
    

   PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
   Reģistrācijas Nr. 90009116276 

   „Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, LV - 4151 
                Tālrunis 64134426, fakss 64127833 

                       e-pasts: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv 

   

 

 
 APSTIPRINĀTI ar 

 ar Pārgaujas novada domes  
18.12.2014. lēmumu (protokols Nr. 13, 15.§)  

Publicēti Pārgaujas novada pašvaldības  
informatīvajā izdevumā „Pārgaujas novada vēstis”  

2014. gada decembrī  
 

Saistošie noteikumi Nr. 20 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona 
atzīstama par maznodrošinātu” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām”  

43. panta pirmās daļas 13. punktu un 43. panta trešo daļu, 
 likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 

14.panta sesto daļu  
  

 
 Ar grozījumiem:  
▪ 23.11.2017. saistošie noteikumi Nr.14 „ Par grozījumiem Pārgaujas novada domes 2014. 
gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr.20” [stājas spēkā 01.01.2018.]  

 
 

I. Vispārīgie noteikumi 
1.1. Saistošie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Pārgaujas novada 
administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējušām personām (turpmāk – 
persona/ģimene),  
- kuras sastāv no laulātajiem vai personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu, un 
kuras mitinās vienā mājoklī,  
- atsevišķi dzīvojošai personai,  
tiek izvērtēti ienākumi un noteikts ienākumu līmenis, lai tās tiktu atzītas par 
maznodrošinātām.  
1.2. Personas/ģimenes ienākumu un materiālā stāvokļa atbilstību Noteikumos 
noteiktajam līmenim novērtē un lēmumu par personas/ģimenes atbilstību 
maznodrošinātas statusam pieņem Pārgaujas novada pašvaldības Sociālais dienests, lai 
persona/ģimene varētu saņemt sociālo pabalstu vai sociālo pakalpojumu.  
 

II. Ienākumu un materiālā stāvokļa novērtēšana 
2.1. Lai tiktu novērtēti ienākumi un materiālie resursi, viens no ģimenes locekļiem vai 
atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk – Pieprasītājs) Latvijas Republikas spēkā esošo 
normatīvo aktu noteiktā kārtībā iesniedz rakstveida iesniegumu un aizpilda iztikas 
līdzekļu deklarāciju (turpmāk - deklarācija), kā arī iesniedz sociālajam darbiniekam 
dokumentus, kas apliecina deklarācijā iekļautās ziņas.  



2.2. Pieprasītājs deklarācijā norāda ziņas atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 
30.marta noteikumiem Nr.214 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 
personas atzīšanu par trūcīgu” noteiktajai kārtībai.  
2.3. Pieprasītājs ar savu parakstu apliecina deklarācijā norādīto ziņu patiesumu.  
2.4. Sociālais darbinieks pārbauda deklarācijā sniegtās ziņas, pamatojoties uz valsts un 
pašvaldību institūciju, citu juridisko un fizisko personu rīcībā esošo informāciju, un 
Pieprasītāja dzīvesvietas apsekošanas datiem.  
2.5. Sociālais darbinieks ir tiesīgs veikt Pieprasītāja apsekošanu dzīvesvietā.  
2.6. Pieprasītājs pēc sociālā darbinieka pieprasījuma iesniedz maznodrošinātas 
personas/ģimenes statusa apliecināšanai nepieciešamos dokumentus (darba vietas, 
mācību iestādes un citas izziņas, kas apliecina gūtos ienākumus).  
 

III. Ienākumu līmenis, kuru nepārsniedzot 
persona/ģimene atzīstama par maznodrošinātu 

3.1. Persona/ģimene atzīstama par maznodrošinātu, ja tā nav noslēgusi uztura līgumu, 
un ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli (vai vienas personas ienākumi) pēdējo 3 
(trīs) mēnešu laikā nepārsniedz: 
 3.1.1. 220.00 EUR mēnesī, ja persona dzīvo viena; 
 3.1.2. 180.00 EUR mēnesī uz katru ģimenē vai vienā mājoklī dzīvojošu personu.”  
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.14, kas stājas 
spēkā 01.01.2018.) 
 

