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Saistošie noteikumi   

Ilūkstē 

2015.gada 30.jūlij ā   
                                                                                                                                    Nr.4/2015 

                                                                                                                      prot.Nr.15, 2.§ 
 
Grozījumi Il ūkstes novada pašvaldības 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.2/2013 „Par sociālajiem pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā” 
 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, 

 Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto daļu,   
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra 

 noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu  
 

1. Izdarīt Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2013 
„Par sociālajiem pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā” šādus grozījumus: 

1.1. papildināt saistošos noteikumus ar 4.4.apakšpunktu šādā redakcijā:  

„4.4. sociālā darba speciālistu komisija – ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu 
izveidota komisija, kura izskata un sniedz atzinumu par sociālā pabalsta piešķiršanas 
nepieciešamību atsevišķās situācijās.”; 

1.2. papildināt saistošos noteikumus ar 5.7.apakšpunktu šādā redakcijā: 

 „5.7. vienreizējs pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai.”; 

1.3. izteikt 6.1.apakšpunktu šādā redakcijā:  

„6.1. pensionāriem un personām ar invaliditāti – par dienas stacionārā trīs pavadītām 
dienām (t.sk. ar izmitināšanu un ēdināšanu) vai stacionārā trīs pavadītām diennaktīm, bet 
ne vairāk kā 30 euro gadā;”; 

1.4. papildināt saistošos noteikumus ar 6.5. apakšpunktu šādā redakcijā:  

„6.5. trūcīgām un maznodrošinātām personām ārstēšanās izdevumu segšanai no alkohola, 
narkotisko vielu atkarības ne vairāk kā 145 euro gadā.”; 

1.5. izteikt 20.1. apakšpunktu šādā redakcijā:  

„20.1. bērna uzturam 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās algas;”; 

1.6. papildināt saistošos noteikumus ar VII.1 nodaļu šādā redakcijā:  

„VII. 1  Vienreizējs pabalsts atsevišķu situāciju risin āšanai 

241. Vienreizējs pabalsts līdz 100% apmērā no valstī noteiktās minimālās algas atsevišķu 
situāciju risināšanai tiek piešķirts pamatojoties uz pabalsta pieprasītāja iesniegumu un 
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Sociālā darba speciālistu komisijas atzinumu par sociālā pabalsta piešķiršanas 
nepieciešamību atsevišķās situācijās.”.  

2. Šo saistošo noteikumu 1.5. apakšpunkts stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas Ilūkstes 
novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Il ūkstes Novada Vēstis”. 

 
 
Domes priekšsēdētājs       Stefans Rāzna 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

Ilūkstes novada pašvaldības 2015.gada 30.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.4 /2015 

„Groz ījumi Il ūkstes novada pašvaldības 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.2/2013 „Par sociālajiem 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. 

 
2. Īss saistošo 
noteikumu satura 
izklāsts 

 
Ilūkstes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.4 /2015 
„Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada 31.janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.2/2013 „Par sociālajiem pabalstiem Ilūkstes 
novada pašvaldībā”” : 
1) papildināti ar pabalsta veidu -vienreizējs pabalsts atsevišķu 

situāciju risināšanai, nodrošinot iespēju sniegt pašvaldībā 
dzīvojošajiem iedzīvotājiem būtisku atbalstu neparedzētos 
gadījumos (piem., veselības aprūpē smagas, sarežģītas 
manipulācijas, dokumentu atjaunošana u.c.); 

2) precīzāk nodefinēta iespēja saņemt atbalstu pensionāriem un 
personām ar invaliditāti par ārstēšanos dienas stacionārā; 

3) papildināti ar veselības aprūpes pabalstu ārstēties no atkarībām 
trūcīgām un maznodrošinātām personām; 

4) paaugstināts pabalsta apmērs uzturam bērnam, kurš ievietots 
audžuģimenē.     

 
3. Informācija par 
plānoto saistošo 
noteikumu ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

 

Saistošo noteikumu izpilde budžeta izdevumu sadaļu būtiski 
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 


