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Alsungas novada domes 2020. gada 29. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 15  

"Kārtība, kādā mājsaimniecība vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par 

maznodrošinātu Alsungas novadā” 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar Latvijas Republikas Saeimas 2020. gada 

24. novembrī pieņemto likumu "Grozījumi Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā" no 

2021. gada 1. janvāra tiek mainīta sociālās 

palīdzības sistēma. 

Ņemot vērā minēto, Alsungas novada domes 

2014.gada 11. decembra saistošie noteikumi 

Nr.11/2014 "Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi 

dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu 

Alsungas novadā” atzīstami par spēku zaudējušiem. 

Pašvaldības sniegtais atbalsts ir būtisks resurss, lai 

pašvaldības iedzīvotāji ar zemiem ienākumiem spētu 

apmierināt savas pamatvajadzības (ēdiens, apģērbs, 

mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība). Par 

maznodrošinātām atzītās mājsaimniecības 

(personas) var saņemt normatīvajos aktos paredzētos 

atvieglojumus, kurus nodrošina gan valsts, gan 

pašvaldība, tādējādi nodrošinot iedzīvotāju dzīves 

kvalitātes nepazemināšanos. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz atzīt par spēku 

zaudējušiem Alsungas novada domes 2014.gada 

11.decembra saistošos noteikumus Nr.11/2014 

"Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša 

persona atzīstama par maznodrošinātu Alsungas 

novadā” no 2021. gada 1. janvāra. 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Prognozējamā ietekme uz budžetu 10 000 euro. 

Saistošie noteikumi noteiks ienākumu un materiālā 

stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot, mājsaimniecība 

(persona) atzīstama par maznodrošinātu. Par 

maznodrošinātu Alsungas novadā atzīstama 

mājsaimniecība (persona), ja tās ienākumi pēdējo 

trīs mēnešu laikā nepārsniedz 327 euro pirmajai vai 

vienīgajai personai mājsaimniecībā, 229 euro 

pārējām personām mājsaimniecībā.  

Saistošo noteikumu regulējumam par pamatu ņemti 

arī grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 

25. novembra noteikumos Nr. 727 "Darbības 

programmas "Pārtikas un pamata materiālās 

palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 

2014.–2020. gada plānošanas periodā" īstenošanas 

https://likumi.lv/ta/id/319381-grozijumi-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likuma
https://likumi.lv/ta/id/319381-grozijumi-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likuma


noteikumi" 4. punktā noteiktos kritērijus ģimenei 

(personai), kurai ir tiesības saņemt pārtikas un 

materiālās palīdzības preces. Viens no kritērijiem ir 

mājsaimniecībai, kurai pašvaldības sociālais 

dienests izsniedzis rakstisku izziņu, kas apliecina tās 

atbilstību maznodrošinātas mājsaimniecības 

statusam, un tās rīcībā esošie ienākumi uz vienu 

ekvivalento patērētāju mājsaimniecībā nepārsniedz 

327 euro pirmajai vai vienīgajai personai 

mājsaimniecībā, bet katrai nākamajai personai 

mājsaimniecībā 229 euro; 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 

Visas personas, kuras skar šo noteikumu 

piemērošana, var griezties Alsungas novada 

Sociālajā dienestā, Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas 

novadā novadā. 

Ja saistošo noteikumu projekts skar administratīvās 

procedūras, privātpersonas, pēc attiecīgā lēmuma 

saņemšanas no Alsungas novada pašvaldības, šo 

lēmumu var pārsūdzēt mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās datuma Administratīvajā rajona tiesā. 

Saistošie noteikumi tiks nosūtīti informācijai Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks 

publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā 

„Alsungas ziņas” un ievietoti pašvaldības mājas lapā 

www.alsunga.lv 

6. Informācija par konsultācijām  Nav notikušas. 

 

Alsungas novada domes priekšsēdētāja     D. Kalniņa 

 


