
 

 

 
LATVIJAS REPUBLIKAS 

ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA 

 
Reģ. Nr.90000017383, Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes nov., LV – 5751 

T.65707311, fakss: 65707315, e-pasts: zilupe@zilupe.lv 

 

APSTIPRINĀTI  

ar Zilupes novada pašvaldības domes 28.05.2015.  

sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 14§) 

 

PRECIZĒTI 

ar Zilupes novada pašvaldības domes 25.06.2015.  

sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 4§) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.17 

Zilupē 

 

Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Zilupes 

novadā 
 

Izdoti saskaņā ar  

likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešā daļa; 

likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 14.panta 6.daļu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka: 

1.1. ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene, kas sastāv 

no laulātajiem, personām, kuriem ir kopēji izdevumi par uzturu, un kuras dzīvo 

vienā mājoklī, vai atsevišķa persona (turpmāk – ģimene (persona)), kuras 

pamatdeklarētā dzīves vieta ir Zilupes novada administratīvajā teritorijā, tiek 

atzīta par maznodrošinātu; 

1.2. kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais 

stāvoklis; 

1.3. kārtību, kādā var apstrīdēt un pārsūdzēt lēmumu par atbilstību maznodrošinātas 

ģimenes (personas) statusam. 

2. Ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam 

izvērtē Zilupes novada sociālais dienests (turpmāk – Dienests). 

 

II. Ienākumu un materiālā stāvokļa līmenis, kuru nepārsniedzot ģimene 

(persona) 

atzīstama par maznodrošinātu 

 

4. Ģimenes (personas) ienākumi un materiālie resursi ģimenes (personas) atzīšanai 

par maznodrošinātu tiek izvērtēti saskaņā ar Ministru kabineta 30.03.2010. 

noteikumos Nr.299 ,,Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošās personas 



atzīšanu par trūcīgu” noteikto kārtību un kritērijiem un šo noteikumu 5.punktā 

noteikto, ņemot vērā šo noteikumu 6.punktā noteikto ienākumu līmeni vienai 

personai. 

5. Nosakot ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) 

statusam, papildus Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumos Nr.299 ,,Noteikumi 

par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošās personas atzīšanu par trūcīgu” 19.punktā 

noteiktajam, par īpašumu šo noteikumu izpratnē netiek uzskatīts: 

5.1. Saimniecības ēkas – šķūnis, kūts, pagrabs, pirts, viena garāža, ja tajās netiek 

veikta saimnieciskā darbība; 

5.2. Viena dzīvojamā māja vai viens dzīvoklis, kas tiek izmantots ienākumu 

gūšanai, lai nodrošinātu ģimenes pamatvajadzības; 

5.3. Zeme (tai skaitā mežs), kuras platība nav lielāka par 2 ha uz katru ģimenes 

locekli, un tiek izmantota ģimenes pamatvajadzību apmierināšanai un piemājas 

saimniecības uzturēšanai; 

5.4. Viens automobilis vai motocikls, kas ir ģimenes (personas) īpašumā, kā arī 

viens velosipēds, mopēds vai motorollers katram ģimenes loceklim, uz kuru 

attiecas kāds no šādiem nosacījumiem:  

5.4.1. transportlīdzeklis ir ne jaunāks par 2010.gadu;  

5.4.2. transportlīdzeklis ir reģistrēts uz personas vārda vismaz 12 mēnešus 

pirms maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa pieprasīšanas un kuru 

izmanto ģimenes locekļu vai personas ikdienas vajadzību nodrošināšanai; 

5.4.3. transportlīdzeklis nepiedalās ceļu satiksmē ilgāk par 5 gadiem un saskaņā 

ar Ceļu satiksmes drošības direkcijas datiem ir izslēgts no Ceļu satiksmes 

reģistra. 

5.5. Kustamā manta, kas reģistrēta Komercķīlu reģistrā, ja atbilstoši kompetentu 

institūciju nolēmumam īpašniekam nav iespēju rīkoties ar šo īpašumu; 

5.6. Nekustamais īpašums, ja maksātnespējas procesa dēļ vai atbilstoši citu 

kompetentu institūciju nolēmumam īpašniekam nav iespēju rīkoties ar šo 

īpašumu. 

5.7. Lauksaimniecības dzīvnieki, ja to kopējais skaits saimniecībā saskaņā ar Valsts 

vienotā dzīvnieku un ganāmpulku reģistra datiem nav lielāks par 10. 

6. Pašvaldībā noteiktais maznodrošinātās ģimenes (personas) ienākumu līmenis: 

6.1. ģimenei (personai), ja tās vidējie ienākumi uz vienu ģimenes locekli pēdējo trīs 

mēnešu laikā nepārsniedz 200,00 euro mēnesī; 

6.2. vienam vai vairākiem kopā dzīvojošiem pensionāriem un/ vai personām ar 

invaliditāti, kuriem nav likumīgo apgādnieku vai apgādnieki dzīvo atsevišķi, 

kuru vienīgie ienākumi ir valsts piešķirtā vecuma pensija vai invaliditātes 

pensija, un kuru ienākumi uz vienu personu nepārsniedz 250,00 euro mēnesī. 

