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LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģistrācijas Nr. 90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, e-pasts dome@aluksne.lv 
AS „SEB banka” ALŪKSNES FILIĀLE, KODS  UNLALV2X 

BUDŽETA KONTS Nr. LV58 UNLA 0025 0041 3033 5  
Alūksnē 

2009.gada 17.septembrī                   Saistošie noteikumi Nr. 8/2009 

Alūksnē                       apstiprināti ar Alūksnes novada  

       domes 17.09.2009. lēmumu Nr.205 

 (protokols Nr.8, 60.p.) 

 

 

Par maznodrošinātas personas (ģimenes)  

statusa noteikšanu Alūksnes novadā 
  

 Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 7. un 9.punktu, 43.panta trešo daļu, 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 – persona (ģimene)) atzīstama  par maznodrošinātu; 

1.2.kārtību, kādā novērtējami personas (ģimenes) ienākumi un materiālais stāvoklis. 

 

II Ienākumu un materiālā stāvokļa līmenis,  

kuru nepārsniedzot, persona (ģimene)  

atzīstama par maznodrošinātu 

2. Persona (ģimene) atzīstama par maznodrošinātu, ja: 

2.1.tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 60% (sešdesmit 

procenti) no attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās minimālās darba algas apmēra valstī; 

2.2.tai nepieder īpašums, kuru var izmantot ienākumu gūšanai un kura nekustamā īpašuma 

kadastra vērtība nepārsniedz Ls 3000,-; 

2.3.tai nav parādsaistību, izņemot studiju un studējošo kredītu, kredītu mājokļa pielāgošanai 

invalīdam, kredītu vienīgā mājokļa, kas ir personas (ģimenes) deklarētā dzīvesvieta, iegādei;  

2.4.tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi; 

2.5.tā nav izsniegusi aizdevumu; 

2.6.tā nav noslēgusi uztura līgumu; 

2.7.tā neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā, izņemot gadījumus, kad personai, kura 

atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē, nepieciešama izziņa, lai 
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reģistrētos palīdzības reģistrā pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu 

risināšanā. 

III Ienākumu un materiālā stāvokļa novērtēšana 

3. Personas (ģimenes) ienākumus un materiālā stāvokļa atbilstību šajos noteikumos noteiktajam 

līmenim novērtē un 10 dienu laikā pieņem lēmumu par personas (ģimenes) atbilstību 

maznodrošinātas personas (ģimenes) statusam Alūksnes novada Sociālais dienests (turpmāk 

tekstā – Sociālais dienests). 

4. Sociālais dienests maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa noteikšanā izmanto Latvijas 

Republikas Ministru kabineta noteikumos Nr.502 „Kārtība, kādā novērtējami 

maznodrošinātas personas ienākumi un materiālais stāvoklis” noteiktajā kārtībā. 

5. Persona, kura pieprasa maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu, iesniedz Sociālajā 

dienestā iesniegumu, ienākumu un materiālā stāvokļa deklarāciju (turpmāk tekstā – 

deklarācija), dokumentus, kas apliecina deklarācijā norādīto ziņu patiesīgumu, par visām 

personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, kā arī par 

atsevišķi dzīvojošu ģimenes locekli.  

6. Sociālais dienests pārbauda deklarācijā sniegtās ziņas, izmantojot valsts un pašvaldību 

institūciju informāciju, novērtē dzīves apstākļus (izņemot gadījumus, kad personai nav 

noteiktas dzīvesvietas). 

IV Maznodrošinātas personas (ģimenes) 

statusa piešķiršana 
  

7. Maznodrošināta personas (ģimenes) statuss tiek piešķirts: 

7.1.uz trīs mēnešiem – ja kaut viens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir darbspējīgs; 

7.2.uz sešiem mēnešiem – ja neviens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem nav darbspējīgs. 

8. Sociālais dienests izsniedz izziņu par atbilstību maznodrošinātas personas (ģimenes) statusam 

(pielikumā), ja tā nepieciešama dzīvokļa jautājuma risināšanai vai sociālās palīdzības 

saņemšanai. 

9. Maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu var piešķirt atkārtoti, vēlreiz veicot šo noteikumu 

III daļā minētās darbības. 

 

V Sociālā dienesta lēmuma pārsūdzēšanas kārtība 
 

10. Sociālā dienesta lēmumu par atbilstību maznodrošinātas personas (ģimenes) statusam var 

apstrīdēt Alūksnes novada domē viena mēneša laikā. 

11. Alūksnes novada domes lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā Administratīvajā rajona 

tiesā. 

  

VI Pārejas noteikumi 

 
12. Šie noteikumi stājas spēkā 2009.gada 1.oktobrī. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                              A.FOMINS
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Pielikums 

Alūksnes novada pašvaldības 

17.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2009 

Par maznodrošinātas personas (ģimenes)  

statusa noteikšanu Alūksnes novadā 
 

 

 

 

        

IZZIŅA 

Alūksnē 

par atbilstību maznodrošinātas personas (ģimenes) statusam 

 

___. ___. 200__.           Nr. ___ 

 

Alūksnes novada Sociālais dienests apliecina, ka ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, 

kuras deklarētā dzīvesvieta ir Alūksnes novada administratīvajā teritorijā, 

___________________________________________________________________________, 
                                                 (adrese) 

Un kuras sastāvā ir šādi ģimenes locekļi: 

- _____________________ 
  (vārds, uzvārds) (personas kods) 

- _____________________ 
   (vārds, uzvārds) (personas kods) 

- _____________________ 
   (vārds, uzvārds) (personas kods) 

 

Piešķirts maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss atbilstoši Alūksnes novada pašvaldības __. 

__.200__. saistošajiem noteikumiem Nr. ____”Par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa 

noteikšanu Alūksnes novadā”. 

Maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss piešķirts uz laiku no __. ____. 200__. līdz __. 

____200__. 

 

Sociālā dienesta vadītājs  ________________           ______________                    

 
(sagatavotāja uzvārds un 

 Dienesta tālruņa numurs) 

 

 




