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2. Par Rundāles novada Sociālā dienesta 2017.gada 25.janvāra lēmuma Nr.4.1.1. “Par
trūcīgās personas (ģimenes) statusa piešķiršanu” apstrīdēšanu.
Rundāles novada domē 2017.gada 3.februārī tika reģistrēts S. K.-K., personas kods ***,
deklarētā dzīvesvieta: *** (turpmāk - Iesniedzēja) apstrīdēšanas iesniegums, ar kuru tiek lūgts
atkārtoti pārskatīt Rundāles novada Sociālā dienesta 2017.gada 25.janvāra lēmumu *** “Par
trūcīgās personas (ģimenes) statusa piešķiršanu” (turpmāk - Lēmums), ar kuru atteikts piešķirt
Iesniedzējai trūcīgās personas statusu.
Iesniedzēja apstrīdēšanas iesniegumā lūdz piešķirt trūcīgās personas statusu, jo dzīvo viena un
vienīgais ienākumu avots ir vecuma pensija EUR ***. Tāpat Iesniedzēja norāda, ka tai nepieder
nekustamais īpašums un kustamā manta. Papildus tam Iesniedzēja norāda, ka 2016.gada oktobrī
viņas kontā ir ieskaitīts apbedīšanas pabalstu *** eiro apmērā, sakarā ar *** nāvi, ko apliecina
pielikumā pievienotā miršanas apliecības kopija.
Līdz ar to atbilstoši Administratīvā procesa likuma (turpmāk - APL) 62.panta pirmajai daļai,
Iesniedzējas viedoklis ir noskaidrots un zināms.
Rundāles novada dome kā augstākā iestāde ir izvērējusi Iesniedzējas apstrīdēšanas iesniegumā
norādītos argumentus attiecībā uz Lēmuma tiesiskumu un atbilstību normatīvo aktu prasībām:
[1] Izvērtējot Lēmumu ir konstatējams, ka Lēmumā ir norādīts, ka Iesniedzēja neatbilst Ministru
kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 ,,Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" (turpmāk - Noteikumi) 2.punktā atbilstamajam tiesību
subjektam, jo tās vidējie ienākumi par pēdējiem trīs mēnešiem ir EUR ***.
Noteikumu 2.punktā ir noteikts, ka ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās ienākumi uz
katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 euro.
Līdz ar to Rundāles novada domei kā augstāk stāvošai apstrīdēšanas iestādei ir jāizvērtē, vai
Rundāles novada Sociālais dienests, pieņemot Lēmumu, ir ievērojis normatīvajos aktos
noteiktās prasības un pamatoti atteicis Iesniedzējai piešķirt trūcīgās personas statusu.
Rundāles novada dome ir iepazinusies ar Rundāles novada Sociālā dienesta rīcībā esošajiem
dokumentiem, kā rezultātā tika konstatēts, ka 2016.gada 10.novembrī uz Iesniedzējas kontu tika
pārskaitīti EUR *** no SIA *** (Klienta līguma Nr. ***).
Noteikumu 14.pantā ir noteikts, ka par ienākumiem šo noteikumu izpratnē nav uzskatāmi
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma (turpmāk – Palīdzības likums) 5.pantā
minētie ienākumi, kā arī pašvaldības iepriekš izmaksātie sociālās palīdzības pabalsti un sociālās
garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes
beigšanās, kā arī naudas līdzekļi, kas iegūti no labdarības fondiem, studējošā kredīts un sociālo
kampaņu rezultātā gūtais materiālais labums.

Savukārt Palīdzības likuma 5.pantā ir noteikts, ka par ienākumiem neuzskata ģimenes valsts
pabalstu, piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu, bērna invalīda kopšanas
pabalstu, pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, pabalstu par asistenta izmantošanu,
pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās,
pabalstu ar celiakiju slimam bērnam, pabalstus bērna piedzimšanas un personas nāves gadījumā,
kā arī šajā likumā noteiktos pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus.
Likumdevējs ir skaidri noteicis, kas nav uzskatāmi par ienākumiem atbilstoši normatīvo aktu
prasībām. Ievērojot Noteikumos un Palīdzības likumā minētās tiesību normas, 2016.gada
10.novembrī saņemtie EUR *** ir uzskatāmi par Iesniedzējas ienākumiem. Tas nozīmē, ka
Iesniedzējas ienākumi ir pārsnieguši Noteikumu 2.punktā noteikto ienākumu līmeni 128,06
euro.
Noteikumu 20.punktā ir noteikts, ka gadījumā, ja ģimenes (personas) ienākumi pārsniedz šo
noteikumu 2.punktā noteikto ienākumu līmeni vai nav ievērotas citas šajos noteikumos minētās
prasības, izņemot šo noteikumu 10.1 punktā minēto gadījumu, pašvaldības sociālais dienests
pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt trūcīgas ģimenes (personas) statusu.
Tādējādi, Rundāles novada dome uzskata, ka Rundāles novada Sociālais dienests, pieņemot
Lēmumu, ir pareizi piemērojis materiālās tiesību normas, tas ir atsaucies uz Noteikumu 2.punktu
un Palīdzības likuma 5.pantu.
[2] Noteikumu 21.punktā ir noteikts, ka pašvaldības sociālā dienesta lēmumu par ģimenes
(personas) atbilstību vai neatbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam var apstrīdēt
pašvaldības domē vai citā pašvaldības domes noteiktā institūcijā.
Savukārt saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 81.panta otrās daļas 1.punktu ir noteikts, ka
augstāka iestāde ar savu lēmumu var atstāt administratīvo aktu negrozītu.
Tas nozīmē, ka gadījumā ja augstāka iestāde, izskatot iesniegumu par administratīvo aktu pēc
būtības, secina, ka jau sākotnējā procesā ir ievērotas tiesību normas, tā atstāj spēkā
administratīvo aktu. Arī konstatējot nebūtiskas kļūdas, iestāde var atstāt administratīvo aktu
negrozītu.
Izvērtējot visus apstākļus, Rundāles novada dome uzskata, ka Sociālais dienests Lēmumā varēja
plašāk sniegt skaidrojumu attiecībā uz Iesniedzējas neatbilstību Noteikumos noteiktajām tiesību
normām, taču šī Lēmuma nepilnība nav par pamatu Lēmuma atcelšanai, jo pēc būtības Rundāles
novada Sociālais dienests Lēmumā ir piemērojis pareizās materiālās tiesību normas, jo
Iesniedzēja neatbilst Noteikumu 2.punktā noteiktajam tiesību subjektam, kas tika norādīts arī
Lēmumā.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 ,,Noteikumi par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" 2., 13., 14.un 20., un
21.punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 5.pantu, Administratīvā
procesa likuma 81.panta pirmo daļu un otrās daļas 1.punktu, Rundāles novada dome
nolemj:
atstāt negrozītu Rundāles novada Sociālā dienesta 2017.gada 25.janvāra lēmumu
Nr.4.1.1. “Par trūcīgās personas (ģimenes) statusa piešķiršanu”.
Pieņemto lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu “Pieteikuma
iesniegšanas termiņš” un 189.panta „Pieteikuma iesniegšana tiesā” pirmo daļu, ir tiesības
pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses.
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