
       
LATVIJAS REPUBLIKA 

VENTSPILS NOVADA DOME 

 
LĒMUMA PROJEKTS 

Ventspils novadā 

 

2015.gada __________                                               (protokols...... , ....... §)  

 
PAR VENTSPILS NOVADA DOMES SAISTOŠIEM NOTEIKUMIEM ”PAR 

NOSACĪJUMIEM MATERIĀLĀ STĀVOKĻA  NOVĒRTĒŠANAI, NOSAKOT ATBILSTĪBU 

TRŪCĪGĀS ĢIMENES (PERSONAS) SATUSAM”   

 

          Lai nodrošinātu Ventspils novada pašvaldības iedzīvotājus, kuri nonākuši krīzes 

situācijā un nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības (ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības 

aprūpe, obligātā izglītība) interešu aizsardzību ir lietderīgi paplašināt noteikumos noteiktos 

materiālā stāvokļa (īpašuma) novērtēšanas kritērijus, nosakot papildus nosacījumus, kādi 

īpašumi nav uzskatāmi par īpašumu noteikumu izpratnē. 

        Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 

30.03.2010.Ministru kabineta noteikumiem Nr.299 ”Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi 

dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4.apakšpunktu, un 10.03.2016. Sociālās, 

izglītības, kultūras komitejas lēmumu:  

 

atklāti balsojot: PAR – ____, PRET –_____nav, ATTURAS – _____, Ventspils novada 

dome n o l e m j:   

 

1. Apstiprināt Ventspils novada domes saistošos noteikumus ”Par nosacījumiem materiālā 

stāvokļa (īpašuma) novērtēšanai, nosakot atbilstību trūcīgās ģimenes (personas)”  

(Pielikumā uz divām lapām). 

2. Šā lēmuma 1.punktā minētie saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 

publicēšanas Ventspils novada informatīvajā izdevumā „Ventspils Novadnieks”, nosakot, 

ka tie ir brīvi pieejami Ventspils novada domē, Ventspils novada pilsētas/pagastu 

pārvaldēs un  novada domes mājas lapā internetā. 

3. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) sagatavot 1.punktā minētos saistošos noteikumus 

parakstīšanai.  

4. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas un Saistošo noteikumu parakstīšanas nosūtīt tos atzinuma 

sniegšanai (elektroniski ar drošu elektronisko parakstu) Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai.  

5. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) nākamajā dienā pēc Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīva atzinuma saņemšanas, par 

lēmuma 1.punktā minētajiem saistošajiem noteikumiem, publicēt tos pašvaldības 

informatīvajā izdevumā „Ventspils Novadnieks” un mājas lapā internetā. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                       A.MUCENIEKS 

 



sagatavoja I.Rudbaha  

Pielikums  

Ventspils novada domes __.___..2016. 

Lēmumam (protokols...... , ....... §) 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

VENTSPILS NOVADA DOME  

Reģ.Nr.90000052035, Skolas iela 4, Ventspils , LV-3601, tālr. 63629450, fakss 63622231,  

e-pasts info@ventspilsnd.lv, www. ventspilsnd.lv 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Ventspils novadā  

 

2016.gada ___.______________                                                                                  Projekts  

Ventspils novada domes  

Nr. __________ 

                                                                                                                  ( prot.Nr.__, ____§) 

 

Par nosacījumiem materiālā stāvokļa novērtēšanai, nosakot atbilstību trūcīgās ģimenes 

(personas) statusam  

 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumu 

Nr.299 „ Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas  

personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4.apakšpunktu 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka nosacījumu materiālā stāvokļa (īpašuma) novērtēšanai, nosakot 

atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam.  

 

2. Nosakot atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam, par īpašumu neuzskata:  

2.1. ģimenes (personas) īpašumā esošu zemi, ja tās kopējā platība nepārsniedz 5 ha un tā tiek 

izmantota mājsaimniecības vajadzībām un ģimenes (personas) pamatvajadzību 

nodrošināšanai, un ja šī zeme vai tās daļa netiek iznomāta citai personai vai izmantota 

komercdarbības veikšanai; 

2.2. ģimenes (personas) īpašumā esošu vienu garāžu, kas netiek izmantota saimnieciskās 

darbības veikšanai; 

2.3. ģimenes (personas) īpašumā esošu vienu vieglo automašīnu un vienu motociklu vai 

motorolleru, kas ģimenes (personas) īpašumā ir reģistrēts vismaz 6 (sešus) mēnešus pirms 

trūcīgās ģimenes (personas) statusa pieprasīšanas; 

2.4. ģimenes (personas) īpašumā reģistrēta vieglā automašīna, ja tai ir uzlikts liegums un ir 

pierādāms, ka maksātnespējas procesa dēļ vai atbilstoši citu kompetentu institūciju 

nolēmumam īpašniekam ir liegta iespēja rīkoties ar šo īpašumu.  

