
 
 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

        AKNĪSTES NOVADS 

AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA 
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Aknīstes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 24/2015 

 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona  

atzīstama par maznodrošinātu Aknīstes novadā”  

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1.Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

1.1.Saistošie 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 tiek atzīta par 

maznodrošinātu, kā arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes 

(personas) ienākumi un materiālais stāvoklis;  

1.2. Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par 

pašvaldībām”15. panta pirmās daļas 7. punktu, likuma „Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

2.1.Saistošie noteikumi paredzēti Aknīstes novadā deklarēto 

maznodrošināto ģimeņu (personu) statusa noteikšanai  

2.2.Saistošie noteikumi noteiks sociālā statusa noteikšanas un 

saņemšanas kārtību;  

2.3.Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek piešķirts 

ievērojot vienlīdzības principu;  

2.4. Ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes 

(personas) statusam pašvaldības Sociālais dienests novērtē pēc 

iesnieguma saņemšanas par ģimenes (personas) atzīšanu par 

maznodrošinātu.  

2.5. Lai novērtētu ienākumus un materiālo stāvokli, Iesniedzējs 

aizpilda un iesniedz Sociālajā dienestā iztikas līdzekļu deklarāciju. 

3. Normatīvā akta projekta 

būtība 

Saistošajos noteikumos precizēta kārtība, kādā notiek trūcīgas un 

maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana Aknīstes 

novada pašvaldībā. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas 

institūcijas vai jaunas amata vietas. Prognozēts, ka palielināsies 

sociālo darbinieku noslogotība un darba intensitāte. Saistošajiem 

noteikumiem nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu, jo 

maznodrošinātās personas (ģimenes) statuss tikai piešķir personai 

tiesības saņemt likumā noteiktos atvieglojumus. 

5. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

Nav attiecināms. 
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uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

6. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Aknīstes novada Sociālais 

dienests. 

Persona Aknīstes novada Sociālā dienesta izdoto administratīvo aktu 

var apstrīdēt Aknīstes novada domē. 

7. Sabiedrības 

informēšana par 

normatīvo aktu 

Saistošie noteikumi tiks publicēti laikrakstā „Aknīstes Novada 

Vēstis” un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv. 

 

 

Domes priekšsēdētāja        V.Dzene 



 

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

        AKNĪSTES NOVADS 

AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA 
AKNĪSTES NOVADA DOME 

Reģ. Nr.90000026441 

Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208 

Tālrunis, fakss 65237751, e-pasts: akniste@akniste.lv 

APSTIPRINĀTI 

Aknīstes novada domes sēdē 

2015.gada 28.oktobrī (protokols Nr.15, 14.#) 

 

Saistošie noteikumi Nr. 24/2015 

Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona  

atzīstama par maznodrošinātu Aknīstes novadā 
                                                                                                          

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"  

15.panta pirmās daļas 7.punktu, likuma "Par palīdzību  

dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14.panta sesto daļu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Aknīstes novada pašvaldības 2015.gada 28.oktobra Saistošie noteikumi Nr. 24/2015 

"Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu 

Aknīstes novadā" (turpmāk – Noteikumi) nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, 

kuru nepārsniedzot, ģimene, kura sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji 

izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša persona 

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

novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais stāvoklis. 

2. Par vientuļu personu ir uzskatāma persona, kurai nav Latvijas Republikas Civillikumā 

noteikto likumīgo apgādnieku. 

3. Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi nepārsniedz Noteikumu 

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

3.1. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums (nekustamais 

īpašums – zeme vai mežs platībā vairāk par 3 ha vai kustamā manta), izņemot 

Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumos Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai 

atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" minēto (turpmāk – Ministru 

kabineta noteikumi); 

3.2. tā nav noslēgusi uztura līgumu; 

3.3. tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos 

pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā; 

3.4. persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks atbilstoši 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37.panta pirmajai daļai; 

3.5. persona neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā; 

3.6. persona neatrodas prombūtnē ilgāk par kalendāra mēnesi un nesaņem sociālo vai 

ārstniecības pakalpojumu, kura ietvaros tiek nodrošinātas personas 

pamatvajadzības, neatrodas sociālās korekcijas izglītības iestādē vai citu pamatotu 

iemeslu dēļ nav iekļaujama ģimenes sastāvā. 
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4. Ģimene atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim 

mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 50% no valstī noteiktās minimālās mēneša 

darba algas. 

