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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Ventspils novadā  

 

2016.gada __.____________. 

Projekts  

Ventspils novada domes  

Nr.______ 

                                                                                                                       ( prot.nr.__, ____§) 

 

Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu  

 
Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”  

43.panta trešo daļu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa  

jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu,  

 

I. Vispārīgie nosacījumi 

 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk -Noteikumi) nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, 

kuru nepārsniedzot ģimene, kas sastāv no laulātājiem, personām, kurām, kopējie izdevumi 

par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk- 

ģimene (persona)) tiek atzīsta par maznodrošinātu, kā arī kārtību, kādā novērtējami 

ģimenes (personas) ienākumi un materiālais stāvoklis.  

 

2. Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja  

2.1. tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā 

nepārsniedz: 

2.1.1. 40% no valstī noteiktās minimālās darba algas; 

2.1.2. 254.00 euro (divi simti piecdesmit četri euro un 00 centi) atsevišķi dzīvojošam 

nestrādājošam vecuma pensijas saņēmējam vai  personai ar invaliditāti; 

 

2.2. tai nepieder īpašums, vērtspapīri, izņemot 14.punktā minēto; 

 

2.3. tās rīcībā nav naudas līdzekļu uzkrājumu, kas pārsniedz valstī noteiktās minimālās 

mēneša darba algas apmēru; 

 

2.4. tā nav noslēgusi uztura līgumu; 
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2.5. tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijas 

sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā, izņemot gadījumus, kad personai, kura 

atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, maznodrošinātās 

personas statuss nepieciešams, lai saņemtu palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā; 

 

2.6. persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks atbilstoši Sociālo 

pakalpojuma un sociālās palīdzības likumam 37.panta pirmajai daļai. 

 

3. Ģimenes (personas) ienākumu un materiālā stāvokļa atbilstību šajos Noteikumos 

noteiktajam līmenim novērtē un lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātās 

ģimenes (personas) statusam pieņem Ventspils novada pašvaldības iestāde “Ventspils novada 

Sociālais dienests” (turpmāk- Dienests).  

 

4. Maznodrošinātās ģimenes (personas) statusu nosaka ģimenei (personai), kuras deklarētā 

pamatdzīvesvieta ir Ventspils novada administratīvā teritorija.  

 

II. Maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa noteikšana 

 

5. Ģimenes (personas) ienākumu un materiālā stāvokļa atbilstību maznodrošinātās ģimenes 

(personas) statusam Dienests novērtē pēc iesnieguma saņemšanas par ģimenes (personas) 

atzīšanu par maznodrošinātu. 

 

6. Parakstot šo Noteikumu 5.punktā minēto iesniegumu, iesniedzējs un viņa ģimenes 

pilngadīgās personas Dienestam dod atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros 

pieejamo informāciju par ģimeni (personu).  

 

7. Ienākumu un materiālā stāvokļa novērtēšanai iesniedzējs aizpilda iztikas līdzekļu 

deklarāciju (turpmāk – deklarācija), kurā norāda ziņas par šo Noteikumu 1.punktā minētajām 

personām, kā arī iesniedz vai uzrāda Dienestā dokumentus, kas apliecina deklarācijā norādītos 

faktus, tajā skaitā par papildu ienākumiem, naudas uzkrājumiem un īpašumu. Parakstot 

deklarāciju, iesniedzējs apliecina deklarācijā norādīto ziņu patiesumu.  

 

8. Deklarācijā norādītās ziņas Dienests pārbauda, izmantojot pašvaldības un valsts datu 

reģistros pieejamās ziņas par ģimeni (personu) vai pieprasot ziņas no valsts un pašvaldību 

institūcijām, kā arī citām juridiskām un fiziskām personām, ja nepieciešams, pieprasot ziņas 

apliecinošus dokumentus no iesniedzēja  un apsekojot ģimeni (personu) dzīvesvietā. 

Dienestam nepieciešamības gadījumā ir tiesības apsekot iesniedzējam vai kādam citam 

ģimenes loceklim piederošu nekustamo īpašumu.  

  

9. Dienests ne vēlāk kā mēneša laikā no iesniedzēja iesnieguma un visu nepieciešamo 

dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošināto 

ģimenes (personas) statusam. 

 

7. Maznodrošinātās ģimenes (personas) statusu nosaka: 

7.1. uz 6 (sešiem) mēnešiem – ja ģimenē ir darbaspējīgas personas; 

7.2. uz 12 (divpadsmit) mēnešiem – ja neviens no iesniedzēja pilngadīgām personām nav 

darbaspējīgā vecumā vai arī ir personas ar invaliditāti. 

 

8. Ja ģimene (persona) atbilst maznodrošinātās ģimenes (personas) statusam, Dienests 

izsniedz uz Dienesta veidlapas noformētu izziņu par atbilstību maznodrošinātās ģimenes 

(personas) statusam (1.pielikums).  



 

9. Maznodrošinātās ģimenes (personas) statusu nepiešķir vai atceļ, ja iesniedzējs ir sniedzis 

nepatiesas ziņas par ienākumiem un materiālo stāvokli.  

 

III. Ienākumu un materiālā stāvokļa novērtēšana 

 

10. Deklarācijā norāda šādus ģimenes (personas ) ienākumus: 

10.1. par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem:  

10.1.1. ienākumi no algota darba; 

10.1.2. valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti, atlīdzības un pensijas (ieskaitot piemaksu pie 

pensijas), valsts sociālie pabalsti, stipendijas, kompensācijas, uzturlīdzekļi; 

10.1.3. citi ienākumi, izņemot šo noteikumu 12. punktā minētos; 

 

10.2. ienākumi no nekustamā un kustamā īpašuma pārdošanas, kas gūti pēdējo 12 kalendāra 

mēneša laikā pirms šo noteikumu 5.punktā minētā iesnieguma iesniegšanas. Deklarācijā 

norādāmo vidējo ienākumu apmēru mēnesī aprēķina, ņemot vērā periodu no darījuma brīža 

līdz iesnieguma iesniegšanai Dienestā, izņemot summu, kas izlietota vienīgās dzīvesvietas 

nodrošināšanai.  

 

11. Deklarācijā norāda ģimenes (personas) ieņēmumus no saimnieciskās vai profesionālās 

darbības par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem vai par laika posmu no iepriekšējā 

gada 1.janvāra līdz 31.decembrim.Deklarācijā norādāmo vidējo ienākumu apmēru mēnesī 

aprēķina ņemot vērā ieņēmuma periodu.  

 

12. Par ienākumiem šo Noteikumu izpratnē nav uzskatāmi Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likuma 5.pantā minētie ienākumi, kā arī pašvaldības iepriekš izmaksātie sociālie 

palīdzības pabalsti un sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam 

pēc ārpusģimenes aprūpes  beigšanās, kā arī naudas līdzekļi, kas iegūti no labdarības fondiem, 

studējošo kredīts un sociālo kampaņu rezultātā gūtais materiālais labums.  

 

13. Ienākumus deklarē atbilstoši apmēram, kas veidojas pēc nodokļu samaksas. 

 

14. Par īpašumu šo Noteikumu izpratnē nav uzskatāmi: 

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

pārējās personas, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju; 

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

bāriņtiesas atļaujas ar tiem rīkoties;  

14.3. 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 minētā pielikuma 3.punktā norādītos naudas 

līdzekļus; 

14.4. ģimenes (personas) īpašumā esošu zemi, ja tās kopējā platība nepārsniedz 5 ha un tā tiek 

izmantota mājsaimniecības vajadzībām un ģimenes (personas) pamatvajadzību 

nodrošināšanai, un ja šī zeme vai tās daļa netiek iznomāta citai personai vai izmantota 

komercdarbības veikšanai; 

14.5. ģimenes (personas) īpašumā esošu vienu garāžu, kas netiek izmantota saimnieciskās 

darbības veikšanai; 

14.6. ģimenes (personas) īpašumā esošu vienu vieglo automašīnu un vienu motociklu vai 

motorolleru, kas ģimenes (personas) īpašumā ir reģistrēts vismaz 6 (sešus) mēnešus pirms 

trūcīgās ģimenes (personas) statusa pieprasīšanas; 



14.7. ģimenes (personas) īpašumā reģistrēta vieglā automašīna, ja tai ir uzlikts liegums un ir 

pierādāms, ka maksātnespējas procesa dēļ vai atbilstoši citu kompetentu institūciju 

nolēmumam īpašniekam ir liegta iespēja rīkoties ar šo īpašumu; 

14.8. kapitāla daļas un akcijas, ja maksātnespējas procesā dēļ vai atbilstoši citu kompetentu 

institūciju nolēmuma īpašniekiem nav iespēju rīkoties ar šo īpašumu. 

 

IV. Lēmuma par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātās ģimenes (personas) 

statusam apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

 

15. Dienesta pieņemto lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātās ģimenes 

(personas) statusam piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt un faktisko rīcību var apstrīdēt 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdu 

komisijā (Skolas iela 4, Ventspils, LV 3601). 

 

16. Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijas lēmumu par apstrīdēto 

administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā 

tiesu namā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.  

 

V. Noslēguma jautājumi 

 

17. Noteikumi publicējami likumā noteiktajā kārtībā un stājas spēkā nākamājā dienā pēc 

publicēšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ventspils Novadnieks”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                              Aivars Mucenieks  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
1.pielikums  

Ventspils novada domes ___.___.2016. 

saistošajiem noteikumiem Nr.___ 

 

Izziņa par atbilstību maznodrošinātās ģimenes (personas) statusam 

 

20____.gada _______ Nr. _______ 

 

          Ventspils novada Sociālais dienests apliecina, ka ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai 

personai, kuras deklarētā dzīvesvietas adrese ir Ventspils novads  

_____________________________, un kuras sastāvā ir šādi ģimenes locekļi (vārds, uzvārds, 

personas kods): 

1 Vārds Uzvārds  Personas kods  

2 Vārds Uzvārds  Personas kods  

3 Vārds Uzvārds  Personas kods  

4 Vārds Uzvārds  Personas kods  

5 Vārds Uzvārds  Personas kods  

 

      noteikts maznodrošinātās ģimenes (personas) statuss, atbilstoši Ventspils novada domes 

201__.gada ____________ noteikumiem Nr. ___ „Ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 

atzīšanu par maznodrošinātu”. 

  

 

 Maznodrošinātās ģimenes (personas) statuss noteikts uz laika posmu  no 20___.gada 

_________. līdz 20____.gada _______________.  

 

 

 

Sociālā dienesta vadītāja                                                                                            

                                                                                                     (paraksts, atšifrējums)  

 

 

 

(Sagatavotāja uzvārds un tālruņa numurs) 
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Ventspils novadā  

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS  

VENTSPILS NOVADA DOMES SAISTOŠIEM NOTEIKUMIEM  

”ĢIMENES VAI ATSEVIŠKI DZĪVOJOŠAS PERSONAS ATZĪŠANU PAR 

MAZNODROŠINĀTU” 

Paskaidrojuma raksta sadaļas  Norādāmā informācija  

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums  

Saskaņā ar likumu „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 14.panta sesto daļu par maznodrošinātu 

atzīstama persona, kuras ienākumi un materiālais stāvoklis 

nepārsniedz attiecīgās pašvaldības domes noteikto līmeni, 

kas savukārt nedrīkst būt zemāks par trūcīgās personas 

ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kādu, pamatojoties 

uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma, 

noteicis Ministru kabinets. Augstāk minētās normatīvais 

akts nosaka, ka maznodrošinātām personām, pie noteiktiem 

nosacījumiem, ir sniedzama palīdzības dzīvojamās telpas 

nodrošināšanā. 

Tāpat Elektroenerģijas tirgus likuma 44.panta pirmā daļa 

nosaka, ka maznodrošinātai ģimenei (personai) no 

2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim ir 

tiesības saņemt elektroenerģijas pakalpojumu par 

samazinātu cenu, proti, - ne vairāk kā 100 kilovatstundu 

elektroenerģijas tirdzniecības par cenu 0.0131 euro par 

vienu kilovatstundu katrā norēķinu periodā (kalendārajā 

mēnesī). 

Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta pirmā 

prim viens daļa nosaka, ka pašvaldība piešķir nodokļa 

atvieglojumu nodokļa maksātājiem, kuriem tā ir piešķīrusi 

maznodrošinātās ģimenes vai personas statusu 

maznodrošinātām personām –līdz 90 procentiem no 

aprēķinātās nodokļa summas par to periodu, kurā nodokļa 

maksātājs atbilst maznodrošinātās ģimenes vai personas 

statusam, attiecībā uz šā likuma 3.panta pirmās daļas 

2.punktā un 1
.2

  daļā minētajiem nekustamā īpašuma 
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nodokļa objektiem un tiem piekritīgo zemi. 

Civillprocesa likuma 43.panta ceturtā daļa paredz, ka tiesa 

vai tiesnesis, ievērojot fiziskās personas mantisko stāvokli, 

pilnīgi vai daļēji atbrīvo to  no tiesas izdevumu samaksas 

valsts ienākumos, kā arī atliek valsts ienākumos piespriesto 

tiesas izdevumu samaksu vai sadala to termiņos. 

Maznodrošinātām ģimenēm (personām) ir tiesības 

pretendēt uz atbrīvošanu no tiesas izdevumu samaksas.  

Tāpat, Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma 

3.panta otrās daļas 1.punktu, maznodrošinātām ģimenēm 

(personām) ir tiesības pieprasīt juridisko palīdzību, ja tās ir 

ieguvušas maznodrošinātās ģimenes (personas) statusu 

atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, kādā 

fiziskā persona atzīstama par maznodrošinātu. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, lai Ventspils novada 

administratīvā teritorijā deklarētie iedzīvotāji 

(maznodrošinātās ģimenes (personas)) saņemtu  

normatīvajos aktos noteiktu viņiem pienākošo palīdzību, 

atvieglojumus un ievērotu viņu noteiktās tiesības, ir 

nepieciešams izdot saistošus noteikumus, kuri noteiks to 

ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru 

nepārsniedzot, ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona, tiek 

atzīta par maznodrošinātu, kā arī kārtību, kādā novērtējami 

ģimenes (personas) ienākumi un materiālais stāvoklis. 
2.Īss projekta satura izklāsts  Saistošo noteikumu projekts nosaka ienākumu un materiālā 

stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot, persona vai personu grupa, 

kuru saista laulība, radniecība vai citas personiskās attiecības un 

kura dzīvo vienā mājoklī, atzīstama par maznodrošinātu ģimeni 

vai personu, kā arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) 

ienākumi un materiālais stāvoklis. 

No saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas Ventspils novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētiem 

maznodrošinātām ģimenēm vai personām būs tiesības: 

1. Saņemt palīdzību dzīvojamās telpas nodrošināšanā; 

2. Saņemt elektroenerģijas pakalpojumu par samazinātu 

cenu; 

3. Saņemt nodokļa atvieglojumus līdz 90 procentiem no 

aprēķinātās nodokļu summas par to periodu, kurā 

nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātās personas 

statusam, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 

3.panrta pirmās daļas 2.punktā un 1.
2
daļā minētajiem 

nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un tiem 

piekritīgo zemi;   

4. Pretendēt uz atbrīvošanu no tiesas izdevumu samaksas; 

5. Pieprasīt juridisko palīdzību.  

3.Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu  

Saistošajiem noteikumiem nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības 

budžetu, jo maznodrošinātās ģimenes (personas) statuss tikai 

piešķir personai tiesības saņemt likumā noteiktos atvieglojumus.  

4.Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz sociāli ekonomisko 

Pašvaldības sniegtais atbalsts ir būtisks resurss, lai pašvaldības 

iedzīvotāji spētu apmierināt savas pamatvajadzības (ēdiens, 



stāvokli( uzņēmējdarbības vidi) 

pašvaldības teritorijā  

 

apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība). 

Saistošajos noteikumos noteiktā kārtība par maznodrošinātām 

atzītas ģimenes (personas) varēs saņemt normatīvajos aktos 

paredzētos atvieglojumus, kurus nodrošina gan valsts, gan 

pašvaldības tādējādi nodrošinot iedzīvotājus dzīves kvalitātes 

nepazemināšanos. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām  

Noteikumu izpildi nodrošinās Ventspils novada Sociālais 

dienests  

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām  

Konsultācijas nav notikušas  

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                   Aivars Mucenieks  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


