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SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.5

„Par maznodrošinātās personas (ģimenes)
statusa noteikšanu Rundāles novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta
trešo daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā" 14.panta sesto daļu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni,
kuru nepārsniedzot, persona vai personu grupa, kuras saista laulība, radniecība vai citas
personiskas attiecības un kuras dzīvo vienā mājoklī, (turpmāk – ģimene (persona)), atzīstama
par maznodrošinātu, kā arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un
materiālais stāvoklis.
2. Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tā savu pamata dzīvesvietu deklarējusi
Rundāles novada administratīvajā teritorijā, un tās ienākumi nepārsniedz pusi no valstī
noteiktās minimālās darba algas apmēra.
3. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu, tajā skaitā ienākumu un materiālā
stāvokļa izvērtēšanu ģimenēm (personām), veic Rundāles novada Sociālais dienests (turpmāk
- Dienests) Latvijas Republikas normatīvajos aktos un šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.
II. MAZNODROŠINĀTĀS ĢIMENES (PERSONAS) STATUSA NOTEIKŠANA
4. Ģimenes (personas) ienākumu un materiālā stāvokļa atbilstību maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusam Dienests novērtē pēc iesnieguma saņemšanas par ģimenes (personas)
atzīšanu par maznodrošinātu.
5. Parakstot Noteikumu 4.punktā minēto iesniegumu, iesniedzējs un viņa ģimenes pilngadīgās
personas Dienestam dod atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo
informāciju par ģimeni (personu).
6. Ienākumu un materiālā stāvokļa novērtēšanai iesniedzējs aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju,
kurā norāda ziņas par personu vai personu grupu, kuras saista laulība, radniecība vai citas
personiskas attiecības un kuras dzīvo vienā mājoklī, kā arī iesniedz vai uzrāda Dienestā
dokumentus, kas apliecina deklarācijā norādītos faktus, tajā skaitā par papildu ienākumiem,

naudas uzkrājumiem un īpašumu. Parakstot deklarāciju, iesniedzējs apliecina deklarācijā
norādīto ziņu patiesumu.
7. Deklarācijā norādītās ziņas Dienests pārbauda, izmantojot pašvaldības un valsts datu
reģistros pieejamās ziņas par ģimeni (personu) vai pieprasot ziņas no valsts un pašvaldību
institūcijām, kā arī citām juridiskām un fiziskām personām, ja nepieciešams, pieprasot ziņas
apliecinošus dokumentus no iesniedzēja un apsekojot ģimeni (personu) dzīvesvietā.
Dienestam, nepieciešamības gadījumā, ir tiesības apsekot iesniedzējam vai kādam citam
ģimenes loceklim piederošo nekustamo īpašumu.
8. Sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā no iesniedzēja iesnieguma un visu nepieciešamo
dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusam.
9. Maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa laiku nosaka:
9.1. uz trim mēnešiem, ja kaut viens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir darbspējīgs;
9.2. uz sešiem mēnešiem, ja neviens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem nav darbspējīgs.
10. Lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam
pieņem Dienests, pieņemot koleģiālu lēmumu.
11. Ja laika posmā, kad ģimenei (personai) noteikts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss,
mainās ģimenes sastāvs, ģimenes (personas) materiālā vai sociālā situācija, Dienests no jauna
izvērtē atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam.
III. IENĀKUMU UN MATERIĀLĀ STĀVOKĻA NOVĒRTĒŠANA
12. Deklarācijā norāda šādus ģimenes (personas) ienākumus:
12.1. par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem:
12.1.1. ienākumi no algota darba;
12.1.2. valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti, atlīdzības un pensijas (ieskaitot
piemaksu pie pensijas), valsts sociālie pabalsti, stipendijas, kompensācijas,
uzturlīdzekļi;
12.1.3. citi ienākumi,
12.2. ienākumi no nekustamā un kustamā īpašuma pārdošanas, kas gūti pēdējo 12
kalendāra mēnešu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas. Deklarācijā norādāmo vidējo
ienākumu apmēru mēnesī aprēķina, ņemot vērā periodu no darījuma brīža līdz
iesnieguma iesniegšanai.
12.3. deklarācijā norāda ģimenes (personas) ieņēmumus no saimnieciskās vai
profesionālās darbības par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem vai par
laikposmu no iepriekšējā gada 1.janvāra līdz 31.decembrim. Deklarācijā norādāmo
vidējo ienākumu apmēru mēnesī aprēķina, ņemot vērā ieņēmumu periodu.
13. Ienākumus deklarē atbilstoši apmēram, kas veidojas pēc nodokļu samaksas.
14. Par īpašumu šo Noteikumu izpratnē nav uzskatāms:
14.1. zemes īpašums līdz 3 ha vai mežs līdz 3 ha, kurš pieder personai, kura lūgusi piešķirt
maznodrošinātās ģimenes (personas) statusu, vai arī personām, kurām ir kopēji
izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī ar personu, kura lūgusi piešķirt
maznodrošinātās ģimenes (personas) statusu to pati izmanto (apstrādā), lai
nodrošinātu pamatvajadzības, vai arī to apstrādā šo personu pirmās pakāpes
radinieki, kuriem nepieder cits zemes īpašums. Iesniedzējs izmanto minēto zemes
īpašumu vai mežu ienākumu gūšanai, lai apmierinātu savas un pārējo ģimenes
locekļu pamatvajadzības;
14.2. nekustamais īpašums vai tā daļa, kas pieder iesniedzējam vai kādam no ģimenes
locekļiem, kurā dzīvo ģimenes locekļu pirmās pakāpes radinieki, kuriem nepieder
cits īpašums;
14.3. viena automašīna (t.sk. transportlīdzekļa turētāja statusā), kuras izlaiduma gads ir ne
mazāk kā 10 gadi, motocikls, motorollers, kā arī katram ģimenes loceklim viens
velosipēds, mopēds;
14.4. viens traktors, kuras izlaiduma gads ir ne mazāk kā 20 gadi;

