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Valkā 
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APSTIPRINĀTI 
ar Valkas novada domes 

2011. gada 29. septembra lēmumu 
(sēdes protokols Nr.10,33. §.) 

 
 

Grozījumi 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.10 
„Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts Valkas novada pašvaldībā” 

 

Izdoti pamatojoties uz likuma  
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.panta 1.daļu   

un „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma”  
35.panta 5.daļu 

 
 

1. Izdarīt grozījumu Valkas Novada domes 2010.gada 25.februāra 
saistošajos noteikumos Nr.10 „Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts Valkas 
novada pašvaldībā” izsakot 17.3.apakšpunktu šādā redakcijā: 
„17.3. vientuļam pensionāram/invalīdam, ja viņa ienākumi mēnesī 
nepārsniedz Ls 144,00 – 40 lati gadā.” 

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

Valkas novada domes priekšsēdētājs   (personiskais paraksts)  K.Albergs 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

„Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts Valkas novada pašvaldībā” 
projekta  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 mājokļa pabalsta lielums vientuļam 
pensionāram/invalīdam – 40 lati vienu reizi 
kalendārajā gadā.  

 

 2.  Saistošo noteikumu   
projekta nepieciešamības 
pamatojums 

 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.9 
„Grozījumi 2010.gada 25.februāra saistošajos 
noteikumos Nr.10 „Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts Valkas 
novada pašvaldībā” kļūdas dēļ nebija noteikts mājokļa 
pabalsta apmērs  Ls 40,- gadā, kādu piešķir vientuļam 
pensionāram/invalīdam, ja viņa ienākumi mēnesī 
nepārsniedz Ls 144,00. 
 

 3.  Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

    Izmaiņas saistošajos noteikumos  saglabās 
pašvaldības budžetu plānotā budžeta ietvaros.   

 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 atbilst 
noteiktajiem kritērijiem,  izteica  priekšlikumus un 
vēlmi, lai saistošie noteikumi  tiktu papildināti. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