5. Persona atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi mēnesī pēdējo triju 

mēnešu laikā nepārsniedz: 

5.1. 60% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas – atsevišķi dzīvojošai 

personai; 

5.2. 70% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas – atsevišķi dzīvojošam 

vecuma pensijas, invaliditātes pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta 

saņēmējam, kuram ir Latvijas Republikas Civillikumā noteiktie likumīgie 

apgādnieki un atsevišķi dzīvojošai vientuļai personai darbspējīgā vecumā; 

5.3. 80% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas – atsevišķi dzīvojošai 

vientuļai personai, kura saņem vecuma pensiju, invaliditātes pensiju vai sociālā 

nodrošinājuma pabalstu. 

 

II. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana 

6. Ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam Aknīstes 

novada sociālais dienests (turpmāk – dienests) novērtē pēc iesnieguma par ģimenes 

(personas) atzīšanu par maznodrošinātu un Ministru kabineta noteikumos noteiktās 

iztikas līdzekļu deklarācijas (turpmāk – deklarācija) saņemšanas. 

7. Parakstot 6.punktā minēto iesniegumu, iesniedzējs un viņa ģimenes pilngadīgās personas 

dienestam dod atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju 

par ģimeni (personu). 

8. Lai novērtētu ienākumus un materiālo stāvokli, iesniedzējs atbilstoši saistošajiem 

noteikumiem aizpilda un iesniedz deklarāciju. Deklarāciju iesniedzēja vārdā var aizpildīt 

arī dienesta sociālā darba speciālists sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu 

administrēšanas elektroniskajā sistēmā (turpmāk – SOPA), pamatojoties uz tajā pieejamo 

informāciju par iesniedzēju un tā ģimenes locekļiem, iesniedzēja sniegtajām ziņām un 

iesniegtajiem dokumentiem. 

9. Deklarācijā norādāmās informācijas apjomu, nosacījumus ienākumu novērtēšanai un 

iesniedzamos dokumentus nosaka saistošie noteikumi. 

10. Deklarāciju paraksta iesniedzējs, apliecinot deklarācijā norādīto ziņu patiesumu. 

11. Dienests pārbauda deklarācijā sniegtās ziņas, izmantojot pašvaldības un valsts datu 

reģistros pieejamās ziņas par ģimeni (personu) vai pieprasot ziņas no valsts un 

pašvaldību institūcijām, kā arī privātpersonām, ja nepieciešams, pieprasot arī ziņas 

apliecinošus dokumentus un apsekojot ģimeni (personu) dzīvesvietā. 

12. Dienesta sociālā darba speciālisti ģimenes (personas) dzīves apstākļu pārbaudi 

dzīvesvietā ir tiesīgi veikt bez iepriekšējas saskaņošanas ar iesniedzēju. 

13. Ģimenes (personas) dzīves apstākļu pārbaudē konstatētais tiek fiksēts Dzīves apstākļu 

pārbaudes aktā, kuru paraksta iesniedzējs vai kāds no ģimenes pilngadīgajiem locekļiem 

un sociālā darba speciālists, kurš veica pārbaudi. 

14. Dienests var atteikt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu, ja: 

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; 

14.1. ģimene (persona) atsakās vai nenodrošina dzīves apstākļu pārbaudi dzīvesvietā; 

14.2. nav iespējams noskaidrot ģimenes (personas) patieso dzīvesvietu, ģimenes 

sastāvu. 



15. Dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc 6.punktā minētā iesnieguma saņemšanas pieņem 

lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam 

vai par atteikumu piešķirt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu. 

16. Ja ģimene (persona) atbilst maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, dienests 

izsniedz rakstisku izziņu par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam. 

Ģimene (persona) tiek atzīta par maznodrošinātu, sākot ar to mēnesi, kurā pieņemts 

lēmums par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu. 

17. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nosaka uz laiku no trim līdz sešiem 

mēnešiem. 

18. Ja ģimenes (personas) ienākumi nepārsniedz 4. vai 5.punktā minēto ienākumu līmeni, bet 

nav ievēroti citi šo noteikumu nosacījumi, dienests var pieņemt lēmumu par atbilstību 

maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam uz laiku – viens mēnesis. Šajā gadījumā 

ģimene (persona) nodrošina visu nosacījumu izpildi viena mēneša laikā no lēmuma 

pieņemšanas. 

