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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
„Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu
Stopiņu novadā”
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar:
2013. gada 4.septembra Saistošajiem noteikumiem Nr. 16/13, publicēti
„Tēvzemītē” 06.12.2013., spēkā no 07.12.2013.;
2013.gada 27.novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 39/13, publicēti
„Tēvzemītē” 07.01.2014., spēkā no 01.01.2014
2017.gada 8.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.9/17, publicēti
informatīvajā izdevumā „Tēvzemītē” 07.04.2017., spēkā no 08.04.2017)
Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
33.panta otro daļu,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu,
Ministru Kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka nosacījumus ienākumu un materiālā stāvokļa novērtēšanai ģimenei, kas
sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā
mājoklī vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk – ģimene (persona)) atzīstama par trūcīgu vai
maznodrošinātu, kā arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais
stāvoklis.
2. Ģimenes (personas) ienākumus un materiālā stāvokļa atbilstību šajos noteikumos noteiktajam
līmenim novērtē Stopiņu novada domes Sociālā dienesta (turpmāk– Sociālais dienests) sociālā
darba speciālisti.
II. Trūcīgas ģimenes (personas) un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana
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3. Trūcīgas ģimenes (personas) statusu piešķir, ja ģimene (persona) atbilst šo noteikumu
nosacījumiem un Ministru kabineta noteiktajam ienākumu un materiālā stāvokļa līmenim, kuru
nepārsniedzot ģimene (persona) tiek atzīta par trūcīgu.
4. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu novērtē atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai
kārtībai, kādā ģimene (personas) atzīstama par trūcīgu, pēc rakstiska iesnieguma saņemšanas,
kuru iesniedzis viens no ģimenes locekļiem vai atsevišķi dzīvojoša persona un šo noteikumu
noteiktajam ienākumu un materiālā stāvokļa līmenim.
5. Ģimeni (personu) atzīt par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā uz
katru ģimenes locekli pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz EUR 266,00 mēnesī. (Ar grozījumiem
kas izdarīti ar: 2017.gada 8.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.9/17, publicēti informatīvajā
izdevumā „Tēvzemītē” 07.04.2017., spēkā no 08.04.2017.)
III. Īpašumi, kurus neņem vērā, nosakot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas un
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam
6. Nosakot maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu vai trūcīgas ģimenes (personas) statusu
par īpašumu neuzskata:
6.1. Nosakot maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, par īpašumu neuzskata:
6.1.1. Ministru Kabineta noteikumos par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu noteikto
īpašumu;
6.1.2. vienu garāžu;
6.1.3. citus nekustamos īpašumus, kuru kopējā kadastrālā vērtība nepārsniedz 1422,00 EUR;
6.1.4. vienu sauszemes transportlīdzekli, vienu piekabi, kas ir ģimenes (personas) īpašumā, kā
arī viens velosipēds katram ģimenes loceklim.
6.2. Nosakot trūcīgas ģimenes (personas) statusu, par īpašumu neuzskata:
6.2.1. Ministru Kabineta noteikumos par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu noteikto
īpašumu;
6.2.2. vienu garāžu;
6.2.3. vienu sauszemes transportlīdzekli, kas ir ģimenes (personas) īpašumā, ģimenēm
(personām), kurās ir bērni, kam nepieciešama īpaša kopšana vai personas ar invaliditāti,
kam noteiktas indikācijas speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei. (Ar grozījumiem
kas izdarīti ar: 2013.gada 4.septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 16/13, publicēti
„Tēvzemītē” 06.12.2013., spēkā no 07.12.2013., 2013.gada 27.novembra saistošajiem
noteikumiem Nr. 39/13, publicēti „Tēvzemītē” 07.01.2014., spēkā no 01.01.2014.)
7. Nosakot īpašumu kadastrālo vērtību, izmanto Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts
kadastra datus.
IV . Lēmuma pieņemšanas un pārsūdzēšanas kārtība
8. Lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusam pieņem Sociālais dienests.
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9. Ja ģimenes (personas) ienākumi pārsniedz šo noteikumu noteikto ienākumu līmeni vai nav
ievērotas citas šajos noteikumos minētās prasības, Sociālais dienests pieņem lēmumu par
atteikumu piešķirt trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu.
10. Sociālā dienesta lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību vai neatbilstību trūcīgas vai
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam var apstrīdēt Stopiņu novada domē. Stopiņu
novada domes lēmumu ģimene (persona) var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā.
V . Noslēguma jautājumi
11. Atzīt par spēku zaudējušiem Stopiņu novada domes 2007.gada 30.maija Saistošo noteikumu
Nr.1/07 „Par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību” III daļu
“Trūcīgas un maznodrošinātas personas/ģimenes statusa noteikšana”.
12. Izziņa par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, kas izdota līdz šo noteikumu
spēkā stāšanās dienai, ir spēkā līdz tajā norādītā termiņa beigām, ja ģimene (persona) nepieprasa
no jauna izvērtēt tās materiālos resursus.
13. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Stopiņu novada domes
informatīvajā izdevumā „Tēvzemīte”.
Stopiņu novada domes priekšsēdētājs

