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Aktuālā redakcija  
 
 
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.15/2013 un stājās 
spēkā 01.01.2014 
 
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.10.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.7/2014 un stājās 
spēkā 01.01.2015 
 
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.07.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.3/2015 un stājās 
spēkā 19.09.2015. 
 

Saistošie noteikumi Nr.2/2013 
 

APSTIPRINĀTI 
ar Ilūkstes novada domes 
31.01.2013. lēmumu Nr.9 

(prot. Nr.1., 9.&) 
 

PRECIZĒTI 
ar Ilūkstes novada domes 

27.03.2013. lēmumu Nr. 117 
(prot. Nr.5., 17.&) 

 
 
 

„Par soci ālajiem pabalstiem Il ūkstes novada pašvald ībā” 
 

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

 sociālās palīdzības likums”  35.panta  ceturto daļu; 
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu  

Nr. 1036 “Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu  
 

 
I. Vispārīgie jaut ājumi 

  
1. Saistošie noteikumi „Par sociālajiem pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā”, turpmāk tekstā 

„saistošie noteikumi” nosaka Ilūkstes novada pašvaldības piešķiramo sociālo pabalstu 
veidus un apmēru, pabalstu pieprasīšanas, piešķiršanas un izmaksu kārtību personām, 
kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un 
pārsūdzēšanas kārtību.  

2. Saistošajos noteikumos paredzētos sociālos pabalstus ir tiesības saņemt tām personām, 
kuras deklarējušas savu dzīves vietu Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā. 

3. Sociālos pabalstus piešķir nenosakot līdzdarbības pienākumus. 
4. Noteikumos lietotie termini:  

4.1. apgādnieks – persona, kurai saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikumu ir pienākums 
rūpēties par savu laulāto, bērniem, mazbērniem, vecākiem vai vecvecākiem; 

4.2. Ilūkstes novada soci ālais dienests – Ilūkstes novada pašvaldības izveidota iestāde, 
kura organizē sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanu pašvaldības 
administratīvajā teritorijā dzīvojošiem iedzīvotājiem; 

4.3. izdevumus apliecinoši dokumenti  – elektronisko kases aparātu čeki, stingrās 
uzskaites kvītis, kuros norādīts sociālās palīdzības pieprasītāja vārds, uzvārds, 
personas kods, maksājuma mērķis, samaksas summa. 
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4.4. sociālā darba speciālistu komisija – ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu izveidota 
komisija, kura izskata un sniedz atzinumu par sociālā pabalsta piešķiršanas 
nepieciešamību atsevišķās situācijās; 

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.07.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.3/2015 un stājās spēkā 
19.09.2015. 
5. Pašvaldībā tiek izmaksāti sekojoši sociālie pabalsti: 

5.1. pabalsts veselības aprūpei; 
5.2. vienreizējs pabalsts personām, kuras atbrīvojušās no ieslodzījuma vietas; 
5.3. apbedīšanas pabalsts; 
5.4. bērna uztura pabalsts adoptētājam; 
5.5. pabalsts audžuģimenei; 
5.6. pabalsts izglītības procesa nodrošināšanai; 

     5.7. vienreizējs pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai. Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 
30.07.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.3/2015 un stājās spēkā 19.09.2015. 

 
 
 

II. Pabalsts vesel ības apr ūpei 
 
6. Pabalstu veselības aprūpei ir tiesības saņemt sekojošām personām un šādā apmērā: 
  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; Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.07.2015. saistošajiem noteikumiem 
Nr.3/2015 un stājās spēkā 19.09.2015. 
 

  6.1.1 pensionāriem un personām ar invaliditāti onkoloģisku saslimšanu gadījumos par 
desmit  stacionārā pavadītām diennaktīm , bet ne vairāk kā 72 euro gadā; 

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.15/2013, stājās spēkā 
01.01.2014 

 
6.2. pensionāriem un personām ar invaliditāti, kurām ienākumi nepārsniedz 228 euro 
mēnesī, -  25% apmērā no izdevumiem par ārstēšanos stacionārā vai dienas stacionārā, bet 
ne vairāk kā 72 euro  gadā; 

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.15/2013, stājās spēkā 
01.01.2014 

