AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBA
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Reģ. Nr. 90000074812
Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV – 5101, tālrunis 65133930, e-pasts: dome@aizkraukle.lv

Aizkrauklē
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2012/13
APSTIPRINĀTI
ar Aizkraukles novada domes
2012.gada 28.jūnija
lēmumu Nr.154 (protokols Nr.7, 18.§)
GROZĪTI
ar Aizkraukles novada domes
2013.gada 30.oktobra
lēmumu Nr.273 (protokols Nr.11, 31.§)
ar Aizkraukles novada domes
2015.gada 25.februāra
lēmumu Nr.26 (protokols Nr.3, 2.§)
ar Aizkraukles novada domes
2017.gada 30.marta
lēmumu Nr.59 (protokols Nr.3, 6.§)
ar Aizkraukles novada domes
2017.gada 30.novembra
lēmumu Nr.237 (protokols Nr.11, 3.§)

PAR TRŪCĪGAS UN MAZNODROŠINĀTAS ĢIMENES (PERSONAS)
STATUSA NOTEIKŠANU AIZKRAUKLES NOVADĀ
Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
33.panta otro daļu
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
14.panta sesto daļu

I VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1.

Noteikumi nosaka nosacījumus ienākumu un materiālā stāvokļa novērtēšanai ģimenes, kas
sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā
mājoklī, vai atsevišķi dzīvojošas personas (turpmāk tekstā ģimene (persona)) atzīšanai par
trūcīgu vai maznodrošinātu un kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un
materiālais stāvoklis.
II NOSACĪJUMI IENĀKUMU UN MATERIĀLĀ STĀVOKĻA
NOVĒRTĒŠANAI

2.

Lai ģimeni (personu) atzītu par trūcīgu, papildus Ministru kabineta noteikumos par ģimenes
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu noteiktajam par īpašumu neuzskata:
2.1. nekustamo īpašumu - mazdārziņu un vienu vasarnīcu ar palīgēkām;
(30.11.2017. saistošo noteikumu Nr.2017/6 redakcijā)

2.2. nekustamo īpašumu vai tā daļu, kas pieder iesniedzējam vai kādam no iesniedzēja
ģimenes locekļiem, un kur dzīvo un ir deklarēti ģimenes locekļu pirmās pakāpes
radinieki;
2.3. vienu garāžu, kas ir ģimenes īpašumā.
(30.11.2017. saistošo noteikumu Nr.2017/6 redakcijā)

3.

Aprēķinot ģimenes (personas) ienākumus trūcīgas ģimenes (personas) statusa saņemšanai,
ienākumu summu samazina par 93,00 euro, ja ģimene (persona) veic kredīta maksājumu par
vienīgo iegādāto mājokli, kurā faktiski dzīvo un ir deklarēta, bet ne vairāk par veikto
ikmēneša kredīta maksājumu, iesniedzot sociālajā dienestā kredīta apmaksu pierādošus
dokumentus.
(30.10.2013. saistošo noteikumu Nr.2013/30 redakcijā, stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī)

4.

Ģimene (persona) tiek atzīta par maznodrošinātu, ja tās ienākumi un materiālais stāvoklis
tiek novērtēts atbilstoši kārtībai, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona tiek atzīta par
trūcīgu un atbilst šajos noteikumos noteiktiem labvēlīgākiem kritērijiem:
4.1. ja tās ienākumi mēnesī uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz:
4.1.1. personai ar invaliditāti, kura dzīvo viena – 295 euro;
(30.03.2017. saistošo noteikumu Nr.2017/4 redakcijā)

4.1.2. pensionāram, darbspējīgai personai, kura dzīvo viena – 280 euro;
(30.03.2017. saistošo noteikumu Nr.2017/4 redakcijā)

4.1.3. ģimenēm, kuras sastāv no divām personām – 245 euro;
(30.03.2017. saistošo noteikumu Nr.2017/4 redakcijā)

4.1.4. pārējām ģimenēm – 225 euro;
4.2.
5.

(30.03.2017. saistošo noteikumu Nr.2017/4 redakcijā)
svītrots ar 25.02.2015. saistošo noteikumu Nr.2015/2 1.5.punktu

Maznodrošinātas ģimenes statuss tiek piešķirts no trim līdz sešiem mēnešiem, ja vismaz viens
no iesniedzēja pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir darbspējas vecumā, izņemot nestrādājošas
personas ar invaliditāti, pārējos gadījumos – uz 12 mēnešiem (ja nestrādā algotu darbu, neveic
saimniecisko vai profesionālo darbību).
III LĒMUMA PIEŅEMŠANAS UN APSTRĪDĒŠANAS KĀRTĪBA

6.

