
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2011.gada 28.aprīlī                                                                                       Lēmums Nr.200 
Ilūkstē                                                                                                           (prot. Nr.5., 14.&) 
 
 

Ilūkstes novada pašvaldības  saistošie noteikumi Nr. 5/2011 
 

Groz ījumi 29.12.2009. saistošajos noteikumos Nr. 24/2009  „Par apr ūpes mājās 
darba organiz ēšanu un pakalpojuma sa ņemšanas k ārt ību Ilūkstes novad ā” 

 
 

Izdarīt Ilūkstes novada pašvaldības 2009.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr. 
24/2009 „Par aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību 
Ilūkstes novadā” šādu grozījumu: 
 
Papildin āt noteikumu IV nodaļu “Aprūpes mājās pakalpojuma samaksas kārtība” ar 25.1, 
25.2, 25.3 punktiem šādā redakcijā: 
 

“25. 1 Ja klientam nav iespējams nodrošināt psiholoģiski saderīgu darbinieku, 
pieprasīto  aprūpes mājās pakalpojumu var aizvietot ar pabalsta aprūpei izmaksu. 

25.2 Pabalsta aprūpei apmērs: 

25.21. 1. aprūpes līmenis Ls 10.00 mēnesī; 

25.22. 2. aprūpes līmenis Ls 20.00 mēnesī; 

25.23. 3. aprūpes līmenis Ls 30.00 mēnesī; 

25.24. 4. aprūpes līmenis Ls 40.00 mēnesī. 

 25.3 Pabalstu aprūpei izmaksā vienu reizi mēnesī. “ 

 

 
Domes priekšsēdētājs                                                                    Stefans Rāzna 
 
 
 
 



 
PASKAIDROJUMA RAKSTS  

Ilūkstes novada pašvaldības 31.03.2011.saistošajiem  noteikumiem  Nr. 2/2011 
„Groz ījumi 2009. gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr. 23/2009 

„Par Il ūkstes novada pašvald ības soci ālās pal īdzības pabalstiem 
un soci ālajiem pabalstiem” 

 
Paskaidrojuma raksta 

sadaļas Norādāmā informācija 

1. Saistošo noteikumu 
projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļa paredz 
pašvaldības funkciju nodrošināšanai likumā noteiktajos 
gadījumos izdot saistošos noteikumus un minētā likuma 
15.panta 1.daļas 7.punkts paredz nodrošināt iedzīvotājiem 
sociālo palīdzību trūcīgām ģimenēm un sociāli 
mazaizsargātām personām.  
Ilūkstes novada pašvaldības 29.12.2009. saistošie noteikumi 
Nr. 23/2009 „Par Ilūkstes novada pašvaldības sociālās 
palīdzības pabalstiem un sociālajiem pabalstiem” (turpmāk 
tekstā – noteikumi) nosaka sociālās palīdzības veidus, to 
pieprasīšanas un saņemšanas kārtību. 
Noteikumu otrajā daļā “Sociālo pabalstu veidi” nav precīzi 
uzskaitīti visi Ilūkstes novada pašvaldībā esošie pabalsti, nav 
saprotama pabalsta veselības aprūpei saņemšanas kārtība. 
Šobrīd spēkā esošajos saistošajos noteikumos nav norādīta 
garantētā minimālā ienākumu līmeņa izmaksa.   

2. Īss saistošo noteikumu 
projekta izklāsts 

Noteikumu projekts paredz grozīt esošos noteikumus, 
papildinot tos ar 3.3., 3.4., 4.4., 71., 152., 153.punktiem, kuri 
precīzāk raksturo pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu un 
sociālo pabalstu veidus un to piešķiršanas un izmaksas 
kārtību Noteikumu 10.punkta jaunajā redakcijā ir precizēti 
normatīvie akti, kas nosaka ģimenes (personas) līdzdarbības 
pienākumus. 

3. Informācija par plānoto 
saistošo noteikumu 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Noteikumi būtiski neietekmēs kopējos Sociālās aizsardzības 
izdevumus, bet precīzāk un saprotamāk izskaidros to 
saņemšanas kārtība.  

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmēj darbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Noteikumu izpildi nodrošinās Sociālais dienests. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Sociālā darba speciālistu analīze par esošo saistošo 
noteikumu nepilnībām, kuras apgrūtināja lēmumu 
pieņemšanu. 

 
 
Ilūkstes novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks                                                                Maigurs Krievāns 



 
 


