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Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona
atzīstama par maznodrošinātu Valkas novadā
Izdoti pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 43.panta 3.daļu un likuma
„Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
14. panta sesto daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot
ģimene, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un
kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk – ģimene
(persona)) tiek atzīta par maznodrošinātu Valkas novadā, kā arī kārtību, kādā
novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais stāvoklis.
2. Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu , ja tās ienākumi uz katru ģimenes
locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 60 % no attiecīgā gada 1.janvārī spēkā
esošās minimālās darba algas valstī un ja:
2.1. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi un vērtspapīri;
2.2. tai nav parādsaistību, kā arī tā nav izsniegusi aizdevumus;
2.3. tai nepieder īpašums, kuru var izmantot ienākumu gūšanai;
2.4. tā nav noslēgusi uztura līgumu;
2.5. tā neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā.
3. Ģimenes (personas) ienākumu un materiālā stāvokļa atbilstību šajos noteikumos
noteiktajam līmenim novērtē un lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam pieņem Valkas novada sociālais
dienests (turpmāk –sociālais dienests), ja ģimene (persona) deklarējusi savu dzīvesvietu
Valkas novada pašvaldībā(turpmāk – pašvaldība).
II. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana
4. Ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam
sociālais dienests novērtē pēc iesnieguma saņemšanas par ģimenes (personas) atzīšanu
par maznodrošinātu.
5. Parakstot šo noteikumu 4.punktā minēto iesniegumu, iesniedzējs un viņa ģimenes
pilngadīgās personas sociālajam dienestam dod atļauju izmantot pašvaldības un valsts
datu reģistros pieejamo informāciju par ģimeni (personu).
6. Lai novērtētu ienākumus un materiālo stāvokli, iesniedzējs aizpilda un iesniedz
iztikas līdzekļu deklarāciju (1.pielikums) (turpmāk – deklarācija), kā arī iesniedz izziņas

par šo noteikumu 13.punktā minētajiem ienākumiem, ja nepieciešamā informācija nav
pašvaldības un valsts datu reģistros.
7. Deklarācijā iesniedzējs norāda ziņas par šo noteikumu 1.punktā minētajām
personām. Deklarāciju paraksta iesniedzējs, apliecinot deklarācijā norādīto ziņu
patiesumu.
8. Deklarācijā sniegtās ziņas sociālais 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 arī ziņas apliecinošus dokumentus un apsekojot ģimeni
(personu) dzīvesvietā (3.pielikums).
9. Pašvaldības sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc šo noteikumu 4.punktā
minētā iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam.
10. Ja ģimene (persona) atbilst maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam,
sociālais dienests izsniedz rakstisku izziņu par atbilstību maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusam (2.pielikums).
11. Ja vismaz viens no iesniedzēja pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir darbspējīgs,
izņemot nestrādājošas personas ar invaliditāti, maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusu nosaka uz trim mēnešiem pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas. Ja neviens no
iesniedzēja pilngadīgajiem ģimenes locekļiem nav darbspējīgs, ģimenē ir persona ar
invaliditāti vai bērns, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nosaka uz sešiem
mēnešiem.
12. Beidzoties šo noteikumu 11.punktā minētajam periodam, ģimenei (personai) var
atkārtoti noteikt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu pēc šo noteikumu
4.punktā minētā iesnieguma un 6.punktā minēto dokumentu iesniegšanas.
III.Nosacījumi ienākumu un materiālā stāvokļa novērtēšanai
13. Deklarācijā norāda šādus ģimenes (personas) ienākumus:
13.1. ienākumi no algota darba un pensija (ieskaitot piemaksu pie pensijas), valsts
sociālie pabalsti, atlīdzības, stipendijas, kompensācijas, uzturlīdzekļi, studējošo
kredīts, izņemot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 5.pantā
minētos ienākumus, – par pēdējiem trim mēnešiem;
13.2. ienākumi no saimnieciskās darbības, autoratlīdzības un honorāra,
nekustamās mantas nomas (īres) un atsavināšanas, kustamās mantas nomas un
atsavināšanas – par pēdējiem 12 mēnešiem;
13.3. saņemtie dāvinājumi, mantojumi, dividendes un laimesti – par pēdējiem 12
mēnešiem;
13.4. atsevišķi dzīvojoša laulātā vai bērna vecāka sniegtais materiālais atbalsts
ģimenei – par pēdējiem 12 mēnešiem;
13.5. citi ienākumi – par pēdējiem 12 mēnešiem.
14. Ienākumus deklarē apmērā, kas veidojas pēc valsts sociālo apdrošināšanas
iemaksu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa samaksas un noteikumu 17.punktā minēto
parādsaistību nomaksas.
15. Ja deklarācijas aizpildīšanas laikā ģimenei (personai) nav ienākumu no algota
darba vai beidzies termiņš, kurā saņemts vecāku pabalsts, persona atbrīvota no
brīvības atņemšanas soda izciešanas un citos gadījumos, kad nav ienākumu, bet
iepriekšējo triju mēnešu laikā ienākumi bija vienādi ar attiecīgā gada 1.janvārī spēkā
esošo minimālo mēneša darba algu vai mazāki par to, šo noteikumu 13.1.apakšpunktā
minētos ienākumus neņem vērā, novērtējot ģimenes (personas) ienākumus un
materiālo stāvokli.
16. Par naudas uzkrājumiem šo noteikumu izpratnē nav uzskatāmi naudas līdzekļu
uzkrājumi, kas ir mazāki par attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošo minimālo mēneša
darba algu.
17. Par parādsaistībām šo noteikumu izpratnē nav uzskatāmi studiju un studējošo
kredīti un kredīti mājokļa pielāgošanai invalīdiem, parāds par dzīvokļa īri,
apsaimniekošanas izdevumiem un komunālajiem pakalpojumiem, tajā skaitā elektrību
un gāzi, kā arī parāds par pacienta iemaksu vai pacienta līdzmaksājumu, saņemot no
valsts budžeta apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, kredīti, kas ņemti vienīgā

