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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Mazsalacā
2010. gada 10. februārī

Nr.1
(10.02.2010. sēdes protokols Nr. 3.,1.§)
Grozījumi 16.02.2011. saist. not. Nr.3 (prot. 2.,54.§), precizēti 21.04.2011. (prot. 6.,20.§)
Grozījumi 21.11.2012. saist. not. Nr.18 (prot. 19., 18.§)
Grozījumi 16.10.2013. saist. not. Nr.19 (prot.21., 22), precizēti 20.11.2013. (prot.Nr.22., 57)
Grozījumi ar 21.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.12 (prot. Nr. 23.40)

KĀRTĪBA, KĀDĀ ĢIMENE VAI ATSEVIŠĶI DZĪVOJOŠA
PERSONA ATZĪSTAMA PAR MAZNODROŠINĀTU
Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 15. panta
pirmās daļas 7. un 9. punktu,
„Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”
14. panta sesto daļu
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Noteikumi nosaka ienākumus un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene, kas sastāv
no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, vai
atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk tekstā – ģimene (persona)) tiek atzīta par maznodrošinātu, kā arī
kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais stāvoklis.
2. Ģimenes (personas) ienākumus un materiālā stāvokļa atbilstību šajos noteikumos noteiktajam
līmenim novērtē un lēmumu par ģimenes (personas), kuras deklarētā dzīvesvieta, vai arī pēdējā
deklarētā dzīvesvieta 3 gadu laikā ir Mazsalacas novads, atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusam pieņem Mazsalacas novada Sociālais dienests (turpmāk tekstā – SD).
3. Atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam novērtē pēc rakstiska iesnieguma, kuru
iesniedz viens no ģimenes locekļiem vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk tekstā – palīdzības
pieprasītājs), saņemšanas.
2. IENĀKUMU UN MATERIĀLĀ STĀVOKĻA DEKLARĒŠANA
4. Lai tiktu novērtēti ienākumi un materiālais stāvoklis, palīdzības pieprasītājs aizpilda iztikas līdzekļu
deklarāciju (turpmāk tekstā – deklarācija), kā arī iesniedz SD dokumentus, kas apliecina deklarācijā
norādītos faktus.
5. Deklarācijā palīdzības pieprasītājs sniedz ziņas par sevi un pārējām personām, kurām ir kopīgi
izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, kā arī par atsevišķi dzīvojošu ģimenes locekli un
likumīgajiem apgādniekiem.
6. Deklarācijā palīdzības pieprasītājs norāda ienākumus atbilstoši Latvijas Republikas Ministru
kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr. 299. „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas

atzīšanu par trūcīgu” 13. punktam un Latvijas Republikas likuma „Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likums” 5. pantam.
Grozīts 16.02.2011. ar saistošajiem noteikumiem Nr. 3, stājas spēkā 22.04.2011.

7. Ienākumi, no kuriem maksājams iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas
iemaksas, deklarējami apmērā, kas veidojas pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas un valsts
sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanas.
8. Palīdzības pieprasītājs ir atbildīgs par deklarācijā norādīto ziņu patiesumu.
9. SD sociālā darba speciālists izlases kārtībā pārbauda deklarācijā esošos datus, izmantojot valsts
datu reģistrus un citus informācijas avotus.
10. SD sociālā darba speciālists ir tiesīgs veikt palīdzības pieprasītāja apsekošanu dzīvesvietā
(izņemot gadījumus, kad palīdzības pieprasītājam nav konkrētas dzīvesvietas), kuras laikā tiek
aizpildīta veidlapa „Ģimenes dzīves apstākļu apsekošanas akts”. Nākamo apsekošanu SD sociālā darba
speciālists veic atbilstoši nepieciešamībai vai saskaņā ar vienošanos.
11. Palīdzības pieprasītājam jāuzrāda SD sociālā darba speciālistam personas statusu apliecinoši
dokumenti (Nodarbinātības Valsts aģentūras izziņa, darba nespējas lapa, mācību iestādes izziņa u.c.),
bet pēc SD sociālā darbinieka pieprasījuma – dokumenti, kas apliecina papildu ienākumus, naudas
uzkrājumus, īpašumus un kredītsaistības.
3. IENĀKUMU UN MATERIĀLĀ STĀVOKĻA LĪMENIS, KURU
NEPĀRSNIEDZOT ĢIMENE (PERSONA) ATZĪSTAMA
PAR MAZNODROŠINĀTU
12. Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja:
12.1. tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 250,00 euro,
lai saņemtu pašvaldības sniegto sociālo palīdzību;
Grozīts ar 16.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.3 stājas spēkā 22.04.2011., grozīts ar 21.11.2012.
saistošajiem noteikumiem Nr.18, stājas spēkā 19.02.2013, grozīts ar 16.10.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.19,
stājas spēkā 01.01.2014, grozīts ar 21.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.12, stājas spēkā 26.01.2017.
12.2.
12.3.

izslēgts ar 21.11.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.18, stājas spēkā 19.02.2013.
izslēgts ar 21.11.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.18, stājas spēkā 19.02.2013.

