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ar Cēsu novada domes
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ar Cēsu novada domes 16.02.2017.
saistošajiem noteikumiem Nr.3
Grozījumi izdarīti
ar Cēsu novada domes 16.11.2017.
saistošajiem noteikumiem Nr.26
Grozījumi izdarīti
ar Cēsu novada domes 25.10.2018.
saistošajiem noteikumiem Nr.25

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
08.10.2015.

Nr. 14

Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Cēsu novadā
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta
otro daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta
sesto daļu
(grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 16.11.2017.saistošajiem
noteikumiem Nr.26)

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi nosaka kārtību un pašvaldības nosacījumus trūcīgas un maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusa noteikšanai Cēsu novada pašvaldībā.
2. Šajos saistošajos noteikumos lietotie termini:
2.1. risku izvērtēšana - sociālā darbinieka veikts risku izvērtējums katram ģimenes loceklim
saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajām prasībām sociālo pakalpojumu sniedzējiem un Cēsu
novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” (turpmāk- Dienests) instrukciju par sociālā
darba veikšanu;
2.2. sociālās funkcionēšanas izvērtēšana - sociālā darbinieka veikts funkcionālo spēju un sociālās
situācijas izvērtējums saskaņā ar Dienesta instrukciju par sociālā darba veikšanu.
3. Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu, tajā skaitā ienākumu un
materiālā stāvokļa izvērtēšanu ģimenēm (personām), veic Dienests Latvijas Republikas
normatīvajos aktos un šo saistošo noteikumu noteiktajā kārtībā.
II. Ienākumu un materiālā stāvokļa līmenis, kuru nepārsniedzot ģimene (persona)
atzīstama par trūcīgu vai maznodrošinātu
4. Trūcīgas ģimenes (personas) statuss tiek noteikts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par
trūcīgas ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu (turpmāk - MK noteikumi).
5. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss Cēsu novada pašvaldībā tiek piešķirts ģimenei vai
atsevišķi dzīvojošai personai, kuras vidējie ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz

265,00 euro. Ja mājsaimniecībā ir vientuļš, vienatnē dzīvojošs vecuma vai invaliditātes pensijas
vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs vai ģimenē ir persona ar 1. grupas invaliditāti,
vai bērns invalīds, ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi mēnesī
uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 300,00 euro.
5.1 Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek piešķirts pēc risku vai sociālās funkcionēšanas
izvērtēšanas un nepieciešamības gadījumā darbspējīgo ģimenes locekļu iesaistīšanās sociālo
prasmju atjaunošanas un saglabāšanas pasākumos.
(grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 25.10.2018.saistošajiem noteikumiem Nr. 25)
6. Atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam Dienests izvērtē un maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusu piešķir uz 6 mēnešiem analoģiski MK noteikumos paredzētajai
kārtībai, ievērojot šo saistošo noteikumu 5. punktā noteikto. Ja ģimenes (personas) ienākumi
nepārsniedz šo saistošo noteikumu 5. punktā noteikto līmeni, bet nav ievēroti citi nosacījumi
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanai, Dienests var pieņemt lēmumu par
atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam uz laiku – 1 mēnesis. Par atbilstību
maznodrošinātās ģimenes statusam Dienests izsniedz izziņu.
7. Izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli tās atzīšanai par trūcīgu vai
maznodrošinātu, papildus MK noteikumu nosacījumiem par īpašumu Cēsu novadā netiek
uzskatīts:
7.1. svītrots ar Cēsu novada domes 16.11.2017.saistošajiem noteikumiem Nr. 26
7.2. viens automobilis (ne jaunāks par 10 gadiem), ja ģimenē ir vismaz divas darbspējīgas
personas un tās ir darba tiesiskajās attiecībās;
(grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 16.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 26)
7.3. viens transportlīdzeklis – motocikls vai motorollers, vai mopēds, vai viena automobiļa
piekabe;
7.4. viens velosipēds katram ģimenes loceklim.
III. Ienākumu un materiālā stāvokļa deklarēšana un novērtēšana
8.
svītrots ar Cēsu novada domes 16.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 26
9.
svītrots ar Cēsu novada domes 16.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 26
10.
MK noteikumos norādītais atsevišķi dzīvojoša un citur dzīvesvietu deklarējuša bērna
vecāka sniegtais atbalsts ģimenei vērtējams kā ne mazāks par Uzturlīdzekļu garantijas fonda
izmaksājamo uzturlīdzekļu apmēru mēnesī katram bērnam
11.
Sociālais dienests pēc Ministru kabineta noteikumos minēto dokumentu saņemšanas
apseko personu (ģimeni) tās dzīvesvietā, novērtē sadzīves apstākļus un sastāda dzīvesvietas
apsekošanas aktu. Ģimenei (personai) pirmo reizi pieprasot trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusu, Dienesta sociālā darba speciālista pienākums ir apsekot klientu viņa
dzīvesvietā, turpmāk - vismaz 1 reizi gadā.
(grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 16.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 26)
12.
Ģimenes (personas) apsekošana dzīves vietā var tikt veikta, Dienesta sociālā darba
speciālistam vienojoties ar ģimeni (personu) par apsekošanas datumu un laiku. Dienestam ir
tiesības veikt apsekošanu, iepriekš par to nebrīdinot klientu.
13.
Ģimenes (personas) atteikšanās no apsekošanas dzīvesvietā var būt par iemeslu
atteikumam piešķirt trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu.
14.
Dienests trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nosaka izvērtējot:
14.1. personas un tās ģimenes locekļu ienākumus, materiālo stāvokli un īpašumu, pamatojoties
uz normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegto iztikas līdzekļu deklarāciju un tajā norādīto ziņu
apliecinošiem dokumentiem;
14.2. pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju;
14.3. fizisko un juridisko personu rīcībā esošo informāciju;
14.4. dzīvesvietas apsekošanas faktus.

