
 

LATVIJAS  REPUBLIKA 

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģ. Nr. 90009114114, Kultūras laukums 1a, Viļāni, LV-4650, tālr.: 64628030,fakss:64628035, 

e-pasts novads@vilani.lv 

                Viļānos  

APSTIPRINĀTI 

ar Viļānu novada pašvaldības domes  

2017.gada 14.septembra 

lēmumu (prot. Nr.7 26§) 

 

PRECIZĒTS:  

Ar Viļānu novada pašvaldības domes  

                                                                                          2017.gada 23.novembra 

                                                                                                                        lēmumu (prot. Nr.10 27§) 

 

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.97 

„Grozījumi Viļānu novada pašvaldības 2013.gada 5.decembra 

saistošajos noteikumos Nr.62 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša 

persona Viļānu novadā atzīstama par maznodrošinātu vai trūcīgu.”” 

 

Izdoti saskaņā ar  

Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299  

„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas  

atzīšanu par trūcīgu” 17.un 19.4.punktu 
 

Izdarīt 2013.gada 05.decembra Viļānu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.62 

„Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona Viļānu novadā atzīstama par 

maznodrošinātu vai trūcīgu” šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt noteikumu tiesisko pamatojumu sekojošā redakcijā: 

„Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par 

ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 17.un 19.4.punktu”. 

 

2. Aizstāt noteikumu 1.1.punktā vārdus „par uzturu” ar vārdiem „pamatvajadzību 

apmierināšanai”. 

 

3. Noteikumu 2.1.punktu izteikt šādā redakcijā: 

 

„2.1. Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi uz katru 

ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 75% no attiecīgā kalendārā gada 

1.janvārī spēkā esošās minimālās darba algas valstī mēnesī (euro); ģimene (persona) 
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atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu 

laikā nepārsniedz 128,06 EUR, un ja:” 

 

4. Noteikumu 2.1.1.apakšpunktā svītrot vārdu „vērstpapīri”. 

 

5. Papildināt noteikumu 2.2.punktu ar 2.2.1.
1
apakšpunktu šādā redakcijā: 

„2.2.1
1
. zemes īpašums, kas kopā ar šo noteikumu 2.2.1. apakšpunktā minētā nekustāmā 

īpašuma sastāvā esošo zemi nepārsniedz 5 (piecus) ha ģimenei (personai), kā arī šim 

īpašumam funkcionāli piederīgas saimniecības ēkas vai ne vairāk kā divas saimniecības 

ēkas uz nomātās zemes; ” 

6. Noteikumu 2.2.4.apakšpunktā svītrot frāzi „un akcijas”. 

 

7. Svītrot noteikumu 2.2.5. un 2.2.6.apakšpunktu. 

 

8. Izteikt noteikumu 2.2.7.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„2.2.7. viena automašīna, ja tā ir personas īpašumā vai tā ir turējumā, vai motocikls, 

motorollers un/vai traktors (ja ar to negūst papildus ienākumus), kas iegādāta 12 mēnešus 

un agrāk no iesnieguma iesniegšanas dienas Sociālajā dienestā attiecīgā statusa 

piešķiršanai.” 

 

9. Papildināt noteikumu 2.2.punktu ar 2.2.9. apakšpunktu sekojošā redakcijā: 

„2.2.9. Skaidras naudas līdzekļu uzkrājums un naudas līdzekļu uzkrājums vai atlikums 

kredītiestādē vai pasta norēķinu sistēmā, kas pārskata perioda beigās nepārsniedz 128,06 

euro ģimenei (personai);”. 

 

10. Papildināt noteikumu 3.nodaļu ar 3.6. apakšpunktu sekojošā redakcijā: 

„3.6 Trūcīgas ģimenes (personas) statusu nepiešķir, ja persona vai kāds no ģimenes 

locekļiem sešu mēnešu periodā pirms iesnieguma iesniegšanas par statusa piešķiršanu ir 

uzdāvinājis savu nekustāmo īpašumu citai personai.” 

