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APSTIPRINĀTI 
ar Valkas novada domes 

2011. gada 27. janvāra lēmumu 
(sēdes protokols Nr.2,27. §.) 

 
Grozījumi 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.9   

„Par sociālo pabalstu piešķiršanu” 
 

Izdoti saskaņā ar    
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības  

likuma 35.pantu, 
 likuma „Par pašvaldībām” 

43.panta 1.daļas 13.punktu 
 
 

1. Izdarīt Valkas novada domes 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.9 
„Par sociālo pabalstu piešķiršanu” šādus grozījumus: 
1.1. Izteikt 27.punktu šādā redakcijā: 

„27. Pabalstu piešķir klientam, kuram saskaņā ar sociālā darba speciālista 
veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu ir nepieciešams 
aprūpes mājā pakalpojums un kuram ir persona, kas veic aprūpi. Klienta 
apsekošanu un izvērtēšanu veic ne retāk kā vienu reizi gadā, atkārtoti lemjot par 
pabalsta apmēru un pakalpojuma veidu.” 

1.2. Izslēgt 34.punktu.  

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā 
„Valkas Novada Vēstis”. 
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2011.gada 1.februārī



 Saistošo noteikumu 
Grozījumi 2009.gada 26. novembra saistošajos noteikumos Nr.9  

„Par sociālo pabalstu piešķiršanu ” 
 paskaidrojuma raksts 

  

1. Īss satura izklāsts   Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti Valkas 
novada domes 2009.gada 26. novembra saistošie 
noteikumi Nr.9 „Par sociālo pabalstu piešķiršanu „: 

1. Tiek precizēta sociālā darba speciālistu 
rīcība  klienta vajadzību un resursu 
izvērtēšanā mājas aprūpei,  pakalpojuma 
veida noteikšanā  vai pabalsta piešķiršanā . 

2. Noteikumos tiek atcelts nosacījums , ka tiek 
saglabāti līdz 2009.gada 31.decembrim  
noteiktie pabalsti aprūpei mājās   Valkas 
novada   pagastos.    

 2.  Sasitošo noteikumu  
nepieciešamības 
pamatojums 

    Spēkā esošie Valkas novada saistošie noteikumi 
nosaka, ka, ja pabalsts aprūpei mājās nodrošināšanai 
ir piešķirts līdz 2009.gada 31.decembrim, tas paliek 
spēkā arī turpmāk un netiek pārrēķināts. Līdz ar to 
novada ietvaros ir lielas atšķirības pabalsta apmērā – 
no 10 latiem (Zvārtavā) līdz 90 latiem (Kārķos).  
    Veicot klientu apsekošanu un vajadzību pēc 
sociālajiem pakalpojumiem atkārtotu izvērtēšanu, 
Sociālais dienests nevar elastīgi reaģēt un pieņemt 
klienta vajadzībām atbilstošu lēmumu par pabalsta 
palielināšanu vai samazināšanu, jo klienta situācija 
nereti ir ar pozitīvām izmaiņām , līdz ar to varētu tikt 
samazināts pabalsta apjomu, bet līdzšinējie 
nosacījumi to neatļāva. Novadā visu pabalstu 
piešķiršanas nosacījumi ir vienādi, un līdz ar to arī 
jāpiemēro spēkā esošie nosacījumi pabalsta aprūpei 
mājās, kas ir noteikti 2009.gada 26.novembra saistošo 
noteikumu Nr.9 „Par sociālo pabalstu piešķiršanu” VI 
sadaļā.  
 

 3.  Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

    Izmaiņas saistošajos noteikumos  ieviesīs vienotus 
kritērijus un pabalsta apmērus visā Valkas novadā. 

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

Nav  

 5.  Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
administratīvajām 
procedūrām 

    Jāveic atkārtota klientu apsekošana, situācijas 
izvērtēšana un pabalsta apmēra noteikšana vai 
pakalpojuma piešķiršana. 

 6.  Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām  

Nav 

 

 

Valkas novada domes priekšsēdētājs                       K.Albergs 

 


