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APSTIPRINĀTS
ar Līvānu novada domes
2015.gada 26. marta
sēdes protokola Nr.4
lēmumu Nr.4-28(2)
Līvānu novada domes saistošie noteikumi

„Par nosacījumiem materiālā stāvokļa (īpašuma) novērtēšanai,
nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam
Līvānu novadā”
LĪVĀNOS

2015.gada 26. marta

Nr.8
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.marta
noteikumu Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" 19.4.apakšpunktu

1. Saistošie noteikumi nosaka kritērijus ģimenes (personas) kustamajam un
nekustamajam īpašumam, kas saskaņā ar Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumu
Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu” 19.4.apakšpunktu nav uzskatāmi par īpašumu, novērtējot ģimenes (personas)
atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Līvānu novadā;
2. Nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, par īpašumu neuzskata:
2.1. nekustamo īpašumu – zeme platībā līdz 5 ha ieskaitot, daudzbērnu ģimenēm,
kurā ir 3 un vairāk nepilngadīgi bērni - zeme platībā līdz 10 ha ieskaitot, kas pieder
pieprasītājam vai kādam no ģimenes locekļiem;
2.2. iesniedzējam vai kādam no viņa ģimenes locekļiem piederošu nekustamo
īpašumu vai tā daļu, uz kuru ir vērsta piedziņa pēc izpildu dokumentiem vai rīcība ar
to ir aprobežota ar tiesas lēmumu un šāds aprobežojums ir reģistrēts zemesgrāmatā;
2.3. nekustamo īpašumu, kurš nav piemērots dzīvošanai;
2.4. ēkas, kuras netiek klasificētas kā dzīvojamās ēkas, kurās nav dzīvojamo telpu
(pastāvīgai vai sezonas dzīvošanai) vai kuras ir funkcionāli piederīgas dzīvojamajai

ēkai (pirts, klēts, nojume, siltumnīca, ēka dārza inventāram, materiālu un sadzīves
priekšmetu glabāšanai u.tml.);
2.5. vienu daudzbērnu ģimenei vai ģimenei, kurā ir persona ar invaliditāti,
piederošu automašīnu, kas ģimenes locekļa īpašumā ir reģistrēts vismaz 12 mēnešus
pirms trūcīgas ģimenes (personas) statusa pieprasīšanas un tiek izmantots nokļūšanai
uz skolu vai ārstniecības iestādi;
2.6.vienu automašīnu ģimenei, kurā ir nepilngadīgi bērni, kura dzīvo lauku
teritorijā bērnu nogādāšanai uz skolu, ja nav pieejams sabiedriskais transports;
2.7. viens motocikls, automobiļa piekabe, viena airu laiva, kas ir ģimenes
(personas) īpašumā, kā arī velosipēds, mopēds vai motorollers katram ģimenes
loceklim;
2.8. vairāki transporta līdzekļi, ja uz tiem normatīvo aktu noteiktajā kārtībā uzlikts
liegums un ir pierādāms, ka šie transporta līdzekļi netiek izmantoti vai dabā neeksistē;
3. Šo saistošo noteikumu izpildi kontrolē Līvānu novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komiteja.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publikācijas Līvānu novada
bezmaksas informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada Vēstis”.
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