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LATVIJAS  REPUBLIKA 

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA 

 

R.N. LV 90009114114, Kultūras laukums 1a, Viļāni, Viļānu novads,LV-4650, 

tālr.: 64628030, tālr.64628033, fakss: 64628035 

 

APSTIPRINĀTS 

Viļānu novada pašvaldības domes 

sēdē 2012.gada 26.jūlijā 

(prot. Nr. 9 § 19) 
 

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 47 

 

„Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.13 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi 

dzīvojoša persona Viļānu novadā atzīstama par maznodrošinātu”” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma 

Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 7.un 

9.punktu,43.panta 3.daļu, 

2012. gada 29. maija MK noteikumiem Nr.366 „ Grozījumi MK 2010.gada 30.marta 

noteikumos Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 

atzīšanu par trūcīgu”19.4.punktu  

 

 

1. Izdarīt grozījumus 2009.gada 21.oktobra Viļānu novada pašvaldības 

saistošajos noteikumos Nr.13„Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona 

Viļānu novadā atzīstama par maznodrošinātu”. 

1.1. Izteikt noteikumu Nr.13 nosaukumu  šādā redakcijā: 

„Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona Viļānu novadā 

atzīstama par maznodrošinātu vai trūcīgu. ”     

1.2. papildināt 1.1. punktu aiz vārdiem „par maznodrošinātu” ar vārdiem „ vai 

trūcīgu”, 

„1.1. Šie 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 

tekstā – ģimene (persona)) Viļānu novadā tiek atzīta par maznodrošinātu vai trūcīgu, 

kā arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais 

stāvoklis.” 
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1.3. papildināt 1.2. punktu aiz vārdiem „atbilstību  maznodrošinātas” ar 

vārdiem „ vai trūcīgas”, 

„1.2. Atbilstību maznodrošinātas vai trūcīgas ģimenes (personas) statusam 

izvērtēšanu ir tiesības pieprasīt ģimenēm (personām), kurām Viļānu novada 

administratīvajā teritorijā ir ģimenes (personas) deklarētā pamata dzīvesvieta (vai 

pieraksta vieta līdz 01.07.2003. vai arī pēdējā deklarētā dzīvesvieta).” 

1.4. Izteikt noteikumu Nr.13 2.daļas nosaukumu šādā redakcijā:   

„2. Ienākumu un materiālā stāvokļa līmenis, kuru nepārsniedzot ģimene  

(persona) atzīstama par maznodrošinātu vai trūcīgu”. 

1.5. Izteikt punktu 2.1. šādā redakcijā: 

„ 2.1. Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi uz katru 

ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 75% no attiecīgā kalendārā 

gada 1.janvārī spēkā esošās minimālās darba algas valstī vidēji mēnesī (latos), ģimene 

(persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju 

mēnešu laikā nepārsniedz 90 Ls.” , un ja:”, 

        1.6. Izteikt apakšpunktu 2.1.1. šādā redakcijā: 

„ 2.1.1. tai nepieder  naudas līdzekļu uzkrājumi vērtspapīri, īpašums, izņemot šo 

noteikumu 2.2. punktā minēto.” 
 

          1.7. Svītrot 2.1.2. , 2.1.3., 2.1.6. un 2.1.7. apakšpunktus. 

 

          1.8. Papildināt noteikumus ar 2.2. punktu šādā redakcijā: 

 „2.2. Veicot ģimenes (personas) atbilstības novērtēšanu maznodrošinātas vai trūcīgas 

ģimenes(personas) statusa piešķiršanai, par īpašumu  so noteikumu izpratnē nav 

uzskatāmi: 

2.2.1.  nekustamais īpašums vai tā daļa, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo 

iesniedzējs un pārējās personas, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju; 

2.2.2. bērna nekustamais īpašums un naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs, ja nav 

bāriņtiesas atļaujas ar to rīkoties; 

 

2.2.3. dzīvokļa vai mājas iekārta, apģērbs, sadzīves priekšmeti, bērnu piederumi, kā 

arī cita manta un priekšmeti, kas pieder iesniedzējam un pārējām personām, kurām ir 

kopīga saimniecība ar iesniedzēju, un uz kuru nevar vērst piedziņu pēc izpildu 

dokumentiem saskaņā ar  Civilprocesa likuma 1.pielikumu, izņemot pielikuma 

3.punktā norādītos naudas līdzekļus; 

2.2.4. kapitāla daļas un akcijas, ja maksātnespējas procesa dēļ vai atbilstoši citu 

kompetentu institūciju nolēmumam īpašniekam nav iespēju rīkoties ar šo īpašumu; 

 

2.2.5. zeme un mežs, ja tā ir personas īpašumā, nomā vai valdījumā, kuru kadastrālā 

vērtība nepārsniedz 2 000 latu; 

http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0101032010033000299&Req=0101032010033000299&Key=0103011998101432785&Hash=1#1
http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?Ref=0101032010033000299&Req=0101032010033000299&Key=0103011998101432785&Hash=1#1
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2.2.6. ēkas pie dzīvojamās mājas, kas nepieciešamas pamatvajadzību nodrošināšanai; 

 

2.2.7. viena automašīna un/vai traktors( ja ar to negūst papildus ienākumus), kas 

iegādāta 12  mēnešus un agrāk no iesnieguma iesniegšanas dienas Sociālajā dienestā 

attiecīgā statusa piešķiršanai,  ;  

 

2.2.8. viena govs, daudzbērnu ģimenei- 2 govis.”  