19. Ja ģimenes (personas) ienākumi pārsniedz 4. vai 5.punktā noteikto ienākumu līmeni vai 

nav ievērotas citas šajos noteikumos minētās prasības, izņemot šo noteikumu 18.punktā 

minēto gadījumu, dienests pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt maznodrošinātas 

ģimenes (personas) statusu. 

20. Ģimenei (personai) ir pienākums informēt dienestu par izmaiņām ģimenes sastāvā, 

ģimenes (personas) materiālā vai sociālā situācijā, ja tās ietekmē vai varētu ietekmēt 

tiesības uz piešķirto maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu. 

21. Dienests pieņem lēmumu par piešķirtā maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa 

anulēšanu, ja tas konstatē, ka ģimene (persona) nav ievērojusi šo noteikumu 20.punkta 

prasību.  

 

III. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

22. Dienesta lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) 

statusam, par atteikumu piešķirt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu vai par 

piešķirtā maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa anulēšanu var apstrīdēt Aknīstes 

novada domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

23. Aknīstes novada domes lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā 

noteiktajā kārtībā. 

 

IV. Noslēguma jautājums 

24. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības 

laikrakstā „Aknīstes Novada Vēstis”. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                               V.Dzene 



1.Pielikums 

            Aknīstes novada domes 

            2015.gada 28.oktobra 

            saistošajiem noteikumiem 

Nr.24/2015 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

AKNĪSTES NOVADS 

AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Sociālais dienests 
Reģ. Nr.90000026441,  

Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208, 

 Tālrunis, fakss 65237751, e-pasts: socdienests@akniste.lv 

Aknīstē 
 

                 IZZIŅA PAR ATBILSTĪBU MAZNODROŠINĀTAS ĢIMENES  

                                                 (PERSONAS) STATUSAM 

 

20___.gada ___.________________.                                                                       Nr.__________ 

 

 Aknīstes novada pašvaldības sociālais dienests apliecina, ka ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai 

personai, kuras deklarētā dzīvesvietas adrese ir_______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

un kuras sastāvā ir šādi ģimenes locekļi: 

1)___________________________________________________________________________, 
(vārds, uzvārds) (personas kods) 

2)___________________________________________________________________________, 
(vārds, uzvārds) (personas kods) 

3)___________________________________________________________________________, 
(vārds, uzvārds) (personas kods) 

4)___________________________________________________________________________, 
(vārds, uzvārds) (personas kods) 

5)___________________________________________________________________________, 
(vārds, uzvārds) (personas kods) 

6 )___________________________________________________________________________, 
(vārds, uzvārds) (personas kods) 

7)___________________________________________________________________________, 
(vārds, uzvārds) (personas kods) 

8)___________________________________________________________________________, 
(vārds, uzvārds) (personas kods) 

                                         

noteikts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss atbilstoši Aknīstes novada domes 2015.gada 

28.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.__ " Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona 

atzīstama par maznodrošinātu Aknīstes novadā". 
 

Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss noteikts uz laiku no 20___.gada ____.___________ 

līdz 20__.gada _____.___________________. 
 

__________________________________ 

(Sociālā darba speciālista vārds, uzvārds)                                               _________________________ 

                                                                                                              (paraksts, atšifrējums) 

__________________________________ 
 (sagatavotāja uzvārds un tālruņa numurs) 
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           2.Pielikums 

           Aknīstes novada domes 

           2015.gada 28.oktobra 

           saistošajiem noteikumiem Nr.24/2015 
 

IZTIKAS LĪDZEKĻU DEKLARĀCIJA 

 

Izsniegta 20____.gada _____.________________. 

 

Lūdzu novērtēt manu un deklarācijā norādīto personu atbilstību maznodrošinātās ģimenes (personas) 

statusam. Par sevi un pārējām personām, ar kurām man ir kopēji izdevumi par uzturu un 

kuras mitinās vienā mājoklī 

_______________________________________________________________________________, 
                                                      (dzīves vietas adrese) 

sniedzu šādas ziņas: 

1. Iesniedzējs un personas, kuras dzīvo kopā ar iesniedzēju 

Nr. 

p.k. 

