
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

2016.gada 27.septembrī                                                                                 Nr.194 

Par iztikas minimumu Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 

Ādažu novada dome (turpmāk - Dome) izskatīja Labklājības ministrijas 2016.gada 22.jūlija 

ieteikumus Nr. 35-1-04/15540 “Par pilna iztikas minimuma patēriņa preču un pakalpojumu 

groza jeb iztikas minimuma groza aprēķināšanas pārtraukšanu un atsauci uz to saturošiem 

normatīvajiem aktiem”, kas attiecas uz Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumu 

Nr.1250 “Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību ķīlas tiesību nostiprināšanu 

zemesgrāmatā” 10.punktā un Zemesgrāmatu likuma 61.panta pirmās daļas 4.punktā noteikto 

pašvaldības pienākumu noteikt iztikas minimumu vienam iedzīvotājam, kas ir par pamatu 

valsts nodevas aprēķināšanai īpašuma atsavināšanai uz uztura līguma pamata.  

Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumu Nr.1250 “Noteikumi par valsts nodevu 

par īpašuma tiesību ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā” 10.punkts nosaka, ka, ja 

nekustāmo īpašumu atsavina pret pienākumu, tad pienākuma vērtību nosaka pašvaldības 

institūcija. Pamatojoties uz Zemesgrāmatu likuma 61.panta pirmās daļas 4.punktu, iesniedzot 

zemesgrāmatu nodaļā nostiprinājuma lūgumu, tam jāpievieno pierādījumi par nodevas 

samaksu. Savukārt, gadījumā, ja īpašuma atsavināšana notikusi uz uztura līguma pamata, 

nostiprinājuma lūgumam ir pievienojama pašvaldības izdota izziņa par iztikas minimumu 

vienam iedzīvotājam, kas ir par pamatu valsts nodevas aprēķināšanai īpašuma atsavināšanai 

uz uztura līguma pamata.  

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Labklājības ministrijas 

ieteikumu, uztura līguma reģistrēšanai zemesgrāmatā kā references rādītāju noteiktu laiku 

izmantot Centrālās statistikas pārvaldes aprēķināto nabadzības riska slieksni, kura vērtība 

naudas izteiksmē 10 gadu garumā ir bijusi līdzvērtīga līdz šim aprēķinātajam iztikas 

minimumam.  

Centrālās statistikas pārvaldes aprēķinātais nabadzības riska slieksnis 2014.gadā vienas 

personas mājsaimniecībai veidoja 3497 euro gadā, jeb 291,42 euro vienam cilvēkam mēnesī 

(nabadzības riska sliekšņi dati pieejami Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapā ar viena 

gada nobīdi), respektīvi, 2014.gada dati ir publicēti 2016.gada janvārī.  

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumu Nr.1250 “Noteikumi par 

valsts nodevu par īpašuma tiesību ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā” 10.punktu, 

Zemesgrāmatu likuma 61.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā Labklājības ministrijas 

2016.gada 22.jūlija ieteikumus Nr. 35-1-04/15540 “Par pilna iztikas minimuma patēriņa preču 

un pakalpojumu groza jeb iztikas minimuma groza aprēķināšanas pārtraukšanu un atsauci uz 

to saturošiem normatīvajiem aktiem”, Ādažu novada dome   

NOLEMJ: 

1. Noteikt iztikas minimumu (pienākuma vērtību) vienam iedzīvotājam Ādažu novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā – 291,42 euro (divi simti deviņdesmit viens euro un 

42 centi) mēnesī. 

2. Pilnvarot Domes priekšsēdētāja pirmo vietnieku parakstīt Ādažu novada pašvaldības 

izziņas par iztikas minimuma grozu vienam iedzīvotājam.   

 

Domes priekšsēdētājs               M.Sprindžuks 


