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PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
Reģistrācijas Nr. 90000031601, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434,
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APSTIPRINĀTI
ar Priekules novada pašvaldības domes
2021.gada 13.janvāra lēmumu Nr.12
(protokols Nr.1, 12.p.)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2/21
“Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu Priekules novada
pašvaldībā”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 33.panta trešo daļu

1. Noteikumi nosaka ienākumu slieksni, kuru nepārsniedzot mājsaimniecība tiek atzīta par
maznodrošinātu Priekules novada pašvaldībā, un tā noteikšanas kārtību.
2. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis Priekules novada pašvaldībā ir
327 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 229 euro pārējām
personām mājsaimniecībā.
3. Mājsaimniecības ienākumu un materiālā stāvokļa atbilstību maznodrošinātas
mājsaimniecības statusam izvērtē un nosaka atbilstoši LR normatīvajos aktos noteiktajai
kārtībai.
4. Priekules novada sociālā dienesta lēmumu par mājsaimniecības atbilstību
maznodrošinātas statusam vai atteikumu piešķirt maznodrošinātas mājsaimniecības
statusu var apstrīdēt Priekules novada pašvaldības domē.
5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas informatīvajā
izdevumā “Priekules Novada Ziņas”.
6. Atzīt par spēku zaudējušiem Priekules novada pašvaldības domes 2015.gada 26.marta
saistošos noteikumus Nr.3 “Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona
atzīstama par maznodrošinātu Priekules novadā”.
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SAISTOŠO NOTEIKUMU Nr.2/21

“Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu
Priekules novada pašvaldībā”
Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
2021.gada 1.janvārī stājušies spēkā grozījumi Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (turpmāk – Likums),
kas būtiski maina sociālās palīdzības sniegšanas nosacījumus.
Tajā skaitā likuma 33.pantā ir noteikti minimālo ienākumu
sliekšņi sociālās palīdzības sniegšanai. Likuma 33.panta trešajā
daļā noteikts, ka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu
slieksni katra pašvaldība ir tiesīga noteikt ne augstāku par 436
euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305
euro pārējām personām mājsaimniecībā, bet ne zemāku par šā
panta otrajā daļā noteikto trūcīgas mājsaimniecības ienākumu
slieksni. Savukārt Likuma 33.panta otrajā daļā noteikts, ka
trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 272 euro
pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 euro
pārējām personām mājsaimniecībā.
Tiek noteikti arī atšķirīgi ienākumu sliekšņi mājsaimniecības
pirmajai personai (koeficients 1) un pārējām personām
mājsaimniecībā (koeficients 0,7).
Priekules novada pašvaldības domes 2015.gada 26.marta
saistošajos noteikumu Nr.3 “Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi
dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Priekules
novadā” 8.punktā noteikts, ka Priekules novadā ģimene
(persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi uz
katru ģimenes locekli (vai personas ienākumi) pēdējo trīs
mēnešu laikā nepārsniedz EUR 180 (viens simts astoņdesmit
euro).
Līdz ar to Priekules novada pašvaldībā noteiktais ienākumu
līmenis, pie kura ģimene (persona) atzīstama par
maznodrošinātu, vairs neatbildīs normatīvajos aktos
noteiktajiem sliekšņiem. Būtībā tas būs jau zemāks par trūcīgas
mājsaimniecības ienākumu slieksni.
Lai sniegtu atbalstu ne tikai trūcīgām mājsaimniecībām, bet arī
atbalstītu maznodrošinātas mājsaimniecības, nepieciešams
pārskatīt un noteikt normatīvajiem aktiem atbilstošus minimālo
ienākumu sliekšņus.
Savukārt, kārtība, kādā tiek izvērtēti mājsaimniecības ienākumi
un piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības
statuss, noteikts Likuma 36.pantā un Ministru kabineta
2020.gada 17.decembra noteikumos Nr.809 “Noteikumi par
mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās
palīdzības saņemšanu”.
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Saistošie noteikumi nosaka ienākumu slieksni, no kura
mājsaimniecība Priekules novadā tiek atzīta par maznodrošinātu,
norādot šo ienākumu slieksni mājsaimniecības pirmajai (koeficients
1) un pārējām personām (koeficients 0,7).
Maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršana dod
iespēju personām saņemt
Eiropas Atbalsta fonda
vistrūcīgākajām personām pārtikas un pamata materiālo
palīdzību, kā arī likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” noteikto atbalstu. Cita palīdzība maznodrošinātām
mājsaimniecībām šobrīd pašvaldībā nav noteikta.

Nav attiecināms.
Jaunas struktūrvienības nav jāveido. Dokumentus iesniedz,
izskata un lēmumus par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu
piešķirt pieņem Priekules novada sociālais dienests. Pieņemtos
lēmumus var apstrīdēt Priekules novada pašvaldības domē.
Iesniegumu izskatīšana, lēmumu pieņemšana un pabalstu
izmaksa nedaudz palielinās administratīvā darba apjomu.
Konsultācijas ar Priekules novada sociālā dienesta un citiem
pašvaldības speciālistiem.
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