
 

 

 

LATVIJAS  REPUBLIKA 
V A L K A S   N O V A D A   D O M E     

Reģ.Nr.90009114839, Norēķinu konts LV62UNLA0050014277068 A/S SEB banka Valkas filiāle kods UNLALV2X  
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads,  LV-4701; tālr.64722238, fakss-64707493,  E-pasts: novads@valka.lv 

 

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

 
2014.gada 30.oktobrī                                 Nr.18 
 

APSTIPRINĀTI 
ar Valkas novada domes 

2014.gada 30.oktobra sēdes lēmumu 
 (protokols Nr.15,1.§) 

 
 

Grozījumi Valkas novada domes 2012.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr.22 
„Par  sociālās  palīdzības  pabalstu  piešķiršanu  Valkas  novada  pašvaldībā” 

 
Izdoti saskaņā ar  

 Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto daļu,  
Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550  

„Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu 
 līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību”  

13.punktu un 15.punktu 

 
1. Izdarīt Valkas novada domes 2012.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr.22 „Par sociālās 
palīdzības pabalstu piešķiršanu Valkas novada pašvaldībā” šādus grozījumus: 
 

1.1. Aizstāt 14.1.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „EUR 142,29” ar apzīmējumu un skaitli „EUR 143”; 
1.2. Aizstāt 14.2.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „EUR 142,29” ar apzīmējumu un skaitli „EUR 143”; 
1.3. Aizstāt 18.punktā apzīmējumu un skaitli „EUR 284,57 ” ar apzīmējumu un skaitli „EUR 285 ”; 
1.4. Aizstāt 33.punktā apzīmējumu un skaitli „EUR 14,23” ar apzīmējumu un skaitli „EUR 15”;; 
1.5. Aizstāt 36.1.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „EUR 14,23” ar apzīmējumu un skaitli „EUR 15”; 
1.6. Aizstāt 36.2.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „EUR 21,34” ar apzīmējumu un skaitli „EUR 30”; 
1.7. Aizstāt 36.3.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „EUR 21,34” ar apzīmējumu un skaitli „EUR 40”;; 
1.8. Aizstāt 36.4.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „EUR 426,86” ar apzīmējumu un skaitli „EUR 480”, 

un apzīmējumu un skaitli „EUR 14,23” ar apzīmējumu un skaitli „EUR 40”; 

2.  Saistošie noteikumi stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī. 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Saistošo noteikumu Nr.18 
„Grozījumi Valkas novada domes 2012.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr.22 „Par 

sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Valkas novada pašvaldībā”   
paskaidrojuma raksts 

 
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Veselības aprūpes pakalpojumi ir ļoti dārgi. Personas ienākumi bieži 
vien ir daudzas reizes mazāki, nekā izdevumi par veselības aprūpi. 
Viena no maz aizsargātākajām iedzīvotāju grupām ir invalīdi un 
pensionāri, kuriem ir nelielas pensijas. Grozījumos ir paredzēts 
palielināt pabalsta apmēru veselības aprūpei, kā arī nedaudz palielināt 
pārējos pabalstus. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi „Grozījumi Valkas novada domes 2012.gada 
29.novembra saistošajos noteikumos Nr.22 „Par sociālās palīdzības 
pabalstu piešķiršanu Valkas novada pašvaldībā” nosaka 
iedzīvotājiem labvēlīgākus pabalstus. 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Salīdzinot ar 2014.gadu 2015.gadā no pašvaldības budžeta papildus 
būs nepieciešami 3000-3500 eiro. 

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

Netiek plānota ietekme uz uzņēmējdarbības vidi. 
 

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām 

Iesniegumu izskatīšana un lēmumu pieņemšana nepalielinās 
administratīvā darba apjomu.  

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

Pirms saistošo noteikumu projekta izstrādāšanas tika veikta esošās 
situācijas analīze pamatojoties uz iedzīvotāju iesniegumiem par 
pabalstu piešķiršanu. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


