


Lielākā daļa Daugavpils pašvaldības 
sociālo pabalstu tiek piešķirta  saskaņā 

ar   
trūcīgās mājsaimniecības (TMS)  

vai  
maznodrošinātās  mājsaimniecības 

statusa (MMS)  
esamību. 



Mājsaimniecība atzīstama par trūcīgu, ja 
tās vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu 

laikā nepārsniedz : 
 
 
 

• 272 euro pirmajai vai 
vienīgajai personai mājsaimniecībā  

• 190 euro pārējām 
personām mājsaimniecībā.  

Mājsaimniecība - vairākas personas, kuras 
dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz izdevumus, 
vai viena persona, kura saimnieko atsevišķi  



       Garantētais minimālais ienākumu 
(GMI) slieksnis ir : 

• 109 euro pirmajai vai 
vienīgajai personai 
mājsaimniecībā  

• 76 euro pārējām 
personām mājsaimniecībā 



Mājsaimniecība atzīstama par 
maznodrošinātu, ja tās vidējie 

ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā 
nepārsniedz : 

 
 
 

• 436 euro pirmajai vai 
vienīgajai personai mājsaimniecībā  

• 305 euro pārējām 
personām mājsaimniecībā.  



Trūcīgas/maznodrošinātās mājsaimniecības 
statusu (TMS) piešķir:  

• uz trim kalendāra mēnešiem, ja mājsaimniecībā ir 
vismaz viena persona darbspējīgā vecumā  

• uz sešiem kalendāra mēnešiem, ja mājsaimniecībā nav 
nevienas personas darbspējīgā vecumā,  izņemot 
gadījumu, kad persona ir: 

• ar I vai II grupas invaliditāti, ar invaliditāti no 
bērnības vai vecuma pensijas saņēmējs; 

• sieviete grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
laikā, viens no bērna vecākiem bērna kopšanas 
periodā vai cita persona mājsaimniecībā, kura 
nodrošina pirmsskolas vecuma bērna kopšanu, 
aprūpi, pieskatīšanu, ja to objektīvu apstākļu dēļ 
nav iespējams nodrošināt citādā veidā; 

• viens no bērna ar invaliditāti vecākiem, ja bērns 
nesaņem piemērotus aprūpes pakalpojumus; 

• vecumā no 15 gadiem, kura iegūst izglītību 
klātienē pamatizglītības, vispārējās vidējās vai 
profesionālās vidējās izglītības iestādē vai ir pilna 
laika studējošais augstākās izglītības iestādē. 
 



Personai darbspējīgā vecumā, kura vēlas saņemt sociālās 
palīdzības pabalstus, izņemot pabalstu krīzes situācijā, un 
kura nestrādā, ir pienākums reģistrēties 
Nodarbinātības valsts aģentūrā un pildīt bezdarbnieka 
vai darba meklētāja pienākumus, izņemot gadījumu, kad 
persona ir: 

• ar I vai II grupas invaliditāti, ar invaliditāti no 
bērnības vai vecuma pensijas saņēmējs; 

• sieviete grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
laikā, viens no bērna vecākiem bērna kopšanas 
periodā vai cita persona mājsaimniecībā, kura 
nodrošina pirmsskolas vecuma bērna kopšanu, 
aprūpi, pieskatīšanu, ja to objektīvu apstākļu dēļ 
nav iespējams nodrošināt citādā veidā; 

• viens no bērna ar invaliditāti vecākiem, ja bērns 
nesaņem piemērotus aprūpes pakalpojumus; 

• vecumā no 15 gadiem, kura iegūst izglītību 
klātienē pamatizglītības, vispārējās vidējās vai 
profesionālās vidējās izglītības iestādē vai ir pilna 
laika studējošais augstākās izglītības iestādē. 
 



