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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.11
2017.gada 29.novembrī.
Mālpils novada Mālpilī
APSTIPRINĀTI
ar Mālpils novada domes
29.11.2017. sēdes lēmumu Nr.14/23
Grozījumi 2013.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Par sociālās palīdzības
pabalstiem Mālpils novada pašvaldībā
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un
piekto daļu.

Izdarīt Mālpils novada domes 2013.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Par
sociālās palīdzības pabalstiem Mālpils novada pašvaldībā (turpmāk tekstā – saistošie
noteikumi) šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu 6.punktu šādā redakcijā:
“6. Sociālās palīdzības pabalstus ir tiesības saņemt trūcīgām un maznodrošinātām
ģimenēm (personām) un ģimenēm (personām) krīzes situācijā.
2. Izteikt saistošo noteikumu 8.3.punktu šādā redakcijā:
“8.3. vienreizējs pabalsts krīzes situācijā”
3. Svītrot saistošo noteikumu 8.6.punktu.
4. Izteikt saistošo noteikumu III. nodaļu šādā redakcijā:
III. Dzīvokļa pabalsts
14. Dzīvokļa pabalsts šo noteikumu izpratnē ir pašvaldības sociālais pabalsts, kas
paredzēts komunālo pakalpojumu apmaksai (dzīvojamām telpām ar centrālo apkuri) vai
ar kurināmā iegādi saistīto izdevumu segšanai (dzīvojamām telpām ar lokālo apkuri).

15. Dzīvokļa pabalstu piešķir, ja pašvaldības teritorijā deklarētās ģimenes (personas)
pamata dzīvesvieta ir pašas ģimenes (personas) vai pašvaldības īpašumā esošs
dzīvoklis vai persona īrē dzīvokli no trešās personas, pamatojoties uz rakstveidā
noslēgtu dzīvojamās telpas īres līgumu.
16. Pabalsta komunālo pakalpojumu apmaksai pieprasītājs papildus iesniegumam
iesniedz finanšu dokumentu (čekus, kvītis, rēķinus) kopijas par pēdējiem 3 mēnešiem,
kuri apliecina izdevumus par komunālajiem maksājumiem.
17. Dzīvokļa pabalsta apmēru komunālo pakalpojumu apmaksai aprēķina pēc šo
noteikumu pielikumā noteiktiem normatīviem pabalsta aprēķināšanai, nepārsniedzot
faktiskos maksājumus komunālajiem pakalpojumiem (Pielikums Nr.1).
18. Dzīvokļa pabalstu komunālo pakalpojumu apmaksai aprēķina pēc formulas: P = KN
+IN -I, kur: P – pabalsta apmērs, KN – normatīvie izdevumi par īri/apsaimniekošanu un
komunālajiem pakalpojumiem (kurināmā iegādi), IN- mājsaimniecības normatīvais
ienākums, kuram jāpaliek personai (ģimenei) pēc dzīvokļa īres un komunālo
pakalpojumu apmaksas, I – mājsaimniecības kopējie faktiskie ienākumi.
19.Dzīvokļa pabalstu piešķir ne ilgāk par sešiem mēnešiem kalendārajā gadā.
20. Dzīvokļa pabalsta apmērs gadā nepārsniedz minimālās algas apmēru.
21. Dzīvokļa pabalsts kurināmā iegādei gadā ir EUR 185,00.
211.Pabalsts kurināmā iegādei netiek piešķirts, ja
211.1. ģimenes (personas) īpašumā ir mežs;
211.2. Aģentūras darbinieki apsekošanā ir konstatējuši, ka apkures sezonai ģimenei
kurināmais ir pietiekošā daudzumā.”
5. Izteikt saistošo noteikumu IV. nodaļu šādā redakcijā:
“IV. Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā
22. Vienreizēju pabalstu krīzes situācijā (stihiskas nelaimes, katastrofu gadījumā)
piešķir personai (ģimenei), neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, bet ņemot vērā
iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas. Pabalsta apmērs ir līdz divām
minimālajām mēnešalgām.
23. 22.punktā minēto pabalstu piešķir, ja prasītājs iesniegums saņemts ne vēlāk kā 1
(viena) mēneša laikā no krīzes situācijas rašanās, izņemot apstākļus, kad vērsties pēc
palīdzības nav bijis iespējams objektīvu apstākļu dēļ.
24. Ja ģimene (persona) nonākusi krīzes situācijā no ģimenes (personas)
neparedzamu vai objektīvu apstākļu dēļ un ģimenes rīcībā esošie naudas līdzekļi nav
lielāki par EUR 100,00 mēnesī uz pirmo personu un EUR 50,00 uz katru nākamo
ģimenes locekli un ģimene (persona) pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas
pamatvajadzības, un tai ir nepieciešama materiāla vai psihosociāla palīdzība, sociālais
dienests var piešķirt vienreizēju pabalstu krīzes situācijā līdz EUR 200,00, neizvērtējot
ģimenes (personas) materiālo stāvokli.
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25. 24.punktā minēto pabalstu piešķir, ja prasītājs ne vēlāk kā viena mēneša laikā no
krīzes situācijas rašanās iesniedz argumentētu iesniegumu un, ja iespējams,
dokumentus, kuri apliecina krīzes situācijas faktu. Pabalstu krīzes situācijā piešķir
pamatojoties uz sociālā darbinieka sniegto atzinumu par ģimenes (personas) sociālo
situāciju, pieejamajiem resursiem, spēju apmierināt savas pamatvajadzības, ņemot
vērā krīzes situācijas izraisītās sekas, materiālos zaudējumus, kas radušies krīzes
situācijas izraisīto seku rezultātā. Pabalstu krīzes situācijā pēc sociālā darbinieka
ieteikuma var aizstāt ar pabalstu (natūrā), sedzot izdevumus uzturam, izdevumus par
sociālo pakalpojumu un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, ja šie pakalpojumi
ietver pamatvajadzību nodrošināšanu, kā arī, sedzot citus izdevumus, kas
nepieciešami, lai nodrošinātu pamatvajadzības.”
6. Izteikt saistošo noteikumu 26. punktu šādā redakcijā:
“26. Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai tiek piešķirts:
26.1. pabalsts ambulatorās un stacionārās ārstēšanās un medicīnisko izmeklējumu
daļējai apmaksai;
26.2. pabalsts kompensējamo medikamentu apmaksai;
26.3. pabalsts zobārstniecības pakalpojumu (protezēšanai, ekstrakcijas pakalpojuma)
daļējai apmaksai;
26.4. pabalsts redzes korekcijas līdzekļu iegādes izdevumu daļējai apmaksai.
27. 26.1., 26.3., 26.4.punktā minētos pabalstus piešķir 50% apmērā no izlietotās
summas, ievērojot, ka pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu izdevumu
apmaksai gada laikā nepārsniedz EUR 150,00 vienai personai.
26.1 Pabalsta saņēmējs sociālajā dienestā iesniedz 26.punktā minēto pakalpojumu
izdevumus apliecinošu dokumentu kopijas (čeku, stingrās uzskaites kvīti, rēķinu), kurā
būtu norādīts pabalsta saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis un
samaksas apmērs. Maksājumu dokuments nav vecāks par 3 mēnešiem. 26.3.,
26.4.apakšpunktā noteiktajam pabalstam iesniedz recepšu kopijas.”
7. Svītrot saistošo noteikumu VII nodaļu.
8. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Mālpils
novada domes informatīvajā izdevumā „Mālpils Vēstis”.

Domes priekšsēdētāja

S.Strausa
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