mājokļa iegādei, kā arī patēriņa kredīta ņēmēji, kuri objektīvu apstākļu dēļ nonākuši
maksātnespējas situācijā, ja šie kredīti nav ņemti gada laikā pirms iesnieguma
iesniegšanas brīža .
18. Par īpašumu šo noteikumu izpratnē nav uzskatāmi:
18.1. dzīvokļa iekārta, apģērbs un sadzīves priekšmeti, kas ģimenei (personai)
pieder maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanas laikā;
18.2. nekustamais īpašums vai tā daļa vai kustamā manta, kuru izmanto ģimenes
(personas) pamatvajadzību (uzturs, miteklis, apģērbs) nodrošināšanai;
18.3. viens transportlīdzeklis, kuru izmanto ģimenes locekļu vai personas ikdienas
vajadzību nodrošināšanai (nokļūšanai līdz darba vietai vai izglītības iestādei) un
kurš personas īpašumā ir ilgāk par 3._gadiem.
IV. Kārtība, kādā var apstrīdēt un pārsūdzēt lēmumu par atbilstību
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam
19. Ja ģimene (persona) neatbilst maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam un
nav ievērotas šajos noteikumos minētās prasības, sociālais dienests pieņem lēmumu
par atteikumu piešķirt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu.
20.Sociālā dienesta lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību vai neatbilstību
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam var apstrīdēt Valkas novada domē.
Valkas novada domes pieņemto lēmumu ģimene (persona) var pārsūdzēt tiesā
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

K.Albergs

Pielikums Nr.1
Valkas novada domes 2009.gada 23.decembra
saistošiem noteikumiem Nr.15

IZTIKAS LĪDZEKĻU DEKLARĀCIJA
Uzglabājama piecus gadus
IESNIEGTA 2009.GADA_____________________________________
LŪDZU NOVĒRTĒT MANU UN DEKLARĀCIJĀ NORĀDĪTO ĢIMENES LOCEKĻU ATBILSTĪBU
MAZNODROŠINĀTAS ĢIMENES (PERSONAS) STATUSAM. PAR SEVI UN PĀRĒJĀM
PERSONĀM, AR KURĀM MAN IR KOPĒJI IZDEVUMI PAR UZTURU UN KURAS MITINĀS VIENĀ
MĀJOKLĪ___________________________________________________________, SNIEDZU ŠĀDAS ZIŅAS:
(DZĪVESVIETAS ADRESE)
1.IESNIEDZĒJS UN PERSONAS, KURAS DZĪVO KOPĀ AR
RADNIECĪBA
NR.
VĀRDS, UZVĀRDS PERSONAS ATTIECĪBĀ
KODS
PRET
IESNIEDZĒJU

IESNIEDZĒJU
NODARBOŠANĀS
/IENĀKUMU
GŪŠANAS VEIDS

VIDĒJIE
IENĀKUMI
MĒNESĪ (LS)

2.STRĀDĀJOŠO DARBAVIETAS:
NR.

