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Latvijas Republika 

Viesītes novada pašvaldība 
Reģistrācijas Nr. 90000045353 

Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads , LV-5237,  tālr. 65245179, fakss 65207294, e-pasts: dome@viesite.lv  

norēķinu konts LV66UNLA0009013130395, AS „SEB banka” Jēkabpils filiāle, kods UNLALV2X 

 

APSTIPRINĀTI 

Viesītes novada pašvaldības 

domes sēde 2013.gada 20.novembrī (prot.Nr.16; 7.#) 

 

Viesītes novada pašvaldības 2013.gada 20.novembra saistošie noteikumi Nr.16 

„PAR ĢIMENES VAI ATSEVIŠĶI DZĪVOJOŠAS PERSONAS ATZĪŠANU PAR  

TRŪCĪGU VAI MAZNODROŠINĀTU VIESĪTES NOVADĀ” 

Viesītes novada Viesītē 

 
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. 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Šie saistošie 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, un kuras dzīvesvieta 

deklarēta Viesītes novada administratīvajā teritorijā, tiek atzīta par trūcīgu vai 

maznodrošinātu, kā arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais 

stāvoklis. 

 

II. Ģimenes (personas) atzīšana par trūcīgu 

 

2. Lai ģimene (persona) tiktu atzīta par trūcīgu, ģimenes (personas) ienākumi un materiālais 

stāvoklis tiek izvērtēts, ievērojot kārtību, kādu paredz Latvijas Republikā spēkā esošie 

normatīvie akti. 

3. Ģimenei (personai) Viesītes novada pašvaldībā tiek noteikti labvēlīgāki nosacījumi attiecībā 

uz atsevišķiem parādsaistību veidiem un īpašumiem: 

3.1. par trūcīgu ģimene (persona) tiek atzīta, kurai ir parādsaistības: 

3.1.1. viens hipotekārais kredīts vienīgā mājokļa iegādei;  

3.1.2. ir studiju kredīts un/vai studējošā kredīts. 

3.2. par trūcīgu ģimene (persona) tiek atzīta, kurai pieder īpašums - viens transporta līdzeklis, 

kas ir vecāks par 10 gadiem un īpašumā nav mazāk par 1 gadu. 

 

III. Ģimenes (personas) atzīšana par maznodrošinātu 

 

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

ģimenes locekli pēdējo triju vai sešu mēnešu periodā nepārsniedz EUR 260.00 mēnesī, 

un, ja tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs; nepieder vērtspapīri; nav 
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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 līgumus, 

neatrodas pilnā valsts apgādībā, nav izsniegusi aizdevumus. 

5. Izvērtējot apgādnieka ģimenes (personas) materiālo situāciju, par materiāli palīdzēt 

nespējīgu ģimenes apgādnieku tiek uzskatīta persona atbilstoši Ministru kabineta noteikumu 

Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”  III. 

Nodaļas nosacījumiem. 

6. Persona, kura pieprasa maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, iesniedz Viesītes 

novada Sociālajā dienestā (turpmāk tekstā – sociālais dienests) iesniegumu, iztikas līdzekļu 

deklarāciju, dokumentus, kas apliecina deklarācijā norādīto ziņu patiesumu, par visām 

personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī. Sociālais 

dienests pārbauda deklarācijā sniegtās ziņas, izmantojot valsts un pašvaldību institūciju 

informāciju, novērtē dzīves apstākļus. 

7. Sociālais dienests  ne vēlāk kā mēneša laikā pēc 4.punktā minēto dokumentu saņemšanas 

pieņem lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) 

statusam. 

 

IV. Lēmuma pieņemšanas, apstrīdēšanas un  pārsūdzēšanas kārtība 

 

8. Lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) 

statusam administratīvā akta veidā pieņem Viesītes novada Sociālais dienests vismaz trīs 

kompetentu amatpersonu sastāvā. Ja ģimene (persona) atbilstoši likumdošanai neatbilst 

trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, ģimenei (personai)  tiek izsniegts 

sociālā dienesta lēmums ar atteikuma pamatojumu. 

9. Ja ģimeni (personu)  neapmierina sociālā dienesta lēmums par atteikumu piešķirt trūcīgas 

vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, to var apstrīdēt Viesītes novada domē 

10. Viesītes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.  

 

V. Noslēguma jautājumi 

 

11. Saistošie noteikumi publicējami Viesītes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā 

laikrakstā „Viesītes novada vēstis” un tie stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.  

12. Ar 2014.gada 1.janvāri atzīt par spēku zaudējušiem Viesītes novada pašvaldības 

2013.gada 16.janvāra saistošos noteikumus Nr.2 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 

personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Viesītes novadā”. 
13. Par šo saistošo noteikumu izpildi ir atbildīgs Viesītes novada Sociālais dienests. 

 

 

 

Novada domes priekšsēdētājs                                                                                J.Dimitrijevs 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 
Par Viesītes  novada pašvaldības 2013.gada 20.novembra  

saistošajiem noteikumiem Nr. 16 ’’Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 

atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Viesītes novadā’’ 
 

 

 
Viesītes novada domes priekšsēdētājs        J.Dimitrijevs 

Pašreizējās situācijas 

raksturojums 

 

 

 Pašreiz Viesītes novada pašvaldības teritorijā darbojas 

2013.gada 16.janvāra saistošie noteikumi Nr.2 ‘’Par 

ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 

trūcīgu vai maznodrošinātu Viesītes novadā’’. 

Saistošo noteikumu  projekta  

nepieciešamības raksturojums, 

dokumenta būtība 

Saistošie noteikumi tiek mainīti sakarā ar euro 

ieviešanu valstī. Tiek mainīts maznodrošinātas 

ģimenes(personas) ienākumu līmenis. Saistošie 

noteikumi papildināti ar to, ka maznodrošinātai vai 

trūcīgai ģimenei (personai) drīkst piederēt īpašums 

(viens transporta līdzeklis).  

Īss Saistošo noteikumu 

projekta satura izklāsts 

Lati tiek aizvietoti ar euro. Maznodrošinātas ģimenes 

(personas) ienākumu līmenis tiek paaugstināts, lai 

ietvertu iedzīvotāju grupu- pensionārus, kuriem 

pensijas pēc 2014.gada 1.janvāra nepārsniegs EUR 

260,00. Izvērtējot reālo situāciju un ņemot vērā to, ka 

pakalpojuma saņēmēji ir arī lauku teritoriju iedzīvotāji, 

kuriem transporta līdzeklis ir ikdienas nepieciešamība, 

lai nokļūtu līdz veikalam, ārstam, skolai un tml., 

maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiks 

piešķirts, ja pieder viens transportlīdzeklis vecāks par 

10 gadiem.   

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 tiks pieņemts steidzamības kārtā kā papildus 

jautājums. 

  