Vārds, uzvārds. Personas kods Radniecība  

attiecībā pret 

iesniedzēju. 

Nodarbošanās / 

ienākumu veids 

Vidējie  

ienākumi 

 mēnesī 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

 

2. Strādājošo darbavietas 

Nr. 

p.k. 

Vārds, uzvārds. Darbavietas nosaukums, adrese 

   

   
 

3. Atsevišķi dzīvojošs laulātais vai bērna atsevišķi dzīvojošs viens vai abi vecāki 

Nr. 

p.k. 

Vārds, uzvārds Personas kods Radniecība  

attiecībā pret 

iesniedzēju 

Nodarbošanās / 

ienākumu veids 

Dzīvesvietas  

adrese 

      

      
 

4. Nekustamais īpašums 

Nr. 

p.k. 

Īpašnieks (vārds, uzvārds)  Veids Platība Adrese 

     

     

 

5. Kustamā manta (piemēram, transportlīdzekļi, ražošanas līdzekļi, iekārtas, tehnika, produktīvie mājlopi) 

Nr. 

p.k. 
Īpašnieks (vārds, uzvārds) Kustamās mantas veids. 

(transportlīdzekļa marka) 

Daudzums, (transportlīdzeklim 

izlaides gads un reģistrācijas gads) 

    

    
6. Citur dzīvojošie likumīgie apgādnieki un apgādājamie  

Nr. 

p.k. 

Vārds, uzvārds Personas kods Radniecība  

attiecībā pret 

iesniedzēju 

Nodarbošanās / 

ienākumu veids 

Dzīvesvietas  

adrese 

      

      



 

7. Parādsaistības  

Nr. 

p.k. 

Vārds, uzvārds Parādsaistību veids, un ilgums 

 

 

Ikmēneša 

maksājumu summa 

(EUR) 

    

    

 

8. Noslēgtie uztura līgumi 

Nr. 

p.k. 

Kas noslēdzis līgumu (vārds, uzvārds) Ar ko līgums noslēgts (vārds, 

uzvārds, p.k.) 

Kad un par ko līgums noslēgts 

(līguma objekts) 

                                                                                                                                                              
 

9. Vērtspapīri un naudas līdzekļu uzkrājumi deklarācijas sastādīšanas laikā 

Nr. 

p.k. 

Īpašnieks (vārds, uzvārds) Veids Vērtība (EUR) 

    

    

 

Es, ___________________ 

           (Vārds, uzvārds) 

- Esmu sniedzis pilnīgas un patiesas pieprasītās ziņas (par ienākumiem, īpašumiem un 

uzkrājumiem, parādsaistībām, uztura līgumiem) par sevi un citām deklarācijā 

uzrādītajām personām un citur dzīvojošiem apgādniekiem. Apzinos, ka par nepatiesu 

ziņu sniegšanu iestājas atbildība, saskaņā ar normatīvajiem tiesību aktiem; 

- Atļauju AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLAJAM DIENESTAM iepazīties ar 

manu kontu stāvokli, valsts sociālās apdrošināšanas maksājumiem (iemaksām un izmaksām), 

izmaksām no valsts sociālo pabalstu sistēmas, nodokļu maksājumiem un īpašuma stāvokli; 

- atļauju AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLAJAM DIENESTAM 

kredītiestādēm sniegt ziņas par maniem noguldījumiem un depozītiem. 

 

Esmu informēts (-a), ka sociālajam dienestam ir tiesības pārbaudīt ziņas par manas ģimenes un 

apgādnieku ienākumiem, materiālo stāvokli un parādsaistībām (saskaņā ar Aknīstes novada domes 

2015.gada 28.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.24/2015" Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi 

dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Aknīstes novadā") 

______________________________________                            ______________________________ 
                 (iesniedzēja vārds, uzvārds)                                                                              ( paraksts)  

 

20___.gada ____.______________ 

 

Sociālais dienests apņemas deklarācijā esošo informāciju uzskatīt par konfidenciālu un attiecināt uz to LR likuma 

"Par sociālo drošību" 16.pantā minētās prasības: 
 

Deklarāciju pieņēma Aknīstes novada Sociālā dienesta sociālā darba speciālists  

_______________________                                             20___.gada  ____.__________ 
(paraksts) 

 


