietoto  bērnu.  
6.3. Pabalstu piešķiršanas pamats ir Mālpils sociālā dienesta un 
audžuģimenes līgums par  bērna  ievietošanu  audžuģimenē. 
6.4. Sociālais dienests ir tiesīgs prasīt audžuģimenei sniegt pārskatu par 
pašvaldības piešķirto līdzekļu izlietojumu. 
 

VII. Pabalsts aizbildnībā esošam bērnam 
7.1. Pabalstu aizbildnībā esošam bērnam  piešķir Sociālais dienests katram 
aizbildnībā esošam bērnam, kurš dzīvo Mālpils pašvaldības teritorijā, vai 
bērnam, kuram ar Mālpils  bāriņtiesas  lēmumu ir nodibināta aizbildnība. 
Sociālais dienests pabalstu EUR 100,00 apmērā izmaksā divas reizes gadā – 
augusta  un decembra mēnesī  bērna pamatvajadzību  nodrošināšanai. 
7.2. Pabalstu piešķir saskaņā ar Mālpils novada bāriņtiesas sniegto 
informāciju par aizbildnībā esošiem bērniem. 
7.3. Sociālais dienests  un bāriņtiesa ir tiesīgas prasīt aizbildnim sniegt 
pārskatu par pašvaldības piešķirto līdzekļu izlietojumu. 
 
 

VIII. Pabalsts politiski represētajām personām 
8.1. Pabalsts politiski represētajām personām tiek piešķirts ar mērķi sniegt 
materiālu atbalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās 
kustības dalībniekiem pamatvajadzību nodrošināšanai. (ar grozījumiem, kas apstiprināti 

ar Mālpils novada domes 2015. gada 28. janvāra sēdes lēmumu Nr. 1/20) 
8.2. Tiesības saņemt pabalstu ir personām, kurām piešķirts politiski 
represētās personas statuss vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka 
statuss, un to pamata dzīvesvieta ir deklarēta Mālpils novada administratīvajā 
teritorijā. (ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Mālpils novada domes 2015. gada 28. janvāra sēdes lēmumu Nr. 

1/20) 
8.3.  Pabalsta apmērs ir EUR 35,00.   
8.4. Pabalstu politiski represētajām personām piešķir un izmaksā vienu reizi 
gadā - Valsts svētkos – 18.novembrī. 
8.5. Sociālais dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu saskaņā ar 
aktualizētu Mālpils novada pašvaldībā deklarēto politiski represēto personu un 
nacionālās pretošanās kustības dalībnieku sarakstu. (ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 

Mālpils novada domes 2016. gada 26.oktobra sēdes lēmumu Nr. 13/10) 
 
IX. Pabalsts tuberkulozes slimniekiem, kuri ārstējas ambulatori un 
hroniskiem nieru mazspējas slimniekiem, kuriem nepieciešama 
hemodialīze 
 



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. (ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Mālpils 

novada domes 2015. gada 28.oktobra sēdes lēmumu Nr. 10/12) 
 
9.2. Pabalsts nieru mazspējas slimniekam, kuram nepieciešama hemodialīze: 
9.2.1.   pabalsta apmērs  EUR 50,00 mēnesī;  
9.2.2. pabalsta piešķiršanas pamats: personas  iesniegums un ārsta izziņa 
par hemodialīzes nepieciešamību. 

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. 

 (Nodaļa izteikta atbilstoši grozījumiem, kas apstiprināti ar Mālpils novada domes 2017. gada 29.novembra sēdes 

lēmumu Nr. 14/21) 

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. 

(Nodaļa izteikta atbilstoši grozījumiem, kas apstiprināti ar Mālpils novada domes 2017. gada 29.novembra sēdes 

lēmumu Nr. 14/21) 

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. 

(Nodaļa izteikta atbilstoši grozījumiem, kas apstiprināti ar Mālpils novada domes 2017. gada 29.novembra sēdes 

lēmumu Nr. 14/21) 

XIII. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

13.1. Ja tiek pilnībā apmierināts pieprasījums pēc materiālas palīdzības 

pabalstiem, Sociālais dienests informē  Pabalsts pieprasītāju par piešķirtās 

materiālās palīdzības apmēru. 

13.2. Ja netiek apmierināts Pabalsta pieprasītāja lūgums un materiālās 

palīdzības pabalsts tiek atteikts, Pabalsta pieprasītājs par to tiek informēts 

rakstveidā, norādot pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kartību. 



13.3. Ja pabalsta pieprasītājs nepiekrīt Sociālā dienesta lēmumam, viņš ir 

tiesīgs Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā Sociālā dienesta 

lēmumu apstrīdēt  Mālpils novada domē. 

