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SAISTOŠIE NOTEIKUMI  

Alūksnē 

2021. gada 28. janvārī                                                     Nr.2/2021 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Alūksnes novada domes 

28.01.2021. lēmumu Nr. 19 

           (protokols Nr.1, 20.punkts) 

 

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu Alūksnes novadā  
 

 Izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 14. panta sesto daļu un Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta trešo 

daļu 

 

1. Saistošie noteikumi “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu 

Alūksnes novadā” nosaka ienākumu slieksni, kuru nepārsniedzot, mājsaimniecība, kas 

sastāv no vairākām personām, kuras dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz izdevumus vai 

viena persona, kura saimnieko atsevišķi, tiek atzīta par maznodrošinātu Alūksnes novadā. 

2. Maznodrošinātas mājsaimniecības statusu nosaka mājsaimniecības personai vai personām, 

kuras deklarējušas savu dzīvesvietu Alūksnes novada administratīvajā teritorijā. 

3. Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde maznodrošinātas mājsaimniecības statusa 

izvērtēšanā piemēro Ministru kabineta noteikumus par mājsaimniecības materiālās 

situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu.  

4. Mājsaimniecība atzīstama par maznodrošinātu, ja ienākumu slieksnis pirmajai vai 

vienīgajai personai mājsaimniecībā ir 327,00 euro un pārējām personām mājsaimniecībā 

229,00 euro par katru personu. 

5. Atzīt par spēku zaudējušiem Alūksnes novada domes 2020. gada 30. aprīļa saistošos 

noteikumus Nr. 14/2020 “Par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa 

noteikšanu Alūksnes novadā”. 
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Paskaidrojuma raksts 

Alūksnes novada domes saistošo noteikumu projektam “Par  

maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu Alūksnes novadā”  

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums  

Šobrīd Alūksnes novada pašvaldībā ir spēkā 2020. gada 30. aprīļa 

Alūksnes novada domes saistošie noteikumi Nr. 14/2020 “Par 

trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu 

Alūksnes novadā”. 

Pamatojoties uz grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likumā par minimālo ienākumu sliekšņu noteikšanu 

maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanai no 

2021. gada 1.janvāra, katra pašvaldībai ir tiesīga noteikt 

maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni. Tādēļ ir 

nepieciešami jauni saistošie noteikumi “Par maznodrošinātas 

mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu Alūksnes novadā”, 

lai pašvaldība noteiktu maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu 

slieksni mājsaimniecības pirmajai vai vienīgajai personai un 

pārējām personām mājsaimniecībā.  

Saistošo noteikumu grozījumus sagatavot nav lietderīgi, jo esošajos 

saistošajos noteikumos ir būtiski liels grozījumu normu apjoms. 

2. Īss saistošo 

noteikumu projekta 

satura izklāsts 

Saistošo noteikumu projektā noteikts materiālā stāvokļa līmenis un 

ienākumu slieksnis, kuru nepārsniedzot, mājsaimniecība atzīstama 

par maznodrošinātu. 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības 

budžetu  

Iespējams palielināsies pabalstu saņēmēju skaits sakarā ar 

maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa 

paaugstināšanu, bet Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes rīcībā 

nav informācijas par mājsaimniecību skaitu, kam varētu būt 

Noteikumos minēto ienākumu apmērs. 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Projekts šo jomu neskar 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

1) Visas personas, kuras skar šo noteikumu piemērošana, var 

griezties Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldē, Lielā Ezera ielā 

11, Alūksnē, Alūksnes novadā, vai Alūksnes novada pašvaldībā, 

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā. 

2) Ja saistošo noteikumu projekts skar administratīvās procedūras, 

privātpersonas, pēc attiecīgā Alūksnes novada domes lēmuma 

saņemšanas, šo lēmumu var pārsūdzēt mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās datuma Administratīvajā rajona tiesā, Voldemāra Baloža 

ielā 13A, Valmierā, LV-4201.  



3) Saistošie noteikumi tiks publicēti Alūksnes novada pašvaldības 

informatīvajā izdevumā “Alūksnes Novada Vēstis” un ievietoti 

Alūksnes novada pašvaldības interneta mājas lapā www.aluksne.lv. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas.  
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