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JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2014.GADA 18.DECEMBRA  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.14-25 „TRŪCĪGAS UN MAZNODROŠINĀTAS 

ĢIMENES (PERSONAS) STATUSA NOTEIKŠANA JELGAVAS PILSĒTAS 

PAŠVALDĪBĀ” 
 

 

Izdoti saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" 

43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likuma 33.panta  otro 

daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā"  14.panta sesto daļu un Ministru 

kabineta 2010.gada 30.marta  noteikumu Nr.299 

"Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi  dzīvojošas 

personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4.apakšpunktu 

 

 

Grozījumi: 

Saistošie noteikumi Nr. 15-21 

(12.11.2015. prot.Nr.14/7) 

Saistošie noteikumi Nr. 16-2 

(28.01.2016. prot.Nr.1/4) 

Saistošie noteikumi Nr. 16-23 

(27.10.2016. prot.Nr.13/4) 

Saistošie noteikumi Nr. 17-6 

(23.02.2017. prot.Nr.3/3) 

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību un papildus kritērijus trūcīgas un maznodrošinātas 

ģimenes (personas) statusa noteikšanai Jelgavas pilsētas pašvaldībā. 

2. Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu, tajā skaitā ienākumu 

un materiālā stāvokļa izvērtēšanu ģimenēm (personām), veic Jelgavas pilsētas pašvaldības 

iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" (turpmāk – JSLP) Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos un šo saistošo noteikumu noteiktajā kārtībā. 

http://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums
http://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums
http://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums#p33
http://likumi.lv/ta/id/207462-noteikumi-par-gimenes-vai-atseviski-dzivojosas-personas-atzisanu-par-trucigu
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3. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, papildus par īpašumu neuzskata: 

3.1. nekustamo īpašumu, kurš nav piemērots dzīvošanai un kura kopējā kadastrālā vērtība 

nepārsniedz 11400,00 euro; 

3.2. vienu automobili, vienu automobiļa piekabi, vienu airu laivu, kas ģimenes (personas) 

īpašumā ir ilgāk par 12 (divpadsmit) mēnešiem, kā arī katram ģimenes loceklim 

vienu motociklu vai motorolleru, vai mopēdu; 

3.3. vienu automobili, kuru izmanto personas līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai 

pilngadīgas personas ar invaliditāti vajadzībām. 

    (Grozīts ar 27.10.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.16-23) 

4. Lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes 

(personas) statusam pieņem JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupa, kas izveidota ar JSLP 

vadītāja rīkojumu. 

5. Ja laikposmā, kad ģimenei (personai) noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes 

(personas) statuss, mainās ģimenes sastāvs, ģimenes (personas) materiālā vai sociālā 

situācija, JSLP no jauna izvērtē atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) 

statusam, un JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupa pieņem atbilstošu lēmumu. 

 

I1.  Noteikumos lietotie termini 

(Nodaļa izteikta 12.11.2015. saistošo noteikumu Nr.15-21redakcijā) 

 

5.1 Darbspējīga persona – šo noteikumu izpratnē persona no 15 (piecpadsmit) gadu vecuma līdz 

valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamajam vecumam, izņemot personas, kurām 

noteikta invaliditāte, un personas līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecumam, kuras iegūst 

izglītību klātienē kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, 

vidējā izglītība, augstākā izglītība) un/vai profesionālās izglītības iestādē. 

5.2 Nekustamais īpašums, kurš nav piemērots dzīvošanai – nekustamais īpašums bez 

apgaismojuma, nav apkurināms un nav piemērots cilvēka ilglaicīgam patvērumam un 

sadzīves priekšmetu izvietošanai, kā arī neatbilst Ministru kabineta noteikumos 

paredzētajām būvniecības un higiēnas prasībām. 

 

 

II. Trūcīgas ģimenes (personas) statusa noteikšana 

6. Ģimene (persona), kura savu pamata dzīvesvietu deklarējusi Jelgavas pilsētas pašvaldības 

administratīvajā teritorijā, atzīstama par trūcīgu, ja tās ienākumi un materiālais stāvoklis 

nepārsniedz Latvijas Republikas normatīvajos aktos ģimenes (personas) atzīšanai par 

trūcīgu un šo saistošo noteikumu 3.punktā noteikto. 

 

7. Atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam apliecina JSLP izsniegta rakstiska izziņa 

par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam (1.pielikums). 