Lēmumu par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu vai
atteikumu pieņem Sociālā dienesta vadītāja, pamatojoties uz sociālā darba speciālista
atzinumu. Pieņemto lēmumu var apstrīdēt Aizkraukles novada domē, iesniedzot iesniegumu
domes priekšsēdētājam.

7.

Sociālais dienests informē pieprasītāju par pieņemto lēmumu piešķirt vai atteikt piešķirt
trūcīgas vai maznodrošināto ģimenes (personas) statusu. Ja statuss tiek piešķirts,
pieprasītājam tiek izsniegta statusu apliecinoša izziņa. Ja statuss netiek piešķirts,
pieprasītājam tiek izsniegts lēmums, norādot atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas
un pārsūdzēšanas kārtību.
IV NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

8.

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas likuma „Par pašvaldībām”
45.panta noteiktajā kārtībā.

9.

Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 27.05.2010. Aizkraukles novada
domes saistošie noteikumi Nr.9 „Par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa
noteikšanu Aizkraukles novadā”.

10.

Par šo noteikumu izpildi atbildīgs ir Aizkraukles novada Sociālais dienests.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

L.Līdums
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pielikums
Aizkraukles novada domes
2012.gada 28.jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr.2012/13

Aizkraukles novada domes 28.06.2012. saistošo noteikumu Nr. 2012/13
„Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa
noteikšanu Aizkraukles novadā”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Jaunus saistošos noteikumus par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusa noteikšanu Aizkraukles novadā nepieciešams izdot,
pamatojoties uz grozījumiem Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos
Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu”, kuri stājās spēkā 2012.gada 1.jūnijā.
Pašvaldības saistošie noteikumi izstrādāti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 33.panta otro daļu, Ministru kabineta 2010.gada
30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu” 17.punktu un 19.4.apakšpunktu, kā arī likuma
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu. Jauno
saistošo noteikumu pamatā ir iepriekšējie pašvaldības 27.05.2010. saistošie
noteikumi Nr.9 „Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa
noteikšanu Aizkraukles novadā”.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta otrā daļa nosaka, ka
pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt labvēlīgākus nosacījumus
ģimenes atzīšanai par trūcīgu.

Īss projekta satura
izklāsts

Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 17.punktu, saistošajos noteikumos ir
noteikts kredītmaksājumu par vienīgā mājokļa iegādi apmērs, par kuru sociālais
dienests samazina ienākumu summu, aprēķinot vidējos ienākumus. Minēto
noteikumu 19.4.apaskšpunkts nosaka, ka pašvaldība savos saistošajos
noteikumos var noteikt, kāds kustamais un nekustamais īpašums nav uzskatāms
par īpašumu, vērtējot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas)
vai atsevišķi dzīvojošai trūcīgai personai.
Savos saistošajos noteikumos pašvaldība ir noteikusi, ka trūcīgai ģimenei
(personai) par īpašumu nav uzskatāms mazdārziņš, viena vasarnīca ar palīgēkām
vai zeme līdz 5 ha piemājas saimniecības uzturēšanai, kura tiek izmantota
ģimenes (personas) pamatvajadzību nodrošināšanai. Tāpat arī par īpašumu nav
uzskatāms īpašums vai tā daļa, kas pieder iesnieguma par trūcīgas ģimenes
(personas) statusa piešķiršanu iesniedzējam vai kādam no iesniedzēja ģimenes
locekļiem, kur dzīvo un ir deklarēti iesniedzēja vai ģimenes locekļu pirmās
pakāpes radinieki.
Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta sestā daļa
nosaka, ka par maznodrošinātu atzīstama ģimene (persona), kuras ienākumi un
materiālais stāvoklis nepārsniedz attiecīgās pašvaldības domes noteikto līmeni.
Šajos saistošajos noteikumos ir noteikts ienākumu līmenis un citi nosacījumi,
nosakot ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusam.

3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi

Saistošo noteikumi nepiedāvā izmaiņas attiecībā uz pašvaldības budžetu, tie
veidoti, rēķinoties ar budžetā sociālajai nodrošināšanai paredzētajiem
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uz pašvaldības budžetu

līdzekļiem.

4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Par saistošo noteikumu piemērošanu var griezties Aizkraukles novada Sociālajā
dienestā. Saistošie noteikumi līdzšinējo kārtību nemainīs.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots pašvaldības
mājas lapā.
Konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem nav notikušas. Saistošo noteikumu
regulējums nemaina līdzšinējo personu veicamo darbību kārtību

7. Cita informācija

Nav

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

L.Līdums
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