
 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

AKNĪSTES NOVADA DOME 
Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208, 

Tālrunis, fakss 65237751, e-pasts: akniste@akniste.lv 

Aknīstes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3/2021 

 „Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Aknīstes novadā” 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1.Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Sakarā ar izmaiņām likumdošanā – 2020.gada 24.novembra grozījumi 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un jauna normatīvā 

akta - Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumiem Nr.809 “Noteikumi 

par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās 

palīdzības saņemšanu” spēkā stāšanos, radās nepieciešamība izdot 

jaunus saistošos noteikumus, kuros būtu noteikts ienākumu un materiālā 

stāvokļa līmenis, kuru nepārsniedzot, mājsaimniecība, kura sastāv no 

vairākām personām, kuras dzīvo vienā mājoklī un kurām ir kopīgi 

izdevumi pamatvajadzību nodrošināšanai, vai viena persona, kura 

saimnieko atsevišķi, tiek atzīta par maznodrošinātu, kā arī kārtību, kādā 

novērtējami mājsaimniecības ienākumi un materiālais stāvoklis. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

2.1.Saistošie noteikumi paredzēti Aknīstes novadā deklarēto personu un  

maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanai; 

2.2.Saistošie noteikumi noteiks maznodrošinātas mājsaimniecības 

statusa noteikšanas un saņemšanas kārtību, kā arī ienākumu līmeni, lai 

mājsaimniecību atzītu par maznodrošinātu;  

2.3. Mājsaimniecības atbilstību maznodrošinātas mājsaimniecības 

statusam pašvaldības Sociālais dienests novērtē pēc personas 

iesnieguma un izvērtēšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas. 

3. Normatīvā akta 

projekta būtība 

Saistošajos noteikumos precizēta kārtība, kādā notiek maznodrošinātas 

mājsaimniecības statusa noteikšana Aknīstes novada pašvaldībā. 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas 

vai jaunas amata vietas. Prognozēts, ka palielināsies sociālo darbinieku 

noslogotība un darba intensitāte. Saistošajiem noteikumiem ir būtiska 

ietekme uz pašvaldības budžetu, jo palielināsies maznodrošināto 

mājsaimniecību  skaits, kurām būs tiesības saņemt likumā noteiktos 

atvieglojumus. 

5. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

6. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Aknīstes novada Sociālais 

dienests. 

Persona Aknīstes novada Sociālā dienesta izdoto administratīvo aktu var 

apstrīdēt Aknīstes novada domē. 

7. Sabiedrības 

informēšana par 

normatīvo aktu 

Saistošie noteikumi tiks publicēti laikrakstā „Aknīstes Novada Vēstis” 

un pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv 

Aknīstes novada domes priekšsēdētāja    V.Dzene 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

AKNĪSTES NOVADA DOME 
Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208, 

Tālrunis, fakss 65237751, e-pasts: akniste@akniste.lv 

APSTIPRINĀTI 

Aknīstes novada domes sēdē 

2021.gada 27.janvārī (prot. Nr.1, 37.#) 

PRECIZĒTI 

Aknīstes novada domes sēdē 

2021.gada 24.martā (prot. Nr.3, 14.#) 

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.3/2021 

„Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni  

Aknīstes novadā” 
Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību  

dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14.panta sesto daļu,  

Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu likuma 33.panta trešo daļu  

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Aknīstes novada pašvaldības 2021.gada 27.janvāra Saistošie noteikumi 

Nr.3/2021 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Aknīstes 

novadā" (turpmāk – Noteikumi) nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, 

kuru nepārsniedzot, mājsaimniecība, kura sastāv no vairākām personām, kuras 

dzīvo vienā mājoklī un kurām ir kopīgi izdevumi pamatvajadzību 

nodrošināšanai, vai viena persona, kura saimnieko atsevišķi (turpmāk – 

mājsaimniecība), tiek atzīta par maznodrošinātu. 

2. Mājsaimniecība atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi nepārsniedz 

Noteikumu 3.punktā   noteikto ienākumu līmeni un mājsaimniecības ienākumi 

un materiālie resursi tiek izvērtēti saskaņā ar Ministru kabineta 17.12.2020. 

noteikumiem Nr.809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas 

izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”. 

3. Mājsaimniecība atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumu slieksnis 

nepārsniedz 360.00 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 

252.00 euro pārējām personām mājsaimniecībā.  

