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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.4/2012
Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas
ăimenes (personas) statusam Alsungas novadā
Izdoti saskaĦā ar 30.03.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.299
”Noteikumi par ăimenes vai atsevišėi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu” 19.4.apakšpunktu

1. Saistošie noteikumi nosaka ăimenes vai atsevišėi dzīvojošas personas (turpmāk
tekstā - ăimene (persona)) īpašumā esošā kustamā un nekustamā īpašuma
novērtēšanas kritērijus, nosakot atbilstību trūcīgas ăimenes (personas) statusam.
2. Nosakot atbilstību trūcīgas ăimenes (personas) statusam, par kustamo īpašumu
netiek uzskatīts viens automobilis vai motocikls, kas ir ăimenes (personas)
īpašumā, kā arī viens velosipēds, mopēds vai motorollers katram ăimenes
loceklim. Informācija par īpašumā esošajiem transporta līdzekĜiem tiek iegūta no
vienotās datorizētās CSDD informācijas sistēmas. Strīdu gadījumā ăimenei
(personai) ir pienākums iesniegt CSDD apstiprinātu izziĦu.
3. Nosakot atbilstību trūcīgas ăimenes (personas) statusam, par nekustamo
īpašumu netiek uzskatīts:
3.1. zeme un/vai mežs platībā līdz 1 (viens) ha, kas personai ir īpašumā.
3.2. palīgēkas piemājas saimniecības uzturēšanai, kas tiek izmantotas ăimenes
(personas) pamatvajadzību nodrošināšanai.
4. Nosakot nekustamā īpašuma platību, informācija tiek Ħemta no valsts vienotās
datorizētās zemesgrāmatas izplatīšanas sistēmas. Strīdu gadījumā ăimenei
(personai) ir pienākums iesniegt kadastra informāciju no Valsts zemes dienesta.
5. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas informatīvajā
izdevumā “Alsungas ziĦas”.
6. Ar šo saistošo noteikumu stāšanos spēkā, spēku zaudē Alsungas novada
pašvaldības saistošie noteikumi Nr.8/2010 „Par atvieglojumu piešėiršanu ăimenes
vai atsevišėi dzīvojošas personas atzīšanai par trūcīgu, ja tai pieder īpašums, kas
tiek izmantots ăimenes pamatvajadzību nodrošināšanai” (apstiprināti ar Alsungas
novada domes 08.07.2010.protokollēmumu Nr.10#1).
Priekšsēdētājs

G.Rozentāls

Paskaidrojuma raksts
Alsungas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.4/2012
„Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ăimenes
(personas) statusam Alsungas novadā”
Paskaidrojuma raksta
sadaĜas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 2012.gada 1.jūnijā stājās spēkā Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumi Nr.366
pamatojums
"Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.299 "Noteikumi par
ăimenes vai atsevišėi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu", kas sašaurina to
īpašuma objektu loku, kuri netiek Ħemti vērā novērtējot ăimenes vai atsevišėi dzīvojošas
personas atbilstību trūcīgās ăimenes (personas) statusam, vienlaicīgi, pašvaldībām ir
deleăētas tiesības pašām izdot saistošos noteikumus, nosakot to kustamo un nekustamo
īpašumu, kas nav uzskatāms par īpašumu Ministru kabineta 2010.gada 10.marta
noteikumu Nr.299 "Noteikumi par ăimenes vai atsevišėi dzīvojošas personas atzīšanu
par trūcīgu" izpratnē. Nodrošinot pašvaldības trūcīgo iedzīvotāju interešu aizsardzību, ir
pieĦemts lēmums izdot jaunus, precizētus un papildinātus saistošos noteikumus par
īpašuma novērtēšanas kritērijiem Alsungas pašvaldībā.
2. Īss projekta satura
izklāsts

Saistošajos noteikumos tiek noteikts kustamais un nekustamais īpašums, kurš MK
noteikumu
Nr.299
izpratnē
nav
uzskatāms
par
īpašumu.
Saistošie noteikumi nosaka kritērijus, pēc kādiem tiks vērtēts ăimenes (personas)
īpašumā esošais kustamais un nekustamais īpašums, nosakot, vai ăimene (persona)
atzīstama
par
trūcīgu.
Saistošie
noteikumi
nosaka,
ka
par
īpašumu
netiks
uzskatīts:
1) nekustamais īpašums: zeme un/vai mežs platībā līdz 1 (viens) ha, kas personai ir
īpašumā, lietošanā un/vai nomā; palīgēkas piemājas saimniecības uzturēšanai, kas tiek
izmantotas ăimenes (personas) pamatvajadzību nodrošināšanai.
2) kustamais īpašums: viens automobilis vai motocikls, kas ăimenes (personas) īpašumā
ir ilgāk par 24 mēnešiem un ir vecāks par 10 gadiem, skaitot no pirmās reăistrācijas
gada, kā arī viens velosipēds, mopēds vai motorollers katram ăimenes loceklim.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta palielināta finansiāla ietekme uz
pašvaldības budžetu.
Saistošie noteikumi būtiski neietekmēs sociālās palīdzības saĦēmēju skaitu.

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzĦēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Ăimenes (personas) atbilstību trūcīgas ăimenes (personas) statusam novērtē Alsungas
novada domes Sociālajā dienestā pēc iesnieguma saĦemšanas par ăimenes (personas)
atzīšanu par trūcīgu.
Nosakot nekustamā īpašuma platību, informācija tiek Ħemta no valsts vienotās
datorizētās zemesgrāmatas izplatīšanas sistēmas. Strīdu gadījumā ăimenei (personai) ir
pienākums iesniegt kadastra informāciju no Valsts zemes dienesta, atbilstoši Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 85.pantam.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Alsungas pašvaldības
mājaslapas www.alsunga.lv sadaĜā „Saistošo noteikumu projekts”

