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Dundagas novada pašvaldības 2013. gada 26.septembra 

Saistošie noteikumi Nr.26. 
 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu” 

Dundagas novada Dundagas pagastā 
2013.gada 26.septembrī 
 Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 

43.panta trešā daļa; Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmo daļu, 

33.panta otro daļu un 35.panta trešo un 

ceturto daļu; Ministru kabineta 2010.gada 

30.marta noteikumu Nr.299 "Noteikumi par 

ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 

atzīšanu par trūcīgu" 19.4.punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 
 
1. Saistoši noteikumi nosaka: 

1.1. ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene vai 

atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk - ģimene (persona)) tiek atzīta par 

maznodrošinātu; 

1.2. maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa pieprasīšanas kārtību; 

1.3. kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumu un materiālais 

stāvoklis un pieņemams lēmums par maznodrošinātas ģimenes (personas) 

statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt (turpmāk - lēmums); 

1.4. kritērijus, atbilstoši kuriem kustamais un nekustamais īpašums nav 

uzskatāmi par īpašumu, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un 

materiālo stāvokli tās atzīšanai par maznodrošinātu. 

 

2. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu piešķir ģimenēm (personām), 

kuras dzīvesvietu ir deklarējušas Dundagas novada pašvaldības administratīvajā 
teritorijā un faktiski dzīvo Dundagas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 
deklarētajā dzīves vietā. 
 



3. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanai piemēro Latvijas 

Republikā spēkā esošos normatīvos aktus par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu, 

ciktāl šajos noteikumos nav noteikts citādi. 

 

4. Ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli novērtē un lēmumu 

pieņem Dundagas novada pašvaldības Sociālais dienests (turpmāk - sociālais 

dienests). 
 

II. Ienākumu un materiālā stāvokļa līmenis, kuru nepārsniedzot ģimene 
(persona) tiek atzīta par maznodrošinātu 

 
5. Ģimene atzīstama par maznodrošinātu, ja ģimenes vidējie ienākumi katram 

ģimenes loceklim mēnesī pēdējo 3 mēnešu laikā nepārsniedz 60 procentus no valstī 
noteiktās minimālās mēneša darba algas normālā darba laika ietvaros. 

 

6. Persona atzīstama par maznodrošinātu, ja personas vidējie ienākumi mēnesī 
pēdējo 3 mēnešu laikā nepārsniedz 60 procentus no valstī noteiktās minimālās mēneša 

darba algas normālā darba laika ietvaros. 

 

7. Izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli tās atzīšanai 

par maznodrošinātu, par īpašumu netiek uzskatīts: 

 

7.1.  viens zemes īpašums (lauksaimniecībā izmantojamā zeme) līdz 5 ha, 

kas ir ģimenes (personas) īpašumā; 
7.2. viens zemes īpašums (mežs) līdz 5 ha, kas ir ģimenes (personas) 

īpašumā; 
7.3. nekustamais īpašums vai tā daļa, kas pieder iesniedzējam vai personai, 

kurai ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju, un kur dzīvo iesniedzēja vai 

personas, kurai ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju, pirmās pakāpes 

radinieki, kuriem nepieder cits nekustamais īpašums; 

7.4. viena garāža, viens automobilis, automobiļa piekabe vai motocikls, kas 

ir ģimenes (personas) īpašumā; 
7.5. viens velosipēds, mopēds vai motorollers, kas ir katra ģimenes locekļa 

vai personas īpašumā. 
 

III. Lēmuma pieņemšanas kārtība 
 

8. Lēmumu sociālais dienests pieņem un paziņo maznodrošinātas ģimenes 

(personas) statusa pieprasītājam ne vēlāk kā 20 dienu laikā pēc maznodrošinātas 

ģimenes (personas) statusa noteikšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas. 

 

9. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek piešķirts uz 6 mēnešiem. 

 

10. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu var piešķirt atkārtoti, no jauna 

iesniedzot dokumentus maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa pieprasīšanai. 

 

11. Sociālā dienesta lēmums ir tiesības apstrīdēt Dundagas novada domē 
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 
 

Domes priekšsēdētājs G.Laicāns 



Paskaidrojuma raksts 
Dundagas novada pašvaldības 2013.gada 26. septembra 

 saistošajiem noteikumiem Nr.26 

„Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu” 
 

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts 

Saistoši noteikumi nosaka: ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot 

ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk - ģimene (persona)) tiek atzīta par 

maznodrošinātu; maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa pieprasīšanas kārtību; kārtību, 

kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumu un materiālais stāvoklis un pieņemams 

lēmums par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt 

(turpmāk - lēmums); kritērijus, atbilstoši kuriem kustamais un nekustamais īpašums nav 

uzskatāmi par īpašumu, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli tās 

atzīšanai par maznodrošinātu. 

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums 

Dundagas novada pašvaldības Sociālais dienests norādījis, ka iespēja noteikt maznodrošinātas 

ģimenes (personas) statusu palielinātu iespēju iedzīvotājiem saņemt to vajadzībām 

atbilstošākus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību. 

 

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Nemainās. 
 

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā 
Nemainās. 
 

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām 

Nemainās. 
 

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 

Nav notikušas. 
 

 
Domes priekšsēdētājs G. Laicāns 
 


