PIEPRASĪTĀJA UN KOPĀ AR VIŅU DZĪVOJOŠO PERSONU RĪCĪBĀ ESOŠO
IZTIKAS LĪDZEKĻU DEKLARĀCIJA
Lūdzu novērtēt manus un deklarācijā norādīto kopā ar mani dzīvojošo personu ienākumus un materiālā stāvokļa atbilstību:
maznodrošinātas ģimenes statusam

trūcīgas ģimenes statusam

dzīvokļa pabalstam

cits

Par sevi un pārējām ar mani kopā dzīvojošām deklarācijā norādītajām personām sniedzu šādas ziņas:

1. Pieprasītājs: ____________________________________________________________________
(Vārds, uzvārds)

1.1. Personas kods ______________ - __________
1.2. Dzīvesvieta, tālrunis _____________________________________________________________,
(Deklarētā dzīvesvieta)

_____________________________________________________________________________________
(Faktiskā dzīvesvieta)

1.3. Ģimenes stāvoklis _______________________________________________________________
1.4. Nodarbošanās __________________________________________________________________
1.5. Darba vieta _____________________________________________________________________
(Darba devēja nosaukums, adrese, tālrunis)

1.6. NVA uzskaitē no ________________________________________________________________
2.Personas, kuras dzīvo kopā ar iesniedzēju:
Vārds, uzvārds

Personas kods

Radniecība
attiecībā pret
pieprasītāju

Nodarbošanās

3.Ziņas par dzīvesvietu:
pašvaldības dzīvoklis

privatizēts dzīvoklis

kooperatīvais dzīvoklis

sociālais dzīvoklis

personīgā māja

citi varianti

īpašnieka dzīvoklis

Dzīvokļa kopēja platība ___________________ m2 , istabu skaits __________________
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4. Pieprasītāja un kopā ar viņu dzīvojošo personu ienākumi EUR (pēdējos 3 mēnešos):
Ienākumu veids

1.mēnesis

2.mēnesis

3.mēnesis

KOPĀ

1.Darba alga/prēmija

2. Valsts pensijas:
2.1. vecuma pensija/piemaksa pie pensijas
2.2. invaliditātes pensija
2.3. apgādnieka zaudējuma pensija (arī ČAES un polit. repr.)
2.4. izdienas pensija
3.No citām valstīm saņemtās pensijas un kompensācijas
4. Ģimenes valsts pabalsts
5.Bērna kopšanas pabalsts
6.Vecāku pabalsts
7.Maternitātes pabalsts
8.Paternitātes pabalsts
9.Atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu
10.Pabalsts darba spēju zaudējuma gadījumā (slimības pabalsts)
11.Uzturlīdzekļi bērna uzturēšanai (alimenti)
12.Stipendijas
13.Bezdarbnieka pabalsts
14. Bezdarbnieka apmacības stipendija
15. Bezdarbnieka algotie sabiedriskie darbi
16. Citu fizisko vai juridisko personu materiāla palīdzība
16.Autoratlīdzība, honorāri
18.Dividendes, ienākumi
vērtspapīriem, subsīdijas
18.Citi ienākumi

no

depozītiem,

noguldījumiem,

KOPĀ (aizpilda klients)
KOPĀ IENĀKUMI
PĒC NOVĒRTĒŠANAS (AIZPILDA
SOCIĀLĀ DIENESTA DARBINIEKS)
KOPĀ IENĀKUMI PĒC NOVĒRTĒŠANAS VIENAI PERSONAI
(AIZPILDA SOCIĀLĀ DIENESTA PĀRVALDES DARBINIEKS)

5. Pieprasītāju un kopā ar viņu dzīvojošo personu materiālais stāvoklis un parādsaistības:
5.1. nekustamais īpašums:
Īpašnieks
(vārds, uzvārds)

Īpašuma veids,
platība

Adrese

Kadastrālā
vērtība
(EUR)

Vai tiek izmantots
ģimenes (personas)
pamatvajadzību
nodrošināšanai
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5.2. kustamā manta (piemērām transportlīdzekļi, piekabes, laivas, traktortehnika u.c.):
Īpašnieks
(vārds, uzvārds)

Veids

Izlaides gads

Vērtība
(EUR)

Vai tiek izmantots
ģimenes (personas)
pamatvajadzību
nodrošināšanai

5.3. skaidras naudas uzkrājumi un vērtspapīri deklarācijas sastādīšanas brīdī:
Īpašnieks
(vārds, uzvārds)

5.4.

