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 JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2017.GADA 21.DECEMBRA 

SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.______ “GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS 

PAŠVALDĪBAS  2014.GADA 18.DECEMBRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS 

NR.14-25 “TRŪCĪGAS UN MAZNODROŠINĀTAS ĢIMENES (PERSONAS) 

STATUSA NOTEIKŠANA JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBĀ”” 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1.Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi (turpmāk- noteikumi) tiek izdoti, 

lai  nodrošinātu atbilstību Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta 

30.03.2010. noteikumos Nr.299 “Noteikumi par 

ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 

trūcīgu” noteiktajam.   

No noteikumiem tiek svītrotas normas, kas ar 

2018.gada 1.janvāri neatbildīs vai dublēs Ministru 

kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 

"Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 

personas atzīšanu par trūcīgu" normas.  

Noteikumos, ievērojot Jelgavas pilsētas iedzīvotāju 

intereses,  ir paredzēti labvēlīgāki nosacījumi ģimenes 

(personas) atzīšanai par trūcīgu. Izvērtējot ģimenes 

(personas) ienākumus un materiālo stāvokli Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, 

papildus neuzskatot par īpašumu: 

 vienu automobiļa piekabi, vienu airu laivu, kā 

arī katram ģimenes loceklim vienu motociklu 

vai motorolleru, vai mopēdu; 

 automobili, kuru izmanto personas līdz 18 

gadu vecumam ar invaliditāti vai pilngadīgas 

personas ar invaliditāti vajadzībām. 

Jelgavas pilsētas pašvaldībā  maznodrošinātas 

ģimenes (personas) statusa noteikšanai tiek 

paaugstināts ienākumu līmenis no 10,00 euro līdz 

25,00 euro. 

2.Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Noteikumi nepieciešami, lai nodrošinātu atbilstību 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un 

Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumos Nr.299 

“Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 

personas atzīšanu par trūcīgu” noteiktajam. 

Sakarā ar grozījumiem normatīvajos aktos tikai 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 

33.panta otrā daļa nosaka tiesības pašvaldībām noteikt 

pašvaldības saistošajos noteikumos labvēlīgākus 

nosacījumus ģimenes (personas) atzīšanai par trūcīgu.  

Nepieciešams precizēt Jelgavas pilsētas pašvaldības 

2014.gada 18.decembra  saistošo noteikumu Nr.14-25 

“Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) 
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statusa noteikšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā” 

izdošanas tiesisko pamatojumu un labvēlīgākus 

nosacījumus ģimenes (personas) atzīšanai par trūcīgu. 

Ievērojot Jelgavas pilsētas iedzīvotāju intereses, 

izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo 

stāvokli Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā, papildus neuzskatot par īpašumu: 

 vienu automobiļa piekabi, vienu airu laivu, kā 

arī katram ģimenes loceklim vienu motociklu 

vai motorolleru, vai mopēdu; 

 automobili, kuru izmanto personas līdz 18 

gadu vecumam ar invaliditāti vai pilngadīgas 

personas ar invaliditāti vajadzībām. 

Sakarā ar pensijas indeksāciju 2017.gada oktobrī un 

plānoto minimālās darba algas palielināšanos 

nepieciešams paaugstināt ienākumu līmeni  

maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa 

noteikšanai no 10,00 euro  līdz 25,00 euro  tajā skaitā: 

 ģimenei ar bērniem par 25,00 euro; 

 ģimenei, kurā nav darbspējīgu personu par 

10,00 euro; 

 atsevišķi dzīvojošam pensionāram, personai ar 

invaliditāti, politiski represētam pensionāram 

par 10,00 euro. 

3.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Noteikumu realizēšanai tiek paredzēti naudas līdzekļi 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes ”Jelgavas 

sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) 2018.gada 

budžetā.  

Tiek prognozēts, ka noteikumu realizēšanai papildus 

naudas līdzekļi nav nepieciešami, jo klientu skaita 

palielināšana netiek plānota. 

4.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Neietekmē. 

5.Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Noteikumu izpildi nodrošinās JSLP. 

 

6.Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Noteikumu projekts apspriests Jelgavas pilsētas 

domes Sociālo lietu konsultatīvajā komisijā. 

 

 

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs      A. Rāviņš 

  

 