2

14.5.
14.6.

vieglās automašīnas (kuras izlaiduma gads ir ne mazāk kā 10 gadi) un traktora (kuras
izlaiduma gads ir ne mazāk kā 20 gadi) piekabe;
viena garāža, kura netiek izmantota saimnieciskai darbībai.

IV. LĒMUMA PAR ĢIMENES (PERSONAS) ATBILSTĪBU MAZNODROŠINĀTAS
ĢIMENES (PERSONAS) STATUSAM APSTRĪDĒŠANAS KĀRTĪBA
15. Ja ģimenes (personas) ienākumi pārsniedz šo noteikumu attiecīgai personu kategorijai
noteikto ienākuma līmeni vai nav ievērotas šajos noteikumos citas minētās prasības, Dienests
pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu.
16. Dienesta lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusam vai par atteikumu piešķirt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu var apstrīdēt
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās Rundāles novada domē. Rundāles novada domes pieņemto
lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
V. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS
17. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Rundāles novada
ziņas".

Rundāles novada domes priekšsēdētājs

A.Okmanis

IZRAKSTS PAREIZS
Rundāles novada domes
Kancelejas vadītāja
Rundāles novadā, 13.07.2015

S.Švāģere
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Pielikums Nr. 1

IZZIŅA PAR ATBILSTĪBU MAZNODROŠINĀTAS ĢIMENES
(PERSONAS) STATUSAM
20___.gada ___.________________.

