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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4/2018 
 Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

 

Apstiprināti ar Riebiņu novada 

domes sēdes 20.03.2018. 

     lēmumu Nr. 30 (prot. Nr. 5) 

   

Grozījumi Riebiņu novada domes 

 2016. gada 15. marta saistošajos noteikumos Nr. 8/2016  

“Īpašuma novērtēšanas kritēriji Riebiņu novadā, nosakot atbilstību 

trūcīgas ģimenes (personas) statusam” 
 

Izdoti saskaņā ar  

Sociālo pakalpojumu un  

sociālās palīdzības likuma  

33. panta otro daļu 
 

Izdarīt Riebiņu novada domes 2016. gada 15. marta saistošajos noteikumos Nr. 8/2016 

“Īpašuma novērtēšanas kritēriji Riebiņu novadā, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) 

statusam” šādus grozījumus: 

1. Papildināt ar 2.8. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“2.6. viens vai vairāki nekustamie īpašumi (zemes gabali), kuru kopējā platība 

nepārsniedz 5 ha. Ģimenēm, kurās ir bērni līdz 24 gadu vecumam un iegūst izglītību, 

novērtējums tiek palielināts par 2 ha par katru bērnu.”. 

2. Svītrot 2.5. apakšpunktu. 

3. Papildināt ar 5. punktu šādā redakcijā:  

“5. Nosacījums par īpašuma tiesību ilgumu un automobiļa vecumu neattiecas uz I - 

II grupas invalīdiem, ja personai ir noteiktas medicīniskās indikācijas speciāli 

pielāgota vieglā automobiļa iegādei un pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai 

saņemšanai, piederošajiem transportlīdzekļiem.”. 

 

 

 

Riebiņu novada domes priekšsēdētājs     P. Rožinskis 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM Nr. 4/2018 

“Grozījumi Riebiņu novada domes 2016. gada 15. marta Saistošajos 

noteikumos Nr. 8/2016 “Īpašuma novērtēšanas kritēriji Riebiņu novadā, 

nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam”” 

1.  Īss projekta satura 

izklāsts 

1.1. Riebiņu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 4/2018 

“Grozījumi Riebiņu novada domes 2016.gada 15.marta 

Saistošajos noteikumos Nr. 8/2016 “Īpašuma novērtēšanas 

kritēriji Riebiņu novadā, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes 

(personas) statusam” izdoti saskaņā ar  Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likuma 33.panta 2.daļu. 
1.2.  Saistošo noteikumu projekta izdošanas mērķis izdarīt grozījumus 

spēkā esošajos 2016.gada 15.marta Saistošajos noteikumos Nr. 

8/2016 “Īpašuma novērtēšanas kritēriji Riebiņu novadā, nosakot 

atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam”” 

 

2.  Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums  

2.1. Pašlaik trūcīgas ģimenes (personas) statuss tiek piešķirts saskaņā ar 

MK noteikumiem un pašvaldības 2016.gada 15.marta Saistošajiem 

noteikumiem Nr. 8/2016 “Īpašuma novērtēšanas kritēriji Riebiņu 

novadā, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam””.  

2.2. Sniedzot sociālo atbalstu Riebiņu novada iedzīvotājiem, ir 

radusies nepieciešamība atbalstīt novada ģimenes ar bērniem, tāpēc 

tiek grozīti iepriekš spēkā esošie saistošie noteikumi un tiek 

paredzēts, ka ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērni līdz 24 gadu 

vecumam un kuri iegūst izglītību, nekustamā īpašuma novērtējums 

tiek palielināts par 2ha uz katru bērnu. 

3.  Informācija uz 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības budžetu.  

3.1. Saistošo noteikumu projekta īstenošana ietekmē pašvaldības budžetu, 

bet pašlaik nav iespējams veikt konkrētus aprēķinus.  

3.2. Lai nodrošinātu saistošo noteikumu projekta izpildi nav 

nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darbavietas. 

4.  Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējsabiedrības 

vidi pašvaldības 

teritorijā  

4.1. Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā saistošie noteikumi 

neskars. 
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5.  Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām  

5.1. Administratīvās procedūras netiek mainītas.  

6.  Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

 

6.1. Konsultācijas nav notikušas. 

 
 

Domes priekšsēdētājs                         Pēteris Rožinskis 

 

 

 

 

 


