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Saistošie noteikumi Nr. 15 

„ Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu 

 Tērvetes novadā.” 

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu  

un sociālās palīdzības likuma 33.panta otro daļu,  

un 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. Saistošie noteikumi nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, un kārtību, kādā 

novērtējami ģimenes/personas ienākumi un materiālais stāvoklis, kurus nepārsniedzot, 

ģimene, kas sastāv no laulātajiem un  personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un 

kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša persona tiek atzīta par maznodrošinātu. 

II. Maznodrošinātas ģimenes /personas statusa noteikšana 

2. Ģimenes/personas atbilstību maznodrošinātas ģimenes/personas statusam Tērvetes novada 

domes sociālais dienests (turpmāk - sociālais dienests) novērtē pēc iesnieguma par 

ģimenes/personas atzīšanu par maznodrošinātu un Ministru kabineta noteikumos noteiktās 

iztikas līdzekļu deklarācijas (turpmāk – deklarācija) saņemšanas. 

3. Deklarāciju iesniedzēja vārdā  aizpilda sociālā dienesta speciālisti sociālās palīdzības un 

sociālo pakalpojumu administrēšanas elektroniskajā sistēmā (turpmāk – SOPA), 

pamatojoties uz tajā pieejamo informāciju par iesniedzēju un tā ģimenes locekļiem, 

iesniedzēja sniegtajām ziņām un iesniegtajiem dokumentiem. 

4. Deklarāciju paraksta iesniedzējs, apliecinot deklarācijā norādīto ziņu patiesumu. 

5. Ģimene tiek atzīta par maznodrošinātu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli mēnesī 

nav lielāki par 50 % no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas un ja: 



5.1. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums. Par īpašumu šo 

noteikumu izpratnē nav uzskatāmi – zeme līdz 3 ha, mežs līdz 0,5 ha, ēkas,  kurās 

nenotiek ražošana, kuras netiek izīrētas, zeme, kas netiek iznomāta, izņemot Ministru 

kabineta noteikumos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu  

atbilstību trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes /personas statusam minēto; 

5.2. tā nav noslēgusi uztura līgumu; 

5.3. tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas 

sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā; 

5.4.darbspējīgā persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks 

atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37.panta pirmajai daļai. 

6. Sociālais dienests var atteikt maznodrošinātas ģimenes /personas statusa piešķiršanu, ja: 

6.1. ģimene /persona sniegusi nepatiesas vai nepilnīgas ziņas, atteikusies sniegt ziņas 

par ienākumiem, īpašumiem un citiem apstākļiem, kas raksturo ģimenes /personas 

spēju nodrošināt pamatvajadzības un iesaistīties pasākumos savas sociālās problēmas 

risināšanai; 

6.2. ģimene /persona atsakās vai nenodrošina dzīves apstākļu pārbaudi dzīvesvietā; 

6.3. nav iespējams noskaidrot ģimenes /personas patieso dzīvesvietu un ģimenes 

sastāvu. 

7. Sociālais dienests lēmumu par ģimenes /personas atbilstību maznodrošinātas ģimenes 

/personas statusam vai par atteikumu piešķirt maznodrošinātas ģimenes /personas statusu 

pieņem ne vēlāk kā mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas.  

8. Ja ģimene /persona atbilst maznodrošinātas ģimenes/personas statusam, sociālais dienests 

izsniedz rakstisku izziņu par atbilstību maznodrošinātas ģimenes /personas statusam. Par 

maznodrošinātu ģimene /persona tiek atzīta, sākot ar to mēnesi, kurā pieņemts lēmums par 

maznodrošinātas ģimenes /personas statusa piešķiršanu. 

9. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss šajos Noteikumos paredzētajā kārtībā tiek 

piešķirts: 

14.1. uz laiku līdz sešiem mēnešiem – ja vismaz viens no palīdzības pieprasītāja 

pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir darbspējas vecumā, izņemot nestrādājošas 

personas ar invaliditāti; 

14.2. uz laiku līdz divpadsmit mēnešiem – pārējos gadījumos. 

10. 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. 

11. Sociālais dienests pieņem lēmumu par piešķirtā maznodrošinātas ģimenes (personas) 

statusa anulēšanu, ja tas konstatē, ka ģimene (persona) nav ievērojusi šo noteikumu 

10.punkta prasību. 

III. Lēmuma pieņemšanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

12. Lēmumu par maznodrošinātās ģimenes /personas statusa piešķiršanu vai  atteikumu 

sagatavo saskaņā ar Administratīvā procesa likumu un citiem tiesību aktiem, to pieņem 

Sociālā dienesta sēdē un paraksta Sociālā dienesta vadītājs. 

13. Sociālais dienests pēc Administratīvā akta izdošanas pieprasītāju par ģimenes /personas 

atzīšanu par maznodrošinātu vai par atteikumu atzīt par maznodrošināto  informē 

Administratīvā procesa likumdošanā noteiktajā kārtībā. 



14. Sociālā dienesta lēmumu par ģimenes /personas atbilstību maznodrošinātas ģimenes 

/personas statusam, vai par atteikumu piešķirt maznodrošinātas ģimenes /personas statusu, 

kā arī  par piešķirtā maznodrošinātas ģimenes /personas statusa anulēšanu ir tiesības 

apstrīdēt Tērvetes novada domē viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, pēc 

adreses “Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.  

15. Tērvetes novada domes lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā 

noteiktajā kārtībā. 

IV. Noslēguma jautājumi 

 

16. Saistošie noteikumi stājas spēkā  nākamajā dienā pēc to publicēšanas Tērvetes novada 

domes informatīvajā izdevumā „Laikam līdzi”.  

 

Domes  priekšsēdētāja                                                          D. Reinika  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