13.4. Mālpils novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā. 

(Nodaļa izteikta atbilstoši grozījumiem, kas apstiprināti ar Mālpils novada domes 2017. gada 29.novembra sēdes 

lēmumu Nr. 14/21) 

XIV. Noslēguma jautājumi 

14.1. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1. jūliju. 

14.2. Ar šo saistošo noteikumu stāšanos spēkā, spēku zaudē Mālpils novada 

domes 2012.gada 29.februārī apstiprinātie saistošie noteikumi Nr.3 „Par 

bērna piedzimšanas pabalstu Mālpils novadā”.  

(Nodaļa izteikta atbilstoši grozījumiem, kas apstiprināti ar Mālpils novada domes 2017. gada 29.novembra sēdes 

lēmumu Nr. 14/21) 

Domes priekšsēdētājs      Aleksandrs Lielmežs 

Paskaidrojuma raksts 
Mālpils novada domes 26.03.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.11 "Par 

materiālās palīdzības pabalstiem Mālpils novadā” 
 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas 

Norādāmā informācija 

1.Pašreizējās 
situācijas 
raksturojums 

          Pašreiz Mālpils novadā materiālās palīdzības sniegšana iedzīvotājiem 
pamatā notiek normatīvajos aktos noteikto pašvaldības autonomo funkciju 
ietvaros.  
          Izņēmums ir Mālpils novada domes 2012.gada 29.februārī apstiprinātie 
saistošie noteikumi Nr.3 „Par bērna piedzimšanas pabalstu Mālpils novadā”.  

2. Saistošo noteikumu 
projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

       Pielietojot praksē esošo materiālās palīdzības sniegšanas sistēmu, 
Mālpils novada pašvaldība ir konstatējusi, ka līdz šim nav pietiekami 
izmantots normatīvajos aktos noteiktais regulējums par pašvaldības 
pienākumiem  un tiesībām sniegt palīdzību ģimenēm ar bērniem, it īpaši 
daudzbērnu  ģimenēm. 
        Daudzbērnu ģimene ir viena no sociāli mazaizsargātām grupām, jo 
ģimenei, kurā aug trīs un vairāk bērni, ir lielāki finansiālie izdevumi, lai 
nodrošinātu visu bērnu aprūpei, veselībai un  attīstībai nepieciešamo. Tāpat 
pie sociāli mazaizsargātiem pieskaitāmi  bērni, kas dzīvo aizbildņa ģimenē vai 
audžuģimenē. 
Valsts un pašvaldības pienākums ir dažādā veidā atbalstīt ģimenes ar 
bērniem, īpaši ņemot vērā nelabvēlīgo demogrāfisko situāciju Latvijā.  
Bērna piedzimšanas pabalsts, kas tika atjaunots pirms pāris gadiem, ietekmē 
dzimstības palielināšanos, tomēr ģimenēm, kuras audzina bērnus,  
nepieciešams regulārs atbalsts. 
        Mālpils novada dome  uzskata, ka ir lietderīgi atsevišķus materiālās 
palīdzības veidus apvienot vienā normatīvajā aktā, izdodot  saistošos  
noteikumus, kas reglamentēs  tiesības saņemt papildu materiālo palīdzību 
ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, neizvērtējot ienākumus. 

 3. Īss Saistošo         Izmantojot pašvaldībai ar likumu „Par pašvaldībām” 12.pantā noteiktās 



noteikumu projekta 
satura izklāsts 

tiesības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs brīvprātīgi 
realizēt savas iniciatīvas un šī paša likuma 43.panta trešajā daļā deleģētās 
tiesības izdot saistošos noteikumus pašvaldības  brīvprātīgo  iniciatīvu  
īstenošanai, Izglītības likuma 17.panta  trešās daļas 21.punkta un Bērnu 
tiesību aizsardzības likuma 26.panta trešajā daļā noteikto, ievieš jaunus  
pašvaldības palīdzības veidus. 

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

         Tiks ieviesti jauni palīdzības veidi, kam 2014.gada 2.pusgadā 
nepieciešams finansējums ap  EUR 27760,00, gadā ap EUR 43000,00. 

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

     Tieši neietekmē.  
  

6. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

          Jaunas  institūcijas veidošana saistošo noteikumu ieviešanai nav 
nepieciešama 

7.Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

         Konsultācijas notikušas ar aizbildņiem, audžuģimenēm,  daudzbērnu  
ģimeņu pārstāvjiem, kā arī  ģimenes ārstiem. 

 
 
Domes priekšsēdētājs        A.Lielmežs 


