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Zemes, meža un ēku novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ăimenes
(personas) statusam RiebiĦu novada iedzīvotājiem
Izdoti saskaĦā ar 2010.gada 30.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.299
"Noteikumi par ăimenes vai atsevišėi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu" 19.3.apakšpunktu
1. Saistošie noteikumi nosaka ăimenes vai atsevišėi dzīvojošas personas (turpmāk tekstā ăimene (persona)) īpašumā vai valdījumā esošas zemes, meža un ēku (turpmāk tekstā īpašums) novērtēšanas kritērijus, nosakot atbilstību trūcīgas ăimenes (personas) statusam.
2. Nosakot atbilstību trūcīgās ăimenes (personas) statusam, par īpašumu netiek uzskatīts:
2.1. īpašums, tiesības rīkoties ar kuru ir aprobežotas ar likumu;
2.2. īpašums, tiesības rīkoties ar kuru ir aprobežotas ar tiesas lēmumu, līgumu vai testamentu
un šāds aprobežojums ir reăistrēts zemesgrāmatā;
2.3. viens īpašums vai lietošanā, vai nomā esoša zeme vai mežs, kura kadastrālā vērtība vai
novērtējums kadastrā ir mazāks par 2000,00 latiem ăimenēm, kurām nav bērnu izglītojamā
vecumā. Ăimenēm, kurās ir bērni no 5 gadu vecuma līdz 23 gadiem (ja mācās) novērtējums
tiek palielināts par Ls 1000 par katru bērnu.
2.4. apbūvēts zemes vai meža gabals, uz kura atrodas dzīvojamā māja (dzīvoklis), kurā uz
pastāvīgu dzīvi ir apmetusies ăimene (persona).
3. Nosakot nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību, informācija tiek Ħemta no valsts vienotās
datorizētās zemesgrāmatas izplatīšanas sistēmas. Strīdu gadījumā ăimenei (personai) ir
pienākums iesniegt kadastra informāciju no Valsts zemes dienesta, atbilstoši Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 85.pantam.
4. Par ēku šo noteikumu izpratnē ir uzskatāma arī būve, kuras lietošanas veids, saskaĦā ar
zemesgrāmatas datiem, ir dārza māja vai vasarnīca un kuru ăimene (persona) neizmanto kā
mājokli.

5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publikācijas vietējā informatīvajā
izdevumā. Saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts publicējams vietējā informatīvajā
izdevumā.
Paskaidrojuma raksts RiebiĦu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 5 "Zemes,
meža un ēku novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ăimenes (personas)
statusam RiebiĦu novada iedzīvotājiem "

Paskaidrojuma
raksta sadaĜas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Šobrīd tiesiskā regulējuma klientu īpašumu novērtēšanai attiecībā uz
zemi, mežu, ēkām nav, tāpēc arī novērtēt objektīvi klientu īpašumus
nav iespējams. 30.03.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.299
"Noteikumi par ăimenes vai atsevišėi dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu" 19.3.punkts nosaka, ka par īpašumu nav uzskatāmi zeme,
mežs, ēkas atbilstoši pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajiem
kritērijiem. Līdz šim RiebiĦu novada pašvaldībā šādi kritēriji nav
noteikti
Tāpēc šajos saistošajos noteikumos ir noteikti kritēriji īpašumu (zemes,
meža un ēku) novērtēšanai.

2.Īss projekta satura 30.03.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.299 "Noteikumi par
izklāsts
ăimenes vai atsevišėi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu"
19.3.punkts nosaka, ka par īpašumu nav uzskatāmi zeme, mežs, ēkas
atbilstoši pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem.
Jaunie saistošie noteikumi nosaka kritērijus, pēc kādiem tiks vērtēti
klientu īpašumi (zeme, mežs un ēkas), lai piešėirtu trūcīgas ăimenes
(personas) statusu.
Nosakot atbilstību trūcīgas ăimenes (personas) statusam, par īpašumu
netiks uzskatīts viens īpašums, kura kadastrālā vērtība vai novērtējums
kadastrā ir mazāks par 2000,00 latiem.
3. Informācija par
Saistošie noteikumi būtiski neietekmēs klientu skaitu.
plānoto projekta
Ietekme uz pašvaldības budžetu nav prognozējama.
ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzĦēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā

Nav attiecināms

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Administratīvās procedūras netiek mainītas.

6.Informācija par

Projekta nepieciešamība apspriesta un atbalstīta sociālo jautājumu
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konsultācijām ar
privātpersonām
7. Kā sabiedrība
tiks informēta par
normatīvā akta
ieviešanu

komitejā .

SaskaĦā ar likuma "Par pašvaldībām"45.pantu saistošie noteikumi tiks
publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", vietējā laikrakstā un
pašvaldības mājas lapā internetā.
Saistošo noteikumu projekts attiecas uz sociālo jomu.

Domes priekšsēdētājs

Ilmārs Meluškāns
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