 

III. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana 
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8. Ģimene (persona), kura savu pamata dzīvesvietu deklarējusi Jelgavas pilsētas pašvaldības 

administratīvajā teritorijā, atzīstama par maznodrošinātu, ja tās materiālais stāvoklis 

nepārsniedz Latvijas Republikas normatīvajos aktos ģimenes (personas) atzīšanai par 

trūcīgu un šo saistošo noteikumu 3.punktā noteikto, un ja: 

8.1 ģimenē ir darbspējīgas personas ar nepilngadīgiem bērniem vai bērniem līdz 24 

(divdesmit četru) gadu vecumam, kuri iegūst izglītību klātienē kādā no Izglītības 

likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā 

izglītība) un/vai profesionālās izglītības iestādē, un tās vidējie ienākumi katram 

ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 190,00 euro; 

(Grozīts ar 12.11.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.15-21; grozīts ar 23.02.2017. 

saistošajiem noteikumiem Nr.17-6) 

8.2 ģimenē nav darbspējīgu personu un tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim 

mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 237,00 euro; 

(Grozīts ar 12.11.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.15-21; grozīts ar 28.01.2016. 

saistošajiem noteikumiem Nr.16-4; grozīts ar 23.02.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.17-6) 

8.3 persona ir atsevišķi dzīvojošs pensionārs, persona ar invaliditāti, politiski represēts 

pensionārs un to vidējie ienākumi mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 

266,00 euro. 

(Grozīts ar 28.01.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.16-4; grozīts ar 23.02.2017. 

saistošajiem noteikumiem Nr.17-6 

9. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek noteikts uz: 

9.1 3 (trijiem) mēnešiem, ja ģimenē ir darbspējīga persona; 

(Izteikts 12.11.2015. saistošo noteikumu Nr.15-21 redakcijā; grozīts ar 28.01.2016. 

saistošajiem noteikumiem Nr.16-4) 

9.2 6 (sešiem) mēnešiem, ja ģimenē nav darbspējīgu personu. 

            (Izteikts 12.11.2015. saistošo noteikumu Nr.15-21 redakcijā; grozīts ar 28.01.2016. 

saistošajiem noteikumiem Nr.16-4) 

10. Atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam apliecina JSLP izsniegta 

rakstiska izziņa par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam (2.pielikums). 

11. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Jelgavas pilsētas pašvaldības 

2012.gada 29.novembra saistošie noteikumi Nr.12-27 „Trūcīgas un maznodrošinātas 

ģimenes (personas) statusa noteikšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā”. 

 

 

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs                                                                          A.Rāviņš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums
http://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums
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1.pielikums 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014.gada 18.decembra 

saistošajiem noteikumiem Nr.14-25 „Trūcīgas un 

maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa 

m noteikšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā” 

 

Izziņa par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam 

 

 

Izsniegta 20___. gada _____________ 
Nr. ______ 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" (turpmāk – JSLP) 

apliecina, ka ģimenei (personai), kuras dzīvesvietas adrese ir 

 

 

_________________________________________ un ģimenes sastāvā ir šādi locekļi: 

 

 1)    

  (vārds, uzvārds, personas kods) 

 2)    

  (vārds, uzvārds, personas kods) 

 3)    

  (vārds, uzvārds, personas kods) 

 4)    

  (vārds, uzvārds, personas kods) 

 5)    

  (vārds, uzvārds, personas kods) 

 6)    ,  

  (vārds, uzvārds, personas kods) 

noteikts trūcīgas ģimenes (personas) statuss atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 30.marta 

noteikumiem Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 

trūcīgu" un Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014.gada 18.decembra saistošajiem noteikumiem 

Nr._____ „Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana Jelgavas 

pilsētas pašvaldībā”. 

Trūcīgas ģimenes (personas) statuss noteikts uz laikposmu 

no ____.gada ____.___________ līdz ____.gada ____.___________. 

          

(JSLP sociālās palīdzības administrēšanas 

nodaļas vadītāja vārds, uzvārds) 

  (paraksts)   (datums) 
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  2.pielikums  

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014.gada 18.decembra 

saistošajiem noteikumiem Nr.14-25 „Trūcīgas un 

 maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa 

 noteikšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā” 

 

Izziņa par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam 

 

Izsniegta 20___. gada _____________ 

 

Nr. ______ 

  
  

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" (turpmāk - JSLP) 

apliecina, ka ģimenei (personai), kuras dzīvesvietas adrese ir  

 

 

__________________________________________ un ģimenes sastāvā ir šādi locekļi: 

 

 1)    

  (vārds, uzvārds, personas kods) 

 2)    

  (vārds, uzvārds, personas kods) 

 3)    

  (vārds, uzvārds, personas kods) 

 4)    

  (vārds, uzvārds, personas kods) 

 5)    

  (vārds, uzvārds, personas kods) 

 6)     , 

  (vārds, uzvārds, personas kods) 

 

noteikts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss atbilstoši Jelgavas pilsētas pašvaldības 

2014.gada 18.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.____ „Trūcīgas un maznodrošinātas 

ģimenes (personas) statusa noteikšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā”. 

Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss noteikts uz laikposmu 

no ____.gada ____.___________ līdz ____.gada ____.___________. 

          

(JSLP sociālās palīdzības administrēšanas 

nodaļas vadītāja vārds, uzvārds) 

  (paraksts)   (datums) 

 