Nr.__________

RUNDĀLES DOMES SOCIĀLAIS DIENESTS apliecina, ka ģimenei vai atsevišķi
dzīvojošai personai, kuras dzīvesvietas adrese ir
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________,un kuras sastāvā ir
šādi ģimenes locekļi:
1)

,
(vārds, uzvārds) (personas kods)

2)

,
(vārds, uzvārds) (personas kods)

3)

,
(vārds, uzvārds) (personas kods)

4)

,
(vārds, uzvārds) (personas kods)

5)

,
(vārds, uzvārds) (personas kods)

noteikts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss atbilstoši --------------------domes 2015.gada ---------------- saistošajiem noteikumiem ----------- -----"PAR ĢIMENES
VAI ATSEVIŠĶI DZĪVOJOŠAS PERSONAS ATZĪŠANU PAR MAZNODROŠINĀTU
RUNDĀLES PAŠVALDĪBĀ".
Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss noteikts uz laiku no 20___.gada
____.________________________ līdz 20__.gada _____.___________________.
Sociālā dienesta
vadītāja
(paraksts, atšifrējums)

(sagatavotāja uzvārds un tālruņa
numurs)
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Rundāles novada domes saistošos noteikumus Nr.5 “Par maznodrošinātās personas
(ģimenes) statusa noteikšanu Rundāles novadā”
Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

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

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Norādāmā informācija
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punkts paredz, ka
viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir nodrošināt iedzīvotājiem
sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām
ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana
ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu
nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs,
bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.). Savukārt šī likuma
43.panta trešā daļa nosaka, ka dome var pieņemt saistošos noteikumus
arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo
iniciatīvu izpildi.
Savukārt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 32.pants
nosaka, ka sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes
situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām),
lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu
līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.
Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta 6.daļa
nosaka, ka par maznodrošinātu atzīstama persona, kuras ienākumi un
materiālais stāvoklis nepārsniedz attiecīgās pašvaldības domes noteikto
līmeni, kas savukārt nedrīkst būt zemāks par trūcīgas personas ienākumu
un materiālā stāvokļa līmeni, kādu, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likumu, noteicis Ministru kabinets.
Maznodrošinātās personas (ģimenes) statusu paredzēts ieviest, lai
neierobežotu personu (ģimeņu) tiesības saņemt normatīvajos aktos
maznodrošinātām personām (ģimenēm) paredzētos tiesiskos labumus.
Saistošo noteikumu projekts nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa
līmeni, kuru nepārsniedzot persona vai personu grupa, kurām ir kopīga
mājsaimniecība, atzīstama par maznodrošinātu, kārtību, kādā novērtējami
personas vai personu grupas ienākumi un materiālais stāvoklis, kā arī tiek
noteikts, kas netiek uzskatīts par īpašumu, nosakot maznodrošinātās
personas (ģimenes) statusu. Lai persona (ģimene) saņemtu
maznodrošināto statusu, tās vidējie ienākumi par pēdējiem trijiem
mēnešiem nedrīkst pārsniegt pusi no minimālās darba algas apmēra.
Saistošajiem noteikumiem nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu,
jo maznodrošinātās personas (ģimenes) statuss tikai piešķir personai
tiesības saņemt likumā noteiktos atvieglojumus.
Saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā par maznodrošinātām
personām (ģimenēm) atzītās personas varēs saņemt normatīvajos aktos
paredzētos tiesiskos labumus, kas veicinās personu (ģimeņu)
pamatvajadzību apmierināšanu. Līdz ar to paplašināsies mērķa grupa,
t.sk. darbspējīgās personas, invalīdi, pensionāri, kas ir tiesīgi saņemt
sociālo palīdzību.
Uzņēmējdarbības vidi saistošie noteikumi neietekmēs.
Saistošie noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai un atzinuma sniegšanai
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti
Rundāles novada domes oficiālajā izdevumā ‘’Rundāles Novada Ziņas’’
un mājas lapā www.rundale.lv,
Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Rundāles novada Sociālais
dienests.

5

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

Tika veikta Rundāles novada Sociālā dienesta sociālās palīdzības un
pakalpojumu analīze un aptauja par sociālās palīdzības un pakalpojumu
kvalitātes novērtējumu, kurā iedzīvotāji ieteica ieviest maznodrošināto
statusu, LR Valsts kontroles ieteikumi un sociālo darbinieku darba
procesā gūtās atziņas.

_______________________ Aivars Okmanis
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