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PREIĻU NOVADA DOMES
Saistošie noteikumi Nr. 2016/9

Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Preiļu novadā
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 9.punktu un 43.panta trešo daļu,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14.panta sesto daļu

I Vispārīgie jautājumi
1. Šie noteikumi nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot Preiļu
novada administratīvajā teritorijā deklarēta ģimene, kas sastāv no laulātajiem, personām,
kurām ir kopējie izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša
persona (turpmāk tekstā – ģimene(persona) ) Preiļu novadā tiek atzīta par maznodrošinātu, kā
arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais stāvoklis un
lēmumu pieņemšanas, un apstrīdēšanas kārtību.
2. Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli
pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 50% no valsts noteiktās minimālās mēnešalgas.
3. Uz Noteikumu 2.punktā minētajām ģimenēm (personām) attiecināmi sekojoši kritēriji:
3.1. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi un vērtspapīri;

1

3.2. tai pieder viena traktortehnikas vienība, kas nav jaunāka par 10 gadiem un ir iegādāta ne
mazāk kā 12 mēnešus pirms maznodrošinātās ģimenes/personas statusa pieprasīšanas, ja
maznodrošinātai ģimenei/personai pieder līdz 5 ha zemes, tai skaitā mežs;
3.3. tai pieder viens mopēds vai motocikls, kas nav jaunāks par 5 gadiem un ir iegādāts ne
mazāk kā 12 mēnešus pirms maznodrošinātās ģimenes/personas statusa pieprasīšanas;
3.4. personas īpašumā ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kas pārsniedz 5 ha, un persona
Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta kā nodokļu maksātājs, ienākumi no saimnieciskās
darbības tiek ņemti vērā par pēdējiem 12 mēnešiem, šajā gadījumā personai ir tiesības
pretendēt uz sociālās palīdzības saņemšanu.
3.5. ja nekustamais īpašums ir pārdots, tad izvērtējot ienākumus un materiālo stāvokli
ģimenei/personai, obligāti tiek ņemta vērā nekustamā īpašuma darījuma summa, sadalot to uz
laika periodu no darījuma noslēgšanas datuma līdz ģimenes/personas maznodrošinātā statusa
pieprasīšanas mēnesim.
3.6. tā nav noslēgusi uztura līgumu;
3.7.tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos
pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā;
3.8. tā ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks vai darba meklētājs,
izņemot šādus gadījumus:
3.8.1. persona ir invalīds, kas saņem invaliditātes pensiju vai sociālā nodrošinājuma pabalstu;
3.8.2. sieviete grūtniecības vai dzemdību atvaļinājuma laikā, viens no bērna vecākiem vai cita
persona bērna kopšanas periodā;
3.8.3. viens no bērna invalīda vecākiem;
3.8.4. persona, kas vecāka par 15 gadiem un iegūst izglītību klātienē vispārējās vidējās vai
profesionālās vidējās izglītības iestādē vai ir pilna laika studējošais augstskolā.
3.9. tā pēdējo divu gadu laikā nav atsavinājusi sev piederošu nekustamo īpašumu trešajai
personai.

