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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Ventspils novadā 

 

2021. gada _______________                                                              Nr.______               

                                                                                                              (protokols Nr. ___, __.§)  

 

PAR MAZNODROŠINĀTAS MĀJSAIMNIECĪBAS STATUSA NOTEIKŠANU  

VENTSPILS NOVADĀ 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta  

trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likuma 3.panta trešo daļu un 33.panta trešo daļu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā nosaka maznodrošinātās mājsaimniecības statusu 

Ventspils novadā.  

2. Maznodrošinātās mājsaimniecības statusa noteikšanu, tajā skaitā mājsaimniecības kopējo 

materiālo resursu izvērtēšanu, veic Ventspils novada pašvaldības iestāde „Ventspils novada 

Sociālais dienests.” 

 

II. Maznodrošinātās mājsaimniecības statusa noteikšana 

 

3. Mājsaimniecība Ventspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā uzskatāma par 

maznodrošinātu, ja tās kopējie materiālie resursi un materiālā stāvokļa līmenis nepārsniedz 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos mājsaimniecības atzīšanai par maznodrošinātu 

noteikto, un ienākuma slieksnis nepārsniedz 327,00 euro pirmajai vai vienīgajai personai 

mājsaimniecībā un 229,00 euro pārējām personām mājsaimniecībā. 

4. Lēmumu par mājsaimniecības atbilstību maznodrošinātās mājsaimniecības statusam 

pieņem Ventspils novada pašvaldības iestāde „Ventspils novada Sociālais dienests”. 

 

III. Noslēguma jautājums 

 

5. Atzīt par spēku zaudējušiem Ventspils novada domes 2018.gada 22.februāra saistošos 

noteikumus Nr.3 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 

maznodrošinātu Ventspils novadā”. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                A.Mucenieks 
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Ventspils novadā  

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Ventspils novada domes saistošiem noteikumiem Nr.__ 

„Par maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu Ventspils novadā” 

Paskaidrojuma raksta sadaļas  Norādāmā informācija  

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums  

Saskaņā ar grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likumā no 2021.gada 1.janvāra tiek mainīta sociālās palīdzības sistēma. 

2021.gada 1.janvārī ir stājušies spēkā arī Ministru kabineta 2020.gada 

17.decembra noteikumi Nr.809 „Noteikumi par mājsaimniecības 

materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”, kuros 

ir noteikti mājsaimniecības ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas 

un sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kritēriji, kas ir vienoti visā 

valsts teritorijā, bez deleģējuma pašvaldību domēm noteikt papildus 

labvēlīgākus kritērijus. Vienlaikus Sociālās palīdzības un sociālo 

pakalpojumu likuma 33.panta trešā daļā paredz, ka katrai pašvaldībai ir 

tiesības noteikt maznodrošinātās mājsaimniecības ienākuma slieksni. 

Saistošie noteikumi izdoti, lai nodrošinātu pašvaldības normatīvo aktu 

sociālās palīdzības jomā atbilstību hierarhiski augstāku juridiska spēka 

tiesību aktu prasībām, un atzītu par spēku zaudējušiem Ventspils novada 

domes 2018.gada 22.februāra saistošos noteikumus Nr.3 „Par ģimenes vai 

atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Ventspils 

novadā”.  

2.Īss projekta satura izklāsts  Saistošie noteikumi nosaka maznodrošinātās mājsaimniecības ienākuma 

slieksni Ventspils novadā.  

3.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu  

2021.gada janvārī trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statuss ir 

noteikts 331 mājsaimniecībai. Tā kā maznodrošinātās mājsaimniecības 

ienākumu slieksnis ir palielināts, prognozējams maznodrošinātu 

mājsaimniecību skaita pieaugums Ventspils novada administratīvajā 

teritorijā, kas radīs papildus izdevumus sociālās palīdzības sniegšanai, 

kurus plāno segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.   
4.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz sociāli 

ekonomisko stāvokli( 

uzņēmējdarbības vidi) 

pašvaldības teritorijā  

Nav attiecināms  

Informācija par 

administratīvajām procedūrām  

Nav ietekmes uz administratīvajām procedūrām, jo tās regulē Ministru 

kabineta izdotie attiecīgie noteikumi, kuros paredzētajā kārtībā jautājuma 

par maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu izlemšana ietilpst 

tās pašas pašvaldības iestādes „Ventspils novada Sociālais dienests” 

kompetencē. 

6. Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām  

Konsultācijas nav veiktas. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                               Aivars Mucenieks 



 

VENTSPILS NOVADA DOMES IZSTRĀDĀTO LĒMUMU UN 

NORMATĪVO DOKUMENTU PROJEKTU 

SASKAŅOŠANAS LAPA 
 

Dokumenta projekta nosaukums: Par Ventspils novada domes saistošo noteikumu „Par 

maznodrošinātās mājsaimniecības statusa noteikšanu Ventspils novadā” apstiprināšanu 

Dokumenta projekta sagatavotājs: Inta Rudbaha  

Iesniedzējs:   

Iesniegšanas datums un reģ. Nr.  

Domes priekšsēdētāja rezolūcija par dokumenta projekta tālāko virzību .............. 

 

.......................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................... 

 

................................................................          ................................................................ 
                          (datums)                    (paraksts) 

 

Lēmuma projekts saskaņots: 
Struktūrvienība / komisija  /  

komiteja  
Recenzija Datums Paraksts 

1 2 3 4 

 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

   

 

Dokumenta projektu virzīt izskatīšanai uz novada domes __________________   sēdi.  

 

................................................................          ................................................................ 
                          (datums)                    (paraksts) 

Uzaicināti piedalīties sēdē ............................................................................................. 

 

.......................................................................................................................................... 

 

Par lēmuma projektu ziņo ............................................................................................ 

 

Kancelejas vadītāja                                                                                          E. Ozoliņa  