                      1.9. Izteikt punktu 3.2. šādā redakcijā: 

„3.2. Sociālā dienesta sociālā darba speciālists novērtē ģimenes (personas)  

ienākumus un materiālo stāvokli, atbilstoši MK noteikumiem un doto pašvaldības  

saistošo noteikumu  prasībām.” 

                  1.10. papildināt 3.3. punktu aiz vārdiem „lai noteiktu  maznodrošinātas” ar 

vārdiem „ vai trūcīgas”, 

          1.11. Izteikt punktu 3.5. šādā redakcijā: 

„3.5. Sociālā darba speciālists pārbauda deklarācijā sniegtās ziņas,izmantojot 

pašvaldības un valsts datu reģistrus vai pieprasot ziņas no valsts un pašvaldību 

institūcijām,  novērtē pieprasītāja dzīves apstākļus.”,  

             1.12.  Izteikt noteikumu 2.daļas nosaukumu šādā redakcijā:   

„4.Maznodrošinātas  vai trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršana un  

paziņošanas kārtība „ 

1.13. Izteikt punktu 4.1. šādā redakcijā: 

„ 4.1.Sociālais dienests mēneša  laikā pēc šo noteikumu 3.punktā minēto dokumentu 

saņemšanas pieņem  lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas vai trūcīgas 

ģimenes (personas) statusam , izsniedzot izziņu par atbilstību maznodrošinātas ģimenes 

(personas) statusam (pielikumu Nr.1.) vai izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) 

statusam atbilstošu MK noteikumiem.”, 

            1.14. Svītrot punktu 4.2.  

1.15. Izteikt punktu 4.3. šādā redakcijā: 

„4.3.Ja ģimene (persona) neatbilst maznodrošinātas vai trūcīgas ģimenes 

(personas) statusam, Sociālais dienests izsniedz rakstisku atteikumu piešķirt attiecīgu 

statusu, norādot atteikuma pamatojumu un pārsūdzības kārtību.”, 

1.16. Izteikt punktu 4.4. šādā redakcijā: 

„ 4.4. Trūcīgas ģimenes(personas) statusu nosaka uz laiku no trim līdz sešiem 

mēnešiem.   Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nosaka uz 6 

mēnešiem, ja ģimenē ir darbaspējīgas personas un uz 12 mēnešiem, ja ģimenē 

ir tikai darbnespējīgas personas.” 
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              1.17. papildināt 4.5. punktu aiz vārdiem „  maznodrošinātas” ar vārdiem „ vai 

trūcīgas”, un izteikt šādā redakcijā: 

„4.5. Maznodrošinātas vai trūcīgas ģimenes (personas) statusu var piešķirt 

atkārtoti, vēlreiz iesniedzot statusa noteikšanai nepieciešamos dokumentus.” 

            1.18. Papildināt 4.daļu ar  punktu 4.6. šādā redakcijā: 

„ 4.6. Ja laika posmā, kad ģimenei(personai) noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas 

ģimenes(personas) statuss, mainās ģimenes sastāvs, ģimenes(personas)materiālā vai 

sociālā situācija, pašvaldības sociālais dienests no jauna izvērtē atbilstību trūcīgas vai 

maznodrošinātas ģimenes(personas) statusam un pieņem atbilstošu lēmumu.” 

1.19. Izteikt punktu 5.1. šādā redakcijā: 

„5.1. Lēmumu par maznodrošinātas vai trūcīgas ģimenes (personas) statusa 

piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt palīdzības pieprasītājs var apstrīdēt viena mēneša 

laikā no lēmuma stāšanās spēkā Viļānu novada pašvaldībā, bet tās lēmumu var 

pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.”, 

             1.20. Izteikt punktu 5.2. šādā redakcijā: 

„5.2. Šo saistošo noteikumu izpildi kontrolē Viļānu novada pašvaldība.” 

 

 

Viļānu novada pašvaldības priekšsēdētājs                                            Arnolds Pudulis 
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1.pielikums 

 

I Z Z I Ľ A  N r . _  
 

Par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam 
Viļānu novada pašvaldības Sociālais dienests apliecina, ka ģimenei, kuras 

sastāvā ir šādi ģimenes locekļi: 

N.p.k. 
Vārds, uzvārds 

Personas kods Adrese 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

vai personai 
______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 (vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese) 

 

piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss atbilstoši Viļānu novada 

pašvaldības domes 20__.gada ______________ Saistošajiem noteikumiem Nr. 

13 “Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par 

maznodrošinātu___________________” , 

Maznodrošinātas ģimenes (personas)statuss piešķirts uz laika posmu no 

______.gada__________________________līdz ______gada ___.______________________                        

 

Sociālā darba speciālists:                                                 

                                                                     
                                                          (paraksts, vārds uzvārds) 
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