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S A I S T O Š I E     N O T EI K U M I  
Valkā 

2012.gada 30.augustā                                                                                              Nr.18 
 

APSTIPRINĀTI 
ar Valkas novada domes 

2012. gada 30.augusta lēmumu 
(sēdes protokols Nr.10,9.§) 

 

 „Par trūcīgas un maznodrošinātas ăimenes (personas) statusa piešėiršanu  
Valkas novadā” 

        Izdoti saskaĦā ar likuma  
„Par palīdzību dzīvokĜa jautājuma risināšanā” 14.panta 6.daĜu  

 un Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr.299  
„Noteikumi par ăimenes vai atsevišėi dzīvojošas 

personas atzīšanu par trūcīgu” 17.punktu un 19.4.apakšpunktu 
 

1. Saistošie noteikumi nosaka:  
1.1. kritērijus ăimenes (personas) kustamajam un nekustamajam īpašumam, kas saskaĦā ar 

Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ăimenes vai atsevišėi 
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4.apakšpunktu nav uzskatāmi par īpašumu, 
novērtējot ăimenes (personas) atbilstību trūcīgas ăimenes (personas) statusam Valkas 
novadā; 

1.2. ikmēneša kredītmaksājumu apmēru personai (ăimenei), par kuru Valkas novada sociālais 
dienests samazina ienākumu summu, aprēėinot vidējos ienākumus saskaĦā ar Ministru 
kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ăimenes vai atsevišėi dzīvojošas 
personas atzīšanu par trūcīgu” 17.punktu; 

2. Novērtējot atbilstību trūcīgas ăimenes (personas) statusam Valkas novadā netiek Ħemts vērā šāds 
īpašums: 

2.1. zeme un ēkas, kuru kopējā kadastrālā vērtība nepārsniedz Ls 15000.00 (piecpadsmit 
tūkstoši lati) un kas tiek izmantotas ăimenes (personas) pamatvajadzību apmierināšanai; 

2.2. viena garāža, viens motocikls, viena laiva, kas ir ăimenes (personas) īpašumā, kā arī viens 
velosipēds, mopēds katram ăimenes loceklim; 

2.3. viens automobilis, kurš ăimenei (personai) ir īpašumā ilgāk par vienu gadu pirms 
iesnieguma iesniegšanas brīža un kurš ir vecāks par 3 gadiem; 

2.4. vairāki transporta līdzekĜi, ja uz tiem normatīvo aktu kārtībā uzlikts liegums un ir 
pierādāms, ka šie transporta līdzekĜi netiek izmantoti vai dabā neeksistē; 

2.5. otrs nekustamais īpašums vai tā daĜa, kur savu dzīvesvietu deklarējis un faktiski dzīvo kāds 
no iesniedzēja (iesniedzēja ăimenes locekĜa) pirmās pakāpes radiniekiem – vecāki, 
pilngadīgie bērni, ja tiem nav citas dzīvojamās platības. 

3. Novērtējot atbilstību trūcīgas ăimenes (personas) statusam Valkas novadā ienākumi tiek samazināti 
par ikmēneša kredītmaksājumu Ls 50.00 (piecdesmit lati), ja kredīts ir Ħemts vienīgā mājokĜa 
iegādei vai izglītībai. 

4. Maznodrošinātas ăimenes (personas) statusu piešėir ăimenei (personai), ja tās ienākumi katram 
ăimenes loceklim pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz Ls 120.00 (viens simts divdesmit lati), tādā 
kārtībā, kāda noteikta spēkā esošajos Ministru kabineta noteikumos par ăimenes vai atsevišėi 
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu un šajos saistošajos noteikumos noteiktajā izvērtēšanas 
kārtībā. 

5. Atzīt par spēku zaudējušiem Valkas novada domes 2010.gada 26.augusta saistošos noteikumus 
Nr.35 „Par kritēriju noteikšanu īpašumam, novērtējot atbilstību trūcīgas ăimenes (personas) statusam 
un maznodrošinātas personas ienākumu līmeĦa noteikšana Valkas novadā”. 

6. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas laikrakstā ”Valkas 
Novada Vēstis”. 
 

Valkas novada domes priekšsēdētājs                            K.Albergs 
03.09.2012. 
 