 

II. Maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšana 

4. Dienests pēc personas iesnieguma (Pielikums Nr.1) saņemšanas pārbauda 

deklarācijā sniegtās ziņas, izmantojot pašvaldības un valsts datu reģistros 

pieejamās ziņas par mājsaimniecību vai pieprasot ziņas no valsts un pašvaldību 

institūcijām, kā arī privātpersonām, ja nepieciešams, pieprasot arī ziņas 

apliecinošus dokumentus un apsekojot mājsaimniecību dzīvesvietā (Pielikums 

Nr.3), ne vēlāk kā mēneša laikā pieņem lēmumu par mājsaimniecības atbilstību 

maznodrošinātas mājsaimniecības statusam vai par atteikumu piešķirt 

maznodrošinātas mājsaimniecības statusu. 

5. Ja mājsaimniecība atbilst maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, dienests 

izsniedz rakstisku izziņu par atbilstību maznodrošinātas mājsaimniecības 

statusam (Pielikums Nr.2). Mājsaimniecība tiek atzīta par maznodrošinātu, 
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sākot ar to mēnesi, kurā pieņemts lēmums par maznodrošinātas 

mājsaimniecības statusa piešķiršanu. 

 

III. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

6. Dienesta lēmumu par mājsaimniecības atbilstību maznodrošinātas 

mājsaimniecības statusam, par atteikumu piešķirt maznodrošinātas 

mājsaimniecības statusu vai par piešķirtā maznodrošinātas mājsaimniecības 

statusa anulēšanu var apstrīdēt Aknīstes novada domē Administratīvā procesa 

likumā noteiktajā kārtībā. 

7. Aknīstes novada domes lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa 

likumā noteiktajā kārtībā. 

 

IV. Noslēguma jautājumi 

8. Atzīt par spēku zaudējušiem Aknīstes novada domes  saistošos noteikumus 

Nr.24/2015 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par 

maznodrošinātu Aknīstes novadā”. 

9. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 

pašvaldības laikrakstā „Aknīstes Novada Vēstis”. 

 

 

Aknīstes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja                                                          V.Dzene 

  



           Pielikums Nr.1 

           Aknīstes novada domes 

           2021.gada 27.janvāra 

           saistošajiem noteikumiem Nr.3/2021 

 

Aknīstes novada Sociālajam dienestam 

                                                             _______________________________ 

                                                                                                       (vārds, uzvārds) 

                                                personas kods _______________________________ 

                           ______________________________________ 

                                                                          (dzīvesvietas adrese)                                                                                              

______________________________________ 

                                                                            (tālrunis) 

IESNIEGUMS 

Lūdzu izvērtēt mājsaimniecības materiālo situāciju un noteikt atbilstību trūcīgas 

vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam. 

Klāt pievienoju sekojošus dokumentus: 

  iztikas līdzekļu deklarācija 

  izziņa par darba algu 

  izziņa par ienākumiem no saimnieciskās darbības 

  konta izraksts par ienākumiem 

  citi, ienākumus apliecinoši, dokumenti ___________________________________ 
 

Mājsaimniecības sastāvā esošas pilngadīgās personas: 
 

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Paraksts 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

      Esmu informēts, ka šī iesnieguma izskatīšanai Sociālais dienests, izpildot juridisku 

pienākumu, apstrādās manus/personu, kurām esmu likumiskais pārstāvis/ personas 

datus (sīkāk par datu apstrādi, iesniedzot jautājumus Skolas ielā 7, Aknīstē, vai pa e-

pastu: socdienests@akniste.lv). 

Rakstiskās atbildes saņemšanas izvēle: 
 
     E-pastā __________________________________  
                                 (e-pasta adrese) 

     Pa pastu _________________________________  
        (klienta faktiskās dzīvesvietas pasta adrese) 
     Personīgi Sociālajā dienestā 
 
     Rakstiska atbilde nav nepieciešama 
 

 

20.       .gada _________________    Iesnieguma iesniedzējs ____________________ 

                                                                                                     (paraksts un tā atšifrējums) 
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Pielikums Nr.2 

           Aknīstes novada domes 

           2021.gada 27.janvāra 

           saistošajiem noteikumiem Nr.3/2021 

 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

AKNĪSTES NOVADS 

AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Sociālais dienests 
Reģ. Nr.90000026441,  

Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208, 

 Tālrunis, fakss 65237751, e-pasts: socdienests@akniste.lv 

Aknīstē 

 

IZZIŅA PAR ATBILSTĪBU MAZNODROŠINĀTAS MĀJSAIMNIECĪBAS 

STATUSAM 

 

20___.gada ___.________________.                                                                       Nr.__________ 

 

 Aknīstes novada pašvaldības sociālais dienests apliecina, ka mājsaimniecībai, kuras 

deklarētā dzīvesvietas adrese ir_______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

un kuras sastāvā ir šādas personas: 

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) 

7)_________________________________________________________________________, 
(vārds, uzvārds) (personas kods) 

8)_________________________________________________________________________ 
(vārds, uzvārds) (personas kods) 

                                         

noteikts maznodrošinātas mājsaimniecības statuss atbilstoši Aknīstes novada domes 

2021.gada 27.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.3/2021 "Par maznodrošinātas 

mājsaimniecības ienākumu slieksni Aknīstes novadā". 

