
 

 

K U L D Ī G A S  N O V A D A  D O M E  

Baznīcas ielā 1,Kuldīga,Kuldīgas novads, LV-3301 tālr.63322469 fakss 63341422 dome@kuldiga.lv www.kuldiga.lv 

KULDĪGĀ 

APSTIPRINĀTI  

ar Kuldīgas novada Domes  

25.10.2018. sēdes lēmumu  

(prot. Nr.11, p.1.)  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2018/8 

Par īpašuma novērtēšanas kritērijiem, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) 

statusam Kuldīgas novadā 

 
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās  

palīdzības likuma 33. panta otro daļu 

1. Saistošie noteikumi nosaka labvēlīgākus ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas (turpmāk 

tekstā - ģimene (persona)) īpašuma novērtēšanas kritērijus, nosakot atbilstību trūcīgas 

ģimenes (personas) statusam Kuldīgas novadā. 

2. Papildus Ministru kabineta 2012. gada 30. marta noteikumu Nr. 299 19. punktā minētajiem 

īpašumiem, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, par īpašumu netiek 

uzskatīti: 

2.1. viena ēka vai tās daļa (dzīvoklis), kura, pamatojoties uz pašvaldības būvinspektora 

atzinumu, atzīta par dzīvošanai nederīgu tās tehniskā stāvokļa dēļ, un nav pazīmes, ka 

īpašumā tikušas veiktas darbības, kas liecina par ieguldījumiem kapitālā remonta 

veikšanai; 

2.2. viens nekustamais īpašums vai tā domājāmā daļa, ar kuru īpašnieks nevar rīkoties 

(atsavināt) no viņa gribas neatkarīgu apstākļu dēļ. 

2.3. viens nekustamais īpašums, kurā ir deklarēts un dzīvo pirmās pakāpes radinieki (tēvs, 

māte, dēls vai meita), vai arī vecvecāki vai mazbērni. 

2.4. viens mehāniskais transportlīdzeklis, kuram ir zvērināta tiesas izpildītāja uzlikts 

aizliegums visa veida darbībām, ja nav objektīvu iespēju risināt parādsaistību jautājumu 

un persona sadarbojas ar ZTI; 

2.5. viens mopēds vai motorollers katram ģimenes loceklim; 

2.6.  mehāniskā transportlīdzekļa piekabes. 

3. Šajos saistošajos noteikumos noteiktie papildus kritēriji piemērojami arī, nosakot 

maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu.  

4. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības bezmaksas 

informatīvajā izdevumā ”Kuldīgas novada Vēstis”. 

5. Ar šo saistošo noteikumu stāšanos spēkā, spēku zaudē Kuldīgas novada pašvaldības saistošie 

noteikumi Nr. 2012/15 „Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot 

atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Kuldīgas novadā” (apstiprināti ar Kuldīgas 

novada Domes 2012. gada 21. jūnija sēdes lēmumu (prot. Nr. 8, p. 1.)).  

 

2018. gada 25. oktobrī 

 

Domes priekšsēdētāja       Inga Bērziņa 


