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APSTIPRINĀTS
ar Līvānu novada domes
2015.gada 26. marta
sēdes protokola Nr.4
lēmumu Nr.4-28(3)
Grozījumi: ar Līvānu novada domes 28.12.2017.saistošo noteikumu Nr.15 redakcijā
ar Līvānu novada domes 31.05.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 6,
LND 28.06.2018.sēdes protokola Nr.10 lēmuma Nr.10-13 redakcijā

Līvānu novada domes saistošie noteikumi

„Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
maznodrošinātu Līvānu novadā”
LĪVĀNOS

2015.gada 26. marta

Nr.9
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu, likuma "Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14.panta sesto daļu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa
līmeni, kuru nepārsniedzot, persona vai personu grupa, kuru saista laulība, radniecība
vai citas personiskas attiecības un kura dzīvo vienā mājoklī, kurš ir šo personu
deklarētā pamatdzīvesvieta (turpmāk – ģimene (persona)), atzīstama par
maznodrošinātu, kā arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un
materiālais stāvoklis.
2. Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās materiālais stāvoklis
nepārsniedz Latvijas Republikas normatīvajos aktos ģimenes (personas) atzīšanai par
trūcīgu un tās vidējie ienākumi uz katru ģimenes locekli (vai personas ienākumi)
pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 145,00 EUR vienai personai mēnesī.
2.1 Personas, kuras ģimenē ir tikai pilngadīgas personas ar invaliditāti, pensionāri vai
valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji, atzīstamas par maznodrošinātām, ja
ienākumi uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 230 EUR mēnesī.
/ LND 28.12.2017.saistošo noteikumu Nr.15 redakcijā/

3. Ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam
pašvaldības sociālais dienests novērtē pēc iesnieguma saņemšanas par ģimenes
(personas) atzīšanu par maznodrošinātu.
3.¹ Lai noteiktu ģimenei (personai) maznodrošinātas personas statusu, iesniegums,
uzrādot personu apliecinošu dokumentu, jāiesniedz Līvānu novada Sociālajā dienestā
vai pie sociālā darbinieka Līvānu novada pagastu pārvaldēs, vai iesniegumu iesniedz
elektroniski, ja tas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir parakstīts ar elektronisko
parakstu, pārbaudot personas identitāti, izmantojot tiešsaistes formas, kuras pieejamas
Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā (www.latvija.lv) vai arī, ja
klientam ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, iesniegumu var iesniegt,
izmantojot klienta oficiālo elektronisko adresi.
/LND 31.05.2018. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā/

4. Parakstot šo noteikumu 3.punktā minēto iesniegumu, iesniedzējs un viņa ģimenes
pilngadīgās personas pašvaldības sociālajam dienestam dod atļauju izmantot
pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par ģimeni (personu).
5. Lai tiktu novērtēti ienākumi un materiālie resursi, prasītājs aizpilda iztikas līdzekļu
deklarāciju (turpmāk - deklarācija), kas noteikta Ministru kabineta noteikumos par
kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu, kā arī
iesniedz Sociālajam dienestam dokumentus, kas apliecina deklarācijā sniegtās ziņas.
6. Sociālais dienests ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc iesniegto ziņu saņemšanas un
to pārbaudes mutiski paziņo pieprasītājam lēmumu par ģimenes (personas) atzīšanu
par maznodrošinātu, bet lēmumu par atteikumu noformē rakstveidā, norādot
atteikuma iemeslus, kā ari lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas termiņus un
kārtību.
7. Persona (ģimene) tiek atzīta par maznodrošinātu:
7.1. uz trīs mēnešiem, ja vismaz viens no prasītāja pilngadīgajiem ģimenes
locekļiem ir darbspējīgs;
7.2. uz sešiem mēnešiem, ja neviens no prasītāja pilngadīgajiem ģimenes
locekļiem nav darbspējīgs, ģimenē ir tikai pensionāri un personas ar invaliditāti.
/LND 31.05.2018. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā/

8. Sociālais dienests izsniedz prasītājam izziņu par ģimenes (personas) atzīšanu par
maznodrošinātu.
9. Šo saistošo noteikumu izpildi kontrolē Līvānu novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komiteja.
10. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publikācijas Līvānu novada
bezmaksas informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada Vēstis”.
Līvānu novada domes priekšsēdētājs
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