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Izdoti saskaņā ar  likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā” 14.panta sesto daļu 

 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 
1. Noteikumi nosaka ienākumu 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 - 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 saistošajos noteikumos 
noteiktajam līmenim novērtē un lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes 

(personas) statusam pieņem Jaunpils novada pašvaldības Sociālais dienests (turpmāk – Dienests). 
 3. Personas ienākumu, materiālā stāvokļa un maznodrošinātas personas statuss tiek noteikts 

atbilstoši spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 

atzīšanu par trūcīgu un Jaunpils novada Domes saistošajiem noteikumiem  par Jaunpils novada pašvaldības 
sociālo palīdzību un pašvaldības pabalstiem.   

 

II. IENĀKUMU UN MATERIĀLĀ STĀVOKĻA LĪMENIS, KURU NEPĀRSNIEDZOT ĢIMENE 
(PERSONA) ATZĪSTAMA PAR MAZNODROŠINĀTU 

4. Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo 
trīs mēnešu laikā nepārsniedz 60% no attiecīgā gada 1. janvārī spēkā esošās valstī noteiktās minimālās 

mēneša darba algas apmēra, un ja: 
4.1. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums, izņemot Jaunpils novada 

Domes saistošo noteikumos  par Jaunpils novada pašvaldības sociālo palīdzību un pašvaldības 

pabalstiem minētos izņēmumus; 
4.2. tā nav noslēgusi uztura līgumu; 

4.3. tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos 
pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā; 

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

meklētājs, izņemot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37.panta otrajā pantā minētos 
gadījumus. 

 
III. LĒMUMA PAR MAZNODROŠINĀTAS ĢIMENES (PERSONAS) STATUSA NOTEIKŠANU 

PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 
5. Lēmumu par maznodrošinātas (ģimenes) personas statusa noteikšanu Dienests pieņem ne vēlāk 

kā mēneša laikā no dienas, kad saņemts palīdzības pieprasītāja iesniegums, šo saistošo noteikumu 

2.1.punktā minētie dokumenti, aizpildīta un parakstīta deklarācija. 
6. Dienesta izziņa par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam 

ir spēkā no tā mēneša, kurā pieņemts lēmums par maznodrošinātas ģimenes (personas) atbilstību 

maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam. 

 



7. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek piešķirts uz deklarācijas spēkā esamības 

periodu, kas noteikts Ministru kabineta noteikumos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu 

par trūcīgu. 

IV. DIENESTA LĒMUMA APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA 
8. Ja pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, 

Dienests divu nedēļu laikā rakstveidā informē palīdzības pieprasītāju par atteikumu un tā pamatojumu, kā arī 

par lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību. 

9. Lēmumu par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt 
palīdzības pieprasītājs var apstrīdēt Jaunpils novada Domes Administratīvo aktu strīdu komisijā. 

 

V. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 
10. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā diena pēc to publicēšanas  laikrakstā „Jaunpils 

Vēstis”. 
 

 
Priekšsēdētāja                                                                                                             L.Gintere 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PASKAIDROJUMA RAKSTS 
SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMI NR.8 

„Par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par Maznodrošinātu” 
 

 

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 
pamatojums 

 Saistošie noteikumi Nr. 8 „Par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša 

persona atzīstama par maznodrošinātu” nepieciešami, lai noteiktu vienotus 
kritērijus maznodrošinātas personas statusa piešķiršanā Jaunpils novadā, kā arī 

paplašinātu iespējas saņemt sociālos pakalpojumus un pabalstus šo noteikumu 
subjektiem.   

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 7. un 9. punktu un  „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 33. 
panta otro daļu.   
Saistošo noteikumu izdošanas mērķis – noteikt maznodrošinātas ģimenes 

(personas) jēdzienu un statusu, lai sniegtu iespēju novada iedzīvotājiem saņemt 
attiecīgus sociālos pabalstus un pakalpojumus. 
Saistošie noteikumi ietver sevī maznodrošinātas ģimenes (personas)  statusa 
noteikšanas kritērijus un kārtību.  

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanai ir finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu. 
 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

 Neietekmē uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

 Saistošo noteikumu piemērošanai privātpersona var griezties Jaunpils novada 
pašvaldības sociālajā dienestā.  

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Grozījumu izstrādes procesā netika iesaistīti sabiedrības pārstāvji. 
Izmantotais sabiedrības līdzdalības veids – noteikumu aktīva pielietošana Jaunpils 

novada iedzīvotāju labā. 
Sabiedrības pārstāvju izteiktie būtiskākie priekšlikumi vai iebildumi- nav.   

 

 
Priekšsēdētāja                                                                                                             L.Gintere 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 


