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Trūcīgas ģimenes (personas) statusa noteikšana Alojas novadā
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma 33.panta otro daļu,
un Ministru kabineta 2010.gada 30.marta
noteikumu Nr.299 "Noteikumi par ģimenes
vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu" 19.4.apakšpunktu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību un papildu kritērijus
trūcīgas ģimenes (personas) statusa noteikšanai Alojas novada pašvaldībā.
2. Lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas)
statusam pieņem Alojas novada domes Sociālais dienests (turpmāk – sociālais
dienests).
3. Ģimene (persona), kura deklarējusi dzīvesvietu Alojas novada administratīvajā
teritorijā, atzīstama par trūcīgu, ja tās ienākumi un materiālais stāvoklis nepārsniedz
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto ģimenes (personas) atzīšanai par
trūcīgu un šajos saistošajos noteikumos noteikto.
4. Izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, par īpašumu papildus neuzskata:

4.1. zemi un/vai mežu, kura kadastrālā vērtība nepārsniedz 2000,00 EUR;
4.2. vienu garāžu, kas ir ģimenes (personas) īpašumā un netiek izmantota
saimnieciskai darbībai;
4.3. ēkas, kuras netiek klasificētas kā dzīvojamās ēkas, kurās nav dzīvojamo
telpu (pastāvīgai vai sezonas rakstura dzīvošanai) un kuras ir funkcionāli
piederīgas dzīvojamajai ēkai (pirts, klēts, nojume, siltumnīca, ēka dārza
inventāra, materiālu un sadzīves priekšmetu glabāšanai u.tml.);
4.4. vienu automobili, vienu automobiļa piekabi, vienu airu laivu, kā arī
katram ģimenes loceklim vienu velosipēdu, motociklu, motorolleru vai
mopēdu;
4.5. vienu automobili, kuru izmanto bērna invalīda vajadzībām, vai vienu
speciāli pielāgotu automobili personai, kurai ir Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu komisijas izsniegts atzinums par medicīnisko indikāciju
noteikšanu speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei.
5. Atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam apliecina sociālā dienesta
izsniegta izziņa.
6. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu (administratīvo aktu) var pārsūdzēt Alojas
novada domē, Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā. Novada domes
pieņemto lēmumu (izdoto administratīvo aktu) var pārsūdzēt Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā.
7. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” noteiktā kārtībā.
Valdis Bārda
Alojas novada domes priekšsēdētājs