VĀRDS, UZVĀRDS

DARBAVIETAS NOSAUKUMS,ADRESE

3. NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS
NR.

ĪPAŠNIEKS
(VĀRDS,UZVĀRDS)

VEIDS,PLATĪBA

ADRESE

VAI TIEK IZMANTOTS PAMATVAJADZĪBU NODROŠINĀŠANAI

4.KUSTAMĀ MANTA (PIEMĒRAM, TRANSPORTLĪDZEKĻI, RAŽOŠANAS LĪDZEKĻI UN
IEKĀRTAS, TEHNIKA, PRODUKTĪVIE MĀJLOPI)
KUSTAMĀS
DAUDZUMS
VAI
NR. ĪPAŠNIEKS MANTAS VEIDS
(TRANSPORTLĪDZEKLIM TIEK IZMANTOTS
(VĀRDS,
(TRANSPORTLĪDZEKLIM IZLAIDES UN
PAMATVAJADZĪBU
UZVĀRDS)
MARKA)
REĢISTRĀCIJAS GADS) NODROŠINĀŠANAI

5.NOSLĒGTIE UZTURA LĪGUMI
NR. KAS NOSLĒDZIS
AR KO LĪGUMS NOSLĒGTS
LĪGUMU
(VĀRDS, UZVĀRDS,
(VĀRDS, UZVĀRDS) PERSONAS KODS)

KAD UN PAR KO LĪGUMS
NOSLĒGTS (LĪGUMA OBJEKTS)

6.PARĀDSAISTĪBAS UN AIZDEVUMI
NR VĀRDS,UZVĀRDS PARĀDSAISTĪBAS VAI AIZDEVUMA VEIDS,SUMMA(LS)UN ILGUMS

7.VĒRTSPAPĪRI UN NAUDAS LĪDZEKĻU UZKRĀJUMI DEKLARĀCIJAS SASTĀDĪŠANAS
LAIKĀ
NR.
ĪPAŠNIEKS (VĀRDS,UZVĀRDS)
VEIDS
VĒRTĪBA (LS)

8.ĢIMENES LOCEKĻI,KURI DEKLARĀCIJAS IESNIEGŠANAS BRĪDĪ DZĪVO ATSEVIŠĶI:
NR. VĀRDS,
PERSONAS RADNIECĪBA
NODARBOŠANĀS/ DZĪVESVIETAS
UZVĀRDS
KODS
ATTIECĪBĀ PRET
IENĀKUMU VEIDS ADRESE
IESNIEDZĒJU

APLIECINU, KA DEKLARĀCIJĀ NORĀDĪTĀS ZIŅAS IR PILNĪGAS UN PATIESAS.
_____________________________________________________________
_________________________
(IESNIEDZĒJA VĀRDS, UZVĀRDS)

(PARAKSTS)

__________________________
(DATUMS)

DEKLARĀCIJU PIEŅĒMA SOCIĀLĀ DARBA SPECIĀLISTS
___________________________________________________________
______________________
(VĀRDS UZVĀRDS)
(PARAKSTS)
____________________________(DATUMS)

Pielikums Nr.2
Valkas novada domes 2009.gada 23.decembra
Saistošiem noteikumiem Nr.15

LATVIJAS REPUBLIKA
VALKAS NOVADA DOME
SOCIĀLAIS DIENESTS
Rūjienas iela 3D, Valka, LV-4701; tālr.64722233, 4725937; 4725940; 4725939
Datums___________________
Valkā
Nr.________
IZZIŅA
par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam
Valkas novada domes Sociālais dienests apliecina,
ka__________________________________________________________________________
VĀRDS, UZVĀRDS, PERSONAS KODS

________

deklarētā dzīvesvieta Valkas novada , _________________________________________,
ir piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss atbilstoši Valkas novada domes
2009.gada ___________ Saistošajiem noteikumiem Nr.__”Kārtība kādā ģimene vai atsevišķi
dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Valkas novadā”.
Maznodrošinātas ģimenes ( personas) statuss piešķirts uz laika posmu no __________. līdz
_____________.
Valkas novada domes
Sociālā dienesta vadītāja
z.v.

Pielikums Nr.3
Valkas novada domes 2009.gada 23.decembra
Saistošiem noteikumiem Nr.15

Valkas novada domes Sociālais dienests
APMEKLĒJUMS DZĪVESVIETĀ
________________________________________
(vārds, uzvārds)

____________________________________
(adrese)

telefons _______________________durvju kods ______________________________________
Apmeklējuma iemesls:
Apmeklējuma laikā konstatētais:
Dzīvokļa labiekārtojums:
Apkure
Ūdens
Tualete
dzīvoklī
ārā
centrālā
vietējā
aukstais
malka ogles gāze
siltais
kāpņu
telpā/koridorā
elektrība
Krāšņu
sk.__
Problēmu atrisināšanas iespējas klienta skatījumā:

Vanna/duša
dzīvoklī
nav
koplietošanas

Klienta paraksts:__________________________________ Datums: __________________
Apsekošanā ____._____________. 200__. Piedalījās:
Vārds, uzvārds
Amats
Paraksts

balona gāze
malkas plīts

