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

 
2017.gada 31.augustā         Nr.__ 

 
 APSTIPRINĀTI 

                                                                                                              ar Valkas novada domes  
2017.gada 31.augusta sēdes lēmumu 

                                                                                                         (protokols Nr.12, __.§) 
 
  

Grozījumi 2012.gada 29.novemba saistošajos noteikumos Nr.23 
“Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts Valkas novada pašvaldībā” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma  

„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.panta pirmo daļu  
un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma  

35.panta piekto daļu 
 

Izdarīt Valkas novada domes 2012.gada 29.novembra saistošajos noteikumos  Nr.23 “Dzīvokļa (mājokļa) 
pabalsts Valkas novada pašvaldībā” šādus grozījumus:  
 

1. 2.7.apakšpunktā svītrot vārdus “un pašvaldības saistošajiem noteikumiem”; 
2. Izteikt 2.8.apakšpunktu šādā redakcijā: “2.8. vientuļš pensionārs/invalīds – nestrādājoša pensijas 

vecuma persona vai persona ar invaliditāti, kura faktiski dzīvo atsevišķi no likumīgajiem 
apgādniekiem vai kurai nav likumīgo apgādnieku un kuras ienākumi nepārsniedz EUR 300 mēnesī 
un, kuras ienākumi, kustamais un nekustamais īpašums tiek izvērtēts atbilstoši Ministru kabineta 
noteikumiem par kārtību, kādā persona (ģimene) tiek atzīta par trūcīgu”. 

3. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā: “6.Sociālais darbinieks pēc klienta iesnieguma saņemšanas 10 
darba dienu laikā novērtē klienta atbilstību šiem saistošajiem noteikumiem un pieņem lēmumu par 
pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu atbilstoši Administratīvā procesa likuma 
nosacījumiem.. 

4. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā: “7.Sociālais darbinieks pēc lēmuma pieņemšanas par pabalsta 
piešķiršanu vai atteikumu pabalstu piešķirt, informē klientu par pieņemto lēmumu. Atteikuma 
gadījumā lēmums tiek izsniegts pabalsta prasītājam uz rokas pret parakstu, nosūtīts pastā ierakstītā 
vēstulē, vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu”.; 

5. 11.punktā svītrot vārdu “vadītāja”. 
6. Izteikt 12.2.apakšpunktu šādā redakcijā: “12.2. trūcīgai ģimenei - līdz EUR 30,00 mēnesī 

iesniedzējam pieskaitot EUR 5,00 par katru nākamo pilngadīgo ģimenes locekli un pieskaitot EUR 
10,00 par katru nākamo ģimenes locekli līdz 18 gadiem( ieskaitot).” 

7. Izteikt 12.4. apakšpunktu šādā redakcijā: “12.4. maznodrošinātai ģimenei - līdz EUR 25,00 mēnesī 
iesniedzējam pieskaitot EUR 5,00 par katru nākamo pilngadīgo ģimenes locekli un pieskaitot EUR 
10,00 par katru nākamo ģimenes locekli līdz 18 gadiem( ieskaitot).” 

8. Izteikt 16.punktu šādā redakcijā: “Persona (ģimene), kura saņem 8.punktā minēto pabalstu, ir 
tiesīga saņemt 50% no 17.punktā minētā pabalsta atbilstoši piešķirtajam statusam. 

9. Aizstāt 17.3 apakšpunktā skaitli “60” ar skaitli “100”. 
10. 18.punktā svītrot vārdu “vadītāja”. 
11. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī. 

 
Valkas novada domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)    V.A.Krauklis  

mailto:novads@valka.lv


Pielikums 
 Valkas novada domes 

2017.gada 31.augusta saistošajiem 
noteikumiem Nr.__ “Grozījumi 2012.gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.22 

“Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Valkas novada pašvaldībā”” 

 
 

Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.__ 
“Grozījumi 2012.gada 29.novemba saistošajos noteikumos Nr.23 

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

 

Pašreizējās situācijas raksturojums  Latvijas Republikas likumos un Ministru kabineta 
noteikumos sociālajā jomā 2017.gadā ir notikušas izmaiņas, līdz ar 
to ir jāizdara grozījumi pašlaik spēkā esošajos Valkas novada 
domes 2012.gada 29.novembra saistošie noteikumi Nr.23 
“Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts Valkas novada pašvaldībā”. Ir 
apstiprināts jaunā redakcijā Sociālā dienesta nolikums, kurā 
noteiktas sociālo darbinieku tiesības pašiem pieņemt lēmumu ne 
tikai par pabalsta piešķiršanu, bet arī atteikumu piešķirt pabalstu. Ir 
nepieciešams palielināt dzīvokļa pabalstu ģimenēm ar bērniem. 
Pašlaik ļoti bieži ģimenes ar bērniem nespēj samaksāt par dzīvokli, 
sevišķi nepilnās daudzbērnu ģimenes, kurās bērnus audzina tikai 
viens vecāks. Pašreizējais dzīvokļa pabalsts nerisina situāciju un 
ģimenes tiek izliktas no dzīvokļa. Problēmas ir arī tiem klientiem, 
kuri īrē dzīvokli ar malkas apkuri, jo ir jāmaksā gan par īri un 
apsaimniekošanu, gan jāiegādājas kurināmais. Pašlaik spēkā 
esošie noteikumi paredz saņemt tikai viena veida palīdzību gada 
laikā. 

Īss projekta satura izklāsts  Lai pašvaldības saistošie noteikumi atbilstu Latvijas 
Republikas likumdošanai, tiek izdarīti grozījumi esošajos Valkas 
novada domes 2012.gada 29.novembra saistošie noteikumi Nr.23 
“Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts Valkas novada pašvaldībā” - tiek 
svītroti saistošo noteikumu punkti, kuri neatbilst likumdošanai vai 
arī netiek piemēroti. Tiek palielināts pabalsts ģimenēm, kurās ir 
bērni. Tāpat tiek dota iespēja personām, kuras īrē dzīvokli ar 
malkas apkuri saņemt divu veidu pabalstus – pabalstu dzīvoklim un 
pabalstu kurināmā iegādei. 

Saistošo noteikumu projekta 
iespējamā ietekme uz pašvaldības 
budžetu  

Saistošie noteikumi varētu palielināt pašvaldības budžeta 
izdevumus aptuveni par 10 000 eiro gadā. 

 

Saistošo noteikumu projekta 
iespējamā ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā 

Saistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā. 

Saistošo noteikumu projekta 
iespējamā ietekme uz 
administratīvajām procedūrām  

Saistošie noteikumi neietekmēs administratīvās procedūras. 

Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām saistībā ar Saistošo 
noteikumu projektu  

Notikušas konsultācijas ar klientiem – ģimenēm ar bērniem, kuri 
palaik saņem pabalstu 
  

 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts)   V.A.Krauklis  

 

 