IV. Lēmuma par maznodrošinātas personas/ ģimenes statusa piešķiršanu 
paziņošanas kārtība 

4.1.Sociālais darbinieks 2 (divu) nedēļu laikā pēc Noteikumu 2.nodaļā minēto ziņu 
saņemšanas un to pārbaudes pieņem lēmumu par Pieprasītāja atbilstību 
maznodrošinātas personas/ģimenes statusam un izsniedz Pieprasītājam attiecīgu 
izziņu.  
4.2. Ja pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt maznodrošinātas personas/ģimenes 
statusu, sociālais darbinieks 2 (divu) nedēļu laikā rakstiski informē Pieprasītāju par 
atteikumu, tā pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.  
4.3. Maznodrošinātas personas/ģimenes statuss tiek piešķirts:  
4.3.1. uz 3 (trim) mēnešiem - ja persona vai kaut viens no pilngadīgajiem ģimenes 
locekļiem ir darba spējīgā vecumā;  
4.3.2. uz 6 (sešiem) mēnešiem - ja neviens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem nav 
darba spējīgs vai persona ir darba nespējīga. 
 

V. Lēmuma apstrīdēšanas kārtība 
5.1. Sociālā dienesta lēmumu par personas/ģimenes atbilstību vai neatbilstību 
maznodrošinātas statusam Pieprasītājs var apstrīdēt Pārgaujas novada domē.  
 

VI. Noslēguma jautājumi 
6.1. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas bezmaksas izdevumā 
“Pārgaujas novada vēstis’’.  
6.2. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Pārgaujas novada pašvaldības 
2009.gada 14.jūlija saistošie noteikumi Nr.4 “Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi 
dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu’’.  
 
 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                                                   Hardijs VENTS 
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APSTIPRINĀTI 
ar Pārgaujas  novada Domes  

23.11.2017. lēmumu Nr. 210 (prot. Nr14, 23.§.) 
 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.14. 
Par grozījumiem Pārgaujas novada Domes 2014. gada 18. decembra saistošajos 

noteikumos Nr.20 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona 

atzīstama par maznodrošinātu” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām”  

43. panta pirmās daļas 13. punktu 
 un 43. panta trešo daļu,  

likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 
14.panta sesto daļu  

 

 

Izdarīt Pārgaujas novada Domes 2014. gada 18. decembra saistošajos 

noteikumos Nr. 20 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par 

maznodrošinātu” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus: 

1. Izteikt Noteikumu 3.1. punktu šādā redakcijā: 

“3.1. Persona/ģimene atzīstama par maznodrošinātu, ja tā nav noslēgusi uztura līgumu, 

un ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli (vai vienas personas ienākumi) pēdējo 3 

(trīs) mēnešu laikā nepārsniedz: 

 3.1.1. 220.00 EUR mēnesī, ja persona dzīvo viena; 

3.1.2. 180.00 EUR mēnesī uz katru ģimenē vai vienā mājoklī dzīvojošu personu.”  

2. Izteikt Noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā: 
“Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. punktu un 43. 
panta trešo daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 14.panta sesto 
daļu.”  
 

 

 Domes priekšsēdētājs                                                                                    H. VENTS 
 

 

 



Paskaidrojuma raksts 
Saistošiem noteikumiem Nr. 14.  

“Par grozījumiem Pārgaujas novada Domes 2014. gada 18. decembra saistošajos 
noteikumos Nr.20 “Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par 

maznodrošinātu” 
Paskaidrojuma 
raksta sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Latvijas Republikas likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma 
risināšanā” 14.panta 6.daļa nosaka, ka par maznodrošinātu 
atzīstama persona, kuras ienākumi un materiālais stāvoklis 
nepārsniedz attiecīgās pašvaldības domes noteikto līmeni, 
kas savukārt nedrīkst būt zemāks par trūcīgas personas 
ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kādu, pamatojoties 
uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, 
noteicis Ministru kabinets. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek noteikts 
maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss Pārgaujas 
novadā, atbilstoši Latvijas Republikas likuma „Par palīdzību 
dzīvokļa jautājuma risināšanā” 14.panta 6.daļai. 

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 

Plānotā budžeta ietvaros 

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                               H.VENTS 

 
 

 

 

 