 

Maznodrošinātas mājsaimniecības statuss noteikts uz laiku no 20___.gada 

____.___________ 

līdz 20__.gada _____.___________________. 

 

_________________________________ 

(Sociālā darba speciālista vārds, uzvārds)                                                  ________________________ 

                                                                                                               (paraksts, atšifrējums) 

___________________________________ 
 (sagatavotāja uzvārds un tālruņa numurs) 
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Pielikums Nr.3 

Aknīstes novada domes 

      2021.gada 27.janvāra 

   saistošajiem noteikumiem Nr.3/2021 

 

Akts Nr. ____ 

par mājsaimniecības apsekošanu dzīvesvietā 

Apsekošanas 

datums: 

  Apsekošanas 

laiks: 

           

 
  .     .         . 

 
  :     -     :     

Personas vārds, 

uzvārds 

 

Apsekojamās dzīvesvietas 

adrese 

 

Kontakttālrunis, durvju 

kods 

 

 

Apsekošanas 

iemesls 

 

 

 

 

 

Informācija par mājokli 

mājokļa tips 

 atsevišķs dzīvoklis 

 komunālais dzīvoklis 

 istaba 

 privātā māja (daļa) 

 cits 

mājokļa piederība 

 personas privātīpašums 

 īrēts no pašvaldības 

 īrēts no privātpersonas 

 sociālā māja (dzīvoklis) 

 servisa dzīvoklis 

 pielāgots mājoklis personai ar kustību 

traucējumiem 

 cits 

istabu skaits ____ 

____ caurstaigājamas 

Dzīvo ____ personas 

 

Apsekošanā 

konstatētais 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informācija par pakalpojumiem, kas saistīti ar mājokļa lietošanu (aizpilda, ja dati nepieciešami 

dzīvokļa pabalsta aprēķinam) 

Apkure Ūdensapgāde Tualete Ēdiena gatavošana 

 centralizētā apkure 

 individuāla gāzes 

apkure 

 ar malku kurināmas 

____ (skaits) krāsnis 

 individuāla 

centrālapkure (ogles, 

granulas, šķelda, 

dīzeļdegviela u. tml.) 

 individuāla 

elektriskā apkure 

 cits 

 aukstais 

 karstais 

 ir skaitītāji 

 ir skaitītāji 

 mājoklī 

 kāpņu telpā 

 ārā 

Vanna/duša 

 mājoklī 

 koplietošanas 

 nav 

 gāzes plīts 

(sašķidrinātā gāze) 

 balonu gāze 

(propāna gāze) 

 elektriskā plīts 

 malkas plīts 

 koplietošanas 

virtuve 

 akā ārpus dzīvojamās telpas 

 nav akas, cits piegādes veids 

(norādīt) ____________ 

Ūdens uzsildīšana 

 centralizēti 

 ar elektrību 

 ar gāzi 

 ar malku (vannai) 

  

Personas sniegtā informācija par maksājumu parādiem par 

mājokli 

 

 

 

 

Sadzīves tehnika (aizpilda, ja nepieciešams) 

ledusskapis  automātiskā veļas mazgājamā 

mašīna 

 televizors 

 piezīmes 
 

 

Apsekošanā sastapto mājoklī dzīvojošo pilngadīgo personu viedoklis par situāciju 

 

 

 



 

 

 

 

 

Apsekošanā sastaptās mājoklī dzīvojošās pilngadīgās personas 

Vārds, uzvārds Paraksts Datums 

      

      

      

Pašvaldības sociālā dienesta darbinieki, kas piedalījās apsekošanā 

Vārds, uzvārds Amats Paraksts 

      

      

 

Pašvaldības sociālā 

dienesta sociālā darba 

speciālista atzinums par 

apsekošanā konstatēto 

Vai nepieciešama sadarbība ar sociālo darbinieku? 

Nodota informācija sociālajam darbiniekam 

Datums ____________" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


