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Krāslavā
Apstiprināti
ar Krāslavas novada domes 2018.gada 22.februāra
sēdes lēmumu (prot.nr.4, 13.§.13.1.p.)
Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2018/2
„Par nosacījumiem, kurus neņem vērā nosakot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas
ģimenes (personas) statusam”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 33.panta otro daļu

1.

Saistošie noteikumi nosaka labvēlīgākus nosacījumus ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas (turpmāk – ģimene (persona)) atzīšanai par trūcīgu Krāslavas novada pašvaldībā.

2.

Nosakot atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam, par īpašumu netiek uzskatīts:

2.1. nekustamais īpašums vai tā daļa, kurai saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par
nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju ir noteikts lietošanas tiesību
apgrūtinājums un tas ir reģistrēts Zemesgrāmatā;
2.2. papildus 30.03.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.1.1 apakšpunktā noteiktajam zemes
īpašumam papildus katrai personai ģimenē vēl klāt 3 ha lauksaimniecībā izmantojamā
zeme.
2.3. ēkas, kuras netiek klasificētas kā dzīvojamās ēkas, kurās nav dzīvojamo telpu (pastāvīgai
vai sezonas rakstura dzīvošanai) un kuras ir funkcionāli piederīgas dzīvojamajai ēkai (pirts,
klēts, nojume, siltumnīca, ēka dārza inventāra, materiālu un sadzīves priekšmetu glabāšanai
u.tml.), un netiek izmantotas ienākumu gūšanai, kā arī viena garāža. Par ēku šo noteikumu
izpratnē ir uzskatāma arī būve, kuras lietošanas veids, saskaņā ar zemesgrāmatas datiem, ir
dārza māja vai vasarnīca un kuru ģimene (persona) neizmanto kā mājokli.
2.4. šāds kustamais īpašums:
2.4.1. papildus 30.03.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4.apakšpunktā minētajam mehāniskajam
transportlīdzeklim - ģimenes īpašumā esošs viens motocikls vai viens motorollers vai viens
mopēds;

2.4.2. viena airu laiva, kas ir ģimenes (personas) īpašumā;
2.4.3. viens traktors un tam uzkaramais/piekabināmais inventārs, kas ir ģimenes (personas)
īpašumā.
3. Ja vismaz viens no iesniedzēja pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir darbspējas vecumā,
izņemot nestrādājošas personas ar invaliditāti, trūcīgas ģimenes (personas) statusu nosaka uz
trim mēnešiem, pārējos gadījumos uz sešiem mēnešiem.
4.

Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs
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Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2018/2
„Par nosacījumiem, kurus neņem vērā nosakot ģimenes (personas) atbilstību
trūcīgas ģimenes (personas) statusam”
paskaidrojuma raksts
I. Normatīvā akta projekta izstrādes nepieciešamība
1. Pamatojums

Saistošie noteikumi nosaka labvēlīgākus nosacījumus ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas (turpmāk – ģimene (persona))
atzīšanai par trūcīgu, nekā to paredz Ministru kabineta 2010. gada
30. marta noteikumi Nr. 299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" (turpmāk – MK
noteikumi Nr. 299).

2. Pašreizējā situācija un
problēmas

Ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot
ģimene, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji
izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi
dzīvojoša persona (turpmāk – ģimene (persona)) tiek atzīta par
trūcīgu, kā arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas)
ienākumi un materiālais stāvoklis, nosaka MK noteikumi Nr. 299.
Ministru kabinets 2017. gada 20. jūnijā pieņēma noteikumus Nr.
356 "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. marta
noteikumos Nr. 299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu"" (turpmāk – Grozījumi),
kas stāsies spēkā 2018. gada 1. janvārī.
Izmaiņas normatīvajos aktos, tas ir, Grozījumi, vairs neparedz
pašvaldības tiesības saistošajos noteikumos noteikt kustamo un
nekustamo īpašumu, kas nav uzskatāms par īpašumiem MK
noteikumu Nr. 299 izpratnē. Tomēr Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 33. panta otrā daļa nosaka: "Pašvaldība
saistošajos noteikumos var noteikt labvēlīgākus nosacījumus
ģimenes (personas) atzīšanai par trūcīgu."
Ņemot vērā minēto un Grozījumus MK noteikumu Nr. 299 punktā,
kas nosaka īpašumus un naudas līdzekļu uzkrājumu, kas var
piederēt trūcīgai ģimenei (personai), ir nepieciešams izvērtēt
saistošo noteikumu Nr. 16 atbilstību augstāka spēka normatīvajiem
aktiem un pieņemt jaunus saistošos noteikumus, saglabājot trūcīgai
ģimenei (personai) pašvaldības noteiktos labvēlīgos nosacījumus.

3. Normatīvā akta projekta
būtība

Saistošie noteikumi nosaka labvēlīgākus nosacījumus ģimenes
(persona) atzīšanai par trūcīgu, nekā to paredz MK noteikumi Nr.
299.

II. Normatīvā akta projekta ietekme uz sabiedrību
1.

Sabiedrības mērķa grupa Fiziskas personas, kuras Krāslavas pilsētas pašvaldībā deklarējušas
savu pamata dzīvesvietu.
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2.

Ietekme uz
Nav attiecināms
uzņēmējsabiedrības vidi
pašvaldības teritorijā

3.

Administratīvās
Administratīvās procedūras netiek mainītas.
procedūras raksturojums
III. Normatīvā akta projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu

1.

Finansiālā ietekme

Ietekme uz pašvaldības budžetu nav prognozējama.

2.

Cita informācija

Nav
IV. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1.

Kā tiks nodrošināta
Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju funkcijas
normatīvā akta izpilde no netiks paplašinātas.
pašvaldības puses – vai
tiek radītas jaunas
institūcijas vai
paplašinātas esošo
institūciju funkcijas

2.

Kā sabiedrība tiks
Normatīvais akts tiks publicēts laikrakstā “Krāslavas Vēstis”,
informēta par normatīvā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā
akta ieviešanu
internetā un pašvaldības mājas lapā internetā.
V. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kādiem sabiedrības
Konsultācijas nav notikušas.
pārstāvjiem konsultācijas
ir notikušas
2. Kāds konsultāciju veids
ir izmantots

Nav

3. Cita informācija

Nav
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