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KULDĪGĀ 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Kuldīgas novada Domes 

2015.gada 30.jūlija 

sēdes lēmumu  

(prot. Nr.9., p.53.) 

Saistošie noteikumi Nr. 2015/15 

Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2012/15 ”Kustamā un 

nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) 

statusam Kuldīgas novadā” 

 

Izdoti saskaņā ar 30.03.2010.  Ministru kabineta noteikumu Nr.299 

”Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 

atzīšanu par trūcīgu” 19.punkta 19.4.apakšpunktu 

 

1. Izdarīt Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2012/15 ”Kustamā un 

nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) 

statusam Kuldīgas novadā” (apstiprināti ar Kuldīgas novada Domes 2012.gada 21.jūnija 

sēdes lēmumu (prot. Nr. 8, p.1.)) šādus grozījumus: 

1.1. Izteikt Noteikumu 2.punktu šādā redakcijā: 

„2. Nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, par kustamo īpašumu 

netiek uzskatīts viens automobilis un/vai viena automašīnas piekabe vai viens motocikls, 

kurš ir ģimenes (personas) īpašumā, kā arī viens velosipēds, mopēds vai motorollers 

katram ģimenes loceklim.” 

 

1.2. Papildināt Noteikumus ar 2.
1
 punktu šādā redakcijā: 

„2.
1 

 Nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, par kustamo īpašumu 

netiek uzskatīts viens traktors ar jaudu līdz 82 zirgspēkiem un viena traktortehnikas 

piekabe, ko ģimene izmanto lauksaimniecības produktu ražošanai ģimenes patēriņam.” 

 

1.3. Izteikt Noteikumu 3.4.punktu šādā redakcijā: 

„3.4.viens nekustamais īpašums, kas ir neapbūvēts zemesgabals, kura kadastrālā vērtība 

vai novērtējums kadastrā ir mazāks par 3600,00 euro;” 

 

1.4. Papildināt Noteikumus ar 3.5.punktu šādā redakcijā: 

„3.5. kā patstāvīgs īpašuma objekts reģistrēta viena nedzīvojamā ēka (kūts, dzīvnieku 

novietne) kurā tiek turēti mājlopi ģimenes patēriņam.” 

 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas Kuldīgas novada 

pašvaldības ingormatīvajā izdevumā ”Kuldīgas novada Vēstis”. 

 

 

Domes priekšsēdētāja        I.Bērziņa 

 

  



 

 

 

Paskaidrojuma raksts 

Kuldīgas novada pašvaldības 2013.gada 31.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 

2015/15„Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2012/15 

”Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas 

ģimenes (personas) statusam Kuldīgas novadā”” 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Kopš 2012.gada, kad pieņemti grozījumus Kuldīgas novada 

pašvaldības 2012.gada 21.jūnija saistošie noteikumi Nr. 

2012/15„Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, 

nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Kuldīgas 

novadā” (turpmāk - saistošie noteikumi Nr.2012/15) praksē pierādījies 

fakts, ka dažkārt rodas situācijas, kad (personu) ģimeni nevar atzīt par 

trūcīgu tikai tāpēc, ka tai īpašumā skaitās traktors vai traktora piekabe, 

kas nepieciešama ģimenes rīcībā esošās zemes apstrādāšanai un 

lauksaimniecības produktu ražošanai ģimenes patēriņam, vai arī 

ģimenei pieder  kā atsevišķs īpašuma objekts reģistrēta nedzīvojamā 

telpa (kūts, dzīvnieku novietne), kas paredzēta mājlopu turēšanai 

ģimenes patēriņam. Nepieciešams precizēt nosacījumu par to, ka 

personas īpašumā var būt viens nekustamais īpašums, kura kadastrālā 

vērtība ir mazāka par 3600,00 euro, ja šis īpašums ir neapbūvēts 

zemesgabals, izslēdzot nosacījumu, ka šis īpašums var būt arī dzīvoklis 

vai dzīvojamā māja. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

Ar saistošiem noteikumiem Nr.2015/__ tiek novērsta 1.punktā 

izklāstītā nepilnība un papildināts kustamās un nekustamās antas 

uzskaitījums, kas nav par šķērsli trūcīgas personas(ģimenes) statusa 

iegūšanai 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

 

Ietekme uz budžetu  neievērojama. 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Nav attiecināms. 

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav notikušas. 

 

Domes priekšsēdētāja      Inga Bērziņa  


