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PASKAIDROJUMA RAKSTS

Valmieras novada pašvaldības 2022.gada 24.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.39

“Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2021.gada 26.augusta saistošajos noteikumos
Nr.8 “Par materiālo atbalstu Valmieras novada pašvaldībā””

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Grozījumi Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība)
2021.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.8 “Par materiālo
atbalstu Valmieras novada pašvaldībā” (turpmāk – Noteikumi)
izstrādāti, lai samazinātu vecuma grupu personām, kuras tiesīgas
saņemt pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā (turpmāk - pabalsts).
Vienlaikus grozījumi Noteikumos paredz palielināt pabalsta apmēru
personām vecuma grupā 90, 95 un 100 [..].

2. Īss projekta satura izklāsts Izveidojoties Pašvaldībai ir apzināts personu skaits, kurām saskaņā
ar Noteikumiem, kas spēkā dotajā brīdī, pienākas pabalsts.
Pavisam 2022.gadā ir 902 personas, kurām pienākas pabalsts.
Ņemot vērā apjomīgo personu skaitu Valmieras novada Sociālo
lietu pārvalde saskarās ar šādām grūtībām:

 savlaicīgi sagatavot pieteikumus pabalsta izmaksai un
nosūtīt tos personām;

 sveikt visas personas klātienē un īstajā dienā (pabalsta
būtība);

 personu neapmierinātība par pašreizējo sveikšanas
procesu.

Lai atvieglotu un uzlabotu pabalsta saņemšanas kvalitāti,
Noteikumos veikti grozījumi, kas paredz grozīt personu vecumu,
kādā tie ir tiesīgi saņemt pabalstu, svītrojot 80 un 85 gadu vecumu,
un, nosakot 90 un 95 vecuma personām lielāku pabalsta apmēru
no 25 euro uz 50 euro.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Ietekme uz budžetu samazināsies, jo personas vecuma grupā 80
un 85 ir vairāk kā personas 90, 95 un 100 [..], neskatoties uz to, ka
personu vecuma grupai 90 un 95 tiek palielināts pabalsta apmērs
no 25 euro uz 50 euro.
2022.gadā ir aptuveni 902 personas, kas tiesīgas saņemt pabalstu:

 80 gadi – 432 personai;
 85 gadi – 278 personai;
 90 gadi – 132 personai;
 95 gadi – 48 personai;
 100 gadi – 3 personai;
 101 gadi – 4 personai;
 102 – 2 personai;
 104 – 3 personai.



Ja pabalstu piešķir 80 un 85 gadu vecumā, tad 2022.gadā
aptuvenās izmaksas – 710 (personas) * 25 euro = 17 750 euro +
(90 un 95 gadu vecuma personām – 180 *25 = 4 500 euro
(KOPĒJIE izdevumi 22 250 euro))
Ja pabalstu piešķir 90 un 95 gadu vecumā, nosakot tā apmēru
50 euro – 180 (personas) * 50 = 9 000 euro.

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

Neietekmē.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Noteikumu administrēšanu veic Valmieras novada Sociālo lietu
pārvalde un Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļa.
Grozījumi noteikumos neietekmēs Valmieras novada
Dzimtsarakstu nodaļas administratīvās procedūras.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


