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Saistošie noteikumi Nr. 25 

Apstiprināti ar Jaunpiebalgas novada  

domes 2010. gada 27. decembra sēdes 

lēmumu Nr. 7. (protokols Nr. 14) 

 

Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu 

Jaunpiebalgas novadā 

                                                                                                     Izdoti saskaņā ar LR likumu 

„Par pašvaldībām” 15.panta  7. un 9.punktu; 

                                                                                                 LR likuma “Par  palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu; 

MK 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 

 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi 

 dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”19.3. un 19.4. punktu 

 

1. Vispārīgie nosacījumi 

1.1. Šie noteikumi nosaka Jaunpiebalgas novada teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējušo 

iedzīvotāju ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene, kas sastāv 

no laulātajiem, vai personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā 

mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk tekstā – ģimene (persona)) tiek atzīta par 

trūcīgu vai maznodrošinātu, kā arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi 

un materiālais stāvoklis. 

1.2. Ģimenes (personas) ienākumu un materiālā stāvokļa atbilstību šajos noteikumos 

noteiktajam līmenim novērtē un lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai 

maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam pieņem Jaunpiebalgas novada Sociālais 

dienests.  

2. Ienākumu un materiālā stāvokļa deklarēšana 

2.1. Lai tiktu novērtēti ienākumi un materiālais stāvoklis, pieprasītājs normatīvajos aktos 

noteiktā kārtībā aizpilda iesniegumu un iztikas līdzekļu deklarāciju (turpmāk tekstā - 

deklarācija), kā arī iesniedz Sociālā dienestā dokumentus, kas apliecina deklarācijā sniegtās 

ziņas, ja nepieciešamā informācija nav pašvaldības vai valsts datu reģistros. 
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2.2. Deklarācijā pieprasītājs norāda ienākumus atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 

personas atzīšanu par trūcīgu” 13.punktam.  

2.3. Par ienākumiem šo noteikumu izpratnē nav uzskatāmi ienākumi atbilstoši Latvijas 

Republikas Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par 

ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 14.-18.punktā norādītajiem.  

2.4. Par īpašumu Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par 

ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” izpratnē papildus Ministru 

kabineta noteikumos noteiktajam Jaunpiebalgas novadā nav uzskatāmi:  

2.4.1. zeme, kas pieder kādai no mājsaimniecībā esošām personām un nepārsniedz 5 

hektāru platību; 

2.4.2. mežs, kas pieder kādai no mājsaimniecībā esošām personām un nepārsniedz 1 

hektāra platību. 

2.5. Ja ģimene (persona) atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, 

sociālais dienests izsniedz rakstisku izziņu par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas 

ģimenes (personas) statusam.  

2.6. Pieprasītājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir atbildīgs par deklarācijā norādīto ziņu 

patiesumu. 

2.7. Sociālais dienests pārbauda deklarācijā sniegtās ziņas, pamatojoties uz valsts un pašvaldību 

institūciju, kā arī citu juridisko un fizisko personu rīcībā esošo informāciju, un pieprasītāja 

dzīvesvietas apsekošanas datiem. 

3. Ienākumu un materiālā stāvokļa līmenis, kuru nepārsniedzot ģimene (persona) 

atzīstama par trūcīgu vai maznodrošinātu 

3.1. Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes 

loceklim mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 135 latus un ja: 

3.1.1. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums, izņemot Latvijas 

Republikas Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par 

ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.punktā 

norādītajiem; 

3.1.2. tā nav noslēgusi uztura līgumu; 

3.1.3. tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas sniegtos 

pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā; 

3.1.4. persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks vai darba 

meklētājs, izņemot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37.panta 

otrajā daļā minētos gadījumus. 

3.2. Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim 

mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 90 latus un ja: 

3.2.1. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums, izņemot Latvijas 

Republikas Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par 

ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.punktā 

norādītajiem; 

3.2.2. tā nav noslēgusi uztura līgumu; 

3.2.3. tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas sniegtos 

pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā; 

3.2.4. persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks vai darba 

meklētājs, izņemot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37.panta 

otrajā daļā minētos gadījumus. 
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4. Lēmuma par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu 

paziņošanas kārtība 

4.1. Sociālā darba speciālists divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu 2.nodaļā minēto ziņu 

saņemšanas un to pārbaudes pieņem lēmumu par pieprasītāja atbilstību trūcīgas vai 

maznodrošinātas ģimenes ( personas) statusam un lēmumu paziņo pieprasītājam.  

4.2. Ja pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes 

(personas) statusu, sociālais dienests divu nedēļu laikā, rakstveidā informē palīdzības 

pieprasītāju par atteikumu un tā pamatojumu, kā arī par lēmuma apstrīdēšanas un 

pārsūdzības kārtību. 

4.3. Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek piešķirts: 

4.3.1. uz sešiem mēnešiem - ja vismaz viens no iesniedzēja pilngadīgajiem ģimenes 

locekļiem ir darbaspējas vecumā, izņemot nestrādājošas personas ar invaliditāti; 

4.3.2. uz divpadsmit mēnešiem – pārējos gadījumos. 

5. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība 

5.1. Sociālā dienesta lēmumu, par atbilstību vai neatbilstību maznodrošinātas ģimenes 

(personas) statusam, pieprasītājs var apstrīdēt Jaunpiebalgas novada domē. 

5.2. Jaunpiebalgas novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā 

likumā noteiktajā kārtībā. 

 

6. Noslēguma jautājumi 

 

6.1. Atzīt par spēku zaudējušiem Jaunpiebalgas novada domes 2009.gada 23.februāra saistošos 

noteikumus Nr.5 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par 

maznodrošinātu Jaunpiebalgas novadā”. 

6.2. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā ar to publicēšanu novada informatīvajā izdevumā 

„Avīze Piebaldzēniem”.  

 

 

 

 

 

Novada domes priekšsēdētājs                                                     Askolds Liedskalniņš 

 


