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„Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Valkas novadā” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma  

„Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 
14.panta sesto daļu  

 

1. Saistošie noteikumi nosaka kritērijus un kārtību, kādiem jāatbilst ģimenei (personai), lai varētu saņemt 

maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu Valkas novadā. 

2. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu piešķir ģimenei (personai), ja tās ienākumi katram 

ģimenes loceklim pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 175 eiro, tādā kārtībā, kāda noteikta spēkā 

esošajos Ministru kabineta noteikumos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 

trūcīgu. 

3. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem 

piešķir Valkas novada sociālais dienests. 

4. Ģimenei (personai), kura atzīta par maznodrošinātu personu, tiek izsniegta šo statusu apliecinoša 

izziņa. 

5. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī. 

 
Valkas novada domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)    V.A.Krauklis 
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Valkas novada domes saistošo noteikumu  Nr.__ 
„Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa Valkas novadā” 

paskaidrojuma raksts 
 

Pašreizējās situācijas raksturojums  Latvijas Republikas likuma „Par palīdzību dzīvokļa 
jautājuma risināšanā” 14.panta 6.daļa nosaka, ka par 
maznodrošinātu atzīstama persona, kuras ienākumi un materiālais 
stāvoklis nepārsniedz attiecīgās pašvaldības domes noteikto 
līmeni, kas savukārt nedrīkst būt zemāks par trūcīgas personas 
ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kādu, pamatojoties uz 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, noteicis 
Ministru kabinets. 

Pašlaik spēkā esošie Valkas novada domes saistošie 
noteikumi  Nr.18 „Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusa piešķiršanu Valkas novadā” ar 2018.gada 
1.janvāri zaudēs spēku, jo stāsies spēkā grozījumi Ministru 
kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.299 “Noteikumi par 
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”, 
kuros ir svītrots likuma 17. punkts, kas iepriekš atļāva pašvaldībām 
savos saistošajos noteikumos noteikt ikmēneša kredītmaksājuma 
apmēru, par kuru pašvaldības sociālais dienests samazina 
ienākumu summu, aprēķinot vidējos ienākumus un 19.4.punkts 
izteikts citā redakcijā, kurš iepriekš atļāva pašvaldībām saistošajos 
noteikumos noteikt kustamo un nekustamo īpašumu, kas varēja būt 
trūcīgas personas īpašumā. 

 

Īss projekta satura izklāsts  Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek atzīti par spēku zaudējušiem 
Valkas novada domes 2012. gada 30. augusta saistošie noteikumi 
Nr.18  „Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statusa piešķiršanu Valkas novadā”, atbilstoši grozījumiem 
2010.gada 30.marta Ministru kabineta noteikumos Nr.299 
“Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu 
par trūcīgu”, kuri stāsies spēkā 2018.gada 1.janvārī. 
Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek noteikts maznodrošinātas 
ģimenes (personas) statuss Valkas novadā, atbilstoši Latvijas 
Republikas likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 
14.panta 6.daļai. 

Saistošo noteikumu projekta 
iespējamā ietekme uz pašvaldības 
budžetu  

Saistošie noteikumi var nedaudz palielināt pašvaldības budžeta 
izdevumus, jo ir mainīts maznodrošinātas personas ienākumu 
līmenis no 170,74 eiro uz 175 eiro. 

 

Saistošo noteikumu projekta 
iespējamā ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā 

Saistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā. 

Saistošo noteikumu projekta 
iespējamā ietekme uz 
administratīvajām procedūrām  

Saistošie noteikumi neietekmēs administratīvās procedūras. 

Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām saistībā ar Saistošo 
noteikumu projektu  

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. 
  

 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts)   V.A.Krauklis  

 

https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums

