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KULDĪGĀ 
 
 

Saistošie noteikumi Nr. 2013/3 
 

 
Apstiprināti 

ar Kuldīgas novada Domes 
2013.gada 28.februāra 

sēdes lēmumu  
(prot. Nr. 3, p.15.) 

 
 

Par garantēto minimālo ienākumu līmeni Kuldīgas novada pašvaldībā 
 

Izdoti saskaņā ar  
Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.913 

„Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 3.punktu 
 

1. Saistošie noteikumi nosaka garantēto minimālo ienākumu līmeni Kuldīgas novada 
pašvaldībā ģimenei (personai), kura atzīta par trūcīgu atbilstoši normatīvajiem aktiem par 
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu. 

2. Kuldīgas novada pašvaldībā deklarētām personām garantētais minimālais ienākumu līmenis 
ir: 
2.1. pilngadīgai personai - 40 latu mēnesī; 
2.2. bērnam - 45 lati mēnesī. 

3. Saistošie noteikumi tiek publicēti pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā „Kuldīgas 
novada vēstis” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas. 

 
 
Domes priekšsēdētāja        I.Bērziņa 

 
 
 
  



 

 
 

Saistošo noteikumu Nr. 2013/3 
„Par garantēto minimālo ienākumu līmeni Kuldīgas novada pašvaldībā” 

paskaidrojuma raksts 
 
Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Saistošo noteikumu projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz Ministru 
kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.913 „Noteikumi par 
garantēto minimālo ienākumu līmeni” 3.punktu, kurā noteikts, ka 
pašvaldības dome ir tiesīga noteikt citu garantēto minimālo ienākumu 
(turpmāk - GMI) līmeni dažādām iedzīvotāju grupām. Saistošie 
noteikumi nosaka GMI līmeņa apmēru Kuldīgas novadā deklarētām 
pilngadīgām personām un bērniem, kurus sociālais dienests vai 
sociālais darbinieks normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzinis par 
trūcīgām personām. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 
 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem 
Nr.1489 „Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni”, kopš 
2009.gada 1.decembra GMI pilngadīgai personai ir 40 latu mēnesī, 
bērnam 45 lati mēnesī. 2012.gada 18.decembrī Ministru kabinets 
apstiprināja noteikumus, kas nosaka no 2013.gada 1.janvāra GMI 
apmēru 35 lati mēnesī personai. GMI ir paredzēts personu 
pamatvajadzību (ēdiens, mājoklis, apģērbs, veselības aprūpe, obligātā 
izglītība) nodrošināšanai. Pabalsts GMI nodrošināšanai tiek piešķirts 
krīzes situācijā nonākušām ģimenēm, lai nodrošinātu noteiktu 
ienākumu līmeni personām. Lai gan GMI saņēmēju skaits ir 
samazinājies, tomēr saglabājas noteikts personu loks, kas nespēj 
apmierināt savas pamatvajadzības un uzlabot savu materiālo un sociālo 
situāciju. GMI pabalsta apmēra samazināšana var būtiski ietekmēt šo 
personu loku, pasliktinot to materiālo un sociālo situāciju, tādēļ arī 
turpmāk ir nepieciešams saglabāt GMI iepriekšējā līmenī. 

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 

Garantētā minimālā ienākuma pabalsta izmaksa tiek veikta no 
pašvaldības budžeta, iepriekšējā gada līmenī tā paredzēta Kuldīgas 
novada p/a „Sociālais dienests” un pagastu pārvalžu budžetos. 

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. Pēc saistošo noteikumu stāšanās spēkā 
tie tiks publicēti pašvaldības mājas lapā internetā, nodrošināta to 
pieejamība novada pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs.  



 

 
 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Nav attiecināms. 
 

 
Domes priekšsēdētāja      Inga Bērziņa 
 


