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VIESĪTES NOVADA DOMES  
SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 

Viesītes novada Viesītē 

2015.gada 18.februārī                                                                                                  Nr.3 

18.# 
Par Viesītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2/2015 

„Par grozījumu Viesītes novada pašvaldības 2013.gada 20.novembra saistošajos 

noteikumos Nr.16/ 2013  „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 

trūcīgu vai maznodrošinātu Viesītes novadā ” apstiprināšanu 

S.Matačina, I.Zīriņa 

Izskatot Viesītes novada Sociālā dienesta vadītājas S.Matačinas 2015.gada 12.februāra iesniegumu, 

kurā lūdz grozīt Viesītes novada pašvaldības saistošo noteikumu 2013.gada 20.novembra saistošajos 

noteikumos Nr. 16/2013 ''Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai 

maznodrošinātu Viesītes novadā'''' 4.punktu, pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 43.pantu, 

43
1 

pantu un 45.pantu, atklāti balsojot, par – 7 balsis (J.Dimitrijevs, A.Baldunčiks, V.Elksne, J.Līcis, 

M.Malcenieks, R.Orups, A.Pečauska), pret- nav, atturas- nav, Viesītes novada dome NOLEMJ: 

 

1. Atcelt precizētos Viesītes novada pašvaldības 2014.gada 17.decembra saistošos 

noteikumus Nr.14/ 2014 „Par grozījumu Viesītes novada pašvaldības 2013.gada 

20.novembra saistošajos noteikumos Nr.16/2014 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 

personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Viesītes novadā”” (21.01.2015. 

prot.Nr.1;42.#) 

2.Izdot saistošos noteikumus Nr.2/2015 „Par grozījumu Viesītes novada 

pašvaldības 2013.gada 20.novembra saistošajos noteikumos Nr.16/2014 „Par ģimenes vai 

atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Viesītes novadā”” 

3. Saistošie noteikumi Nr.2/2015 stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 

pašvaldības informatīvajā izdevumā „Viesītes novada vēstis”. 

4. Pašvaldības kancelejai, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.panta prasībām, 

nosūtīt saistošos noteikumus Nr.2/2015 un to paskaidrojuma rakstu Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai pa pastu un elektroniski atzinuma sniegšanai. 

5. Pēc atzinuma saņemšanas, pašvaldības kancelejai nodrošināt saistošo noteikumu un 

paskaidrojuma raksta publicēšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā „Viesītes novada vēstis”, 

pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības mājaslapā internetā, nodrošināt to pieejamību novada 

pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs. 

Pielikumā:  

1) saistošie noteikumi  uz 1  lapas.    

2) Paskaidrojuma raksts uz 1 lapas 

 

Sēdes vadītājs 

Novada domes priekšsēdētājs         (personiskais paraksts)                               J.Dimitrijevs 
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APSTIPRINĀTI 

Viesītes novada domes 

2015.gada 18.februāra sēdē (prot. Nr.3; 18.#) 

Viesītes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2/ 2015  

„Par grozījumu Viesītes novada pašvaldības 2013.gada 20.novembra saistošajos 

noteikumos Nr.16/ 2013 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 

trūcīgu vai maznodrošinātu Viesītes novadā ” 

Izdoti saskaņā ar 

Likuma „Par pašvaldības palīdzību  

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta 6.daļu, 

Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr.299  

„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas  

personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4.apakšpunktu. 

 

1. Veikt grozījumu Viesītes novada pašvaldības 2013.gada 20.novembra saistošajos 

noteikumos Nr.16/2013 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu 

vai maznodrošinātu Viesītes novadā ” 4.punktā un izteikt to šādā redakcijā: 

4. Ģimene(persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi (neto) uz katru 

ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu periodā nepārsniedz EUR 280.00 mēnesī, un, ja tai 

nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs, nepieder vērtspapīri; nav 

parādsaistību, izņemot parādsaistības vienīgā mājokļa iegādei; studiju un studējošo 

kredīts; nepieder īpašums, kuru var izmantot ienākumu gūšanai, izņemot viens 

transporta līdzeklis, kurš ir vecāks par 10 gadiem un īpašumā nav mazāk par 1 gadu; nav 

noslēgusi uztura līgumu; neatrodas pilnā valsts apgādībā, nav izsniegusi aizdevumus 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā 

izdevumā „Viesītes novada vēstis”. 

 

Viesītes novada domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts)   J.Dimitrijevs 

 

 

 



PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 
 Par Viesītes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2/2015 „Par grozījumu 

Viesītes  novada pašvaldības 2013.gada 20.novembra saistošajos noteikumos Nr. 16/2013  

’’Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu 

Viesītes novadā’’”.  

 

 

Viesītes novada domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts)  J.Dimitrijevs 

 

Pašreizējās situācijas 

raksturojums 

 

 

Pašreiz Viesītes novada pašvaldības teritorijā darbojas 

2013.gada 20.novembra saistošie noteikumi 

Nr.16/2013 ‘’Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 

personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu 

Viesītes novadā’’. 

 

Saistošo noteikumu  projekta  

nepieciešamības raksturojums, 

dokumenta būtība 

Saistošajos noteikumos tiek izdarīts grozījums, jo tiek 

paaugstināti personas ienākumi (neto) uz katru 

ģimenes locekli no EUR 260 uz EUR 280 (divi simti 

astoņdesmit euro) un ienākumi (neto) uz katru 

ģimenes locekli tiek vērtēti pēdējo triju mēnešu 

periodā nevis sešu mēnešu periodā. 

Īss Saistošo noteikumu 

projekta satura izklāsts 

Tiek grozīts tikai saistošo noteikumu 4.punkts. 

 

Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

pašvaldības budžetu 

Ietekme uz pašvaldības budžetu būs maznozīmīga.   

Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav  

Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

administratīvajām procedūrām   

Saistošo noteikumu piemērošanā persona var griezties 

Viesītes novada pašvaldības Sociālajā dienestā pie 

sociālajiem darbiniekiem Viesītes pašvaldībā, Saukas, 

Elkšņu un Rites pagasta pārvaldēs. 

Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām saistībā ar  

Saistošo noteikumu projektu 

Nav, jo tiek pieņemts steidzamības kārtā. 

  


