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KULDĪGĀ 

APSTIPRINĀTI  
ar Kuldīgas novada Domes  

2012.gada 21.jūnija 
sēdes lēmumu  

(prot. Nr. 8, p.1.)  
SAISTOŠIE NOTEIKUMI 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 
 

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Kuldīgas novada Pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2013/16 „Grozījumi 
Kuldīgas novada Pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2012/15 ”Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas 
kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Kuldīgas novadā””  
 
1. Saistošie noteikumi nosaka ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas (turpmāk tekstā - 

ģimene (persona)) īpašumā esošā kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritērijus, 
nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam. 

2. Nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, par kustamo īpašumu netiek 
uzskatīts viens automobilis vai viens motocikls, kurš ir ģimenes (personas) īpašumā, kā arī 
viens velosipēds, mopēds vai motorollers katram ģimenes loceklim. 

3. Nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, par nekustamo īpašumu netiek 
uzskatīts: 
3.1. viena garāža; 
3.2. ēka (būve), kuras lietošanas veids, saskaņā ar zemesgrāmatas datiem, ir dārza māja vai 

vasarnīca un kuru ģimene (persona) neizmanto kā mājokli; 
3.3. ēka vai tās daļa (dzīvoklis), kas gājusi bojā stihiskā nelaimē (ugunsgrēkā vai plūdos), 

kurā nav iespējams pastāvīgi dzīvot, uz šīs ēkas vai tās daļas remonta laiku, bet ne ilgāk 
kā 2 (divus) gadus no stihiskās nelaimes brīža (ēkas vai tās daļas stāvokli un neatbilstību 
dzīvošanai apliecina ar pašvaldības būvinspektora izdotu atzinumu); 

3.4. viens īpašums, kura kadastrālā vērtība vai novērtējums kadastrā ir mazāks par 3600,00 
euro. 

4. Nosakot nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību, informācija tiek ņemta no valsts vienotās 
datorizētās zemesgrāmatas izplatīšanas sistēmas. Strīdu gadījumā ģimenei (personai) ir 
pienākums iesniegt kadastra informāciju no Valsts zemes dienesta. 

5. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Kuldīgas novada 
vēstis”. 

6. Ar šo saistošo noteikumu stāšanos spēkā, spēku zaudē Kuldīgas novada Pašvaldības 
saistošie noteikumi Nr. 2011/14 „Zemes, meža un ēku novērtēšanas kritēriji, nosakot 
atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Kuldīgas novadā” (apstiprināti ar Kuldīgas 
novada Domes 2011.gada 29.marta sēdes lēmumu (prot. Nr. 4, p. 31.)).  

Domes priekšsēdētāja       Inga Bērziņa 


