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

 
2014.gada 30.oktobrī                                  Nr.19 
 

APSTIPRINĀTI 
ar Valkas novada domes 

2014.gada 30.oktobra sēdes lēmumu 
 (protokols Nr.15, 2.§) 

 
 

Grozījumi Valkas novada domes 2012.gada 29.novembra 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 5.daļu 

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

1.1. Aizstāt 12.1.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „EUR 28,46 ” ar apzīmējumu un skaitli „EUR 30”; 
1.2. Aizstāt 12.2.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „EUR 28,46 ” ar apzīmējumu un skaitli „EUR 30”, 

apzīmējumu un skaitli „EUR 4,27 ” ar apzīmējumu un skaitli „EUR 5”; 
1.3. Aizstāt 12.3.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „EUR 21,34” ar apzīmējumu un skaitli „EUR 25”; 
1.4. Aizstāt 12.4.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „EUR 21,34” ar apzīmējumu un skaitli „EUR 25”, un 

apzīmējumu un skaitli „EUR 4,27” ar apzīmējumu un skaitli „EUR 5”; 
1.5. Aizstāt 12.5.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „EUR 21,34” ar apzīmējumu un skaitli „EUR 25”; 
1.6. Aizstāt 17.1.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „EUR 99,60” ar apzīmējumu un skaitli „EUR 100”; 
1.7. Aizstāt 17.2.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „EUR 71,14” ar apzīmējumu un skaitli „EUR 75”; 
1.8. Aizstāt 17.3.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „EUR 56.91” ar apzīmējumu un skaitli „EUR 60”. 

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

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

 

 
 
 

 

  



Saistošo noteikumu Nr.19 “Grozījumi Valkas novada domes 2012.gada 29.novembra saistošajos 
noteikumos Nr.23„ Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts Valkas novada pašvaldībā “  

paskaidrojuma raksts 
 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Ņemot vērā to, ka paredzams elektrības cenu kāpums, 
sadārdzināsies arī izdevumi par dzīvokli. Lai iedzīvotājiem ar 
zemākiem ienākumiem sniegtu atbalstu, ir jāpalielina dzīvokļa 
(mājokļa) pabalsta apmērs. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi „Grozījumi Valkas novada domes 2012.gada 
29.novembra saistošajos noteikumos Nr.23 „„Dzīvokļa (mājokļa) 
pabalsts 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 

Tika uzklausīts Sociālā dienesta klientu viedoklis. 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 


