
 

 
 

 

 

 

 

 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI   

Mālpilī, Mālpils novadā  

 
2013.gada 23.janvārī                                                                                           Nr.4 
 

Apstiprināti  ar  Mālpils novada domes  
2013.gada 23.janvāra sēdes lēmumu Nr.2/12 

 

Grozījumi apstiprināti ar Mālpils novada domes: 
2013.gada 18.decembra sēdes lēmumu Nr.19/17 
2017.gada 29.novembra sēdes lēmumu Nr.14/22 
2018.gada 20.decembra sēdes lēmumu Nr.14/13 

2020.gada 16.decembra ārkārtas sēdes lēmumu Nr.16/4 

 

Par trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa 
 noteikšanu Mālpils novadā 

 
Izdoti  saskaņā  ar  Sociālo  pakalpojumu  un  
sociālās palīdzības likuma 33.panta trešo 
daļu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā” 14.panta  sesto daļu. 

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 
 

1. Saistošie 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 – mājsaimniecība), kuras deklarētā dzīves 
vieta ir Mālpils novada administratīvā teritorija, tiek atzīta par trūcīgu vai 
maznodrošinātu; 

1.2. kārtību, kādā novērtējami  mājsaimniecības ienākumi un materiālais stāvoklis; 
1.3. kārtību, kādā var apstrīdēt un pārsūdzēt lēmumu par atbilstību trūcīgas vai  

maznodrošinātas mājsaimniecības statusam. 
2. Mājsaimniecības atbilstības trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības   

statusam izvērtēšanu Mālpils novada dome ir uzdevusi Mālpils novada pašvaldības 
aģentūrai „Mālpils sociālais dienests” (turpmāk – Aģentūra). 

       (grozīts ar  Mālpils  novada  domes  2020.gada 16.decembra  saistošajiem noteikumiem  Nr.17) 

 
II. Ienākumu un materiālā stāvokļa līmenis, kuru nepārsniedzot mājsaimniecība 

atzīstama par trūcīgu vai maznodrošinātu 
 

3. Trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu veic Ministru 
kabineta noteiktajā kārtībā. 

       (grozīts ar  Mālpils  novada  domes  2020.gada 16.decembra  saistošajiem noteikumiem  Nr.17) 

4.    (Svītrots ar Mālpils novada domes 2020.gada 16.decembra  saistošajiem noteikumiem  Nr.17) 

 

MĀLPILS NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90000048398 

Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152 
Tālrunis 67970888, e-pasts: dome@malpils.lv 

 
 
 



 

 

5.  Par maznodrošinātu mājsaimniecību atzīstama ģimene (persona), kuru ienākumi 
pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 340 euro pirmajai vai vienīgajai personai 
mājsaimniecībā un 305 euro pārējām personām mājsaimniecībā. 

     (grozīts ar  Mālpils  novada  domes  2020.gada 16.decembra  saistošajiem noteikumiem  Nr.17) 
 

III. Ienākumu un materiālā stāvokļa novērtēšana 
 

6. Ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības 
statusam Aģentūra novērtē pēc iesnieguma saņemšanas par mājsaimniecības 
atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu.        

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

8. Aģentūra trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības 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. 

 
IV. Trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšana 

 

9. Trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusu piešķir atbilstoši Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumam. 
(grozīts ar  Mālpils  novada  domes  2020.gada 16.decembra  saistošajiem noteikumiem  Nr.17) 
 

10. (Svītrots ar Mālpils novada domes 2020.gada 16.decembra  saistošajiem noteikumiem  Nr.17) 

 

11. (Svītrots ar Mālpils novada domes 2020.gada 16.decembra  saistošajiem noteikumiem  Nr.17) 

 

12. Lēmumu par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam 
Aģentūra pieņem 10 darba dienu laikā pēc iesnieguma un visu statusa noteikšanai 
nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas.  

13. Trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss ir spēkā sākot ar to mēnesi, 
kurā Aģentūra ir pieņēmusi lēmumu par statusa piešķiršanu.  

14. (Svītrots ar Mālpils novada domes 2020.gada 16.decembra  saistošajiem noteikumiem  Nr.17) 

 
V. Aģentūras lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

 

15. Aģentūras pieņemto lēmumu var apstrīdēt Mālpils novada domē.  
16. Mālpils novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 

noteiktajā kārtībā. 
VI. Noslēguma jautājumi 

 

17. Mālpils novada domes 2013.gada 23.janvāra saistošie noteikumi  Nr.4 “Par trūcīgas 
un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Mālpils novadā” stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas pašvaldības izdevumā “Mālpils Vēstis”. 

18. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem Mālpils novada 
domes 2010.gada 24.novembra saistošos noteikumus Nr.13 „Par trūcīgas un 
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Mālpils novadā”.  

 
 
Domes priekšsēdētājs                     A.Lielmežs 


