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PASKAIDROJUMA RAKSTS

Valmieras novada pašvaldības 2021.gada 26.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.7
"Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības

pabalstiem Valmieras novada pašvaldībā"

Paskaidrojuma raksta
sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Apvienojoties  Beverīnas,  Burtnieku,  Kocēnu,  Mazsalacas,
Naukšēnu  Rūjienas,  Strenču  novadu  un  Valmieras  pilsētas
pašvaldībām, no 2021. gada 1. jūlija ir izveidots Valmieras novada
pašvaldība. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma  pārejas  noteikumu  17. punktu  un  cita  starpā  Sociālo
pakalpojumu  un  sociālās  palīdzības  likuma  (turpmāk  –  Likums)
pārejas  noteikumu  40. punktā  noteikto  Valmieras  novada
pašvaldībai  (turpmāk  –  Pašvaldība)  līdz  2021.gada  1.oktobrim
jāunificē  saistošie  noteikumi  un  jānosaka  sociālās  palīdzības
pabalstu  veidi  un  to  piešķiršanas  nosacījumi  (izņemot  garantētā
minimālā ienākuma un mājokļa pabalstam).

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi “Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai
maznodrošinātu  un  sociālās  palīdzības  pabalstiem  Valmieras
novada pašvaldībā” (turpmāk – Noteikumi) nosaka:

- maznodrošinātas  mājsaimniecības  ienākumu  slieksni
Pašvaldībā;

- mājsaimniecības,  kurām  ir  tiesības  saņemt  trūcīgas  vai
maznodrošinātas mājsaimniecības statusu;

- sociālās palīdzības pabalstu (turpmāk – pabalsti) veidus;
- pabalstu  atsevišķu  izdevumu segšanai  mērķus,  apmēru,

piešķiršanas un izmaksas kārtību;
- pabalsta  krīzes  situācijā  apmēru,  piešķiršanas  un

izmaksas kārtību.
Likuma 33. panta  trešā  daļa  nosaka,  ka  maznodrošinātas
mājsaimniecības  ienākumu  slieksni  katra  pašvaldība  ir  tiesīga
noteikt ne augstāku par 436 euro pirmajai vai vienīgajai personai
mājsaimniecībā un 305 euro pārējām personām mājsaimniecībā,
bet  ne  zemāku par  272 euro pirmajai  vai  vienīgajai  personai
mājsaimniecībā  un  190 euro pārējām  personām
mājsaimniecībā. Noteikumu  4.     punkts  nosaka,  ka  
maznodrošinātas  mājsaimniecības  ienākumu  slieksnis  ir
280     euro     pirmajai  vai  vienīgajai  personai  mājsaimniecībā  un  
196     euro     pārējām  personām  mājsaimniecībā.  Slieksnis  ir  
pietuvināts  Valmieras  novada  pašvaldībā  ietilpstošo  bijušo
pašvaldību iepriekš noteiktajam slieksnim.

Likuma  36. panta  sestās  daļas  otrais  teikums  nosaka,  ka
pašvaldība  saistošajos  noteikumos  nosaka  pabalsta  krīzes
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situācijā apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību.   Līdz ar to
Noteikumu  10.     punkts  nosaka,  ka,  lai  saņemtu  pabalstu  krīzes  
situācijā, mājsaimniecība viena mēneša laikā pēc krīzes situācijas
rašanās  iesniedz  Valmieras  novada  Sociālo  lietu  pārvaldē
iesniegumu un dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), kas apliecina
krīzes  situācijas  faktu.     Attiecīgi  Noteikumu  13.punkts  nosaka  
pabalsta krīzes situācijā apmēru:

- katastrofu gadījumos – līdz trīs valstī noteiktām minimālām  
mēneša darba algām;

- citos  no  mājsaimniecības  gribas  neatkarīgu  apstākļu  
gadījumos,  ja  mājsaimniecība  savas  pamatvajadzības
nespēj  nodrošināt  saviem  spēkiem  –  līdz  vienai  valstī
noteiktai minimālai mēneša darba algai.

