
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Saistošie noteikumi   

Ilūkstē 

2014.gada 30.oktobrī  
                                                                                                                                       Nr.8/2014 

                                                                                                                             prot.Nr.16, 3.§ 

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

Nr.4/2013 „Par dzīvokļa pabalstu Ilūkstes novada pašvaldībā” 
 

 
 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, 
 likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.pantu, 

 likuma ‘’Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” 
 35.panta piekto daļu 

  
1. Izdarīt Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.4/2013 „Par dzīvokļa pabalstu Ilūkstes novada pašvaldībā” šādus grozījumus: 

1.1. aizstāt 7.1. apakšpunktā skaitli „75” ar skaitli „90”; 

1.2. aizstāt 7.2. apakšpunktā skaitli „115” ar skaitli „170”; 

1.3. aizstāt 7.3. apakšpunktā skaitli „115” ar skaitli „140”; 

1.4. aizstāt 7.4. apakšpunktā skaitli „115” ar skaitli „140”; 

1.5. izteikt 12.punktu šādā redakcijā:  

“12. Dzīvokļa pabalstu var pārskaitīt pabalsta saņēmēja vai komunālo pakalpojumu sniedzēja 
kontā vai izmaksāt pabalsta saņēmējam kurināmā iegādei. Pabalstu cietā kurināmā iegādei drīkst 
izmaksāt klientam mantiskā veidā.”. 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī. 
 

 
 
Domes priekšsēdētāja vietnieks                                                    Maigurs Krievāns 

 
 
 
 
 
 
 
 



Paskaidrojuma raksts 
Il ūkstes novada pašvaldības 2014.gada 30.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.8/2014 
„Groz ījumi Il ūkstes novada pašvaldības  2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.4/2013 „Par dzīvokļa pabalstu Ilūkstes novada pašvaldībā”” 
 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 
1. Saistošo noteikumu 
nepieciešamības pamatojums 

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta  pirmās daļas 7.punkts 
nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt 
iedzīvotājiem sociālo palīdzību, bet 43.panta 3.daļa nosaka, 
ka dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus, lai nodrošinātu 
pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu 
izpildi. 
 
Grozījumi (turpmāk – saistošie noteikumi) Ilūkstes novada 
pašvaldības 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.4/2013 „Par dzīvokļa pabalstu Ilūkstes novada pašvaldībā”  
izstrādāti pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 3.panta otro daļu, 35.panta pirmo un piekto 
daļu. 
Saistošo noteikumu mērķis – palielināt dzīvokļa pabalsta 
apmēru un veicināt finanšu līdzekļu izlietojumu paredzētajam 
mērķim, jo komunālo pakalpojumu un kurināmā materiāla 
cenas ir palielinājušās. 

2.Īss saistošo noteikumu satura 
izklāsts 

Saistošie noteikumi šobrīd nosaka, ka dzīvokļa pabalsts tiek 
izmaksāts vienu reizi gadā un tā apmērs trūcīgām personām 
un ģimenēm bez bērniem ir 75 euro, trūcīgām ģimenēm ar 
bērniem 115 euro, pensionāriem un personām ar invaliditāti, 
kuriem nav apgādnieku, ja pensijas apmērs nepārsniedz 230 
euro mēnesī, - 115 euro. 
Saistošajos noteikumos tiek veikti šādi grozījumi: 

1) dzīvokļa pabalsta apmērs trūcīgām personām un 
ģimenēm bez bērniem ir 90 euro, trūcīgām ģimenēm 
ar bērniem 170 euro, pensionāriem un personām ar 
invaliditāti, kuriem nav apgādnieku, ja pensijas 
apmērs nepārsniedz 230 euro mēnesī, -140 euro; 

2) dzīvokļa pabalstu var pārskaitīt pabalsta saņēmēja vai 
komunālo pakalpojumu sniedzēja kontā vai izmaksāt 
pabalsta saņēmējam kurināmā iegādei. Pabalstu cietā 
kurināmā iegādei drīkst izmaksāt klientam mantiskā 
veidā. 

3. Informācija par plānoto 
saistošo noteikumu ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanai tiek prognozēta  
palielināta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžeta 
izdevumu daļu. 
Paliekot mērķgrupai 2014.gada līmenī, dzīvokļa pabalsta 
nodrošināšanai nepieciešami EUR 40280 gadā. 
 

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

Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošos noteikumu 
tiesiskais regulējums, nemainās.  
Noteikumu tiesiskais regulējums būtiski neietekmēs 
uzņēmējdarbības vidi.  
 



5.Informācija par 
administratīvajām procedūrām  
 

Institūcija, kurā persona var vērsties saistošo noteikumu 
piemērošanā, ir Ilūkstes novada Sociālais dienests. 
 
Saistošo noteikumu projekts nemaina privātpersonām 
veicamās darbības.  
 

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām  
 

Saistošo noteikumu projekts ir izskatīts Ilūkstes novada  
domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā un 
Finanšu komitejā.  
 

 
 
 

Domes priekšsēdētāja vietnieks                                                     Maigurs Krievāns 