J.Pumpurs
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Stopiņu novada domes 2012.gada 14.novembra Saistošo noteikumu Nr. 24/12
„Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu
Stopiņu novadā”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
1.1. Līdz šim nosacījumus par ģimenes (personas) atzīšanu
par trūcīgu vai maznodrošinātu noteica Stopiņu novada
domes 2007.gada 30.maija Saistošo noteikumu Nr.1/07 „Par
sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības piešķiršanas
kārtību”
III daļa “Trūcīgas un maznodrošinātas
personas/ģimenes statusa noteikšana”.
1.2. Ievērojot lietderības apsvērumus un normatīvo tiesību
aktu nosacījumus, izdoti jauni saistošie noteikumi,
pamatojoties uz šādiem normatīvajiem tiesību aktiem:
1.2.1.
19.05.1994. likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
7.punktu, kas nosaka, ka „Pašvaldībām ir šādas autonomās
funkcijas: nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo
aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un
sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana
ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības
palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un
audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar
naktsmītni u.c.)”; kā arī 43.panta trešo daļu, kas paredz, ka
„Dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu
pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu
izpildi”.
1.2.2. 31.10.2002. likuma „Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likums”
33.panta otrā daļa nosaka, ka „Pašvaldība saistošajos
noteikumos var noteikt labvēlīgākus nosacījumus ģimenes
(personas) atzīšanai par trūcīgu, tai skaitā var atzīt par
trūcīgu ģimeni (personu), kurai ir parādsaistības”.
1.2.3.
06.12.2001. Likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 14.panta sestā daļa nosaka, ka „Par
maznodrošinātu atzīstama persona, kuras ienākumi un
materiālais stāvoklis nepārsniedz attiecīgās pašvaldības
domes noteikto līmeni, kas savukārt nedrīkst būt zemāks par
trūcīgas personas ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni,
kādu, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likumu, noteicis Ministru kabinets. Personai, kura
atzīta par maznodrošinātu personu, tiek izsniegta šo statusu
apliecinoša izziņa”.
1.2.4.
Ministru Kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu
Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4.punkts nosaka, ka „Par
īpašumu šo noteikumu izpratnē nav uzskatāmi: 19.4.
pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktais kustamais un
nekustamais īpašums”.
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2. Īss projekta satura izklāsts

2.1. Saistošie noteikumi nosaka nosacījumus ienākumu un
materiālā stāvokļa novērtēšanai ģimenei vai atsevišķi
dzīvojošai personai trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusa piešķiršanai, lēmuma par statusa
piešķiršanu vai atteikumu pieņemšanas kārtību, kā arī
pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

3.1. Saistošo noteikumu būtiska ietekme uz Stopiņu novada
pašvaldības budžetu netiek prognozēta.
3.2. Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi, nav
nepieciešams veidot jaunas institūcijas, darba vietas,
paplašināt esošo institūciju kompetenci.

4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

4.1. Tieša ietekme uz uzņēmējdarbības vidi nav plānota.

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

5.1. Saistošie noteikumi nemainīs esošās administratīvās
procedūras. Privātpersonas saistošo noteikumu piemērošanā
var vērsties Stopiņu novada domes Sociālajā dienestā.

6. Informācija par konsultācijām ar 6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā ir notikušas
privātpersonām
konsultācijas ar amatpersonām un speciālistiem. Pēc saistošo
noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta
izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas
pašvaldības mājaslapā internetā www.stopini.lv un saņemto
sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu
apkopošanas, izvērtējot lietderības apsvērumus, tie tiks
iekļauti saistošajos noteikumos.
6.2. Sabiedrības līdzdalības veids – informācijas publicēšana
pašvaldības mājaslapā internetā un iesniegto priekšlikumu
izvērtēšana.

Stopiņu novada domes priekšsēdētājs

J.Pumpurs
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