APSTIPRINĀTI
ar Tukuma novada Domes
24.02.2011.
lēmumu (prot. Nr.2, 4.§.)
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar
Tukuma novada Domes lēmumiem:
- 23.08.2012. (prot.Nr.10, 5.§.),
- 18.12.2014. (prot.Nr.15, 3.§.).

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Tukumā
2011.gada 24.februārī

Nr.4
(prot. Nr.2, 4.§.)

Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi
dzīvojoša persona atzīstama par
maznodrošinātu
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 13.punktu, 14.panta otro
daļu, 15.panta pirmās daļas 7., 9.punktu un
likuma ”Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 14. panta sesto daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene,
kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā
mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk - ģimene (persona)) tiek atzīta par
maznodrošinātu, kā arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais
stāvoklis.
2. Ģimenes (personas) ienākumus un materiālā stāvokļa atbilstību šajos saistošajos
noteikumos noteiktajam līmenim novērtē un lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam pieņem Tukuma novada pašvaldības aģentūra
„Tukuma novada sociālais dienests” (turpmāk – Aģentūra).
3. Personas ienākumu, materiālā stāvokļa un maznodrošinātas personas statuss tiek
noteikts saskaņā ar Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” otro un trešo nodaļu un Tukuma novada
Domes 23.08.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.20 „Par Tukuma novada pašvaldības noteikto
kustamo un nekustamo īpašumu, kas netiek ņemts vērā atzīstot ģimeni (personu) par trūcīgu vai
maznodrošinātu”
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 23.08.2012. lēmumu (prot.Nr.10, 5.§.).

II. Ienākumu un materiālā stāvokļa līmenis, kuru nepārsniedzot ģimene (persona)
atzīstama par maznodrošinātu
4. Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tai nepieder naudas līdzekļu
uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums, izņemot normatīvajos aktos noteiktos izņēmumus, tā
nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vai neatrodas
ieslodzījumā, un tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā:
4.1. nepārsniedz 60% no attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās minimālās mēneša darba
algas apmēra;

4.2. nepārsniedz 70% no attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās minimālās mēneša darba
algas apmēra, ja persona ir atsevišķi dzīvojošs vecuma pensionārs vai atsevišķi dzīvojoša
persona, kurai noteikta I vai II grupas invaliditāte;
4.3. nepārsniedz 70% no attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās minimālās mēneša darba
algas apmēra, ja persona ir atsevišķi dzīvojošs pilngadību sasniedzis bārenis vai vecāku gādības
palicis bērns līdz 24 gadu vecumam.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 23.08.2012. lēmumu (prot.Nr.10, 5.§.),
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 18.12.2014.lēmumu (prot.Nr.15, 3..§.)

5. Svītrots ar Tukuma novada Domes 23.08.2012. lēmumu (prot.Nr.10, 5.§.).
III. Lēmuma par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu pieņemšanas
kārtība
6. Lēmumu par maznodrošinātas (ģimenes) personas statusa noteikšanu Aģentūra pieņem
ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad saņemts palīdzības pieprasītāja iesniegums, šo saistošo
noteikumu 2.1.punktā minētie dokumenti, aizpildīta un parakstīta deklarācija.
7. Aģentūras izziņa par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusam ir spēkā no tā mēneša, kurā pieņemts lēmums par maznodrošinātas ģimenes
(personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam.
8. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek piešķirts uz deklarācijas spēkā
esamības periodu, kas noteikts Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumos Nr.299 „Noteikumi
par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 10.pantā.
IV. Aģentūras lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
9. Ja pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusu, Aģentūra divu nedēļu laikā rakstveidā informē palīdzības pieprasītāju par atteikumu un
tā pamatojumu, kā arī par lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību.
10. Lēmumu par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu vai atteikumu
to piešķirt palīdzības pieprasītājs mēneša laikā var apstrīdēt Tukuma novada Domes
Administratīvo aktu strīdu komisijā.

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

J.Šulcs

