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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Ventspils novadā 

                                                                                                                                       3 

2018.gada  22.februārī Nr.  ___________                        

 (protokols Nr.17, 6.§) 

 

 

PAR ĢIMENES VAI ATSEVIŠĶI DZĪVOJOŠAS PERSONAS ATZĪŠANU PAR 

MAZNODROŠINĀTU VENTSPILS NOVADĀ 

 
                                 Izdoti saskaņā ar likumu “ Par pašvaldībām” 

 43. panta trešo daļu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa 

 jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu  

 

1. Saistošie noteikumi nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot 

ģimene, kas sastāv no laulātajiem vai personām, kurām ir kopēji izdevumi 

pamatvajadzību nodrošināšanai un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša 

persona (turpmāk – ģimene (persona)) tiek atzīta par maznodrošinātu, un kārtību, kādā 

ģimene (persona) tiek atzīta par maznodrošinātu. 

2. Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes 

loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz šo saistošo 

noteikumu 4. un 5.punktā noteikto ienākumu līmeni un ja: 

2.1. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi vai īpašums, izņemot Ministru kabineta 

noteikumos par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu (turpmāk – MK noteikumi) 

un pašvaldības saistošajos noteikumos par īpašumiem, kurus neņem vērā, nosakot 

ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) 

statusam, minēto; 

2.2. tā atbilst citiem MK noteikumos noteiktajiem kritērijiem. 

3. Ģimene atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim 

mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 40 % no valstī noteiktās minimālās mēneša 

darba algas. 

4. Atsevišķi dzīvojoša nestrādājoša  vecuma pensijas saņēmējs vai persona ar invaliditāti 

atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā 

nepārsniedz 65 % no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. 

5. Ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam novērtē 

Ventspils novada Sociālais dienests (turpmāk – dienests). 

6. Atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam dienests izvērtē un nosaka 

atbilstoši MK noteikumiem un ņemot vērā šajos saistošajos noteikumos noteikto. 
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7. Dienesta sociālā darba speciālisti ģimenes (personas) dzīvesvietas apsekošanu var veikt 

bez iepriekšēja saskaņojuma ar iesniedzēju. 

8. Dienests pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt maznodrošinātas ģimenes (personas) 

statusu, ja: 

8.1. ģimene (persona) sniegusi nepatiesas vai nepilnīgas ziņas, atteikusies sniegt ziņas 

par ienākumiem, īpašumiem un citiem apstākļiem, kas raksturo ģimenes (personas) 

spēju nodrošināt pamatvajadzības un iesaistīties pasākumos savas sociālās 

problēmas risināšanai; 

8.2. ģimene (persona) atsakās vai nenodrošina dzīvesvietas apsekošanu; 

8.3. nav iespējams noskaidrot ģimenes (personas) patieso dzīvesvietu, ģimenes sastāvu; 

8.4. Ministru kabineta noteikumos noteiktos gadījumos. 

9. Ģimenei (personai) ir pienākums informēt dienestu par pārmaiņām ģimenes sastāvā, 

ģimenes (personas) materiālā vai sociālā stāvokļa izmaiņām, ja tās ietekmē vai varētu 

ietekmēt tiesības uz piešķirto maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu. Ja dienests 

konstatē, ka ģimene (persona) dienestu nav informējusi, dienests pieņem lēmumu par 

piešķirtā maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa anulēšanu. 

10. Dienesta lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību vai neatbilstību maznodrošinātas 

ģimenes (personas) statusam un lēmumu par piešķirtā maznodrošinātas ģimenes 

(personas) statusa anulēšanu var apstrīdēt Ventspils novada domē un Ventspils novada 

domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā 

kārtībā. 

11. Atzīt par spēku zaudējušiem Ventspils novada domes 2016.gada 17.marta saistošos 

noteikumus Nr.7 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 

maznodrošinātu ". 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                     A.Mucenieks  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums

