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RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2015. GADA 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.1 

Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu  

par maznodrošinātu Rucavas novadā 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"  

43.panta trešo daļu, likuma "Par palīdzību  

dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14.panta sesto daļu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

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

kuru nepārsniedzot, persona vai personu grupa, kuru saista laulība, radniecība vai citas 

personiskas attiecības un kura dzīvo vienā mājoklī (turpmāk – ģimene (persona)), atzīstama 

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

materiālais stāvoklis. 

2. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu piešķir ģimenēm (personām), kuras 

dzīvesvietu ir deklarējušas Rucavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

3. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa novērtēšanai piemēro Latvijas Republikā 

spēkā esošos normatīvos aktus par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu, ciktāl šajos 

noteikumos nav noteikts citādi. 

4. Ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli novērtē un lēmumu pieņem Rucavas 

novada Sociālais dienests (turpmāk – sociālais dienests). 
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II. Ienākumu un materiālā stāvokļa līmenis, kuru nepārsniedzot ģimene (persona) tiek 

atzīta par maznodrošinātu 

5. Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja ģimenes (personas) vidējie ienākumi 

katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo 3 mēnešu laikā nepārsniedz 50 procentus no valstī 

noteiktās minimālās mēneša darba algas. 

6.Par īpašumu, atzīstot ģimeni (personu) par maznodrošinātu, papildus Latvijas Republikas 

spēkā esošajos normatīvajos aktos par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu noteiktajam, 

netiek uzskatīta: 

6.1. lauksaimniecībā izmantojamā zeme ne vairāk kā 20 ha platībā un mežs, ne vairāk kā 5 ha 

platībā; 

6.2.viena garāža, viens automobilis, viens motocikls, viena laiva, kas ir ģimenes (personas) 

īpašumā, kā arī viens velosipēds vai motorollers katram ģimenes loceklim.  

 

III. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana 

7. Ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam Rucavas 

novada sociālais dienests (turpmāk – dienests) novērtē pēc iesnieguma par ģimenes (personas) 

atzīšanu par maznodrošinātu un iztikas līdzekļu deklarāciju, kas noteikta normatīvajos aktos 

par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu (turpmāk – deklarācija) 

saņemšanas. 

8. Parakstot šo noteikumu 7.punktā minēto iesniegumu, iesniedzējs un viņa ģimenes 

pilngadīgās personas dienestam dod atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros 

pieejamo informāciju par ģimeni (personu). 

9. Dienests pārbauda deklarācijā sniegtās ziņas, izmantojot pašvaldības un valsts datu 

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

institūcijām, kā arī privātpersonām, ja nepieciešams, pieprasot arī ziņas apliecinošus 

dokumentus un apsekojot ģimeni (personu) dzīvesvietā. 

10. Dienesta sociālā darba speciālisti ģimenes (personas) dzīves apstākļu pārbaudi dzīvesvietā 

ir tiesīgi veikt bez iepriekšējas saskaņošanas ar iesniedzēju. 

11. Dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc šo noteikumu 7. punktā minētā iesnieguma 

saņemšanas pieņem lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes 

(personas) statusam vai par atteikumu piešķirt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu. 

12. Ja ģimene (persona) atbilst maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, dienests 

izsniedz rakstisku izziņu par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam. Ģimene 

(persona) tiek atzīta par maznodrošinātu, sākot ar to mēnesi, kurā pieņemts lēmums par 

maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu. 
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13. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nosaka uz laiku līdz sešiem mēnešiem. 

14. Ja ģimenes (personas) ienākumi nepārsniedz šo noteikumu 5. vai 6.punktā minēto 

ienākumu līmeni, bet nav ievēroti citi šo noteikumu nosacījumi, dienests var pieņemt lēmumu 

par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam uz laiku – viens mēnesis. Šajā 

gadījumā ģimene (persona) nodrošina visu nosacījumu izpildi viena mēneša laikā no lēmuma 

pieņemšanas. 

15. Ģimenei (personai) ir pienākums informēt dienestu par pārmaiņām ģimenes sastāvā, 

ģimenes (personas) materiālā vai sociālā situācijā, ja tās ietekmē vai varētu ietekmēt tiesības 

uz piešķirto maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu.  

 

III. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

 16. Dienesta lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) 

statusam, par atteikumu piešķirt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu vai par piešķirtā 

maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa anulēšanu var apstrīdēt Rucavas novada domē. 

17. Rucavas novada domes lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā 

noteiktajā kārtībā. 

 

IV. Noslēguma jautājumi 

18.Saistošie noteikumi publicējami  un tie stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā 

noteiktajā kārtībā. 

19. Atvieglojumi tiek piemēroti ar nākamā kalendārā mēneša 1. datumu pēc saistošo 

noteikumu stāšanās spēkā. 

 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētāja                                                                     Irēna Šusta 
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Paskaidrojuma raksts 

RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2015. GADA 

SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR.1 

Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu  

par maznodrošinātu Rucavas novadā 
 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētāja      Irēna Šusta 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1.Saistošo noteikumu projekta 

nepieciešamības raksturojums, 

dokumenta būtība  

Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz   likuma "Par 

pašvaldībām" 43.panta trešo daļu, likuma "Par palīdzību  

dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14.panta sesto daļu 

 

2.Īss saistošo noteikumu projekta 

satura izklāsts  

Saistošie noteikumi  nosaka  kārtību, kādā persona atzīstama 

par maznodrošinātu, kā arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes 

(personas) ienākumi un materiālais stāvoklis 

 

3.Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz pašvaldības 

budžetu  

Saistošie noteikumi nerada būtisku ietekmi uz pašvaldības 

budžetu. 

4.Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā  

Saistošie noteikumi nerada ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā. 

5.Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

administratīvajām procedūrām  

Noteikumu izpildi nodrošinās Rucavas novada dome. 

6.Normatīvie akti, saskaņā ar 

kuriem saistošie noteikumi 

sagatavoti  

Saistošie noteikumi izstrādāti pamatojoties uz  likuma "Par 

pašvaldībām" 43.panta trešo daļu, likuma "Par palīdzību  

dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14.panta sesto daļu 
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