 

11. Izteikt noteikumu 3.3.punktu šādā redakcijā: 

„3.3. Lai izvērtētu ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas vai trūcīgas 

ģimenes/personas statusam, palīdzības pieprasītājs iesniedz Sociālajā dienestā 

rakstveida pamatotu iesniegumu un deklarē savus ienākumus un citus materiālos 

resursus iztikas līdzekļu deklarācijā, kura sadarbībā ar sociālā darba speciālistu tiek 

sagatavota elektroniski.” 

 
12. Izteikt noteikumu 3.4.punktu šādā redakcijā: 

„3.4. Iesniedzējs paraksta deklarācijas izdruku tā apliecinot deklarācijā sniegtās 

informācijas patiesumu.” 

 

13. Papildināt noteikumu 4.nodaļu ar 4.6.punktu šādā redakcijā” 

„4.6. Ja ģimenes (personas) vidējie ienākumi nepārsniedz ienākumu līmeni 128,06 euro, 

bet nav ievēroti citi šajos noteikumos minētie nosacījumi, sociālais dienests var pieņemt 

lēmumu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam uz laiku- viens kalendāra 

mēnesis.” 

14. Aizstāt noteikuma 53. punkta numerāciju no „53.” uz „5.3.”. 



15. Aizstāt noteikuma 54. punkta numerāciju no „54.” uz „5.4.”. 

16.  Noteikumu 5.3. punktu izteikt šādā redakcijā: 

„5.3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām “45.panta noteiktajā 

kārtībā.” 

 

 

Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         Jekaterina Ivanova 
 

 
 

  



Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.97„Grozījumi Viļānu novada pašvaldības 

2013.gada 05.decembra saistošajos noteikumos Nr.62 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša 

persona Viļānu novadā atzīstama par maznodrošinātu vai trūcīgu”” 

paskaidrojuma raksts 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         Jekaterina Ivanova 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Viļānu novadā ir spēkā saistošie noteikumi Nr. 62 

„Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona 

Viļānu novadā atzīstama par maznodrošinātu vai trūcīgu” 

(apstiprināti ar Viļānu novada pašvaldības domes 2013. 

gada 5. decembra sēdes protokola lēmumu (prot. Nr.16).  

Sakarā ar 2017.gada 20.jūnija MK noteikumiem Nr.356 

“Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta 

noteikumos Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi 

dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”, kas paredz 

normas attiecībā uz kustāmo un nekustāmo īpašumu, kas 

var piederēt trūcīgai ģimenei (personai), kā arī virkni citu 

precizējumu, ir nepieciešamas izmaiņas pašvaldības 

saistošajos noteikumos. 

2. Īss projekta satura izklāsts Grozījumi jāveic tajos saistošo noteikumu punktos, kas 

galvenokārt ir attiecināmi uz ienākumu un materiālā 

stāvokļa līmeņa izvērtēšanu, kuru ņem vērā atzīstot 

ģimeni (personu) par maznodrošinātu vai trūcīgu. 
Saistošo noteikumu grozījuma projekts paredz paplašināt 

to īpašumu veidu uzskaitījumu, kuri nav uzskatāmi par 

īpašumu pašvaldības saistošo noteikumu izpratnē. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Papildus finansējums nebūs nepieciešams. 

 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Jaunas struktūras nav jāveido. Dokumentus iesniedz, 

izskata un lēmumus par attiecīgā statusa piešķiršanu 

pieņem Viļānu novada pašvaldības Sociālais dienests. 

Apstrīdēšana notiek likumā noteiktajā kārtībā Viļānu 

novada pašvaldības domē. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas ar Viļānu novada pašvaldības Sociālo 

dienestu, pašvaldības speciālistiem, pagastu pārvalžu 

vadītājiem. 