 



 

 

Saistošo noteikumu Nr.18 
„Par trūcīgas un maznodrošinātas ăimenes (personas) statusa  piešėiršanu Valkas novadā”  

 paskaidrojuma raksts 
 
 

Paskaidrojuma raksta sadaĜas Norādāmā informācija 
 

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

2012.gada 1.jūnijā stājās spēkā Ministru kabineta 2012.gada 29.maija 
noteikumi Nr.366 „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta 
noteikumos Nr.299 "Noteikumi par ăimenes vai atsevišėi dzīvojošas personas 
atzīšanu par trūcīgu", kas atĜauj pašvaldības saistošajos noteikumos noteikt 
kustamo un nekustamo īpašumu, kurš netiek Ħemts vērā izvērtējot ăimenes 
(personas) atbilstību trūcīgas ăimenes (personas) statusam, kā arī noteikt 
ikmēneša kredītmaksājumu apmēru, par kuru pašvaldības sociālais dienests 
samazina ienākumu summu, aprēėinot klienta vidējos ienākumus. Iepriekš 
minētie MK noteikumi atĜauj trūcīgas ăimenes (personas) statusu piešėirt uz 
laiku no 3 – 6 mēnešiem, tādēĜ saistošajos noteikumos ir jāatrunā uz kādu 
periodu un kādām iedzīvotāju grupām tiks piešėirts trūcīgas 
ăimenes(personas) statuss. 
ĥemot vērā to, ka pieaug izmaksas maksājumiem dzīvokĜa (mājokĜa)  
uzturēšanai un tiesības saĦemt palīdzību no pašvaldības ir arī 
maznodrošinātām ăimenēm(personām), nepieciešams pieĦemt iedzīvotājiem 
labvēlīgākus noteikumus un paaugstināt ienākumu robežu no 108 latiem, kā 
tas bija noteikts Valkas novada domes 2010.gada 26.augusta saistošajos 
noteikumos Nr.35 „Par kritēriju noteikšanu īpašumam, novērtējot atbilstību 
trūcīgas ăimenes (personas) statusam  un maznodrošinātas personas 
ienākumu līmeĦa noteikšana Valkas  novadā” uz 120 latiem vienai personai. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka:  
1. kritērijus ăimenes (personas) kustamajam un nekustamajam 

īpašumam, kas nav uzskatāmi par īpašumu, novērtējot ăimenes 
(personas) atbilstību trūcīgas ăimenes (personas) statusam Valkas 
novadā. 

2. ikmēneša kredītmaksājumu apmēru personai (ăimenei), par kuru 
Valkas novada sociālais dienests samazina ienākumu summu, 
aprēėinot vidējos ienākumus,  

3. kritērijus pēc kuriem tiek noteikts laika periods, uz kuru tiek piešėirts 
trūcīgas ăimenes (personas) statuss, 

4. kritērijus pēc kuriem tiek piešėirts maznodrošinātas ăimenes 
(personas) statuss. 

 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumi Nr.299 "Noteikumi par 
ăimenes vai atsevišėi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" iepriekšējā 
redakcijā bija spēkā normas, kuras tiek iestrādātas pašvaldības saistošajos 
noteikumos, līdz ar to nav pamata uzskatīt, ka trūcīgo ăimeĦu (personu) 
skaits palielināsies. Tiek samazināts arī periods uz kādu piešėir trūcīgas vai 
maznodrošinātas ăimenes (personas) statusu. Tas Ĝauj prognozēt, ka budžeta 
izdevumi netiks palielināti. 

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzĦēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Netiek plānota ietekme uz uzĦēmējdarbības vidi. 
 

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām 

Iesniegumu izskatīšana un lēmumu pieĦemšana atbilstoši saistošajiem 
noteikumiem „Par trūcīgas un maznodrošinātas ăimenes (personas) statusa 
piešėiršanu Valkas novadā”, nepalielinās administratīvā darba apjomu. 
Lēmumu par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ăimenes (personas) 
statusam pieĦems esošie sociālā darba speciālisti pilsētā un pagastos. 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā ir notikušas konsultācijas ar Sociālā 
dienesta klientiem un Ħemti vērā konstruktīvi ieteikumi. 

 
 

 Valkas novada domes priekšsēdētājs                           K.Albergs 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 


