
 
 
 
 
 

 
Saistošie noteikumi   

Ilūkstē 

2015.gada 30.jūlij ā   
                                                                                                                                    

Nr.3/2015 
                                                                                                                      prot.Nr.15, 1.§ 
 
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, Sociālo pakalpojumu un 
 sociālās palīdzības likuma 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. svītrot 3.14. apakšpunktu; 
 
1.2. svītrot 13.punktu; 

 
1.3. svītrot 17.2. apakšpunktu. 

 
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas Ilūkstes 

novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Il ūkstes Novada Vēstis”. 
 
  
 

Domes priekšsēdētājs       Stefans Rāzna 

 

  

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 
IL ŪKSTES NOVADA DOME  

 Brīvības ielā 7, Ilūkstē, LV-5447    
Tālr. 65447850,  fakss 65462245, e-pasts dome@ilukste.lv 



PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

Ilūkstes novada pašvaldības 2015.gada 30.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.3/2015 

„Groz ījumi 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 

Sociālie pabalsti ir pašvaldības brīvprātīga iniciatīva autonomo funkciju 
izpildē. Nepieciešams precizēt Ilūkstes novada pašvaldībā reglamentētos 
sociālās palīdzības pabalstus un pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas. 
Pamatojoties uz likuma „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likums” 5.panta 1.daļu, 32.pantu, nepieciešams precizēt Ilūkstes novada 
pašvaldības 2013.gada 31.janvāra saistošos noteikumus Nr.3/2013 „Par 
sociālās palīdzības pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā”. 

2. Īss saistošo 
noteikumu satura 
izklāsts 

Ilūkstes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.3/2015 „Grozījumi 
Ilūkstes novada pašvaldības 31.01.2013. saistošajos noteikumos 
Nr.3/2013 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ilūkstes novada 
pašvaldībā””: 
1) izslēdz 3.14.apakšpunktu, kurš noteica termina „sociālā darba 
speciālistu komisija” skaidrojumu; 
2) izslēdz 13.punktu, kurš noteica, ka „vienreizējs pabalsts atsevišķu 
situāciju risināšanai tiek piešķirts pamatojoties uz pabalsta pieprasītāja 
iesniegumu, Sociālā darba speciālistu komisija izskata un sniedz 
atzinumu par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanas nepieciešamību 
atsevišķās situācijās”; 
3) izslēdz 17.2.apakšpunkts, kurš noteica, ka „pabalsts veselības aprūpei 
trūcīgai personai ārstēšanās izdevumu segšanai no alkohola, narkotisko 
vielu atkarības ne vairāk kā 145 euro gadā”. 
Augstāk minētie pabalsti izslēgti no Ilūkstes novada pašvaldības 
2013.gada 31.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.3/2013, jo saskaņā 
ar likumu „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”, nav 
uzskatāmi par sociālo palīdzības pabalstu pamatvajadzību 
nodrošināšanai.  

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 

Saistošie noteikumi apspriesti Ilūkstes novada Sociālajā dienestā. 

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

Domes priekšsēdētājs       Stefans Rāzna 


