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                                 SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.11/2014 
 

KĀRT ĪBA, K ĀDĀ Ģ IMENE VAI ATSEVIŠĶ I DZ ĪVOJOŠA 
PERSONA ATZ ĪSTAMA PAR MAZNODROŠIN ĀTU 

ALSUNGAS NOVAD Ā 
 

 Izdot i  saskaņā  ar Latv i jas Republ ikas l ikuma  
”Par pašv ald ībām” 43.  panta t rešo da ļu, l ikuma 

„Par pal īdz ību dz īv ok ļa jautā jumu risināšanā”  14.panta sesto da ļu 
 
 

I  Vispārīgie jaut ājumi 
 

1.  Saistošie noteikumi nosaka ienākumu un materiā lā  stāvok ļa līmeni, kuru 
nepārsniedzot ģ imene, kas sastāv no laulā ta j iem, personām, kurām ir kopē j i  
izdevumi par uzturu un kuras mit inās vienā  mā joklī,  vai atsevišķ i  dz īvojoša 
persona (turpmāk – ģ imene (persona) Alsungas  novadā  t iek atz īta par 
maznodrošinā tu, kā  arī kārt ību, kādā  novērtē jami ģ imenes (personas) 
ienākumi un materiā l ie resursi.  

2.  Ģ imenes (personas), kuru deklarētā  dz īvesvieta ir Alsungas novads, 
ienākumus un materiā lo resursu atbilst ību šajos noteikumos noteiktajam 
līmenim novērtē  un lēmumu par ģ imenes (personas) atbilst ību 
maznodrošinā tas ģ imenes (personas) statusam pieņem Alsungas novada 
domes sociā la is dienests (turpmāk – Sociā la is dienests). 

3.  Atbilst ību maznodrošinā tas ģ imenes (personas) statusam novērtē , 
pamatojot ies uz iesniegumu un normat īvajos aktos noteiktā  kārt ībā  a izpild īto  
izt ikas l īdzek ļu deklarāciju, kuru iesniedz viens no ģ imenes locek ļ iem vai  
atsevišķ i  dz īvojoša persona (turpmāk – piepras ītā js).  

 
 
 
 
 



I I Ienākumu un mater i ā lo resursu nov ēr t ēšana 
 

4.  Lai t iktu novērtē t i  ienākumi un materiā l ie resursi,  piepras ītā js aizpi lda izt ikas 
līdzek ļu deklarāciju (turpmāk – deklarācija),  kā  arī iesniedz Sociā la jam 
dienestam dokumentus, kas apliecina deklarācijā  noteiktās ziņas. 

5.  Deklarācijā  p iepras ītā js norāda ienākumus un materiā los resursus atbilstoši 
normat īvajiem aktiem par kārt ību, kādā  ģ imene vai atsevišķ i  dz īvojoša 
persona atz īstama par trūc īgu. 

6.  Piepras ītā js normat īvajos aktos noteiktā  kārt ībā  ir atbild īgs par deklarācijā  
norād īto ziņu patiesumu. 

7.  Sociā la is dienests pārbauda deklarācijā  sniegtās ziņas, pamatojot ies uz 
valsts un pašvald ību inst itūciju, kā arī citu juridisko un f izisko personu rīc ībā  
esošo informāciju, nepieciešamības gad ī jumā  novērtē jot  piepras ītā ja 
sadz īves apstāk ļus. 

 
I I I Ienākumu un materi ā lā  st āvok ļa l īmenis, kuru nep ārsn iedzot ģ imene 

(persona) atz īstama par maznodrošin ā tu 
 

8.  Ģ imene (persona) atz īstama par maznodrošinā tu, ja tās ienākumi uz katru 
ģ imenes locekli (vai personas ienākumi) pēdē jo trīs mēnešu laikā  
nepārsniedz EUR 200  (divi simti euro). 

9 .  Atbilst ību maznodrošinā tas ģ imenes (personas) statusam izvērtē  analoģ iski 
trūc īgas ģ imenes (personas) statusa noteikšanai.  Maznodrošinā tas ģ imenes 
(personas) statusa noteikšanai piemēro Latvijas Republikā  spēkā  esošos 
normat īvos aktus par ģ imenes (personas) atz īšanu par trūc īgu un atbilstošos 
Alsungas novada pašvald ības saistošos noteikumus.  

 
IV Lēmuma par maznodrošin ā tas ģ imenes (personas) statusa 

pieš ķ iršanu pie ņemšanas un pazi ņošanas k ārt ība 
 

10.  Sociā la is dienests 10 darba dienu laikā  pēc šo noteikumu II noda ļā  minē to 
ziņu saņemšanas un to pārbaudes paziņo piepras ītā jam lēmumu par 
maznodrošinā tas ģ imenes (personas) statusa piešķ iršanu vai atteikumu 
piešķ irt  maznodrošinā tas ģ imenes (personas) statusu.  

11.  Maznodrošinā tas ģ imenes (personas) statuss t iek piešķ irts:  
11.1.  uz sešiem mēnešiem – ja kaut viens no pilngad īgajiem ģ imenes 

locek ļ iem ir darbspē jīgs vai persona ir darbspē jīga; 
11.2.  uz divpadsmit mēnešiem – ja neviens no pilngad īgajiem ģ imenes 

locek ļ iem nav darbspē jīgs vai persona ir darbnespē jīga. 
12.Sociā la is dienests piepras ītā jam izsniedz izziņu par atbilst ību 

maznodrošinā tas ģ imenes (personas) statusam. 
13.Ja Sociā la is dienests pieņēmis lēmumu par atteikumu piešķ irt  

maznodrošinā tas ģ imenes (personas) statusu, piepras ītā js rakstveidā  t iek 
informē ts par lēmuma pieņemšanu un lēmuma apstrīdēšanas un 
pārsūdzēšanas kārt ību. 

 
V Lēmuma apstr īdēšanas un p ārs ūdzēšanas k ārt ība 

 
14.  Lēmumu par maznodrošinā tas ģ imenes (personas) statusa piešķ iršanu vai 

atteikumu to piešķ irt  var apstrīdē t  Alsungas novada domē .  
15.  Alsungas novada domes lēmumu par apstr īdē to administrat īvo aktu 

piepras ītā js var pārsūdzē t  Administrat īvajā  t iesā .  
 

                 
  VI Noslēguma jaut ājumi 



 
16 .  Noteikumi t iek publicē t i  pašvald ības informat īvajā  izdevumā „Alsungas 

ziņas” un ievietot i pašvald ības mā jas lapā www.alsunga.lv 
17.  Noteikumi stā jas spēkā  nākošajā  d ienā  pēc to publicēšanas l ikuma „Par 

pašvald ībām” 45.panta noteiktajā  kārt ībā .  
 
 
Priekšsēdē tā js      A.Sokolovskis 
 
 
 
 
 
 
 
 


