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LATVIJAS REPUBLIKA
KOCĒNU NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr.90009114171
Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV-4220
Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv
Norēķinu konts: LV25UNLA0050014273854, AS „SEB Banka”, kods UNLALV2X
Kocēnu novada Kocēnu pagastā
APSTIPRINĀTI
ar Kocēnu novada domes
2011. gada 18. maija sēdes
lēmumu (protokols Nr. 7; 19.§)

Kocēnu novada domes
2011. gada 18. maija
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 9/2011
„Par maznodrošinātas ģimenes vai personas statusa noteikšanu Kocēnu novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta
pirmās daļas 7. un 9. punktu, 43. panta trešo daļu,
likuma „Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 14. panta sesto daļu
1. Vispārīgie noteikumi
1. Noteikumi nosaka:
1.1. ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot, ģimene vai atsevišķi
dzīvojoša persona (turpmāk tekstā – ģimene (persona)) atzīstama par maznodrošinātu;
1.2. kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais stāvoklis.
2. Ienākumu un materiālā stāvokļa līmenis, kuru nepārsniedzot, ģimene (persona)
atzīstama par maznodrošinātu
2. Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja:
2.1. tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 50%
(piecdesmit procenti) no attiecīgā gada 1. janvārī spēkā esošās minimālās darba algas
apmēra valstī;
2.2. tai nepieder īpašums, kuru var izmantot ienākumu gūšanai;
2.3. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi (vairāk par vienu minimālo darba algas apmēru);
2.4. tā nav izsniegusi aizdevumu;
2.5. tā nav noslēgusi uztura līgumu;
2.6. tā neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā, izņemot gadījumus, kad personai,
kura atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē, nepieciešama
izziņa, lai reģistrētos palīdzības reģistrā pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājumu risināšanā.
2.7. tā pēdējo 12 mēnešu laikā nav nodibinājusi parādsaistības, izņemot:
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2.7.1. parādu par dzīvokļa īri, apsaimniekošanas izdevumiem un komunālajiem
pakalpojumiem;
2.7.2. kredītu ārkārtas operācijām pēc ārstniecības personas nozīmējuma;
2.7.3. parādu par pacienta iemaksu vai pacienta līdzmaksājumu, saņemot no valsts
budžeta apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus;
2.7.4. studiju un studējošo kredītu.
3. Ienākumu un materiālā stāvokļa novērtēšana
3. Persona, kura pieprasa maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, iesniedz Kocēnu
novada sociālajā dienestā (turpmāk tekstā – sociālais dienests) šādus dokumentus:
3.1. iesniegumu;
3.2. iztikas līdzekļu deklarāciju (turpmāk tekstā – deklarācija);
3.3. dokumentus, kas apliecina deklarācijā norādīto ziņu patiesumu, par visām
personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, kā arī
par atsevišķi dzīvojošu ģimenes locekli.
4. Deklarācijā jānorāda šādi ģimenes (personas) ienākumi:
4.1. ienākumi no algota darba, pensija un piemaksa pie pensijas, valsts sociālie
pabalsti, atlīdzības, stipendijas, kompensācijas, uzturlīdzekļi, studējošo kredīts un citi
ienākumi, izņemot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 5. pantā
minētos ienākumus un pašvaldības piešķirtos sociālās palīdzības pabalstus, - par
pēdējiem trim mēnešiem;
4.2. ienākumi no nekustamā īpašuma atsavināšanas - par pēdējiem 12 mēnešiem;
4.3. ienākumi no gadījuma darbiem, kas pēdējo trīs mēnešu laikā ir bijuši personas
rīcībā;
4.4. fizisko vai juridisko personu sniegtā materiālā palīdzība ģimenei, honorāri,
dividendes u.c.
5. Par īpašumu, kuru var izmantot ienākumu gūšanai, šo noteikumu izpratnē neuzskata:
5.1. dzīvokļa iekārtu, apģērbu un sadzīves priekšmetus, kas ģimenei (personai)
pieder maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanas brīdī;
5.2. vienu garāžu un vienu transportlīdzekli uz ģimeni, kurš ģimenes locekļa īpašumā
ir reģistrēts vismaz 12 mēnešus pirms maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa
pieprasīšanas un kuru izmanto ģimenes locekļu vai personas ikdienas vajadzību
nodrošināšanai;
5.3. nekustamo īpašumu vai tā daļu, kur savu dzīvesvietu deklarējis un faktiski dzīvo
iesniedzējs un viņa ģimenes locekļi vai ģimenes locekļu pirmās pakāpes radinieki,
kuriem nepieder cits nekustamais īpašums.
6. Sociālais dienests pārbauda deklarācijā sniegtās ziņas, izmantojot valsts un pašvaldību
institūciju informāciju, novērtē personas vai ģimenes dzīves apstākļus (izņemot gadījumus,
kad personai nav noteiktas dzīvesvietas).
7. Sociālajam dienestam nepieciešamības gadījumā ir tiesības apsekot iesniedzējam vai
kādam citam ģimenes loceklim piederošu nekustamo īpašumu.
4. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršana
8. Sociālais dienests viena mēneša laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas
izvērtē un pieņem lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusam.
9. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek piešķirts:
9.1. uz trīs mēnešiem, ja kaut viens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir
darbspējīgs;
9.2. uz sešiem mēnešiem, ja neviens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem nav
darbspējīgs.
10. Sociālais dienests izsniedz izziņu par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusam.
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11. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nepiešķir vai anulē, ja iesniedzējs ir
sniedzis nepatiesas ziņas par ienākumiem un materiālo stāvokli.
5. Lēmuma par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusam apstrīdēšanas kārtība
12. Sociālā dienesta lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusam vai par atteikumu piešķirt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu
var apstrīdēt mēneša laikā no tā spēkā stāšanās Kocēnu novada domē.
13. Kocēnu novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā.
6. Noslēguma jautājums
14. Noteikumi publicējami un stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā
kārtībā.

Domes priekšsēdētājs

Jānis Olmanis

