
Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr.5  
Cesvainē, 2015.gada 19.martā 
(sēdes protokols Nr.4, 4.§) 
 

Par grozījumiem Cesvaines novada domes 2014.gada 14.marta  
saistošajos noteikumos Nr.7 

“Par kustamo īpašumu, kas nav uzskatāms par īpašumu,  
novērtējot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) 

statusam, Cesvaines novadā” 
 
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 
30.03.2010.  
noteikumu Nr.299 "Noteikumi par ģimenes 
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu 
par trūcīgu" 19.4.apakšpunktu 

 
1. Izdarīt Cesvaines novada domes 2014.gada 14.marta saistošajos 

noteikumos 
Nr.7 “Par kustamo īpašumu, kas nav uzskatāms par īpašumu, novērtējot 
ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, 
Cesvaines novadā” šādus grozījumus: 
 
1.1. saistošo noteikumu 2.punktā aizstāt vārdus un skaitļus “automašīna, 
mopēds, motocikls, ja tas ir vairāk nekā 10 gadus vecs un atrodas ģimenes 
(personas), kura vai kurā ir I, II grupas invalīds vai 3 un vairāk nepilngadīgi 
bērni, īpašumā vairāk nekā 2 gadus” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem  
“automašīna, mopēds, motocikls, ja tas ir vairāk nekā 10 gadus vecs un 
atrodas ģimenes (personas), kura vai kurā ir bērns invalīds, I, II grupas 
invalīds vai trīs un vairāk nepilngadīgi bērni vai bērni līdz 24 gadu vecumam, 
ja viņi apgūst vispārējās vidējās izglītības programmu klātienē, profesionālās 
pamatizglītības, vidējās profesionālās izglītības vai arodizglītības  programmu 
klātienē vai studē augstskolā dienas nodaļā pilna laika klātienē, īpašumā 
(turējumā) vairāk nekā 2 gadus.” 
 
Domes priekšsēdētājs      V.Špats 
 

Cesvaines novada domes 2015.gada 19.marta saistošo noteikumu Nr.5 
“Par grozījumiem Cesvaines novada domes 2014.gada 14.marta saistošajos 
noteikumos Nr.7 „Par kustamo īpašumu, kas nav uzskatāms par īpašumu, 
novērtējot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) 
statusam, Cesvaines novadā” 

paskaidrojuma raksts 
 

 
Projekta satura izklāsts 

Saistošie noteikumi, papildus Ministru kabineta 
noteiku-mos par ģimenes (personas) atzīšanu par 
trūcīgu no-teiktajam, precizē kustamo īpašumu, kas 
nav uzskatāms par īpašumu, un paplašina personu 
loku, kurām vērtējama kustamās mantas piederība, 
nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) 
statusam, Cesvaines novadā 
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Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Saistošie noteikumi izdoti, ņemot vērā Ministru 
kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 
"Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 
personas atzīšanu par trūcīgu" 19.4.apakšpunktā 
noteikto normu, kas deleģē pašvaldībai tiesības 
saistošajos noteikumos noteikt to kustamo īpašumu, 
kas netiek uzskatīts par īpašumu augšminēto 
noteikumu izpratnē 

Projekta ietekme uz 
pašvaldības budžetu 

Ietekme uz pašvaldības budžetu nebūs būtiska  
vai nav prognozējama 

Projekta ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi 

Nav attiecināms  

Projekta ietekme uz 
administratīvajām 
procedūrām 

Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav 
nepieciešams veidot jaunas darba vietas vai 
paplašināt esošo institūciju kompetenci 

Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Nav notikušas, noteikumi apspriesti Sociālo, kultūras 
un izglītības jautājumu komitejas sēdē. 

 

 
Domes priekšsēdētājs       V.Špats 
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