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Saistošie noteikumi   
Ilūkstē 

2017.gada 28.septembrī   
                                                                                                                                    Nr.1/2017 

                                                                                                                      prot. Nr.14, 17.§ 

 

PRECIZĒTI 
ar Ilūkstes novada domes 

30.11.2017. lēmumu Nr. 400 
(prot. Nr.18, 8.§) 

 
Grozījumi Il ūkstes novada pašvaldības 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.3/2013 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā” 
 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām"  
 43.panta trešo daļu, likuma „Sociālo pakalpojumu un 

 sociālās palīdzības likums” 35.panta ceturto daļu, 
Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr. 550 

 „K ārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams 
 pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai 

 un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 15.punktu 

 

1. Izdarīt Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/2013 
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā” šādus grozījumus: 

1.1. izteikt 3.punkta 3.2.apakšpunktu šādā redakcijā:  

„3.2. kr īzes situācija – situācija, kurā persona (ģimene) katastrofas vai citu no personas 
(ģimenes) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas 
pamatvajadzības un tai ir nepieciešama materiāla palīdzība”; 

1.2. svītrot 3.punkta 3.3.apakšpunktu; 

1.3. izteikt 3.punkta 3.9.apakšpunktu šādā redakcijā:  

„3.9. izdevumus apliecinoši dokumenti – elektronisko kases aparātu čeku, stingro 
uzskaites kvīšu orģināli, kuros norādīts sociālās palīdzības pieprasītāja vārds, uzvārds, 
personas kods, maksājuma mērķis, samaksas summa”; 

1.4. izteikt 3.punkta 3.12.apakšpunktu šādā redakcijā:  

„3.12. pabalsts krīzes situācijā – vienreizējs pabalsts, kuru piešķir, neizvērtējot personas 
(ģimenes) ienākumus, ja katastrofas vai citu no personas (ģimenes) gribas neatkarīgu 
apstākļu dēļ tā pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības”; 

1.5. izteikt 4.punkta 4.2.apakšpunktu šādā redakcijā:  

            „4.2. vienreizējs pabalsts krīzes situācijā”; 
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1.6. izteikt IV. nodaļu šādā redakcijā:  

„IV. Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā”; 

1.7. izteikt 11.punktu šādā redakcijā:  

„11. Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā tiek piešķirts, neizvērtējot personas (ģimenes) 
ienākumus, bet ņemot vērā krīzes situācijā radīto zaudējumu sekas, pamatojoties uz 
iesniedzēja iesniegumu par pabalsta pieprasīšanu un dokumentiem, kas apliecina krīzes 
situācijas faktu, kā arī dokumentiem, kas pamato zaudējuma apmēru (čeki, kvītis, rēķini, 
tāmes u.c.), nepieciešamības gadījumā arī sociālā dienesta apsekošanas aktu”; 

1.8. izteikt 12.punktu šādā redakcijā:  

 „12. Vienreizējais pabalsts krīzes situācijā nepārsniedz vienu valstī noteiktās minimālās 
darba algas apmēru, pie nosacījuma, ka pieprasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā 
viena mēneša laikā no krīzes situācijas rašanās”. 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.  

 

Domes priekšsēdētājs                                                                      Stefans Rāzna 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

Ilūkstes novada pašvaldības 2017.gada 28.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.1 /2017 

,,Grozījumi Il ūkstes novada pašvaldības 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.3/2013 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā”” 

 

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Saistošo noteikumu 
nepieciešamības 
pamatojums 

Sakarā ar grozījumiem Latvijas Republikas ,,Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likumā’’, 2013.gada 31.janvāra saistošajos 
noteikumos Nr. 3/2013 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ilūkstes 
novada pašvaldībā” (turpmāk tekstā „saistošie noteikumi”) noteiktie 
termini tiek aizvietoti ar likumā noteiktajiem terminiem. 

2. Īss noteikumu 
satura izklāsts 

Saistošie noteikumi nosaka piešķiramo sociālās palīdzības pabalstu 
veidus un apmēru, pabalstu pieprasīšanas, novērtēšanas, piešķiršanas un 
izmaksu kārtību personām (ģimenēm), kuras ir tiesīgas saņemt sociālās 
palīdzības pabalstus. 

3. Informācija par 
plānoto saistošo 
noteikumu ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

 

Saistošo noteikumu izpilde budžeta izdevumu sadaļu neietekmēs. 

4. Informācija par 
plānoto saistošo 
noteikumu ietekmi 
uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā 

 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

 

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Ilūkstes novada Sociālais dienests. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Nav attiecināms. 

Saistošo noteikumu projekts ievietots pašvaldības mājas lapā 
www.ilukste.lv sadaļā „Publiskie dokumenti”. 

 
 
 
Domes priekšsēdētājs                                                           Stefans Rāzna 


