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                Viļānos  

APSTIPRINĀTI 

ar Viļānu novada pašvaldības domes 2016.gada 14.jūlija 

lēmumu (prot. Nr.8 19§) 

 

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.85 
 

„Grozījumi Viļānu novada pašvaldības 2013.gada 05.decembra 

saistošajos noteikumos Nr.62 

„Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona Viļānu novadā atzīstama par 

maznodrošinātu vai trūcīgu”” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma 

Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 

Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299  

„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas  

atzīšanu par trūcīgu” 19.4.punktu  

 

1. Izdarīt 2013.gada 5.decembra Viļānu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.62 

„Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona Viļānu novadā atzīstama par 

maznodrošinātu vai trūcīgu” šādus grozījumus: 

 

 1.1. Izteikt noteikumu 2.2.5. apakšpunktu šādā redakcijā: 

 

“2.2.5. zeme un/vai mežs, ja tā ir personas īpašumā, nomā vai valdījumā, kuru kadastrālā vērtība 

nepārsniedz 5 000 EUR”; 

 

1.2. Izteikt noteikumu 2.2.6. apakšpunktu šādā redakcijā: 

 

“2.2.6. ēkas pie dzīvojamās mājas, kas nepieciešamas pamatvajadzību nodrošināšanai, garāža, 

kas iegādāta 12 mēnešus un agrāk no iesnieguma iesniegšanas dienas Sociālajā dienestā attiecīgā 

statusa piešķiršanai”;  

 

 1.3. Izteikt noteikumu 2.2.7. apakšpunktu šādā redakcijā: 

 

“2.2.7. viena automašīna, ja tā ir personas īpašumā vai tā ir turētājs un/ vai motocikls, 

motorollers un/vai traktors ( ja ar to negūst papildus ienākumus), kas iegādāta 12 mēnešus un 

agrāk no iesnieguma iesniegšanas dienas Sociālajā dienestā attiecīgā statusa piešķiršanai”.  

 

Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         Jekaterina Ivanova 
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Viļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.85 „Grozījumi Viļānu novada pašvaldības 2013.gada 

05.decembra saistošajos noteikumos Nr.62 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona Viļānu 

novadā atzīstama par maznodrošinātu vai trūcīgu”” 

paskaidrojuma raksts 
 

   

 

             Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         Jekaterina Ivanova 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Viļānu novadā ir spēkā saistošie noteikumi Nr. 62 „Kārtība, 

kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona Viļānu novadā 

atzīstama par maznodrošinātu vai trūcīgu” (apstiprināti ar 

Viļānu novada pašvaldības domes 2013. gada 5. decembra 

sēdes protokola lēmumu (prot. Nr.16). No 2013. gada, kad tika 

izdoti šie saistošie noteikumi, ir cēlusies zemes kadastrālā 

vērtība. Līdz ar to ir ģimenes, kuras šī iemesla dēļ nevar 

saņemt trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes vai personas 

statusu, lai gan sociālā situācija viņiem nav uzlabojusies. Tiek 

ņemts vērā Valsts kontroles un LM ieteikumi pēc veiktās 

pārbaudes sociālajos dienestos par personu īpašumiem.  

 Lai nepieciešamā palīdzība nonāktu līdz tiešām trūcīgām 

ģimenēm vai personām, ir nepieciešamas izmaiņas saistošo 

noteikumu punktā par zemes kadastrālo vērtību, punktā par 

kustāmo īpašumu un ēkām. 

2. Īss projekta satura izklāsts Grozījumus jāveic saistošo noteikumu Nr.62 “ 2.2.5., 2.2.6. un 

2.2.7.apakšpunktos, kur pašvaldība izmanto savas tiesības 

noteikt kustāmā un nekustāmā īpašuma lielumu un daudzumu, 

kas var piederēt ģimenei vai personai, lai varētu saņemt 

maznodrošinātas vai trūcīgas ģimenes (personas) statusu. Tiek 

ierosināts noteikt zemes un/vai meža kadastrālo vērtību, kas ir 

personas īpašumā, nomā vai valdījumā 5000 EUR vērtībā, tad 

šis īpašums netiks ņemts vērā attiecīgo statusu piešķirot, netiks 

ņemta vērā garāža, ja tā iegādāta pirms 12 mēnešiem. 

Noteikumos tiek noteikts, ka kustāmais īpašums ir arī 

motocikls un motorollers.  

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Papildus finansējums nebūs nepieciešams. 

 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Jaunas struktūras nav jāveido. Dokumentus iesniedz, izskata un 

lēmumus par attiecīgā statusa piešķiršanu pieņem Viļānu 

novada pašvaldības Sociālais dienests. Apstrīdēšana notiek 

likumā noteiktajā kārtībā Viļānu novada pašvaldības domē. 

6. Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām 

Konsultācijas ar Viļānu novada pašvaldības Sociālo dienestu, 

pašvaldības speciālistiem, pagastu pārvalžu vadītājiem 


