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PASKAIDROJUMA RAKSTS

Valmieras novada pašvaldības 2021.gada 26.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.8
“Par materiālo atbalstu 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 izveidota Valmieras novada
pašvaldība. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma  pārejas  noteikumu  17.punktu  2021.gada  pašvaldību
vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo
pašvaldību  pieņemtos  saistošos  noteikumus  un  pieņem  jaunus
novada saistošos noteikumus līdz 2022.gada 1.jūnijam.
Ņemot vērā, ka dažas no bijušajām novadu pašvaldībām vienos
saistošajos  noteikumos  ir  noteikušas  gan  pašvaldības  brīvās
iniciatīvas  pabalstus,  gan  papildu  sociālās  palīdzības  pabalstus
(pabalsts/i  atsevišķu  izdevumu  apmaksai  un  pabalsts  krīzes
situācijā),  kuri  saskaņā  ar  Sociālo  pakalpojumu  un  sociālās
palīdzības likuma (turpmāk – Likums) pārejas noteikumu 40.punktā
noteikto Valmieras novada pašvaldībai (turpmāk – Pašvaldība) līdz
2021.gada  1.oktobrim  jāunificē,  Pašvaldībai   vienlīdz  ar  šiem
saistošajiem  noteikumiem  “Par  materiālo  atbalstu  Valmieras
novada pašvaldībā” (turpmāk – Noteikumi) ir jāizskata arī saistošie
noteikumi  “Par  mājsaimniecības  atzīšanu  par  trūcīgu  vai
maznodrošinātu  un  sociālās  palīdzības  pabalstiem  Valmieras
novada pašvaldībā”. Noteikumi izdalīti atsevišķā normatīvajā aktā,
lai iedzīvotājiem tie būtu pārskatāmāki un vieglāk uztverami.

2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumi  izdoti  saskaņā  ar  likuma  “Par
pašvaldībām” 43.panta trešo  daļu,  kas  nosaka,  ka  pašvaldības
dome  var  pieņemt  saistošos  noteikumus,  lai  nodrošinātu
pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
Noteikumi  nosaka  materiālā  atbalsta  veidus  un  apmērus
Pašvaldības  administratīvajā  teritorijā,  un  tā  pieprasīšanas,
piešķiršanas un izmaksas kārtību.
Noteikumu 3.punkts paredz šādus materiālā atbalsta veidus:

- pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā;
- pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai;
- pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā;
- apbedīšanas pabalsts.

Lai iedzīvotājiem atvieglotu pabalsta bērna piedzimšanas gadījumā
un  apbedīšanas  pabalsta  saņemšanu  un  Valmieras  novada
Sociālo  lietu  pārvaldei  (turpmāk  –  Pārvalde)  samazinātu
administratīvo  slogu,  Noteikumu  2.punkts  nosaka,  ka   pabalstu
apbedīšanas  un  bērna  piedzimšanas  gadījumā  administrē

https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p43


Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļa (turpmāk – Dzimtsarakstu
nodaļa). 
Izdalot  Pašvaldības  brīvprātīgās  iniciatīvas  pabalstu  veidus
atsevišķā  normatīvajā  aktā,  tiek  radīti  pārskatāmi  atbalsta  veidi,
kuru  piešķiršanai  netiek  vērtēti  personu  ienākumi,  materiālais
stāvoklis  un  pārbaudīta  trūcīgas  vai  maznodrošinātas
mājsaimniecības statusa esamība.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

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

- pabalsts  bērna piedzimšanas  gadījumā –  līdz  8000  euro
mēnesī;

- pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai – līdz
1000 euro mēnesī;

- pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā – līdz 1000 euro mēnesī;
- apbedīšanas pabalsts – līdz 2500 euro mēnesī.

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

Neietekmē.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Noteikumu  administrēšanu  veic  Pārvalde  un  Dzimtsarakstu
nodaļa.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