IV. Pieņemto lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana
15. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Cēsu novada domē Bērzaines ielā 5, Cēsīs,
Cēsu novadā, LV-4101, Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā.
16. Cēsu novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā
noteiktā kārtībā.
V. Noslēguma jautājumi
17.Šie saistošie noteikumi stājas spēkā 2015. gada 1. decembrī.
18. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Cēsu novada domes 10.10.2013.
saistošie noteikumi Nr.24 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai
maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā”.

Cēsu novada domes priekšsēdētājs

/personiskais paraksts/

J.Rozenbergs

Pielikums
Cēsu novada domes
08.10.2015. lēmumam Nr.230
Cēsu novada domes 08.10.2015.saistošo noteikumu Nr. 14
“Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Cēsu novadā”
projekta paskaidrojuma raksts
Pašreizējās situācijas Cēsu novada pašvaldībā ir spēkā Cēsu novada domes 10.10.2013.
saistošie noteikumi Nr. 24 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
raksturojums
personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās
palīdzības pabalstiem Cēsu novadā” (turpmāk – Saistošie
noteikumi), kas noteic kārtību, kādā personas/ģimenes tiek atzītas
par trūcīgām vai maznodrošinātām, sociālās palīdzības pabalstu
veidus un kārtību, kādā tiek piešķirta sociālā palīdzība. Saistošajos
noteikumos līdztekus regulējumam par trūcīgas/maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusa noteikšanu ir iekļauts regulējums gan
par sociālās palīdzības pabalstiem, gan pašvaldības brīvās
iniciatīvas pabalstiem.
Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta
otrā daļa noteic, ka pašvaldība saistošajos noteikumos var noteikt
labvēlīgākus nosacījumus ģimenes (personas) atzīšanai par
trūcīgu nekā ir noteikts Ministru kabineta noteikumos, savukārt
Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299
„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu” (turpmāk – MK noteikumi) 17.punkts deleģē
pašvaldībai tiesības noteikt ikmēneša kredītmaksājuma apmēru,
par kuru pašvaldības sociālais dienests samazina ienākumu
summu, aprēķinot vidējos ienākumus, 19.4.apakšpunkts deleģē
pašvaldībai tiesības saistošajos noteikumos noteikt kustamo un
nekustamo īpašumu, kas netiek uzskatīts par īpašumu, izvērtējot
personas materiālo stāvokli. Likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 14.panta sestā daļa deleģē pašvaldībai
tiesības noteikt ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, lai persona
tiktu atzīta par maznodrošinātu.
Projekts izstrādāts, lai pašvaldībai deleģēto tiesību robežās
atsevišķos
saistošajos
noteikumos
reglamentētu
trūcīgas/maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu,
pašvaldības nosacījumus ģimenes (personas) atzīšanai par trūcīgu
vai maznodrošinātu, ikmēneša kredītmaksājuma apmēru, par kuru
pašvaldības sociālais dienests samazina ienākumu summu,
aprēķinot vidējos ienākumus, un kustamo un nekustamo īpašumu,
kas netiek uzskatīts par īpašumu, izvērtējot personas materiālo
stāvokli ģimenes (personas) atzīšanai par trūcīgu vai
maznodrošinātu.

Īss projekta satura
izklāsts

Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu
Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Informācija par
administratīvajām
procedūrām
Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Izstrādātais saistošo noteikumu projekts 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, Cēsu
novada administratīvajā teritorijā tiek atzīta par maznodrošinātu,
kā arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un
materiālais stāvoklis.
Saistošo noteikumu projektā papildus MK noteikumos
paredzētajam ir uzskaitīts īpašums, kāds, novērtējot ģimenes
(personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, šo
noteikumu izpratnē netiek uzskatīts par īpašumu, kā arī noteikts,
kā tiek aprēķināti ģimenes ienākumi. Tiek noteikts ienākumu
līmenis un tam atbilstošais ģimenes sastāvs, lai ģimene (persona)
tiktu atzīta par maznodrošinātu.
Nav ietekmes.

Nav ietekmes.

Atbilstoši Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests”
funkcijām un administratīvajām procedūrām.
Nav attiecināms.
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