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S A I S T O Š I E   N O T E I K U M I 

Valkā 
2011.gada 27.janvārī                                                                                    Nr.9 

 
APSTIPRINĀTI 

ar Valkas novada domes 
2011. gada 27. janvāra lēmumu 

(sēdes protokols Nr.2,29. §.) 

 
Grozījumi  2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.10   

„Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts Valkas novada pašvaldībā”   
 

Izdoti saskaņā ar likuma  
„Par  palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

25.panta 1.daļu 
un „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 

35.panta 5.daļu    

 
1. Izdarīt Valkas novada domes 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.10 

„Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts Valkas novada pašvaldībā” šādus grozījumus:  
1.1. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā: 

 „3. Tiesības uz dzīvokļa (mājokļa) pabalstu ir Valkas novada teritorijā 
dzīvesvietu deklarējušām (reģistrējušām) trūcīgām personām (ģimenēm), 
maznodrošinātām personām (ģimenēm), vientuļam pensionāram/invalīdam, 
ja viņu ienākumi mēnesī nepārsniedz Ls 144,00”; 

1.2. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā: 
„4. Lai saņemtu dzīvokļa (mājokļa) pabalstu klients vēršas sociālajā dienestā 
pie sociālā darba speciālista ar iesniegumu un sociālais dienests atbilstoši 
personas statusam pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu.”; 

1.3. Izteikt 13.5.apakšpunktu šādā redakcijā: 
„13.5. vientuļam pensionāram/invalīdam, ja viņa ienākumi mēnesī 
nepārsniedz Ls144,00, līdz 15 latiem mēnesī.”; 

1.4. Papildināt ar 13.6.apakšpunktu šādā redakcijā: 
 „13.6. privatizēta dzīvokļa īpašniekam, kurš atbilst statusam un kurš pats   

apsaimnieko savu īpašumu : 
13.6.1. trūcīgai ģimenei/personai – 70 lati gadā; 
13.6.2. maznodrošinātai ģimenei/personai-50 lati gadā; 
13.6.3. vientuļam pensionāram/invalīdam, ja viņa ienākumi mēnesī 

nepārsniedz Ls 144.00  – 40 lati gadā; 
1.5. Izteikt 17.3.apakšpunktu šādā redakcijā: 

  „17.3.vientuļam pensionāram/invalīdam, ja viņa ienākumi mēnesī 
nepārsniedz Ls144,00”. 

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

Valkas novada domes priekšsēdētājs                                             K.Albergs 
 
2011.gada 1.februārī 



 
Saistošo noteikumu 

Grozījumi 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.10  

„Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts Valkas novada pašvaldībā” 
  paskaidrojuma raksts 

  

1. Īss satura izklāsts   Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti Valkas 
novada domes 2010.gada 25.februāra saistošie 
noteikumi Nr.10 „Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts Valkas 
novada pašvaldībā”: 

1. Tiek noteikts konstants ģimenes/personas
ienākumu līmenis Ls 144.00 mēnesī, lai saņemtu 
dzīvokļa/mājokļa pabalstu pašvaldībā.  

2. Tiek papildināti noteikumi, kas dod iespēju  
privatizēto dzīvokļu īpašniekiem saņemt pabalstu . 

 

 2.  Saistošo noteikumu    
nepieciešamības 
pamatojums 

    Ministru kabineta noteikumi Nr.1140 
Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta 
noteikumos Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai 
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" 
nosaka, ka no 2011.gada 1.janvāra par trūcīgu tiek 
atzīta persona, ja tās ienākumi nepārsniedz 90.00 
latus mēnesī. MK noteikumi nosaka konstantu 
lielumu, iepriekš noteikto 50% no valstī noteiktā 
minimālās darba algas, vietā. Līdz ar to arī novada 
saistošajos noteikumos nepieciešams noteikt 
konstantu ienākumu apmēru maznodrošinātas 
personas statusa piešķiršanai un vientuļa pensionāra 
pensijas apmēram, kuru nepārsniedzot ir tiesības 
saņemt dzīvokļa pabalstu. 
    Līdz šim izvērtējot klientu situācijas, nācās 
saskarties ar to, ka dzīvokļa īpašnieki ne vienmēr 
slēdz līgumu ar fizisku vai juridisku personu par 
dzīvokļa apsaimniekošanu, bet apsaimniekošanu veic 
paši, līdz ar to pēc esošajiem saistošajiem 
noteikumiem privatizēto dzīvokļu īpašnieki nevarēja 
saņemt dzīvokļa pabalstu, lai gan maksā par 
atkritumu izvešanu, malkas iegādi u.c. 
pakalpojumiem. 

 3.  Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

    Izmaiņas saistošajos noteikumos  saglabās 
pašvaldības budžetu plānotā budžeta ietvaros. Pretējā 
gadījumā izdevumi palielināsies.   

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

Nav  

 5.  Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
administratīvajām 
procedūrām 

Nav    

 6.  Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām  

    Sociālā dienesta klienti, kuri paši apsaimnieko 
savus privatizētos dzīvokļus un kuri atbilsts 
noteiktajiem kritērijiem,  izteica  priekšlikumus un 
vēlmi, lai saistošie noteikumi  tiktu papildināti. 

 