 
6.3. pensionāriem un personām ar invaliditāti, kuri saņem valsts sociālā nodrošinājuma 
pabalstu, - 72 euro apmērā gadā; 

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.15/2013, stājās spēkā 
01.01.2014 

 
6.4. bērniem ar invaliditāti par medicīnas rehabilitācijas pakalpojumiem - 50% apmērā no 
izlietotajiem līdzekļiem, bet ne vairāk kā 143 euro gadā 

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.15/2013, stājās spēkā 
01.01.2014 
       6.5. trūcīgām un maznodrošinātām personām ārstēšanās izdevumu segšanai no alkohola, 
narkotisko vielu atkarības ne vairāk kā 145 euro gadā.” 
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.07.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.3/2015 un stājās spēkā 
19.09.2015. 
 

. 
7. Pabalsta veselības aprūpei saņemšanai personai ir jāiesniedz sociālajā dienestā iesniegums 

un izdevumus apliecinoši dokumenti, bet ne vēlāk kā 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no 
ārstēšanās stacionārā brīža. 

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.15/2013, stājās spēkā 
01.01.2014 
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III. Vienreiz ējs pabalsts no ieslodz ījuma vietas atbr īvotaj ām person ām 
 
8. Vienreizējs pabalsts no ieslodzījuma vietas atbrīvotajām personām  50 euro apmērā gadā ir 

paredzēts personu pamatvajadzību apmierināšanai, ja personas pēdējā deklarētā dzīves 
vieta ir Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā.  

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.15/2013, stājās spēkā 
01.01.2014 
 
9. Vienreizējam pabalstam no ieslodzījuma vietas atbrīvotajām personām saņemšanai ir 

jāiesniedz iesniegums sociālajā dienestā un izziņa par atbrīvošanos no ieslodzījuma vietas, 
ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no atbrīvošanās dienas no ieslodzījuma. 

 
 

IV. Apbed īšanas pabalsts 
 
10. Apbedīšanas pabalstu ir tiesības saņemt fiziskai vai juridiskai personai, kas uzņēmusies 

mirušās personas apbedīšanu.  
11. Apbedīšanas pabalsts tiek piešķirts 214 euro apmērā gadījumos, ja mirusi persona, kurai 

nav tiesību uz valsts apbedīšanas pabalstu vai citu apbedīšanas pabalstu.  
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.15/2013, stājās spēkā 
01.01.2014 
  
12. Ja mirušās personas valsts apbedīšanas pabalsts ir mazāks par 214 euro, tad pašvaldība 

izmaksā starpību starp valsts apbedīšanas pabalstu un pašvaldības sociālo pabalstu. 
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.15/2013, stājās spēkā 
01.01.2014 
 
13. Persona, kas uzņēmusies veikt mirušās personas apbedīšanu, sociālajā dienestā uzrāda 

personu apliecinošu dokumentu un miršanas apliecības oriģinālu un iesniedz iesniegumu 
pabalsta piešķiršanai, kā arī dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu miršanas apliecības kopiju. 

  
 

V. Bērna uztura pabalsts adopt ētājam 
 
14. Bērna uztura pabalstu ir tiesības saņemt adoptētājam atbilstoši laikposmam, kurā bērns 

atrodas adoptētāja aprūpē saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu par bērna nodošanu aprūpē un 
uzraudzībā adoptētājiem. 

15. Lai saņemtu Bērna uztura pabalstu, adoptētājiem jāiesniedz rakstisks iesniegums ar 
lūgumu piešķirt pabalstu uzturam, kuru ieskaita ģimenes norādītajā bankas kontā. 

16. Ilūkstes novada sociālais dienests ar adoptētājiem sastāda vienošanos.  
17. Bērna uztura pabalsta adoptētājam apmērs sastāda 50% no valstī noteiktās minimālās 

algas mēnesī.   
18. Uztura izdevumu summu aprēķina, sākot no bērnu ievietošanas dienas ģimenē līdz tiesas 

sprieduma par adopcijas apstiprināšanu stāšanos likumīgā spēkā 
 

VI. Pabalsts audžu ģimenēm 
 
19. Pabalstu audžuģimenēm piešķir Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr. 

1036 “Audžuģimenes noteikumi” noteiktajā kārtībā, saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu par 
bērna ievietošanu audžuģimenē un ņemot vērā līgumu, kas noslēgts starp Ilūkstes novada 
sociālo dienestu un audžuģimeni. 

20. Pabalstu audžuģimenēm ir tiesības saņemt audžuģimenēm un tā apmērs un mērķis ir:  
 20.1. bērna uzturam 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās algas. 
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Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.07.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.3/2015 un stājās spēkā 
19.09.2015. 
 
 20.2. vienreizēja atlīdzība apģērba un mīkstā inventāra iegādei ne vairāk kā 72 euro 
vienu reizi gadā. Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.10.2014. saistošajiem noteikumiem 
Nr.7/2014 un stājās spēkā 01.01.2015 
 

 20.3. maksa Ilūkstes novadā dzīvojošām audžuģimenēm par audžuģimenes pienākumu 
pildīšanu 20 euro par katru b ērnu m ēnes ī. 

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.10.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.7/2014 un stājās 
spēkā 01.01.2015. 

 

201. Pabalsts ēdināšanai izglītības iestādēs bērniem, kuri dzīvo Ilūkstes novada audžuģimenēs 
un mācās: 

20.11. Ilūkstes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs - 100% apmērā no 
pirmsskolas izglītības iestādes noteiktās ēdināšanas maksas, ņemot vērā faktisko 
apmeklējumu; 

20.12. Ilūkstes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs - 50% apmērā no izglītības 
iestādes noteiktās ēdināšanas maksas. 

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.10.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.7/2014 un stājās 
spēkā 01.01.2015. 
21. Par nepilnu mēnesi 20.1. un 20.3. apakšpunktos minēto pabalstu apmērs tiek noteikts 
proporcionāli dienu skaitam. Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.10.2014. saistošajiem 
noteikumiem Nr.7/2014 un stājās spēkā 01.01.2015. 
22. Atlīdzību un attiecīgo pabalstu (bērna uzturam) piešķir un aprēķina sākot ar dienu, kad 

bērns ievietots audžuģimenē un to ieskaita audžuģimenes norādītajā bankas kontā. 
 
 

VII. Pabalsts izgl ītības procesa nodrošin āšanai 
 
23. Pabalstu izglītības procesa nodrošināšanai, kura apmērs ir  22 euro, ir tiesības saņemt 

1.klases skolēna vecākiem un aizbildņiem. 
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.15/2013, stājās spēkā 
01.01.2014 
 
24. Pabalsta izglītības procesa nodrošināšanai saņemšanai jāiesniedz iesniegums. 
 
 

VII 1. Vienreiz ējs pabalsts atseviš ķu situ āciju risin āšanai 

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

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.10.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.7/2014 un stājās spēkā 
01.01.2015. 
 
 

VIII. Pabalstu pieš ķiršanas un izmaksu k ārt ība 
 

25. Sociālais dienests pēc pabalsta pieprasītāja iesnieguma saņemšanas 10 (desmit) 
darbadienu laikā novērtē personas vajadzības pēc pabalsta un pieņem lēmumu atbilstoši 
Administratīvā procesa likuma nosacījumiem. 
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26. Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas informē personu par pieņemto lēmumu. Ja 
lēmums negatīvs - pabalsta piešķiršana atteikta - informācijā pabalsta saņēmējam 
norādāms atteikuma pamatojums, kā arī lēmuma apstrīdēšanas vai pārsūdzības kārtība. 

27. Atbilstoši pieņemtajam Sociālā dienesta  lēmumam piešķirto pabalstu izmaksā skaidrā 
naudā pašvaldības kasē vai ar pārskaitījumu uz pabalsta saņēmēja norēķinu kontu. 
 

IX. Lēmuma apstr īdēšanas un p ārsūdzēšanas k ārt ība 
 

28. Ja sociālā dienesta lēmums par pabalsta piešķiršanu pieprasītāju neapmierina, to var 
apstrīdēt Ilūkstes novada domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

29. Ilūkstes novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā 
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

 
 

X. Nosl ēguma jaut ājumi 
 

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

31. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudē Ilūkstes novada pašvaldības 
2009.gada 29.decembra saistošie noteikumi Nr. 23/2009 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 
sociālās palīdzības pabalstiem un sociālajiem pabalstiem”. 

 
 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                             Stefans Rāzna   


