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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Ventspils novadā 

 

2018.gada  ___.februārī Nr.  ___________                        

 (protokols Nr.____, ____.§) 

 

 

GROZĪJUMI VENTSPILS NOVADA DOMES 2016.GADA 17.MARTA SAISTOŠAJOS 

NOTEIKUMOS Nr.6 ”PAR NOSACĪJUMIEM MATERIĀLĀ STĀVOKĻA 

NOVĒRTĒŠANAI, NOSAKOT ATBILSTĪBU TRŪCĪGĀS ĢIMENES (PERSONAS) 

STATUSAM”  

 

 
                                 Izdoti saskaņā ar likumu “ Par pašvaldībām” 

 14. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un  

sociālās palīdzības likuma 33.panta otro daļu 

 

      Izdarīt Ventspils novada domes 2016.gada 17.marta saistošajos noteikumos Nr.6 ”Par 

nosacījumiem materiālā stāvokļa novērtēšanai, nosakot atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) 

statusam” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus: 

1. Izteikt saistošo noteikumu norādi uz izdošanas tiesisko pamatu šādā redakcijā: 

“ Izdoti saskaņā ar  likumu “ Par pašvaldībām” 14. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu 

un sociālās palīdzības likuma 33.panta otro daļu”. 

2. Svītrot saistošo noteikumu  2.1.un 2.2.apkšpunktu. 

3. Izteikt saistošo noteikumu 2.3.apakšpunktu šādā redakcijā: 

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

motorolleru ģimenei (personai), kā arī vienu velosipēdu katram ģimenes loceklim;”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                     A.Mucenieks  
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                                                 PASKAIDROJUMA RAKSTS  

 VENTSPILS NOVADA DOMES SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM  

” GROZĪJUMI VENTSPILS NOVADA DOMES 2016.GADA 17.MARTA SAISTOŠAJOS 

NOTEIKUMOS Nr.6 ”PAR NOSACĪJUMIEM MATERIĀLĀ STĀVOKĻA 

NOVĒRTĒŠANAI, NOSAKOT ATBILSTĪBU TRŪCĪGĀS ĢIMENES (PERSONAS) 

STATUSAM”  

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas  Norādāmā informācija  

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums  
2017.gada 20.jūnijā Ministru kabinets izdeva noteikumus 

Nr.356 "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta 

noteikumos Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi 

dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu"), ar kuriem tiek 

precizēti īpašumu un naudas līdzekļu uzkrājumu veidi, 

kurus, nosakot ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas, 

turpmāk – ģimene (persona), atbilstību trūcīgas ģimenes 

(personas) statusam, neuzskata par īpašumiem un naudas 

līdzekļu uzkrājumu, kā arī svītrots 19.4.apakšpunktā 

ietvertais deleģējums pašvaldībām savos saistošajos 

noteikumos noteikt papildus kustamo un nekustamo 

īpašumu veidus, kuri netiek uzskatīti par īpašumu. Līdz ar to 

ir nepieciešams veikt grozījumus 2016.gada 17.marta 

Ventspils novada domes saistošajos noteikumos Nr.6 “Par 

nosacījumiem materiālā stāvokļa novērtēšanai, nosakot 

atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam” . 
2.Īss projekta satura izklāsts  Svītrot no saistošajiem noteikumiem normas, kas ar 

2018.gada 1.janvāri neatbilst vai dublē Ministru kabineta 

2017.gada 20.jūnija noteikumu Nr.356 “Grozījumi Ministru 

kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.299 

“Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 

atzīšanu par trūcīgu” normas.  

Izteikt īpašumā esošu kustamo mantu –mehāniskos 

transportlīdzekļu vienību ģimenei (personai).  
3.Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu  
Nav attiecināms   

4.Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz sociāli ekonomisko 

stāvokli( uzņēmējdarbības vidi) 

pašvaldības teritorijā  

Nav attiecināms  

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām  
Noteikumu izpildi nodrošinās Ventspils novada pašvaldības 

iestāde “Ventspils novada Sociālais dienests”. 

 
6. Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām  
Konsultācijas nav notikušas 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts 

ievietots mājas lapā www.ventspilsnovads.lv, sadaļā 

Normatīvie dokumenti. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                     A.Mucenieks 
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