P/A “Sociālais dienests” informē
Par trūcīgas ģimenes (personas) un maznodrošinātas (ģimenes)
personas statusa noteikšanas kārtību

Trūcīga ģimene/persona
Maznodrošināta ģimene/persona

Ienākumu un materiālā stāvokļa līmenis (uz
katru ģimenes locekli), kuru nepārsniedzot
ģimene
(persona)
atzīstama
par
trūcīgu/maznodrošinātu
128,06 euro
180,00 euro

Persona/ģimene atzīstama par trūcīgu vai maznodrošinātu, ja:
1) tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērstpapīri, tai nepieder īpašums, (izņemot
normatīvajos aktos noteiktos izņēmumus),








Noteiktie izņēmumi:
nekustamais īpašums vai tā daļa, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un pārējās personas, kurām
ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju;
bērna nekustamais īpašums un naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs, ja nav bāriņtiesas atļaujas ar tiem
rīkoties;
dzīvokļa vai mājas iekārta, apģērbs, sadzīves priekšmeti, bērnu piederumi, kā arī cita manta un priekšmeti, kas
pieder iesniedzējam un pārējām personām, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju, un uz kuru nevar vērst
piedziņu pēc izpildu dokumentiem saskaņā ar Civilprocesa likuma 1. pielikumu, izņemot minētā pielikuma
3. punktā norādītos naudas līdzekļus.
pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktais kustamais un nekustamais īpašums;
kapitāla daļas un akcijas, ja maksātnespējas procesa dēļ vai atbilstoši citu kompetentu institūciju nolēmumam
īpašniekam nav iespēju rīkoties ar šo īpašumu;
naudas līdzekļu uzkrājums ģimenei (personai), kas nepārsniedz 128,06 euro

2) tā nav noslēgusi uztura līgumu,
3) tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos
pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā.
Lai izvērtētu atbilstību statusam, P/A “Sociālais dienests” nepieciešams iesniegt:
- iesniegumu,
- iztikas līdzekļu deklarāciju (saņemama aizpildīšanai Sociālajā dienestā),
- bankas/pasta konta pārskatu par iepriekšējiem pilniem trim mēnešiem (visām personām, kam ir
konts),
- citus ģimenes (personas) ienākumu, apliecinošus dokumentus (pēc vienošanās ar sociālā darba
speciālistu).
Personām, kas ir darbspējīgā vecumā un nav darba attiecībās, jābūt reģistrētiem kā bezdarbniekiem.
Informācijas sagatavota pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma, MK noteikumiem
Nr. 299. Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu, Skrundas novada
pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr. 22/2013 “PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM
SKRUNDAS NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM”.

Lai saņemtu sīkāku informāciju, aicinām vērsties Skrundas novada P/A “Sociālais dienests”, Kalēju
ielā 4 un pie sociālajiem darbiniekiem pagastu pārvaldēs.