II Ienākumu un materiālā stāvokļa novērtēšana
4. Lai saņemtu maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, ģimene (persona) iesniedz Preiļu
novada Labklājības pārvaldes Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļa (turpmāk
tekstā – Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļa) pamatotu iesniegumu un aizpilda
iztikas līdzekļu deklarāciju (turpmāk – deklarācija), saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem. Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļa pārbauda
deklarācijā sniegtās ziņas, izmantojot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas par
ģimeni (personu) vai pieprasot ziņas no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī
privātpersonām, ja nepieciešams, pieprasot arī ziņas apliecinošus dokumentus un apsekojot
ģimeni (personu) dzīvesvietā.
5. Deklarācijā tās iesniedzējam jānorāda ziņas par sevi un pārējām personām, kuras deklarētas
vienā mājoklī un kurām ar iesniedzēju ir kopīgi izdevumi par uzturu un mājokli (šo
noteikumu izpratnē – ģimene), kā arī par atsevišķi dzīvojošu apgādnieku vai atsevišķi
dzīvojošu ģimenes locekli, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
6. Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļa novērtē ģimenes (personas) ienākumus
un materiālo stāvokli, pamatojoties uz iztikas līdzekļu deklarācijā norādītajām ziņām par
ģimenes (personas) rīcībā esošajiem ienākumiem un īpašumiem, ko apliecina:
6.1. izziņa par ienākumiem no algota darba pēdējo trīs mēnešu laikā par katru nodarbināto
personu vai izziņa no Nodarbinātības valsts aģentūras par bezdarbnieka statusu pēdējo trīs
mēnešu laikā;
6.2. informācija par uzturlīdzekļu maksājumu apmēru par pēdējiem trīs mēnešiem, ja ģimenē
kāds no vecākiem nepiedalās bērna audzināšanā. Ja uzturlīdzekļi netiek saņemti, jāiesniedz
izziņa no tiesas par uzturlīdzekļu piedziņu;
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6.3. izziņa no izglītības iestādes, ja tā nav pašvaldības izglītības iestāde, par ģimenes locekli,
kas mācās attiecīgajā izglītības iestādē, izziņā norādot stipendijas apmēru, informāciju par
pilna vai nepilna laika studijām;
6.4. personas, kuras ir pašnodarbināta persona – jāiesniedz deklarācija no Valsts ieņēmumu
dienesta par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pēdējiem 12 mēnešiem.
7. Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļas sociālais darbinieks, pēc
nepieciešamības, pārbauda ģimenes/ personas sadzīves apstākļus un sastāda noteikta parauga
dzīvesvietas apsekošanas aktu.
8. Deklarāciju paraksta iesniedzējs, apliecinot deklarācijā norādīto ziņu patiesumu.
9. Ja vismaz viens no iesniedzēja pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir darbspējīgs, izņemot
nestrādājošas personas ar invaliditāti, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nosaka uz
sešiem mēnešiem, pārējos gadījumos – uz 12 mēnešiem. Maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusu apliecina Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļas izdota izziņa (Pielikums
Nr.1)

III Lēmumu pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība
10. Lēmumu par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu vai atteikumu
piešķirt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu Sociālās palīdzības un sociālo
pakalpojumu nodaļa pieņem 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad izvērtēšanai
iesniegti visi nepieciešamie dokumenti.
11. Lēmumu Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļa rakstiskā veidā izsniedz
klientam pret parakstu vai izsūta pa pastu.
12. Lēmums stājas spēkā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
13. Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļas lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot
rakstveida iesniegumu Pārvaldes direktoram Preiļu novada Labklājības pārvaldē, Aglonas ielā
1a, Preiļos, LV-5301, lēmumā norādītajā termiņā.
14. Labklājības pārvaldes direktora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Preiļu novada domē,
Raiņa bulvārī 19, Preiļos, LV-5301, lēmumā norādītajā termiņā.
15. Preiļu novada domes lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV–4601.

IV Noslēguma jautājums
16. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 2011.gada 28.aprīļa Preiļu novada domes
saistošie noteikumi Nr.2011/09 „ Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu
Preiļu novadā” un visi ar tiem saistītie grozījumi.

Preiļu novada domes priekšsēdētāja

M.Plivda
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Pielikums nr.1
Preiļu novada domes 2016.gada 30.jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr. 2016/9
„Par maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusa piešķiršanu Preiļu novadā”

LATVIJAS REPUBLIKA

Preiļu novada
Labklājības pārvalde
Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļa
Aglonas iela 1a, Preiļi, LV-5301, tālr.: 65323200, e-pasts: labklajibas.parvalde@preili.lv
Reģ.nr. 90010825446, Konta Nr. LV08 UNLA 0026000130630, AS SEB banka , kods UNLALV2X,
Konta Nr. LV81HABA0551019925560, AS SWEDBANK, kods HABALV22

IZZIŅA
par atbilstību
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam
dd.mm.gggg.

Nr. __________

PREIĻU NOVADA LABKLĀJĪBAS PĀRVALDES SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS UN
SOCIĀLO PAKALPOJUMU NODAĻA apliecina, ka ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai
personai, kuras dzīvesvietas adrese ir
Preiļi, Preiļu nov., ______________ iela __________
un kuras sastāvā ir šādi ģimenes locekļi (vārds, uzvārds, personas kods):
1)
2)
3)

.............................. (vārds, uzvārds, personas kods)
.............................. (vārds, uzvārds, personas kods)
.............................. (vārds, uzvārds, personas kods)

piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss atbilstoši Preiļu novada domes
2016.gada ___.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.________ „Par maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusa piešķiršanu Preiļu novadā”
Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss piešķirts uz laiku no dd.mm.gggg. līdz
dd.mm.gggg
Labklājības Pārvaldes Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļas vadītājs:
______________________ (vārds, uzvārds)
(paraksts)
Izziņas sagatavotāja v., uzvārds
t.65323200
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