Lai izvērtētu atbilstību trūcīgas/maznodrošinātās  
mājsaimniecības statusam, viena no 
mājsaimniecības personām (iesniedzējs) vēršas 
pašvaldības Sociālajā dienestā, uzrāda personu 
apliecinošu dokumentu un iesniedz: 

• iesniegumu, kuru parakstījušas mājsaimniecības 
pilngadīgās personas; 

• darba devēja izziņu par darba samaksu par pilniem 
pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru darba 
ņēmēju mājsaimniecībā; 

• izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības 
par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru 
saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā; 

• visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai pasta 
norēķinu sistēmas kontu pārskatus par pilniem pēdējiem 
trim kalendāra mēnešiem; 



Lai izvērtētu atbilstību trūcīgas/maznodrošinātās 
mājsaimniecības statusam, viena no 
mājsaimniecības personām (iesniedzējs) vēršas 
pašvaldības Sociālajā dienestā, uzrāda personu 
apliecinošu dokumentu un iesniedz: 

• dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus 
vai citus ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 
kalendāra mēnešu periodu pirms iesnieguma iesniegšanas; 

• dokumentus mājokļa pabalsta aprēķināšanai, kas apliecina ar 
mājokļa lietošanu saistītus izdevumus, kā arī uzrāda 
mājokļa lietošanu apliecinošus dokumentus (piemēram, īres 
līgumu; 

•  citus dokumentus, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai 
par trūcīgas mājsaimniecības statusa noteikšanu. 
 

Turpinājums 



Sociālais dienests sadarbībā ar iesniedzēju pašvaldības 
informācijas sistēmā elektroniski sagatavo IZTIKAS 
LĪDZEKĻU DEKLARĀCIJU , izmantojot valsts un 
pašvaldības informācijas sistēmās esošos datus un 
minētajos dokumentos iekļautās ziņas.  
Iesniedzējs paraksta pašvaldības informācijas sistēmā 
sagatavotās deklarācijas izdruku, apliecinot deklarācijā 
sniegtās informācijas patiesumu, izņemot gadījumu, ja 
deklarācija iesniegta, izmantojot vienoto valsts un 
pašvaldību pakalpojumu portālu ( www.latvija.lv). 

http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/


Trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu  
piešķir, izvērtējot mājsaimniecības ienākumus, 
īpašumus un naudas līdzekļu uzkrājumus valsts 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  
Sociālais dienests mēneša laikā pēc dokumentu 
saņemšanas deklarācijas sagatavošanas izvērtē 
mājsaimniecības materiālos resursus, aprēķina 
pamata sociālās palīdzības pabalstus (garantētā 
minimālā ienākuma pabalstu un mājokļa pabalstu) un 
pieņem lēmumu par sociālās palīdzības pabalstu 
piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt sociālo 
palīdzību, ja nav ievērotas šo noteikumu vai atbilstošo 
pašvaldības saistošo noteikumu prasības, kā arī 
nosaka mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai 
maznodrošinātas mājsaimniecības statusam. Par 
pieņemto lēmumu sociālais dienests informē 
iesniedzēju. 



 
• atbrīvojumu no pacientu iemaksām, pacienta 

līdzmaksājuma par operāciju, maksas par 
uzturēšanos «slimnīcu viesnīcās» 

• atbrīvojumu no līdzmaksājuma par 
kompensējamiem medikamentiem; 

• atbrīvojumu no valsts nodevas par ziņu par 
deklarētās dzīvesvietas reģistrāciju; 

• valsts nodrošinātu juridisko palīdzību  
 

• atbalstu elektrības iegādei 
 

• citus sociālo pabalstu veidus, kurus nosaka 
Daugavpils pilsētas domes attiecīgie Saistošie 
noteikumi 

 TRŪCĪGĀS MĀJSAIMNIECĪBAS  STATUSS  
DOD IESPĒJU SAŅEMT: 



• atbalstu elektrības 
iegādei  

• atvieglojumus nekustamā 
īpašuma nodokļa 
nomaksai 

• pilnīgu vai daļēju 
atbrīvojumu no tiesas 
nodevas nomaksas 

• valsts nodrošinātu 
juridisko palīdzību  

• citus sociālo pabalstu 
veidus, kurus nosaka 
Daugavpils pilsētas 
domes attiecīgie Saistošie 
noteikumi 

MAZNODROŠINĀTĀS MĀJSAIMNIECĪBAS  STATUSS  
DOD IESPĒJU SAŅEMT: 
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