 

mailto:info@ventspilsnd.lv


3. Atzīt par spēku zaudējušiem 28.03.2013. Ventspils novada domes noteikumus Nr.7 

”Trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ventspils novada 

pašvaldībā”. 

 

4. Saistošie noteikumi publicējami likumā noteiktajā kārtībā un stājas spēkā nākamājā dienā 

pēc publicēšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ventspils Novadnieks”. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                          Aivars Mucenieks  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Pielikums  

Ventspils novada domes __.___..2016. 

Lēmumam (protokols...... , ....... §) 

 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

VENTSPILS NOVADA DOME 

Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, reģ. Nr.  90000052035, tālr. 63629450, fakss 63622231, e-pasts 

info@ventspilsnd.lv, www.ventspilsnovads.lv 

 

Ventspils novadā 

PASKAIDROJUMA RAKSTS  

VENTSPILS NOVADA DOMES SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR.___ 

”PAR NOSACĪJUMIEM MATERIĀLĀ STĀVOKLĻA (ĪPAŠUMA ) 

NOVĒRTĒŠANAI, NOSAKOT ATBILSTĪBU TRŪCĪGĀS ĢIMENES (PERSONAS) 

STATUSAM”  

 
Paskaidrojuma raksta sadaļas  Norādāmā informācija  

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums  

Nosacījumus ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 

(turpmāk – ģimenes (persona)) ienākumu un materiālā 

stāvokļa novērtēšanai, nosakot atbilstību trūcīgās ģimenes 

(personas), nosaka 30.03.2010. Ministru kabineta 

noteikumi Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi 

dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”( turpmāk –

noteikumi) 19.4.apakšpunkts paredz, ka par īpašumu šo 

noteikumu izpratnē nav uzskatāms pašvaldības saistošajos 

noteikumos noteiktais kustamais un nekustamais īpašums.   

Lai nodrošinātu Ventspils novada pašvaldības iedzīvotājus, 

kuri nonākuši krīzes situācijā un nespēj nodrošināt savas 

pamatvajadzības (ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības 

aprūpe, obligātā izglītība) interešu aizsardzību ir lietderīgi 

paplašināt noteikumos noteiktos materiālā stāvokļa 

(īpašuma) novērtēšanas kritērijus, nosakot papildus 

nosacījumus, kādi īpašumi nav uzskatāmi par īpašumu 

noteikumu izpratnē. 

.   
2.Īss projekta satura izklāsts  Saistošo noteikumu projekts paredz, ka nosakot atbilstību 

trūcīgās ģimenes (personas) statusam par īpašumu netiks 

uzskatīts, ģimenes (personas) īpašumā esoša zeme, ja tās  

kopējā platībā nepārsniedz 5ha, un tā tiek izmantota 

mājsaimniecības vajadzībām un ģimenes (personas) 

pamatvajadzību nodrošināšanai, netiek iznomāta citai 

personai, un ja šī zeme vai tās daļa netiek iznomāta citai 

personai vai izmantota komercdarbības veikšanai; viena 

mailto:info@ventspilsnd.lv


vieglā automašīna, viens motocikls vai motorollers, kas 

personas īpašumā ir ilgāk par 6 mēnešiem, viena garāža 

vieglās automašīnas novietošanai; kas netiek izmantota 

saimnieciskās darbības veikšanai, viena personas īpašumā 

reģistrēta vieglā automašīna, ja tai ir uzlikts liegums un ir 

pierādāms, ka maksātnespējas procesa dēļ vai atbilstoši 

citu kompetentu institūciju nolēmumam īpašniekam ir 

liegta iespēja rīkoties ar šo īpašumu.  

  
3.Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu  

Papildus budžeta līdzekļi  nav nepieciešami. 2016.gadā budžeta 

līdzekļi tiek plānoti atbilstoši saistošo noteikumu izpildei.  

4.Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz sociāli ekonomisko 

stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) 

pašvaldības teritorijā  

 

Projekta mērķis ir atbalstīt trūcīgās ģimenes (personas) statusa 

piešķiršanu personām, kuru īpašumā ir zeme un līdz 5 ha platība 

un vieglā automašīna, ka arī kustamais īpašums, ar kuru 

personai nav tiesību rīkoties, kā dēļ persona nevar uzlabot  savu 

materiālo stāvokli.  

Trūcīgas ģimenes (personas) statuss piešķir tiesības pretendēt uz 

pašvaldības sociālo palīdzību, saņemt dzīvokļa pabalstu, 

veselības aprūpes pabalstu un citus valsts un pašvaldības 

noteiktos atvieglojumus. Sekojoši pašvaldība, sniedzot atbalstu 

trūcīgām ģimenēm (personām), nodrošina novada iedzīvotāju 

sociālo labklājību.  

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām  

Noteikumu izpildi nodrošinās Sociālais dienests  

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām  

Konsultācijas nav notikušas. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                 Aivars  Mucenieks  

 

 

 

 


