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SAISTOŠIE NOTEIKUMI  Nr. 7/2013 

 
Ilūkstē 2013.gada 26.septembrī 

APSTIPRINĀTI 
ar Ilūkstes novada domes 

26.09.2013. lēmumu Nr.400 
(prot. Nr.18., 21.§) 

Precizēti  
ar Ilūkstes novada domes 

31.10.2013. lēmumu Nr.414  
(prot. Nr.20, 1.§) 

 
 

Kustam ā un nekustam ā īpašuma nov ērtēšanas krit ēriji, 
nosakot atbilst ību tr ūcīgas ģimenes (personas) statusam 

 
 

Izdoti saskaņā ar LR 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 nosaka ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas (turpmāk tekstā –
ģimene (persona)) īpašumā esošo kustamo un nekustamo īpašumu novērtēšanas kritērijus, 
nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam. 

 
2. Nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, par īpašumu papildus Ministru 

kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr. 299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi 
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" noteiktajiem kritērijiem, nav uzskatāmi: 

2.1. zeme un mežs platībā līdz 10 ha, ko izmanto ienākumu gūšanai pamatvajadzību 
apmierināšanai atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1.panta 
11.punktam, ģimenēm, kuru sastāvā nav nepilngadīgu bērnu un ir tikai pilngadīgas 
personas; 

2.2. zeme un mežs platībā līdz 15 ha, ko izmanto ienākumu gūšanai pamatvajadzību 
apmierināšanai atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1.panta 
11.punktam, ģimenēm, kuru sastāvā ir 1-3 nepilngadīgi bērni;  

2.3. zeme un mežs platībā līdz 20 ha, ko izmanto ienākumu gūšanai pamatvajadzību 
apmierināšanai atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1.panta 
11.punktam, ģimenēm, kuru sastāvā ir četri un vairāk nepilngadīgi bērni; 

2.4. nekustamais īpašums vai tā daļa, kas pieder iesniedzējam vai kādam no ģimenes 
locekļiem, kur savu dzīvesvietu deklarējuši un dzīvo ģimenes locekļu pirmās pakāpes 
radinieki, kuriem nepieder cits nekustamais īpašums; 

2.5. nekustamais īpašums vai tā daļa, kurai saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 
22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta 
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apgrūtinājumu klasifikāciju” ir noteikts lietošanas tiesību apgrūtinājums un tas ir reģistrēts 
Zemesgrāmatā; 

2.6. 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.), garāža; 

2.7. viens automobilis ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kā arī viens velosipēds, 
mopēds vai motorollers katram ģimenes loceklim bez īpašumā esošā termiņa 
ierobežojuma; 

2.8. traktortehnika, kura tiek izmantota savas ģimenes (personas) pamatvajadzību 
nodrošināšanai. 

3. Nosakot nekustamā īpašuma platību, informācija tiek ņemta no Valsts vienotās datorizētās 
zemesgrāmatas izplatīšanas sistēmas. Strīdus gadījumā ģimenei (personai) ir pienākums 
iesniegt kadastra informāciju no Valsts zemes dienesta.  

4. Vērtējot informāciju par ģimenei (personai) īpašumā esošajiem transportlīdzekļiem, 
informācija tiek iegūta no vienotās datorizētās Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) 
informācijas sistēmas. Strīdus gadījumā ģimenei (personai) ir pienākums iesniegt Ceļu 
satiksmes drošības direkcijā (CSDD) vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā (VTUA)
apstiprinātu izziņu. 

5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas  
pašvaldības informatīvajā izdevumā “Ilūkstes Novada Vēstis”. 

6. Ar šo saistošo noteikumu stāšanos spēkā spēku zaudē Ilūkstes novada pašvaldības 
2011.gada 31.marta saistošie noteikumi Nr. 3/2011 "Zemes, meža un ēku novērtēšanas kritēriji,
nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam". 

 
 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                      Stefans Rāzna   
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

 Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošajiem noteikumiem  Nr.7/2013 

‘’Kustam ā un nekustam ā īpašuma nov ērtēšanas krit ēriji, nosakot atbilst ību tr ūcīgas 
ģimenes (personas) statusam’’ 

 

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas 

Norādāmā informācija 

 
1.Saistošo 
noteikumu projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

 

31.03.2011. saistošie noteikumi Nr. 3/2011 "Zemes, meža un ēku 
novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) 
statusam" pašvaldībā tiek piemēroti  no 2011. gada 1.jūnija.    

Administrējot iepriekš minētos saistošos noteikumus pašvaldībai ir 
radusies nepieciešamība tos grozīt, izstrādājot jaunā redakcijā saistošos 
noteikumus " Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, 
nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam" (turpmāk – 
saistošie noteikumi).  
 

 
2. Īss saistošo 
noteikumu projekta 
satura izklāsts 

 
Saistošo noteikumu 2.punktā papildus Ministru kabineta 2010.gada 
30.marta noteikumos Nr.299 ‘’Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi 
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu’’ noteiktajiem īpašumiem, ir 
uzskaitīts kustamais un nekustamais īpašums, kas Ilūkstes novada 
pašvaldībā novērtējot ģimenes (personas) materiālo stāvokli netiek 
uzskatīts par īpašumu. 
 

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

 
Saistošie noteikumi būtiski neietekmēs pašvaldības sociālās palīdzības 
saņēmēju skaitu un pašvaldības budžetu. 

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

Neietekmē. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

 
Ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam 
nosaka Ilūkstes novada sociālais dienests.  

6.Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

 
Saistošo noteikumu nepieciešamība apspriesta sociālā darba 
speciālistu sanāksmēs. Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. 
  

 
 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                                Stefans Rāzna 
 
 