Saskaņā  ar  Likuma  36. panta  sestās  daļas  pirmo  teikumu
Noteikumu 5.2.2. apakšpunktā  tiek  noteikti  trīs  papildu  sociālās
palīdzības  pabalsti,  ko  varēs  saņemt  trūcīgas  vai
maznodrošinātas mājsaimniecības:

- pabalsts veselības  aprūpei  (personai  līdz  300  euro
kalendāra gadā – Noteikumu 17.  punkts);

- pabalsts mājokļa pielāgošanai personai, kurai ir I grupas
redzes  invaliditāte  vai  I  grupas  invaliditāte  un  kura
pārvietojas  riteņkrēslā  (personai  līdz  2000  euro –
Noteikumu 24.  punkts).

Likuma Pārejas noteikumu 37.1 un 37.2 punktā noteikts,  ka līdz
2021.gada 31.decembrim mājsaimniecībai vai atsevišķai personai
mājsaimniecībā,  kurai  ievērojami  samazinājušies  vai  ir  zaudēti
ienākumi  saistībā  ar  Covid-19  izplatību  izsludinātās  ārkārtējās
situācijas  dēļ,  piešķir  pabalstu  krīzes  situācijā.  Ņemot  vērā,  ka
likumā  noteiktais  regulējums  nedarbosies  patstāvīgi  un  ir
piemērojams  līdz  2021.gada  31.decembrim,  Noteikumu  nodaļa
"Noslēguma  jautājumi"  papildināma  ar  punktiem,  kas  nosaka
Covid-19    pabalsta krīzes situācijā  apmēru,  tā pieprasīšanas un  
izmaksas  kārtību.  Noteikumu  34.     punkts  nosaka,  ka  pabalsta  
krīzes situācijā apmērs ir 150    euro   vienai personai mēnesī, kas  
palielināms par 50     euro     mēnesī katram bērnam.  

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Izvērtējot  bijušo  pašvaldību  līdz  šim  sniegto  sociālā  atbalsta
apjomu, plānotā ietekme uz budžetu:

- garantētā minimālā ienākuma pabalsts  – līdz 8000  euro
mēnesī;

- pabalstu krīzes situācijā – līdz 1000 euro mēnesī;
- pabalstu veselības aprūpei – līdz 6000 euro mēnesī;
- Covid-19  pabalsts  krīzes  situācijā  –  līdz  2500  euro

mēnesī,  no  kuriem  valsts  nodrošina  mērķdotāciju
izdevumu segšanu 50 procentu apmērā.

Ar 2021.gada 1.jūliju spēkā stājās jauns regulējums, kas nosaka
visām  pašvaldībām  vienotus  kritērijus  mājokļa  pabalsta
piešķiršanai. Šobrīd ir situācija, kad lielai daļai mājokļa pabalsta
pieprasītāju  pabalsts  ir  piešķirts  2021.gada  pirmajā  pusē.  Lai
aprēķinātu  turpmāk  piešķiramā  pabalsta  apmēru,
mājsaimniecībām  nepieciešams  iesniegt  ar  mājokli  saistītu
izdevumu  apliecinošus  dokumentus,  pēc  kā  sociālā  darba
speciālists veiks pabalsta pārrēķinu un noteiks pabalsta apmēru,
ņemot  vērā  Ministru  kabineta  2020.gada  17.decembra
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noteikumos  Nr.809  "Noteikumi  par  mājsaimniecības  materiālās
situācijas  izvērtēšanu  un  sociālās  palīdzības  saņemšanu"
noteiktos kritērijus un normatīvos izdevumus. Ietekmi uz budžetu
saistībā ar mājokļa pabalsta piešķiršanu precīzāk varēs aprēķināt
uz  2022.gada  sākumu,  kad  Pašvaldībā  būs  pieejami  dati  par
piešķirtā pabalsta (pēc “jaunajiem” kritērijiem) saņēmēju skaitu un
apmēriem.

Ņemot  vērā,  ka  līdz  pašvaldību  apvienošanai  tikai  bijušajai
Kocēnu  novada  domei  ir  bijis  šāds pabalsta  veids  –  “Pabalsts
personām  ar  pirmās  grupas  invaliditāti  mājokļa  pielāgošanai",
turklāt ar citiem piešķiršanas nosacījumiem. Līdz ar to ietekmi uz
budžetu  saistībā  ar  pabalsta  mājokļa  pielāgošanai  piešķiršanu
šobrīd nav iespējams noteikt, jo nav datu par personu skaitu, kas
atbilstu Noteikumos minētajiem kritērijiem.

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

Neietekmē.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošo  noteikumu  administrēšanu  veic  Valmieras  novada
Sociālo lietu pārvalde.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks
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