ĶEGUMA NOVADA DOME
Reģ.Nr. 90000013682
Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020,
tālr. 26406395, 650 38883, fakss 650 55440, dome@kegums.lv
________________________________________________________________________________

APSTIPRINĀTI
ar Ķeguma novada domes
2021.gada 17.februāra
lēmumu Nr.KND1-3/21/50
(protokols Nr.4, 2.§)
Precizēti ar 2021.gada 24.marta Ķeguma novada domes
lēmumu Nr. KND1-3/21/122

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ķegumā
2021.gada 17.februāra

Nr.KND1-6/21/4

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Ķeguma novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 14.panta 6.daļu, Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
33.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk- noteikumi) nosaka:
1.1. ienākumu slieksni, kuru nepārsniedzot, mājsaimniecība, kuras deklarētā dzīvesvieta ir
Ķeguma novada administratīvajā teritorijā, tiek atzīta par maznodrošinātu;
1.2. kārtību, kādā var apstrīdēt un pārsūdzēt lēmumu par atbilstību maznodrošinātas
mājsaimniecības statusam.
2. Mājsaimniecības atbilstību maznodrošinātas mājsaimniecības statusam izvērtē Ķeguma
novada sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests).
II. Ienākumu slieksnis, kuru nepārsniedzot mājsaimniecība atzīstama par
maznodrošinātu
3. Materiālie resursi, mājsaimniecības atzīšanai par maznodrošinātu, tiek izvērtēti saskaņā
ar Ministru kabineta noteikumos Nr.809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās
situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” noteikto kārtību un ņemot vērā
noteikumu 4.punktā noteikto mājsaimniecības ienākumu slieksni.
4. Ķeguma novada pašvaldībā noteiktais maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu
slieksnis pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā ir 327,00 euro, bet pārējām
personām mājsaimniecībā 229,00 euro.
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III. Maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršana
5. Lēmumu par mājsaimniecības atbilstību maznodrošinātas mājsaimniecības statusam
Sociālais dienests pieņem desmit darba dienu laikā pēc iesnieguma un visu statusa
piešķiršanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas.
6. Maznodrošinātas mājsaimniecības statuss ir spēkā sākot ar to mēnesi, kurā Sociālais
dienests ir pieņēmis lēmumu par statusa piešķiršanu.
IV. Sociālā dienesta lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
7. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu (administratīvo aktu) var apstrīdēt Ķeguma novada
domē, Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, Ķeguma novadā, LV-5020.
8. Ķeguma novada domes pieņemto lēmumu (izdoto administratīvo aktu) var pārsūdzēt
Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā un termiņā.
V. Noslēguma jautājumi
9. Noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.
10. Noteikumi publicējami informatīvajā izdevumā „Ķeguma Novada Ziņas” un izliekami
redzamā vietā Ķeguma novada pašvaldības administrācijas ēkā, Birzgales pagasta
pārvaldē, Rembates tautas namā, Tomes pagasta pārvaldē.
11. Līdz ar šo noteikumu stāšanos spēkā, spēku zaudē Ķeguma novada domes 2014.gada
5.februāra saistošie noteikumi Nr.3/2014 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusa noteikšanu Ķeguma novadā”.

Domes priekšsēdētājs
26.03.2021.
datums

(personiskais paraksts)

R.Ūzuls
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ķeguma novada domes 17.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.KND1-6/21/4
Par maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu Ķeguma novadā
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta
izklāsts

Norādāmā informācija
01.01.2021. stājās spēkā grozījumi Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 33.pantā. Grozījumu rezultātā ir
noteikts maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu augstākais
slieksnis, saglabājot kārtību, ka katra pašvaldība savā
administratīvajā
teritorijā
nosaka
maznodrošinātas
mājsaimniecības ienākumu slieksni, kas nav zemāks par valstī
noteikto trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni un
nepārsniedz valstī noteikto maznodrošinātas mājsaimniecības
ienākumu slieksni.
01.01.2021. stājās spēkā arī likuma “Par sociālo drošību”
grozījumi, kuri nosaka minimālo ienākumu slieksni atsevišķai
personai vai vienas personas mājsaimniecībā dzīvojošajai
personai atbalsta saņemšanai sociālās aizsardzības jomā.
Maznodrošinātas mājsaimniecības statuss ir pamats valsts un
pašvaldības normatīvajos aktos noteikto pabalstu un
atvieglojumu saņemšanai.

satura Nepieciešams noteikt maznodrošinātas mājsaimniecības
ienākumu slieksni, kas iekļaujas Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likumā noteiktajiem apmēriem. Šobrīd
Ķeguma novada pašvaldībā noteiktais maznodrošinātas
ģimenes (personas) ienākumu maksimālais apmērs neatbilst
normatīvo aktu prasībām

3. Informācija
par
plānoto
projekta
ietekmi
uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija
par
plānoto
projekta
ietekmi
uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija
par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija
par
konsultācijām
ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs
26.03.2021.
datums

Noteikumi attiecas tikai uz personas statusa noteikšanu.

Nav attiecināma

Līdzšinējā kārtība netiek mainīta
Nav attiecināma

R.Ūzuls
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