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PAR TRŪCĪGAS UN MAZNODROŠINĀTAS ĢIMENES (PERSONAS) 
STATUSA NOTEIKŠANU MĀLPILS NOVADĀ 

 
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās  

palīdzības likuma 33.panta otro daļu, 
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu, 

 Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmo un trešo daļu un 
Ministru kabineta2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 

 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 
 atzīšanu par trūcīgu” 19.4.apakšpunktu 

 

I Vispārīgie jautājumi 
 

1. Saistošie noteikumi nosaka: 

1.1. ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene, kas sastāv no 
laulātajiem, personām, kuriem ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras dzīvo vienā 
mājoklī, vai atsevišķa persona (turpmāk – ģimene (persona)), kuras deklarētā dzīves 
vieta ir Mālpils novada administratīvā teritorija, tiek atzīta par trūcīgu vai 
maznodrošinātu; 

1.2. kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais stāvoklis; 

1.3. kārtību, kādā var apstrīdēt un pārsūdzēt lēmumu par atbilstību trūcīgas vai 
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam. 

2. Ģimenes (personas) atbilstības trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statusam izvērtēšanu Mālpils novada dome ir uzdevusi Mālpils novada pašvaldības 
aģentūrai „Mālpils sociālais dienests” (turpmāk – Aģentūra). 

II Ienākumu un materiālā stāvokļa līmenis, kuru nepārsniedzot ģimene (persona) 
atzīstama par trūcīgu vai maznodrošinātu 

3. Trūcīgas ģimenes (personas) statusu nosaka atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 
30.marta noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 



personas atzīšanu par trūcīgu” (turpmāk – noteikumi). Nosakot ģimenes (personas) 
atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, par īpašumu netiek 

uzskatīts: 

3.1. saimniecības ēkas – šķūnis, kūts, pagrabs, pirts, ja tajās netiek veikta saimnieciskā 
darbība; 

3.2. zeme (tai skaitā mežs) piemājas saimniecības uzturēšanai, kuras platība nepārsniedz 
11ha; 

3.3. viena automašīna vai viens motocikls, vai mopēds, uz kuru attiecas šādi nosacījumi:  

3.3.1. transportlīdzeklis ir ne jaunāks par 10 gadiem; 

3.3.2. transportlīdzeklis ir reģistrēts uz personas vārda laikā, kad personai (ģimenei) nebija 
piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss; 

3.3.3. transportlīdzeklis ir reģistrēts uz personas vārda ne mazāk kā vienu gadu. 

4. Maznodrošinātas ģimenes statusu nosaka analoģiski trūcīgas ģimenes (personas) statusa 
noteikšanai, ņemot vērā šo noteikumu 5.punktā noteikto ienākumu līmeni vienai personai. 

5. Pašvaldībā noteiktais maznodrošināto ģimeņu (personu) ienākumu līmenis: 

5.1. ģimene (persona), ja tās ienākumi uz vienu ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā 
nepārsniedz 50% no attiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkā esošās minimālās darba 
algas apmēra; 

5.2. dzīvesvietā deklarēts viens, atsevišķi dzīvojošs vientuļš vecuma vai invaliditātes 
pensijas saņēmējs, kuram nav likumīgo apgādnieku un kura ienākumi nepārsniedz 
attiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkā esošās minimālās darba algas apmēru; 

5.3. kopā dzīvojoši pensionāri vai invalīdi, kuriem nav likumīgo apgādnieku un kuriem 
vienīgie ienākumi ir valsts piešķirtā vecuma pensija vai invaliditātes pensija un kuru 
ienākums uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 80% no attiecīgā gada 1.janvārī valstī 
spēkā esošās minimālās darba algas; 

5.4. atsevišķi dzīvojošs (-i) pensionārs (-i) vai invalīds(-i), kura likumīgie apgādnieki dzīvo 
citur un kura ienākums uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 70% no attiecīgā gada 
1.janvārī valstī spēkā esošās minimālās darba algas; 

III Ienākumu un materiālā stāvokļa novērtēšana 

6. Ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statusam Aģentūra novērtē pēc iesnieguma saņemšanas par ģimenes (personas ) 
atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu. 

7. Lai novērtētu ienākumus un materiālo stāvokli, iesniedzējs Aģentūrā iesniedz 
ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus. 

8. Aģentūra trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nosaka, izvērtējot: 

8.1. personas un tās ģimenes locekļu ienākumus, materiālo stāvokli, pamatojoties uz 
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegto iesniegumu, deklarāciju un tajā norādīto 
ziņu apliecinošajiem dokumentiem; 

8.2. pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju; 

8.3. juridisko un fizisko personu rīcībā esošo informāciju; 

8.4. klienta dzīvesvietas apsekošanas faktus. 

IV Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana 

9. Trūcīgas ģimenes (personas) statuss tiek noteikts: 



9.1. uz sešiem mēnešiem: 

9.1.1. atsevišķi dzīvojošiem vecuma un invaliditātes pensijas saņēmējiem (personām ar 
invaliditāti – nepārsniedzot piešķirto invaliditātes statusa termiņu); 

9.1.2. daudzbērnu ģimenēm, ja darbspējīgie ģimenes locekļi pastāvīgi ir nodarbināti; 

9.1.3. ģimenēm, kurās viens no vecākiem ir bērna kopšanas atvaļinājumā un otrs - 
pastāvīgi nodarbināts; 

9.2. uz vienu mēnesi, ja ģimenes (personas) ienākumi uz vienu ģimenes locekli 
nepārsniedz EUR 128,06 (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2013. gada 18. decembra 
sēdes lēmumu Nr. 19/17), bet nav izpildītas citas noteikumu prasības. 

9.3. uz trīs mēnešiem pārējos gadījumos. 

10. Aģentūra, izvērtējot ģimenes (personas) materiālo stāvokli un dzīves apstākļus, var 
noteikt arī citu periodu trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanai, kas 
nepārsniedz 6 mēnešus.  

11. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek noteikts: 

11.1. uz divpadsmit mēnešiem atsevišķi dzīvojošiem vecuma un invaliditāte pensijas 
saņēmējiem (personām ar invaliditāti – nepārsniedzot piešķirto invaliditātes statusa 
termiņu); 

11.2. uz sešiem mēnešiem pārējos gadījumos. 

12. Lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusam Aģentūra pieņem 10 darba dienu laikā pēc iesnieguma un visu 
statusa noteikšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas.  

13. Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss ir spēkā sākot ar to mēnesi, 
kurā Aģentūra ir pieņēmusi lēmumu par statusa piešķiršanu.  

14. Pēc šo noteikumu 9.punktā noteiktā perioda beigām ģimenei (personai) var atkārtoti 
noteikt trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu pēc šo noteikumu 6. 
un 7.punktā minēto dokumentu iesniegšanas. 

V Aģentūras lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

15. Aģentūras pieņemto lēmumu var apstrīdēt Mālpils novada domē.  

16. Mālpils novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā 
kārtībā. 

VI Noslēguma jautājums 

17. Mālpils novada domes 2013.gada 23.janvāra saistošie noteikumi Nr.4 “ Par trūcīgas un 
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Mālpils novadā” stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc publicēšanas pašvaldības izdevumā “Mālpils Vēstis”. 

18. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem Mālpils novada 
domes 2010.gada 24.novembra saistošos noteikumus Nr.13 „Par trūcīgas un 
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Mālpils novadā”.  

 
 
 
Domes priekšsēdētājs       A.Lielmežs 


