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LĒMUMS 

Smiltenē 

2021.gada 27.janvārī                                              Nr. 53 

                       (protokols Nr.1,  54.§.) 

 

Saistošo noteikumu “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni 

Smiltenes novadā” projekta apstiprināšana un saistošo noteikumu izdošana  

2021.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Sociālās palīdzības un sociālā 

pakalpojuma likumā (turpmāk – Likums), kura 33.panta otrā daļa noteic, ka trūcīgas 

mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai 

mājsaimniecībā un 190 euro pārējām personām mājsaimniecībā, savukārt, šī panta trešā 

daļa noteic, ka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākuma slieksni katra pašvaldība ir 

tiesīga noteikt ne augstāku par 436 euro pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā un 

305 euro pārējām personām mājsaimniecībā, bet ne zemāku par šā panta otrajā daļā 

noteikto trūcīgas mājsaimniecības ienākuma slieksni. Trūcīgas un maznodrošinātas 

mājsaimniecības statusa noteikšanas kārtība ir noteikta 2020.gada 17.decembrī 

pieņemtajos Ministru kabineta noteikumos Nr.809 “Noteikumi par mājsaimniecības 

materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”, kas stājās spēkā 

2021.gada 1.janvārī un noteic mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanas un 

sociālās palīdzības saņemšanas kārtību, garantētā minimālā ienākuma pabalsta 

aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību, mājokļa pabalsta aprēķināšanas, 

piešķiršanas un izmaksas kārtību un izdevumu pozīciju minimālās normas mājokļa 

pabalsta apmēra aprēķināšanai, trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa 

noteikšanas kārtību. Bez iepriekšminētā, Likumā ir dota definīcija 

jēdzienam  “mājsaimniecība”, kas ir “vairākas personas, kuras dzīvo vienā mājoklī un 

kopīgi sedz izdevumus, vai viena persona, kura saimnieko atsevišķi”, aizstājot līdz tam 

normatīvajos aktos lietoto jēdzienu “ģimene (persona)”. 

Normatīvie akti  paredz būtiskas izmaiņas gan ienākuma līmeņos, gan kārtībā, kādā 

tiek noteikta mājsaimniecības atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātās statusam. Likums 

nosaka pašvaldībām tiesības noteikt maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni, 

nosakot maksimālo līmeni, atbilstoši Latvijas izvēlētajai ekvivalences skalai. 

Lai ievērotu normatīvajos aktos noteikto, nepieciešams noteikt mājsaimniecības vai 

atsevišķi dzīvojošas personas ienākumu slieksni, kuru nepārsniedzot tā tiek atzīta par 

maznodrošinātu. Saskaņā ar Labklājības ministrijas sociālās palīdzības pārejas perioda 

vadlīniju 3.punktā noteikto, ir vēlams maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni 

nenoteikt zemāku par 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 229 

euro pārējām personām mājsaimniecībā, jo tas dos iespēju saņemt Eiropas Atbalsta fonda 

vistrūcīgākajām personām pārtikas un pamata materiālo palīdzību.  



Atbilstoši Likuma Pārejas noteikumu 41. un 42. punktam pašvaldības sociālā 

dienesta izziņa par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, 

kas izsniegta līdz 2020. gada 31. decembrim, ir spēkā līdz izziņā norādītā termiņa beigām, 

bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 30. novembrim, un šajā laikā tā ir pamats valsts un 

pašvaldības normatīvajos aktos noteikto pabalstu un atvieglojumu saņemšanai, savukārt, 

ja ģimenei (personai) līdz 2020. gada 31. decembrim ir piešķirts pabalsts garantētā 

minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai, kura izmaksa turpinās pēc 2021. gada 

1. janvāra, pašvaldības sociālais dienests nodrošina minētā pabalsta pārrēķinu atbilstoši 

normatīvajiem aktiem par garantētā minimālā ienākuma pabalsta piešķiršanu un starpību 

par laika periodu no 2021. gada 1. janvāra izmaksā līdz 2021. gada 1. aprīlim. 

Sociālās palīdzības sniegšana iedzīvotājiem ir viena no pašvaldības autonomajām 

funkcijām, kuru izpilde atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 7.panta otrajā daļā noteiktajam 

tiek finansēta no pašvaldības budžeta. 

Pamatojoties uz Sociālās palīdzības un sociālā pakalpojuma likumā un likumā “Par 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” veiktajiem grozījumiem, ir izstrādāts saistošo 

noteikumu projekts par maznodrošinātās mājsaimniecības vai atsevišķi dzīvojošas 

personas mājsaimniecībā atzīšanai par maznodrošinātu, zaudējot spēku Smiltenes novada 

pašvaldības domes 2020.gada 26.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.4/20 "Par trūcīgas 

un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Smiltenes novadā ". 

Ņemot vērā norādīto, Smiltenes novada domes Sociālo un medicīnas jautājumu 

pastāvīgās komitejas 19.01.2021. atzinumu (sēdes protokols Nr.1) un pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1. punktu, 43.panta pirmās daļa 

13.punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmo daļu, 

33.panta otro un trešo daļu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta 

sesto daļu, 

atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Aija Cunska, Andis Rozītis, Birute Mežale, Dzintars 

Zvaigzne, Edgars Avotiņš, Ilze Vergina, Ināra Grundāne, Jānis Sīklēns, Kaspars Markss, 

Kārlis Lapiņš, Tija Zaļkalne, Vairis Tralla, Vilnis Korulis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,  

Smiltenes novada dome 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.2/21 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības 

ienākumu slieksni Smiltenes novadā” projektu (pielikumā). 

2. Nosūtīt saistošo noteikumu Nr. 2/21 un to paskaidrojuma rakstu 3 (trīs) darba dienu 

laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā atzinuma sniegšanai 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

3. Publicēt, pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma 

saņemšanas, saistošos noteikumus Nr.2/21 un to paskaidrojuma rakstu oficiālajā 

izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

4. Publicēt informāciju par saistošajiem noteikumiem Nr.2/21 pašvaldības bezmaksas 

izdevumā “Smiltenes novada Domes Vēstis” un izlikt redzamā vietā Smiltenes 

novada domes ēkā un pagastu pārvaldēs. 

5. Uzdot šī Lēmuma 2., 3., 4.punkta izpildi Smiltenes novada domes Kancelejas 

nodaļai. 
 

 

Domes priekšsēdētāja                                                           E.Avotiņš 
 


