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L Ē M U M S
Mazsalacā

2021.gada 16.septembrī Nr.339
(protokols Nr.11, 55.§)

Par  precizējumu  26.08.2021.  saistošajos
noteikumos  Nr.7  “Par  mājsaimniecības
atzīšanu  par  trūcīgu  vai  maznodrošinātu
un  sociālās  palīdzības  pabalstiem
Valmieras novada pašvaldībā”

Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 2021.gada 26.augustā izdeva
saistošos  noteikumus  Nr.7  “Par  mājsaimniecības  atzīšanu  par  trūcīgu  vai  maznodrošinātu  un
sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras novada pašvaldībā” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.7)
un nosūtīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – VARAM) atzinuma
sniegšanai. 

Pašvaldība ir saņēmusi VARAM 2021.gada 10.septembra atzinumu Nr.1-18/8287 (saņemts
Pašvaldībā  10.09.2021.  un  reģistrēts  ar  Nr.1.6/21/19),  (turpmāk  –  Atzinums),  kurā  izteikts
iebildums par Saistošos noteikumos Nr.7 noteikto maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu
slieksni nākamajām personām mājsaimniecībā, norādot, ka, ja maznodrošinātas mājsaimniecības
ienākumu  slieksnis  pirmajai  vai  vienīgajai  personai  mājsaimniecībā  ir  noteikts  280  euro,  tad
pārējām personām mājsaimniecībā, aprēķina ar koeficientu 0,7, kas būs 196 euro, nevis 229 euro,
kā tas noteikts Saistošo noteikumu Nr.7 4.punktā.

Likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturtā daļa noteic, ja saņemts ministrijas atzinums,
kurā pamatots saistošo noteikumu vai to daļas prettiesiskums, pašvaldības dome precizē saistošos
noteikumus  atbilstoši  atzinumā  norādītajam  un  publicē  precizētos  saistošos  noteikumus.  Ja
pašvaldības  dome  nepiekrīt  atzinumam  pilnībā  vai  kādā  tā  daļā,  dome  savā  lēmumā sniedz
atbilstošu  pamatojumu,  kā  arī  publicē  saistošos  noteikumus.  Saistošos  noteikumus  triju  darba
dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūta ministrijai.

Ņemot vērā minēto, kā arī pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas
1.punktu, 45.panta ceturto, piekto, sesto un septīto daļu,

Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 15 (J.Olmanis, G.Gladkins, J.Skrastiņš, G.Ķibere, T.Upners,
J.Dainis,  A.Klepers,  R.Muižnieks,  K.Kļaviņš,  H.Rokpelnis,  J.Jakovins,  V.Ecmanis,  E.Grandāns,
J.Grasbergs, M.Bērziņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. precizēt Saistošos noteikumus Nr.7 un aizstāt 4.punktā skaitli “229” ar skaitli “196”;
2. uzdot Valmieras novada pašvaldības administrācijas struktūrvienībai “Dokumentu pārvaldības

un  klientu  apkalpošanas  centrs”  precizētos  Saistošos  noteikumus  Nr.7  nosūtīt  VARAM
zināšanai;

3. lēmums stājas spēkā 2021.gada 16.septembrī.

Pielikumā: Precizēti Saistošie noteikumi Nr.7 uz 4 lappusēm;
Saistošo noteikumu Nr.7 paskaidrojuma raksts uz 3 lappusēm.
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