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KULDĪGĀ 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Kuldīgas novada Domes 

2014.gada 18.decembra 

sēdes lēmumu  

(prot. Nr.13., p.33.) 

Saistošie noteikumi Nr. 2014/15 

 

Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2013/4 „Par 

maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Kuldīgas novada pašvaldībā” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību 

 dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu, 

likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu 

 

1. Izdarīt Kuldīgas novada pašvaldības 2013.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr. 

2013/4 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Kuldīgas novada 

pašvaldībā”, šādus grozījumus: 

1.1. Izteikt noteikumu 2.1.punktu šādā redakcijā:  

„2.1. 70 % apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba 

algas - ģimenēm, kurās ir nepilngadīgi bērni; ģimenēm (personām), kurās visi 

ģimenes locekļi ir pensionāri un/vai invalīdi. 

1.2. Izteikt noteikumu 2.2.punktu šādā redakcijā: 

„2.2. 65 % apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba 

algas - ģimenēm (personām), kas nav noteiktas saistošo noteikumu 2.1.apakšpunktā. 

2. Saistošie noteikumi publicējami pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā ”Kuldīgas 

novada vēstis” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas. 

 

 

Domes priekšsēdētāja        I.Bērziņa 

 

 

 

  



 

 

 

Paskaidrojuma raksts 

Kuldīgas novada pašvaldības 2014.gada 18.decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 

2013/33  ”Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2013/4 ”Par 

maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Kuldīgas novada pašvaldībā”” 

 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošo noteikumu projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz likuma ”Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu kurā 

noteikts, maznodrošinātu atzīstama persona, kuras ienākumi un 

materiālais stāvoklis nepārsniedz attiecīgās pašvaldības domes noteikto 

līmeni, kas savukārt nedrīkst būt zemāks par trūcīgas personas 

ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kādu, pamatojoties uz Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, noteicis Ministru kabinets. 

Personai, kura atzīta par maznodrošinātu personu, tiek izsniegta šo 

statusu apliecinoša izziņa.  

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

Pašvaldības saistošajos noteikumos ir noteikts konkrēts ienākumu 

līmenis euro, kuru nepārsniedzot, Kuldīgas novadā par maznodrošinātu 

atzīstamas ģimenes (personas) - ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes 

loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 221 euro - 

ģimenēm, kurās ir nepilngadīgi bērni; ģimenēm (personām), kurās visi 

ģimenes locekļi ir pensionāri un/vai invalīdi; 185 euro - ģimenēm 

(personām), kas nav noteiktas iepriekš.  

Lai nodrošinātu to, ka, mainoties valstī noteiktajai minimālajai algai un 

līdz ar to pieaugot izdevumiem par dažādiem pakalpojumiem, mainītos  

pašvaldības domes noteiktais ienākumu līmenis maznodrošinātas 

ģimenes (personas) noteikšanai, lietderīgi to piesaistīt valstī noteiktajai 

minimālajai mēneša darba algai, nosakot kā procentuālu lielumu no tās. 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Pabalsta izmaksa tiek veikta no pašvaldības budžeta, katru gadu 

iepriekšējā gada līmenī tā tiek paredzēta Kuldīgas novada p/a 

”Sociālais dienests” un pagastu pārvalžu budžetos. Nepieciešams 

palielināt budžetu,  jo ģimeņu - pabalstu saņēmēju skaits pieaugs. 
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 pieņem Kuldīgas novada p/a ”Sociālais dienests” un pagastu 

pārvalžu sociālie darbinieki. Apstrīdēšana notiek likumā noteiktajā 

kārtībā Kuldīgas novada Domē.  

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav attiecināms. 

 

 

Domes priekšsēdētāja      Inga Bērziņa 

 


