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________________________________________________________________________________ 
AKTUĀLĀ VERSIJA 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI  
Ķegumā 

2014.gada 5.februār ī                             Nr.3/2014  
 
APSTIPRINĀTI 
ar Ķeguma novada domes  
2014.gada 5.februāra 
lēmumu Nr.43 (protokols Nr.4,1.§) 

 
Grozīti ar: 

Ķeguma novada domes 02.11.2016. saistošajiem noteikumiem 
Nr.19/2016, kas stājas spēkā 07.01.2017. 
Ķeguma novada domes 12.12.2018. saistošajiem noteikumiem 
Nr.KND1-6/18/12, kas stājas spēkā 09.02.2019. 
 

 
Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ķeguma novadā 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta 6.daļu 

   
 
 

I. Vispār īgie jautājumi 
 
1. Saistošie noteikumi (turpmāk- noteikumi) nosaka:  

1.1. ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene, kas sastāv no 
laulātajiem, personām, kuriem ir kopēji izdevumi par uzturu, un kuras dzīvo vienā mājoklī, 
vai atsevišķa persona (turpmāk – ģimene (persona)), kuras deklarētā dzīves vieta ir Ķeguma 
novada administratīvajā teritorijā, tiek atzīta par maznodrošinātu;  

1.2. kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais stāvoklis;  

1.3. kārtību, kādā var apstrīdēt un pārsūdzēt lēmumu par atbilstību maznodrošinātas 
ģimenes (personas) statusam.  

2. Ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam izvērtē 
Ķeguma novada pašvaldības Sociālais dienests (turpmāk – Dienests).  

 
II. Ien ākumu un materiālā stāvokļa līmenis, kuru nepārsniedzot ģimene (persona) 

atzīstama par maznodrošinātu 
  
3. (punkts svītrots ar  Ķeguma novada domes 2018.gada 12.decembra saistošajiem noteikumiem Nr. KND1-
6/18/12) 

4. Ģimenes (personas) ienākumi un materiālie resursi ģimenes (personas) atzīšanai par 
maznodrošinātu tiek izvērtēti saskaņā ar normatīvo aktu par kārtību, kādā ģimenes vai 
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atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu un ņemot vērā šo noteikumu 5.punktā 
noteikto ienākumu līmeni vienai personai.  
(Ķeguma novada domes 2018.gada 12.decembra saistošajiem noteikumiem Nr. KND1-6/18/12 redakcijā) 
5. Pašvaldībā noteiktais maznodrošināto ģimeņu (personu) ienākumu līmenis:  

5.1. ģimene (persona), ja tās vidējie ienākumi uz vienu ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu 
laikā nepārsniedz 180,00 euro mēnesī; 
(Ķeguma novada domes 02.11.2016. saistošo noteikumu Nr.19/2016 redakcijā, kas stājas spēkā 07.01.2017.) 
(Ķeguma novada domes 2018.gada 12.decembra saistošajiem noteikumiem Nr. KND1-6/18/12 redakcijā) 

5.2. viens vai vairāki kopā dzīvojoši pensionāri un/vai invalīdi, kuru vienīgie ienākumi ir 
valsts piešķirtā vecuma vai invaliditātes pensija un ienākumi uz vienu personu nepārsniedz 
280,00 euro mēnesī, ja personām nav likumīgo apgādnieku vai apgādnieki dzīvo atsevišķi, vai 
apgādniekam, kurš dzīvo ar personām vienā mājsaimniecībā, ir noteikta invaliditāte. 

(Ķeguma novada domes 02.11.2016. saistošo noteikumu Nr.19/2016 redakcijā, kas stājas spēkā 07.01.2017.) 
(Ķeguma novada domes 2018.gada 12.decembra saistošajiem noteikumiem Nr. KND1-6/18/12 redakcijā) 

 
III. Ien ākumu un materiālā stāvokļa novērt ēšana 

  
6. Ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam Dienests 
novērtē pēc iesnieguma saņemšanas par ģimenes (personas) atzīšanu par  maznodrošinātu.  

7. Lai novērtētu ienākumus un materiālo stāvokli, iesniedzējs Dienestā iesniedz ienākumus un 
materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus.  

8. Dienests maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nosaka, izvērtējot:  

8.1. personas un tās ģimenes locekļu ienākumus, materiālo stāvokli, pamatojoties uz 
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegto iesniegumu, deklarāciju un tajā norādīto ziņu 
apliecinošajiem dokumentiem;  

8.2. pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju;  

8.3. juridisko un fizisko personu rīcībā esošo informāciju;  

8.4. klienta dzīvesvietas apsekošanas faktus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai. 
(Ķeguma novada domes 02.11.2016. saistošo noteikumu Nr.19/2016 redakcijā, kas stājas spēkā 07.01.2017.) 

 

IV. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana 
  
9. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek noteikts uz sešiem mēnešiem. 

10. Dienests, izvērtējot ģimenes (personas) materiālo stāvokli un dzīves apstākļus, var noteikt 
arī citu periodu maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanai, kas nepārsniedz 6 
mēnešus.  

11. Lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam 
Dienests pieņem 10 darba dienu laikā pēc iesnieguma un visu statusa noteikšanai 
nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas.  

12. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss ir spēkā sākot ar to mēnesi, kurā Dienests ir 
pieņēmis lēmumu par statusa piešķiršanu.  

13. Pēc šo noteikumu 9. punktā noteiktā perioda beigām ģimenei (personai) var atkārtoti 
noteikt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu pēc šo noteikumu 6. un 7. punktā minēto 
dokumentu iesniegšanas.  

V. Dienesta lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārt ība 
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14. Dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Ķeguma novada domē.  

15. Ķeguma novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā 
kārtībā.  

 
 
Sēdes vadītājs    (personiskais paraksts)    R.Ozols 
 
10.02.2014. 
datums 
 

 

 


