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APSTIPRINĀTS: 

ar Viļānu novada pašvaldības domes 

2013.gada 5.decembra sēdes 

protokola Nr.16 § 38 lēmumu 

 
Viļānu novada pašvaldības 

Saistošie noteikumi Nr. 62 
 

 

„Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona 
Viļānu novadā atzīstama par maznodrošinātu vai trūcīgu. ” 

 
 

Izdoti saskaņā ar  
Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu  

Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi  
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 17.un 19.4.punktu 

(Grozīts ar Viļānu novada pašvaldības domes 14.09.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.97) 

 
1. Vispārīgie noteikumi 

 
1.1. Šie noteikumi nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot 

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

apmierināšanai  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. 
(Grozīts ar Viļānu novada pašvaldības domes 14.09.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.97) 

 

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). 
 

 

2. Ienākumu un materiālā stāvokļa līmenis, kuru nepārsniedzot ģimene 

(persona) atzīstama par maznodrošinātu vai trūcīgu 
 

 

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

locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 75% no attiecīgā kalendārā gada 1.janvārī spēkā 

esošās minimālās darba algas valstī mēnesī (euro); ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās 

vidējie ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 EUR, un 

ja: 

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

noteikumu 2.2. punktā minēto; 

2.1.2. tā nav izsniegusi aizdevumu; 

2.1.3. tā nav noslēgusi uztura līgumu; 

2.1.4. tā neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā. 
(Grozīts ar Viļānu novada pašvaldības domes 14.09.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.97) 
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2.2. Veicot ģimenes  (personas)  atbilstības  novērtēšanu  maznodrošinātas  vai  trūcīgas 

ģimenes(personas) statusa piešķiršanai, par īpašumu šo 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; 

 
2.2.1

1
. zemes īpašums, kas kopā ar šo noteikumu 2.2.1. apakšpunktā minētā nekustāmā 

īpašuma sastāvā esošo zemi nepārsniedz 5 (piecus) ha ģimenei (personai), kā arī šim 
īpašumam funkcionāli piederīgas saimniecības ēkas vai ne vairāk kā divas saimniecības 
ēkas uz nomātās zemes; 
 
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, ja maksātnespējas  procesa  dēļ  vai  atbilstoši  citu kompetentu 

institūciju nolēmumam īpašniekam nav iespēju rīkoties ar šo īpašumu; 

 
2.2.5. (Svītrots ar Viļānu novada pašvaldības domes 14.09.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.97) 

2.2.6. (Svītrots ar Viļānu novada pašvaldības domes 14.09.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.97) 

 

2.2.7. viena automašīna, ja tā ir personas īpašumā vai tā ir turējumā, vai motocikls, 

motorollers 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; 

 

2.2.9. skaidras naudas līdzekļu uzkrājums un naudas līdzekļu uzkrājums vai atlikums 

kredītiestādē vai pasta norēķinu sistēmā, kas pārskata perioda beigās nepārsniedz 128,06 

euro ģimenei (personai). 
 

(Grozīts ar Viļānu novada pašvaldības domes 14.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.85; Viļānu novada 
pašvaldības domes 14.09.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.97) 
 

3. Ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšana 
 

3.1. Ģimenes (personas) ienākumus un materiālā stāvokļa atbilstību šajos noteikumos 

noteiktajam līmenim novērtē Viļānu novada pašvaldības Sociālais dienests. 

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

materiālo stāvokli, atbilstoši MK  noteikumiem  un   doto   pašvaldības   saistošo   noteikumu 

prasībām. 

