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SALAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.4

„Par maznodrošināta ģimenes (personas) statusa noteikšanu”
Izdoti saskaņā ar
likuma „Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu
I. Vispārīgie noteikumi
1. Noteikumi nosaka:
1.1. ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot, ģimene vai atsevišķi
dzīvojoša persona (turpmāk tekstā – ģimene (persona)) atzīstama par maznodrošinātu;
1.2. kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais stāvoklis.
II. Ienākumu un materiālā stāvokļa līmenis, kuru nepārsniedzot,
ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu
2. Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja:
2.1.tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 250,00 euro;
(Grozīts ar 30.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.4)

2.2.tai nepieder īpašums, kuru var izmantot ienākumu gūšanai;
2.3.tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi;
2.4.tā nav izsniegusi aizdevumu;
2.5.tā nav noslēgusi uztura līgumu;
2.6.tā neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā, izņemot gadījumus, kad personai,
kura atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē, nepieciešama
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izziņa, lai reģistrētos palīdzības reģistrā pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājumu risināšanā.
III. Ienākumu un materiālā stāvokļa novērtēšana
3. Persona, kura pieprasa maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, iesniedz Salas novada
pašvaldības sociālajā dienestā (turpmāk tekstā – sociālais dienests) iesniegumu, iztikas
līdzekļu deklarāciju (turpmāk tekstā – deklarācija), dokumentus, kas apliecina deklarācijā
norādīto ziņu patiesumu, par visām personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras
mitinās vienā mājoklī, kā arī par atsevišķi dzīvojošu ģimenes locekli.
4. Sociālais dienests pārbauda deklarācijā sniegtās ziņas, izmantojot valsts un pašvaldību
institūciju informāciju, novērtē dzīves apstākļus.
5. Sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc 3.punktā minēto dokumentu saņemšanas
pieņem lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusam.
IV. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršana
6.

Ja vismaz viens no iesniedzēja pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir darbspējas vecumā,
izņemot nestrādājošas personas ar invaliditāti, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu
nosaka

uz
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mēnešiem,

pārējos

gadījumos

–

uz
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mēnešiem.

(31.07.2014. saistošo noteikumu Nr.4 redakcijā)

7. Sociālais dienests izsniedz izziņu par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusam.
V. Sociālā dienesta lēmuma pārsūdzēšanas kārtība
8. Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Salas novada domē.
9. Salas novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
VI. Pārejas noteikumi
10. Šie noteikumi stājas spēkā pēc publicēšanas Salas novada domes informatīvajā izdevumā.
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