12.4.tai nepieder īpašums, kuru var izmantot ienākumu gūšanai.
12.5.par īpašumu, kuru var izmantot ienākumu gūšanai, netiek uzskatīts viens transporta līdzeklis, kas
tiek izmantots ģimenes locekļu vai personas ikdienas vajadzību nodrošināšanai un ir vecāks par 10
gadiem, garāža, kuru izmanto ģimenes transporta līdzekļa novietošanai, un lauksaimniecības zeme,
kura ir apsaimniekota un tiek izmantota ģimenes eksistences nodrošināšanai;
12.6.izslēgts ar 21.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.12, stājas spēkā 26.01.2017.;
12.7.tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, kas nepārsniedz trīskāršu deklarācijā norādīto algas,
pensijas vai valsts pabalsta apmēru;
12.8.tā nav izsniegusi aizdevumu;
12.9.tā nav noslēgusi uztura līgumu;
12.10. tās ģimenes locekļi un likumīgie apgādnieki Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā
ir atbrīvojami no apgādnieka pienākumiem;
12.11.tā neatrodas pilnā vai daļējā valsts vai pašvaldības apgādībā, izņemot gadījumus, kad personai,
kura atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē, nepieciešama izziņa, lai
reģistrētos reģistrā pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā.
4. SD LĒMUMA PAR MAZNODROŠINĀTAS ĢIMENES(PERSONAS) STATUS
PIEŠĶIRŠANU PAZIŅOŠANAS KĀRTĪBA
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13. SD ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu 2. nodaļā minēto ziņu saņemšanas paziņo
palīdzības pieprasītājam lēmumu par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu. SD
izsniedz izziņu par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam. Izziņu paraksta SD
vadītājs vai SD sociālais darbinieks, kurš pieņēmis palīdzības pieprasītāja iesniegumu un šo noteikumu
2. nodaļā minētos dokumentus.
14. Maznodrošinātas personas statuss tiek piešķirts:
14.1. uz trīs mēnešiem – darbspējīgām personām;
14.2. uz sešiem mēnešiem – darbnespējīgām personām.
Grozīts ar 16.02.2011. saistošajiem noteikumiem Nr3 stājas spēkā 22.04.2011., grozīts ar 21.11.2012.
saistošajiem noteikumiem Nr.18, stājas spēkā 19.02.2013.

5. SD LĒMUMA APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĪBAS KĀRTĪBA
15. Ja pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, SD divu
nedēļu laikā rakstveidā informē palīdzības pieprasītāju par atteikumu un tā pamatojumu, kā arī par
lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību.
16. SD lēmumu par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt,
palīdzības pieprasītājs var apstrīdēt Mazsalacas novada pašvaldībā administratīvajā aktā norādītajā
termiņā un kārtībā. Mazsalacas novada pašvaldības lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā
administratīvajā aktā norādītajā termiņā un kārtībā.
6. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
17. Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām”45.pantā noteiktajā
kārtībā.
Domes priekšsēdētājs

G.Zunda
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Pielikums
Mazsalacas novada pašvaldības
2010.gada 10. februāra saistošajiem
noteikumiem Nr. 1
IZZIŅA PAR ATBILSTĪBU MAZNODROŠINĀTAS
ĢIMENES (PERSONAS) STATUSAM
Mazsalacā
20___ gada ________________

Nr.______

Mazsalacas novada Sociālais dienests apliecina, ka ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai,
kuras dzīvesvieta ir___________________________ pagasts, Mazsalacas novads, un kuras sastāvā ir
šādi ģimenes locekļi:
Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Personas kods

piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss atbilstoši Mazsalacas novada pašvaldības 2010.
gada 10. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 1 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša
persona atzīstama par maznodrošinātu”.
12.1. tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 213,43 euro, lai
saņemtu pašvaldības sniegto sociālo palīdzību;
12.2. izslēgts ar 21.11.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.18, stājas spēkā 19.02.2013.
12.3. izslēgts ar 21.11.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.18, stājas spēkā 19.02.2013.

Lēmumu par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt
palīdzības pieprasītājs mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža var apstrīdēt Mazsalacas novada
pašvaldībā, bet pašvaldības lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no
lēmuma spēkā stāšanās brīža
Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss piešķirts uz laiku no 20___. gada _______________
līdz 20___. gada _______________
Sociālā dienesta vadītājs __________________
(vai persona, kurai paraksta tiesības)
Z.V.

___________________

(paraksts)

(paraksta atšifrējums)

Sagatavoja: ____________________
Tālrunis:

Domes priekšsēdētājs

G.Zunda
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