3.3. Lai izvērtētu ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas vai trūcīgas 

ģimenes/personas statusam, palīdzības pieprasītājs iesniedz Sociālajā dienestā rakstveida 

pamatotu iesniegumu un deklarē savus ienākumus un citus materiālos resursus iztikas līdzekļu 

deklarācijā, kura sadarbībā ar sociālā darba speciālistu tiek sagatavota elektroniski. 
(Grozīts ar Viļānu novada pašvaldības domes 14.09.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.97) 

 

3.4. Iesniedzējs paraksta deklarācijas izdruku tā apliecinot deklarācijā sniegtās 

informācijas patiesumu. 
(Grozīts ar Viļānu novada pašvaldības domes 14.09.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.97

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
https://likumi.lv/ta/id/254989-grozijumi-rigas-domes-2011-gada-1-marta-saistosajos-noteikumos-nr-114-rigas-pilsetas-pasvaldibas-nolikums-
https://likumi.lv/ta/id/254989-grozijumi-rigas-domes-2011-gada-1-marta-saistosajos-noteikumos-nr-114-rigas-pilsetas-pasvaldibas-nolikums-
https://likumi.lv/ta/id/254989-grozijumi-rigas-domes-2011-gada-1-marta-saistosajos-noteikumos-nr-114-rigas-pilsetas-pasvaldibas-nolikums-
https://likumi.lv/ta/id/254989-grozijumi-rigas-domes-2011-gada-1-marta-saistosajos-noteikumos-nr-114-rigas-pilsetas-pasvaldibas-nolikums-
https://likumi.lv/ta/id/254989-grozijumi-rigas-domes-2011-gada-1-marta-saistosajos-noteikumos-nr-114-rigas-pilsetas-pasvaldibas-nolikums-
https://likumi.lv/ta/id/254989-grozijumi-rigas-domes-2011-gada-1-marta-saistosajos-noteikumos-nr-114-rigas-pilsetas-pasvaldibas-nolikums-


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. 

3.6 Trūcīgas ģimenes (personas) statusu nepiešķir, ja persona vai kāds no ģimenes 

locekļiem sešu mēnešu periodā pirms iesnieguma iesniegšanas par statusa piešķiršanu ir 

uzdāvinājis savu nekustāmo īpašumu citai personai. 
(Grozīts ar Viļānu novada pašvaldības domes 14.09.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.97) 

 

4.Maznodrošinātas vai trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršana 

un paziņošanas kārtība 
 

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, 

4.2. izņemts 

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, 

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. 

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

vēlreiz iesniedzot statusa noteikšanai nepieciešamos dokumentus. 

4.6. Ja ģimenes (personas) vidējie ienākumi nepārsniedz ienākumu līmeni 128,06 euro, 

bet nav ievēroti citi šajos noteikumos minētie nosacījumi, sociālais dienests var pieņemt 

lēmumu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam uz laiku - viens kalendāra mēnesis. 
(Grozīts ar Viļānu novada pašvaldības domes 14.09.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.97) 

 
 

5. Sociālā dienesta lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība 
 

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

          5.3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām “45.panta noteiktajā 

kārtībā. 
(Grozīts ar Viļānu novada pašvaldības domes 14.09.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.97) 

 
          5.4. Ar šo noteikumu  spēkā  stāšanās  brīdi  spēku  zaudē  2009.gada  21.oktobra Viļānu  

novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.13 „  Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša 

persona Viļānu novadā atzīstama par maznodrošinātu” kā arī to grozījumi. 
 

(Grozīts ar Viļānu novada pašvaldības domes 14.09.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.97) 
 
 
 
 
 
 

Viļānu novada pašvaldības  priekšsēdētāja                                                               Jekaterina Ivanova
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1.pielikums 

Izziņa Nr.______ 
 

Par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam 
 
 
 

Viļānu novada pašvaldības Sociālais dienests apliecina, ka ģimene, 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 2013.gada 5.decembra Saistošajiem noteikumiem Nr.         “Kārtība, kādā ģimene 

vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu vai trūcīgu” . 

 

Maznodrošinātas ģimenes (personas)statuss piešķirts uz laika posmu no 

            .gada līdz              gada       .
 
 
 
 

 

Sociālā dienesta speciālists:                                                   (vārds, uzvārds) 
 

(paraksts)



 


