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APSTIPRINĀTI ar  
Pārgaujas novada domes 19.10.2017. 

sēdes lēmumu Nr.185 (protokols Nr. 13, 20. §) 
 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 11 
“Par trūcīgas ģimenes( personas) statusa noteikšanu Pārgaujas novadā” 

 
Izdoti saskaņā ar  

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma  
33.panta otro daļu  

 
 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – 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 (turpmāk – ģimene (persona)), un kuras dzīvesvieta deklarēta Pārgaujas 
novada administratīvajā teritorijā, tiek atzīta par trūcīgu, kā arī kārtību, kādā 
novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais stāvoklis. 

2.   Novērtējot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam, par 
īpašumu   šo noteikumu izpratnē nav uzskatāms iesniedzēja vai tā ģimenes locekļa 
īpašumā esošais: 

       2.1. lauksaimniecībā izmantojama zeme un mežs, kuru kopējā platība nepārsniedz 5 
ha vai kadastrālā vērtība nepārsniedz 4270 EUR (četri tūkstoši divi simti 
septiņdesmit euro); 

       2.2. viena automašīna vai divas automašīnas, ja ģimenē ir bērni vai persona ar 
invaliditāti, viens motocikls, viens motorollers vai mopēds, viens velosipēds katram 
ģimenes loceklim, viens traktors ar jaudu līdz 82 ZS un viena traktortehnikas 
piekabe, ko ģimene (persona) izmanto lauksaimniecības produktu ražošanai 
ģimenes (personas) patēriņam, katrs no transportlīdzekļiem ir reģistrēts vismaz 12 
mēnešus pirms trūcīgas ģimenes (personas) statusa pieprasīšanas; 

       2.3. viens nekustamais īpašums vai tā daļa, kas pieder trūcīgai ģimenei (personai) vai 
kādam no viņa ģimenes locekļiem, un kur dzīvo un ir deklarēti ģimenes locekļu 
bērni, mazbērni, vecāki vai vecvecāki, kuriem nepieder cits nekustamais īpašums; 

       2.4. ar dzīvojamo māju funkcionāli saistītas palīgēkas, kas ir ģimenes (personas) 
īpašumā un netiek izmantotas saimnieciskai darbībai.  

3. Aprēķinot ģimenes (personas) ienākumus trūcīgas ģimenes (personas) statusa 
saņemšanai, ienākumu summu samazina par 128.06 EURO, ja ģimene (persona) veic 
kredīta maksājumu par vienīgo iegādāto mājokli, kurā faktiski dzīvo un kurā ir deklarēta 
dzīvesvieta, bet ne vairāk par veikto ikmēneša kredīta maksājumu, iesniedzot sociālajā 
dienestā kredīta apmaksu pierādošus dokumentus.  
4. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas bezmaksas izdevumā 
“Pārgaujas novada vēstis’’. 



5.  Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Pārgaujas novada pašvaldības 
2015. gada 15. oktobra saistošie noteikumi Nr. 15 „Par nevērtējamo kustamo un 
nekustamo īpašumu, nosakot trūcīgas ģimenes (personas) statusu’’. 
 
 
Domes priekšsēdētājs                Hardijs VENTS   
 

Paskaidrojuma raksts 
Saistošajiem noteikumiem Nr.11 

“Par trūcīgas ģimenes( personas) statusa noteikšanu Pārgaujas novadā” 
 

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Jaunus saistošos noteikumus par trūcīgas ģimenes 
(personas) statusa noteikšanu Pārgaujas 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”. 

 Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
33.panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldība saistošajos 
noteikumos var noteikt labvēlīgākus nosacījumus ģimenes 
(personas) atzīšanai par trūcīgu nekā ir noteikts Ministru 
kabineta noteikumos, savukārt Ministru kabineta 2010.gada 
30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai 
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 17.punkts 
deleģē pašvaldībai tiesības noteikt ikmēneša 
kredītmaksājuma apmēru, par kuru pašvaldības sociālais 
dienests samazina ienākumu summu, aprēķinot vidējos 
ienākumus, 19.4.apakšpunkts deleģē pašvaldībai tiesības 
saistošajos noteikumos noteikt kustamo un nekustamo 
īpašumu, kas netiek uzskatīts par īpašumu, izvērtējot 
personas materiālo stāvokli. 

Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 
14.panta sestā daļa deleģē pašvaldībai tiesības noteikt 
ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, lai persona tiktu 
atzīta par maznodrošinātu.  

           Pārgaujas novada dome 2015.gada 15. oktobrī 
izdevusi saistošos noteikumus Nr.15 „Par nevērtējamo 
kustamo un nekustamo īpašumu, nosakot trūcīgas ģimenes 
(personas) statusu’”, savukārt, ņemot vērā to, ka  pašvaldība 
saistošajos noteikumos var noteikt labvēlīgākus nosacījumus 
ģimenes (personas) atzīšanai par trūcīgu nekā ir noteikts 
Ministru kabineta noteikumos, Sociālais dienests konstatējis, 
ka ir nepieciešams noteikt kārtību, kādā pašvaldības Sociālais 
dienests nosaka trūcīgas ģimenes (personas) statusu. 

              Ja grozāmo normu apjoms pārsniedz pusi no 
spēkā esošo noteikumu normu apjoma, tad atbilstoši 
Ministru kabineta 03.02.2009. noteikumu Nr.108 “Normatīvo 
aktu projektu sagatavošanas noteikumu’’ 140.punktam, ir 
jāsagatavo jauns noteikumu projekts. 

  



2. Īss projekta 
satura izklāsts 

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.  

 Izstrādātais saistošo noteikumu projekts 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,  Pārgaujas novada 
administratīvajā teritorijā tiek atzīta par trūcīgu, kā arī 
kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un 
materiālais stāvoklis.  

Saistošo noteikumu projektā ir uzskaitīts īpašums, kāds, 
novērtējot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgās ģimenes 
(personas) statusam, šo noteikumu izpratnē nav uzskatāms 
iesniedzēja vai tā ģimenes locekļa īpašumu, kā arī noteikti 
kritēriji trūcīgas personas statusa piešķiršanai uz trīs vai 
sešiem mēnešiem. Tiek noteikts ienākumu līmenis un tam 
atbilstošais ģimenes sastāvs, lai ģimene (persona) tiktu atzīta 
par trūcīgu. 

       Saistošo noteikumu projektā ir noteikts 
kredītmaksājuma par vienīgā mājokļa iegādi apmērs, par 
kuru sociālais dienests samazina ienākumu summu, 
aprēķinot vidējos ienākumus.  

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 

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

 
4. Informācija par 

plānoto projekta 
ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Uzņēmējdarbības vidi saistošie noteikumi neietekmēs. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos iedzīvotāji 
var vērsties Pārgaujas novada Sociālajā dienestā. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Nav organizētas. 
Saistošie noteikumi pēc to apstiprināšanas un 

paskaidrojuma raksts tiks ievietots Pārgaujas novada 
pašvaldības mājaslapā: www.pargaujasnovads.lv. 

 
 

 
 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                   Hardijs VENTS      
 

 


