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Latvijas Republika 

Viesītes novada pašvaldība 
Reģistrācijas Nr. LV90000045353 

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 

APSTIPRINĀTS 

ar Viesītes novada domes  

2017.gada 19.oktobra lēmumu 

(prot Nr.16; 2.#) 

Viesītes novada pašvaldības 2017.gada 19.oktobra saistošie noteikumi Nr.10/2017 

“Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) 

 statusa noteikšanu Viesītes novadā” 

Viesītes novada Viesītē 

Izdoti saskaņā ar  

likuma „Par  palīdzību dzīvokļa  

jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1.Šie saistošie noteikumi nosaka kārtību un pašvaldības nosacījumus trūcīgas un 

maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanai Viesītes novada pašvaldībā. 

2.Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu, tajā skaitā ienākumu 

un materiālā stāvokļa izvērtēšanu ģimenēm (personām), veic Viesītes novada pašvaldības 

Sociālais dienests (turpmāk Sociālais dienests) Latvijas Republikas normatīvajos aktos un šo 

saistošo noteikumu noteiktajā kārtībā. 

 

II. Ienākumu un materiālā stāvokļa līmenis, kuru nepārsniedzot ģimene 

(persona) atzīstama par trūcīgu vai maznodrošinātu 

3.Trūcīgas ģimenes (personas) statuss tiek noteikts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem 

par trūcīgas ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu.  

4.Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss Viesītes novada pašvaldībā tiek piešķirts 

ģimenēm (personām), kuru ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz EUR 

280.00. 

5.Atbilstību maznodrošināts ģimenes (personas) statusam Sociālais dienests izvērtē un 

maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu piešķir uz laiku no 3 līdz 6 mēnešiem analoģiski 

Ministru kabineta noteikumos paredzētajai kārtībai, ievērojot šo saistošo noteikumu 4.punktā 

noteikto. Ja ģimenes (personas) ienākumi nepārsniedz šo saistošo noteikumu 4.punktā 

noteikto līmeni, bet nav ievēroti citi nosacījumi maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa 

piešķiršanai, sociālais dienests var pieņemt lēmumu par atbilstību maznodrošinātas ģimenes 

(personas) statusam uz laiku – 1 mēnesis. Šajā gadījumā  ģimene (persona) nodrošina visu 

nosacījumu izpildi viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas. Par atbilstību 

maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam Sociālais dienests izsniedz izziņu. 

 

III. Ienākumu un materiālā stāvokļa deklarēšana un novērtēšana 

6.Lai novērtētu ienākumus un materiālo stāvokli, persona (turpmāk - iesniedzējs) Sociālajā 

dienestā iesniedz: 

6.1.iesniegumu; 
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6.2.izziņu(izziņas) no darbavietas (darbavietām) par pēdējo 3 mēnešu ienākumiem pēc 

nodokļu nomaksas; 

6.3.iesniedzēja un tā pilngadīgo ģimenes locekļu, kuriem ir kopīga saimniecība ar 

iesniedzēju, kredītiestādes kontu pārskatu par pēdējiem 3 mēnešiem; 

6.4.ziņas par uzturlīdzekļu apmēru, ja viens no vecākiem nepiedalās bērna audzināšanā, 

izņemot gadījumus, kad informācija ir pieejama datu bāzē SOPA; 

6.5.informāciju par citiem ienākumiem par pēdējiem 12 mēnešiem (ienākumi no 

īpašuma atsavināšanas, gadījuma darbiem, dāvinājumiem(laimestiem), likumīgo apgādnieku 

atbalstu u.c.); 

6.6.Informāciju par ģimenes (personas) ieņēmumiem no saimnieciskās vai profesionālās 

darbības, kā arī subsīdijām lauksaimniecībai un lauku attīstībai par pēdējiem pilniem trim 

kalendāra mēnešiem vai par laikposmu no iepriekšējā gada 1.janvāra līdz 31.decembrim. 

Deklarācijā norādāmo vidējo ienākumu apmēru mēnesī aprēķina, ņemot vērā ieņēmumu 

periodu; 

6.7.kopā ar sociālā darba speciālistu aizpildītu iztikas līdzekļu deklarāciju. 

7.Sociālais dienests pēc šo noteikumu 6.punktā minēto dokumentu saņemšanas apseko 

personu (ģimeni) tās dzīvesvietā, novērtē sadzīves apstākļus un sastāda dzīvesvietas 

apsekošanas aktu. Ģimenei (persona) pirmo reizi pieprasot trūcīgas vai maznodrošinātas 

ģimenes (personas) statusu, Sociālā dienesta sociālā darba speciālista pienākums ir apsekot 

klientu viņa dzīvesvietā, turpmāk – vismaz 1 reizi gadā. 

8.Ģimenes (personas) apsekošana dzīves vietā var tikt veikta, sociālā darba speciālistam 

vienojoties ar ģimeni (personu) par apsekošanas datumu un laiku. Sociālajam dienestam ir 

tiesības veikt apsekošanu, iepriekš par to nebrīdinot klientu. 

9.Ģimenes (personas) atteikšanās no apsekošanas dzīvesvietā var būt par iemeslu atteikumam 

piešķirt trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu. 

10.Sociālais dienests trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nosaka 

izvērtējot: 

10.1.personas un tās ģimenes locekļu ienākumus, materiālo stāvokli un īpašumu, 

pamatojoties uz normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegto iztikas līdzekļu deklarāciju un 

tajā norādīto ziņu apliecinošiem dokumentiem; 

10.2.pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju; 

10.3.fizisko un juridisko personu rīcībā esošo informāciju; 

10.4.dzīvesvietas apsekošanas faktus. 

 

IV. Pieņemto lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana 

 

11.Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Viesītes novada domē, Brīvības ielā 10, 

Viesītē, Viesītes novads, LV-5237, Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā. 

12.Viesītes novada domes pieņemto lēmumu par pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa 

likumā noteiktā kārtībā. 

 

V. Noslēguma jautājumi 

 

13.Šie saistošie noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī. 

14.Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Viesītes novada domes 

20.11.2013. saistošie noteikumi Nr.16 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 

atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Viesītes novadā”. 

 

 

Viesītes novada domes priekšsēdētājs                                       A.Žuks 
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PASKAIDROJUMA  RAKSTS 

 

 Par Viesītes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.10/2017 ''Par trūcīgas un 

maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Viesītes novadā’’ 

 

 

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs                                                 A.Žuks 

 

 

Pašreizējās situācijas 

raksturojums 

 

 

Pašreiz Viesītes novada pašvaldības teritorijā darbojas 

2013.gada 20.novembra saistošie noteikumi Nr.16 ‘’Par 

ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 

trūcīgu vai maznodrošinātu Viesītes novadā’’. 

Saistošo noteikumu  projekta  

nepieciešamības raksturojums, 

dokumenta būtība 

Tiek pieņemti jauni saistošie noteikumi, jo maznodrošinātas 

ģimenes (personas) statusa piešķiršanas un izvērtēšanas  

kritēriji tiek pielīdzināti trūcīgas ģimenes (personas) 

piešķiršanas un izvērtēšanas kritērijiem. Atšķirība tikai 

ģimenes ienākumu līmenī. 

Īss Saistošo noteikumu 

projekta satura izklāsts 

Tiek noteikts ienākumu un materiālā stāvokļa līmenis, tā 

deklarēšana un novērtēšana. 

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. 
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