
 

 
 

 

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.114 

  

Viļānu novadā, 2019.gada 30.maijā (prot. Nr.7§ 30) 

 

 

Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona Viļānu novadā atzīstama 

par maznodrošinātu  

 
Izdoti saskaņā ar likuma 

„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu   
 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

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 (turpmāk - ģimene (persona)) tiek atzīta par maznodrošinātu, kā arī 

kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais 

stāvoklis. 

2. Ģimenes (personas) ienākumus un materiālā stāvokļa atbilstību šajos 

saistošajos noteikumos noteiktajam līmenim novērtē un lēmumu par ģimenes 

(personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam pieņem 

Viļānu novada pašvaldības Sociālais dienests (turpmāk tekstā Sociālais 

dienests).  

3. Atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam novērtē, pamatojoties 

uz iesniegumu un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā aizpildīto iztikas 

līdzekļu deklarāciju, kuru iesniedz viens no ģimenes locekļiem vai atsevišķi 

dzīvojoša persona. 

 

II. Ienākumu un materiālā stāvokļa līmenis, kuru nepārsniedzot ģimene 

(persona) atzīstama par maznodrošinātu un lēmuma par maznodrošinātas 

ģimenes (personas) statusa noteikšanu pieņemšanas kārtība 

 

4. Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi uz 

katru ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 75% 

(septiņdesmit pieci procenti) no attiecīgā kalendārā gada 1.janvāra spēkā 

esošās minimālās darba algas valstī mēnesī (euro).  
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5. Atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam izvērtē analoģiski 

trūcīgas ģimenes (personas) statusa noteikšanai.  

6. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanai un lēmuma 

pieņemšanai piemēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kuri 

reglamentē kārtību, kādā ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu.  

 

 

IV. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

 

7. Lēmumu par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu vai 

atteikumu to piešķirt var apstrīdēt  Viļānu novada pašvaldības administratīvo 

aktu apstrīdēšanas komisijā.  

8. Viļānu novada pašvaldības administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas 

lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā. 

 

V. Noslēguma jautājums 

 

9.  Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas likuma „Par 

pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā. 

 

 

Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja                            J.Ivanova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