 

III. Ienākumu un materiālā stāvokļa novērtēšana 

 

7. Ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam 

Dienests novērtē pēc iesnieguma saņemšanas par ģimenes (personas) atzīšanu par 

maznodrošinātu. Ienākumu un materiālā stāvokļa novērtēšanai iesniedzējs aizpilda 

iztikas līdzekļu deklarāciju (turpmāk – deklarācija), kā arī iesniedz vai uzrāda 

Sociālajā dienestā dokumentus, kas apliecina deklarācijā norādītos faktus, tajā 

skaitā par papildu ienākumiem, naudas uzkrājumiem, parādsaistībām un īpašumu. 

Parakstot deklarāciju, iesniedzējs apliecina deklarācijā norādīto ziņu patiesumu. 

8. 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 piederošu nekustamo 

īpašumu.  

 

IV. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana 

 

9. 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. 

10. Ja neviens no iesniedzēja pilngadīgiem ģimenes locekļiem nav darbspējīgā 

vecumā vai arī ir personas ar invaliditāti, maznodrošinātas ģimenes (personas) 

statusu nosaka uz 12 mēnešiem. Pārējos gadījumos maznodrošinātas ģimenes 

(personas) statusu nosaka uz sešiem mēnešiem. 

11. Ja ģimene (persona) atbilst maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, 

Dienests izsniedz uz Dienesta veidlapas noformētu izziņu par atbilstību 

maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam 

12. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nepiešķir vai anulē, ja iesniedzējs ir 

sniedzis nepatiesas ziņas par ienākumiem un materiālo stāvokli. 

13. Ja laikposmā, 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 un pieņem atbilstošu lēmumu.  

14. Ģimenei (personai) ir tiesības atteikties no piešķirtā maznodrošinātas ģimenes 

(personas) statusa, iesniedzot iesniegumu Dienestā.  

15. Pēc šo noteikumu 10. punktā noteiktā perioda beigām ģimenei (personai) var 

atkārtoti noteikt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu pēc šo noteikumu 7. 

un 8. punktā minēto dokumentu iesniegšanas.  

 

V. Dienesta lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

 

16. Dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Zilupes novada pašvaldības domē. 

17. Zilupes novada pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa 

likuma noteiktajā kārtībā. 

 

 

 

Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs   Oļegs Agafonovs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Saistošo noteikumu Nr.17 

,,Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Zilupes novadā” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Lai neierobežotu ģimeņu (personu) tiesības saņemt 

normatīvajos aktos maznodrošinātām ģimenēm 

(personām) paredzētos tiesiskos labumus un veiktu 

uzlabojumus Zilupes novada pašvaldības sociālās 

palīdzības sistēmā, apzinot maznodrošināto personu 

skaitu un vajadzības, tika nolemts pieņemt saistošos 

noteikumus ,,Par maznodrošinātas ģimenes 

(personas) statusa noteikšanu Zilupes novadā”. 

Noteikumi izstrādāti pamatojoties uz Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 32.pantā 

noteikto, kā arī likuma „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 14.panta 6.daļu. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka maznodrošinātas ģimenes 

(personas) ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, 

kas ir lielāks par trūcīgas ģimenes (personas) 

ienākumu līmeni, t.i. 200 euro (ja ģimenē nav 

darbspējīgo personu – 250 euro) uz vienu ģimenes 

locekli. Noteikumi nosaka arī kārtību, kādā 

novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un 

materiālais stāvoklis: nosakot ģimenes (personas) 

atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) 

statusam, papildus Ministru kabineta 30.03.2010. 

noteikumos Nr.299 ,,Noteikumi par ģimenes vai 

atsevišķi dzīvojošās personas atzīšanu par trūcīgu” 

19.punktā noteiktajam, par īpašumu šo noteikumu 

izpratnē netiek uzskatīts noteikumu 5.punktā 

noteiktais īpašums. 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Izmainās saistošajos noteikumos neietekmē sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības pašvaldības 

budžeta līdzekļus, jo statusa piešķiršana nedod 

tiesības personām uz pašvaldības sociālajiem 

pabalstiem. Pašvaldībai vispirms ir jāapzina 

maznodrošināto ģimeņu (personu) skaits, lai varētu 

plānot personām piešķiramo palīdzību no pašvaldības 

budžeta. 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

Saistošie noteikumi šo jomu neskar.  

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Lai saņemtu saistošajos noteikumos noteikto izziņu 

par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) 

statusam, persona var griezties Zilupes novada 

sociālajā dienestā vai pie sociālajiem darbiniekiem 

Pasienes un Lauderu pagasta pārvaldēs to 

pieņemšanas laikā. 

6.Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas saistošo noteikumu izstrādes procesā 

nav notikušas. Saistošie noteikumi un paskaidrojuma 



raksts ievietots Zilupes novada pašvaldības mājas 

lapā www.zilupe.lv, sadaļā Pašvaldība/Saistošie 

noteikumi, nolikumi/ Saistošie noteikumi. 

 

 

Zilupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs   Oļegs Agafonovs 

 

 

 

http://www.zilupe.lv/