Vērtība

Veids

kapitāldaļas deklarācijas sastādīšanas brīdī:

Vārds, uzvārds

Personas kods

Uzņēmumu reģistrā reģistrēts komersants
(nosaukums, Reģ.Nr.)

Ir/nav aktuāls
maksātnespējas
process

5.5. pieprasītāja un kopā ar viņu dzīvojošo personu noslēgtie uztura līgumi (atbilstoši Civillikuma
2096.pantam):
Kas noslēdzis
(vārds, uzvārds)

Ar ko noslēdzis
(vārds, uzvārds, personas kods)

Par ko noslēgts
(līguma objekts)

5.6. personas, kuras atbilstoši Civillikumam ir pieprasītāja vai viņa ģimenes locekļu apgādnieki, bet
nedzīvo kopā ar pieprasītāju:
Vārds, uzvārds

Personas kods

Reģistrēta dzīvesvieta

Nodarbošanās

Sociālais statuss

6. Pieprasītāja ģimenes locekļi, kuri deklarācijas iesniegšanas brīdī dzīvo atbilstoši Dzīvesvietas
deklarēšanas likumam norādītajā papildus adresē:
Vārds, uzvārds
Personas kods
Radniecība attiecībā pret
pieprasītāju
Papildu dzīvesvietas adrese
Nodarbošanās
Ienākumi
Pieprasītājam sniegtais
materiālais atbalsts
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7. Es, _______________________________________________________________________________,
(pieprasītāja vārds, uzvārds)

- esmu sniedzis precīzas un patiesas deklarācijā pieprasītās ziņas par sevi un citām personām. Apzinos, ka par
nepatiesu ziņu sniegšanu iestājas atbildība saskaņā ar tiesību aktiem;
- atļauju Sociālajam dienestam iepazīties ar manu kontu stāvokli, valsts sociālās apdrošināšanas
maksājumiem (iemaksām un izmaksām), izmaksām no valsts sociālo pabalstu sistēmas, nodokļu
maksājumiem un īpašuma stāvokli;
- atļauju kredītiestādēm sniegt Sociālajam dienestam, ziņas par maniem noguldījumiem un depozītiem.
Esmu informēts, ka Sociālajam dienestam ir tiesības pārbaudīt ziņas par manas ģimenes un apgādnieku
ienākumiem un materiālo stāvokli (saskaņā ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.299)
Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 39.1 pantu “Pašvaldības sociālais dienests
pieņem lēmumu par nepamatoti izmaksāto sociālās palīdzības pabalstu atgūšanu, ja tas konstatē, ka attiecīgais
pabalsts ir nepamatoti izmaksāts klienta vainas dēļ, klientam sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai
nepaziņojot par pārmaiņām, kas varētu ietekmēt tiesības uz šo pabalstu vai tā apmēru.”

_____________________________________________
(pieprasītāja paraksts)

_________________________
(datums)

9.Deklarāciju pieņēma:
____________________________________________
(amatpersona, paraksts, tā atšifrējums, datums)

10. Deklarāciju apstrādāja:
_____________________________________________
(amatpersona, paraksts, tā atšifrējums, datums)

KOPĀ IENĀKUMI VIENAI PERSONAI ______________EUR
Sociālais dienests apliecina deklarācijā esošo informāciju uzskatīt par konfidenciālu un attiecināt uz to likuma “Par
sociālo drošību” 16. pantā minētās prasības.
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