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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Ķegumā 

2015.gada 27.maijā        Nr.10/2015 

 

 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2014.gada 19.februāra saistošajos noteikumos 

Nr. 4/2014 „Par sociālās palīdzības pabalstiem”  

 

 
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likuma 35.panta ceturto un piekto daļu,  

Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu 

Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 

personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4. apakšpunktu,  

Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu 

Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams 

pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai 

un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13.punktu, 

15.2.apakšpunktu,  

Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu 

Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu, 

Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu 

Nr.913 „Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 

3.punktu, 

Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu 

Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez 

vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes 

aprūpē, kā arī ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 30., 

31.un 31
1
. punktiem. 

Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

25.
2
 panta pirmo un piekto daļu. 

 

 

Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2014.gada 19.februāra saistošajos 

noteikumos Nr.4/2014 „Par sociālās palīdzības pabalstiem”: 

1. izteikt II. nodaļas 6.punkta preambulu šādā redakcijā: 

„6. Atvieglojumu trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanai attiecina uz ģimenēm 

(personām), kuru materiālais stāvoklis ir atbilstošs Ministru kabineta 2010.gada 30.marta 

noteikumos Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu 

par trūcīgu” minētajiem nosacījumiem, neņemot vērā šādu ģimenes īpašumā esošu 

kustamo, nekustamo mantu vai amatu:” 

 

 

2. papildināt II. nodaļas 6.punktu ar 6.6. un 6.7. apakšpunktiem: 
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„6.6. kustamos transporta līdzekļus, kas CSDD reģistra datubāzē par personas transporta 

līdzekļiem klasificēti kā transportlīdzekļu komercķīlas; 

 

  6.7. kapitāla daļas, uzņēmums vai uzņēmuma daļas, saskaņā ar Uzņēmuma reģistra 

datiem.” 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                            R.Ozols 

 

____________ 

datums 

 

 

 

 

 

Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 48.panta 2.un 3.daļu, saistošie noteikumi nav 

parakstīti. 

 

Sēdes vadītājs   (personiskais paraksts)    R.Ozols 

29.05.2015. 

datums 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Ķeguma novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.10/2015 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2014.gada 19.februāra saistošajos noteikumos 

Nr. 4/2014 „Par sociālās palīdzības pabalstiem” 

 

 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

 

 

Ķeguma novada domes 2014.gada 19.februāra saistošo 

noteikumu Nr.4/2014 „Par sociālās palīdzības pabalstiem” 

6.punktu nepieciešams papildināt ar nosacījumiem, kādus 

kustamos īpašumus – transporta līdzekļus neuzskata par 

īpašumu, vērtējot personas (ģimenes) atbilstību trūcīgas vai 

maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam. Nepieciešams 

papildināt, ka personai var būt amats uzņēmumā – piederēt 

uzņēmums vai uzņēmuma daļa, bet vērtējot personas 

(ģimenes) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes 

(personas) statusam, jāņem vērā vai no šī uzņēmuma tiek gūti 

kādi ienākumi. 
 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

Komercķīlas likuma 24.pantā noteikts, ka „ar ieķīlāšanu 

neizbeidzas komercķīlas devēja īpašumtiesības uz ieķīlāto 

lietu. Ja puses nav vienojušās citādi, komercķīlas devējs 

ieķīlāto lietu var valdīt un lietot, kā arī patērēt savām 

vajadzībām vispārpieņemto normu ietvaros, kamēr 

komercķīlas devējs to labprātīgi nenodod valdīt komercķīlas 

ņēmējam vai kamēr viņu uz to nepiespiež tiesas ceļā.” 

Savukārt Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra 

noteikumu Nr.1080 „Transportlīdzekļu reģistrācijas 

noteikumi” 33.2. apakšpunkts nosaka - ja transportlīdzeklim ir 

reģistrēts liegums, transportlīdzekli uz tā īpašnieka 

iesnieguma pamata nevar noņemt no uzskaites”. 

 

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

„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 

atzīšanu par trūcīgu” 19.5.punkts paredz, ka ģimene (persona) 

atzīstama par trūcīgu, nosakot konkrētus nosacījumus un 

paredzot, ka personai var piederēt kapitāla daļas un akcijas, ja 

maksātnespējas procesa dēļ vai atbilstoši citu kompetentu 

institūciju nolēmumam īpašniekam nav iespēju rīkoties ar šo 

īpašumu un kas tiek atspoguļotas Uzņēmuma reģistrā. Tātad 

neparedz, ka personai var būt uzņēmums vai uzņēmuma daļa, 

kuru, piemēram, līdzekļu trūkuma dēļ nevar likvidēt. 

 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības 

budžetu 

 

 

Pašvaldības budžeta izdevumi nepalielināsies  
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4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības 

vidi pašvaldības 

teritorijā 

Nav attiecināma    

5. Informācija par 

administratīvajām  

procedūrām 

Līdzšinējā kārtība netiek mainīta  

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav attiecināma 

 

Domes priekšsēdētājs                                            R.Ozols 

 

____________ 

datums 

 

 

 

 

 

 

Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 48.panta 2.un 3.daļu, nav parakstīts. 

 

Sēdes vadītājs   (personiskais paraksts)    R.Ozols 

29.05.2015. 

datums 

 


