
 
 

Aktuālā redakcija  
 
 
Ar grozījumu, kas izdarīts ar 27.03.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.5/2013, spēkā ar 11.06.2013. 
   

 
 

SAISTOŠIE  NOTEIKUMI  Nr. 17/2008 
 

2008.gada 30.oktobrī                    Nr. 17., 13.& 
Ilūkstē                      Lēmums Nr. 481  

 
 

„Par maznodrošin ātas ģimenes (personas) statusa 

noteikšanu Il ūkstes novad ā” 
 
 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem „Par sociālo drošību”, „Par pašvaldībām” 
15.panta 1.daļas 7.punktu, 43.panta 3.daļu, „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.pantu: 
 
 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1 Noteikumi nosaka: 

ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene vai atsevišķi dzīvojoša 
persona (turpmāk – tekstā ģimene (persona)) atzīstama par maznodrošinātu; 

kā arī kārtību kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais stāvoklis. 

 

2. Ienākumu un materi ālā stāvok ļa līmenis, kuru nep ārsniedzot ģimene (persona) 
atzīstama par maznodrošin ātu 

2.1. Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli 
vidēji pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 60% no valstī spēkā esošās minimālās algas. 

 
3. Ienākumu un materi ālā stāvok ļa novērtēšana 

 
3.1. Ģimeni (personu) par maznodrošinātu atzīst Ilūkstes novada Sociālais dienests pēc 
ģimenes (personas) ienākumu un materiālā stāvokļa novērtējuma. Lēmumu par ģimenes 
(personas) atzīšanu par maznodrošinātu pieņem Sociālā dienesta vadītājs. 

3.2. Sociālais dienests maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa noteikšanā piemēro LR 
Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.97 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi 
dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu” noteikto kārtību. 

3.3. Ģimene (persona), kura pretendē uz maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, 
iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu un iztikas līdzekļu deklarāciju, un ir atbildīga par iztikas 
līdzekļu deklarācijā norādīto ziņu patiesīgumu, ko apliecina ar parakstu un apliecinošiem 
dokumentiem. 



3.4. Sociālais dienests pārbauda iztikas līdzekļu deklarācijā sniegtās ziņas, izmantojot 
apliecinošos dokumentus, novērtējot pieprasītāja dzīves apstākļus un pieprasot ziņas no valsts 
un pašvaldību institūcijām. 

 

4. Maznodrošin ātas ģimenes (personas) statusa pieš ķiršana 

4.1. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek piešķirts uz sešiem mēnešiem. (Ar 
grozījumu, kas izdarīts ar 27.03.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.5/2013, spēkā ar 11.06.2013.) 

4.2. Sociālais dienests izsniedz izziņu par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statusam (1. pielikums), ja tā nepieciešama palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu 
risināšanā. 

4.3. Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu sociālais dienests pieņem 
lēmumu un paziņo pieprasītājam ne vēlāk kā 10 darba dienas pēc iesnieguma saņemšanas. 

4.4. Ja sociālais dienests nolemj maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nepiešķirt, 
lēmumu pieprasītājam paziņo rakstiski, norādot atteikuma pamatojumu un informāciju par 
lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību. 

 

5. Soci ālā dienesta l ēmuma apstr īdēšanas un p ārsūdzēšanas k ārt ība 

5.1. Ja sociālā dienesta lēmums par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu 
pieprasītāju neapmierina, to var apstrīdēt Ilūkstes novada domē Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā. 

5.2. Ilūkstes novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā 
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 
 
 

6. Nobeiguma jaut ājumi 
 
6.1. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudē Ilūkstes novada pašvaldības 
2004.gada 26.februāra lēmums Nr. 82 (Nr.3.,15.&) “Par maznodrošinātas personas materiālā 
stāvokļa  un ienākumu līmeņa noteikšanu Ilūkstes novadā”. 

 
 
 
Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs                                                       S.Rāzna 

 



Pielikums Nr.1 

 Ilūkstes novada domes 30.10.2008. 
Saistošajiem noteikumiem Nr.17/2008 

(4.2. punkts) 
 

IZZIŅA 

Ilūkstē 

200___.gada ___.____________                                                                      Nr.___ 

 

Par atbilst ību maznodrošin ātas ģimenes  

(personas) statusam 

 

Ilūkstes novada Soci ālais dienests apliecina , ka ģimenei (personai), kuras dzīvesvieta ir 
Ilūkstes novadā, 

___________________________________________________________________________ 
(adrese) 

un kuras sastāvā ir šādi ģimenes locekļi: 

_________________________________ 
(vārds, uzvārds) (personas kods) 

_________________________________ 
(vārds, uzvārds) (personas kods) 

_________________________________ 
(vārds, uzvārds) (personas kods) 

 

piešķirts maznodrošin ātas ģimenes (personas) statuss  atbilstoši Ilūkstes novada domes  
30.10.2008. Saistošajiem noteikumiem Nr.17/2008 ”Par maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statusa noteikšanu Ilūkstes novadā”. 

Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss piešķirts uz laiku no __. ____. 200__. līdz __. 
____200__. 

 

Sociālā dienesta vadītājs  ________________  
                                                                paraksts                                          atšifrējums 
                                   z.v. 

 

(sagatavotāja uzvārds un Dienesta tālruņa numurs) 

 
 


