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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.6
26.10.2016.
Mālpils novada Mālpilī
APSTIPRINĀTI
ar Mālpils novada domes
26.10.2016. sēdes lēmumu Nr.13/10

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,
19.12.2006.Ministru kabineta noteikumu
Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi”43.punktu
1. Izdarīt Mālpils novada domes 2014.gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr.11 „Par
materiālās palīdzības pabalstiem Mālpils novadā” (turpmāk tekstā – saistošie noteikumi)
šādus grozījumus:
1.1. Izteikt saistošo noteikumu 5.4.punktu sekojošā redakcijā:
„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.”
1.2. Izteikt saistošo noteikumu 5.5.punktu sekojošā redakcijā:
“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.”
1.3. Svītrot saistošo noteikumu 5.6.punktu.
1.4. Izteikt saistošo noteikumu 8.5.punktu sekojošā redakcijā:
“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.”

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Mālpils Vēstis”.

Domes priekšsēdētājs

A.Lielmežs

Paskaidrojuma raksts
Mālpils novada domes 2016.gada 26.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 6
"Grozījumi Mālpils novada domes 2014. gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr. 11
„Par materiālās palīdzības pabalstiem Mālpils novadā””

Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Mālpils novada dome 2014.gada 26.martā pieņēma saistošos
noteikumus Nr. 11 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Mālpils
novadā”, kuros paredzēts segt 50% no ēdināšanas izdevumiem tiem
daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri apmeklē Mālpils pirmsskolas
izglītības iestādi vai Mālpils novada vidusskolu. Lai nepieļautu bērna
diskrimināciju atkarībā no tā, kuru Mālpils novada pašvaldības
izglītības iestādi viņš apmeklē, nepieciešams noteikt, ka visu Mālpils
novada pašvaldības izglītības iestāžu bērni no daudzbērnu ģimenēm ir
tiesīgi saņemt pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai, kā arī precizēt
pabalsta saņemšanas kārtību politiski represētām personām un
nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Ar saistošo noteikumu grozījumiem tiek noteikts, ka visu Mālpils
novada pašvaldības izglītības iestāžu bērni no daudzbērnu ģimenēm ir
tiesīgi saņemt pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai.

3. Informācija par
Grozījumi saistošajos noteikumos radīs nelielu ietekmi pašvaldības
plānoto projekta ietekmi budžetā, jo šobrīd seši bērni no daudzbērnu ģimenēm apmeklē Mālpils
uz pašvaldības budžetu internātpamatskolu.
4. Informācija par
Saistošie noteikumi tiešā veidā neietekmēs uzņēmējdarbības vidi
plānoto projekta ietekmi pašvaldības teritorijā.
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Pašvaldības kompetencē esošos jautājumus, kas saistīti ar materiālās
palīdzības pabalstiem, risinās Mālpils novada pašvaldības aģentūra
„Mālpils sociālais dienests”.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Konsultācijas notikušas ar daudzbērnu ģimeņu pārstāvjiem.

