
 
 
 
 

 
 

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 
Ilūkstē 

      
2013.gada 27.martā                                                                            Nr. 5 ., 17.& 
                                                                               Lēmums Nr.117 

 
Par 31.01.2013. saistošo noteikumu Nr. 2/2013 „Par soci ālajiem pabalstiem Il ūkstes 
novada pašvald ībā”, Nr.3/2013 „Par soci ālās pal īdzības pabalstiem Il ūkstes novada 

pašvald ībā”, Nr.4/2013 „Par dz īvok ļa pabalstu Il ūkstes novada pašvald ībā” preciz ēšanu 
un apstiprin āšanu jaun ā redakcij ā 

 

Izskatot un izvērtējot Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
(VARAM) 23.03.2013. atzinumu Nr.18-6/2928 par 31.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.2/2013 „ Par 
sociālajiem pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā”, Nr.3/2013 „ Par sociālās palīdzības pabalstiem 
Ilūkstes novada pašvaldībā”, Nr.4/2013 „ Par dzīvokļa pabalstu Ilūkstes novada pašvaldībā”  dome 
konstatēja, ka saistošajos noteikumos ir jāprecizē norādne uz izdošanas tiesisko pamatojumu un 
atsevišķi saistošo noteikumu punkti. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.pantu, ar 8 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, 
novada dome nol ēma:   
1. Preciz ēt saistošos noteikumus Nr.2/2013 „ Par sociālajiem pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā” 

atbilstoši VARAM atzinumā norādītajam un izteikt jaunā redakcijā (1. pielikums). 
2. Preciz ēt saistošos noteikumus Nr.3/2013 „ Par sociālās palīdzības pabalstiem Ilūkstes novada 

pašvaldībā” atbilstoši VARAM atzinumā norādītajam un izteikt jaunā redakcijā (2.pielikums).   

3.  Preciz ēt saistošos noteikumus Nr.4/2013 „ Par dzīvokļa pabalstu Ilūkstes novada pašvaldībā” 
atbilstoši VARAM atzinumā norādītajam un izteikt jaunā redakcijā (3.pielikums).   

4. Apstiprin āt jaun ā redakcij ā 31.01.2013. saistošos noteikumus Nr. 2/2013 „ Par sociālajiem 
pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā” un publicēt pašvaldības informatīvā izdevuma „Ilūkstes 
Novada Vēstis” aprīļa  numurā.  

5. Apstiprin āt jaun ā redakcij ā 31.01.2013. saistošos noteikumus Nr. 3/2013 „ Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā” un publicēt pašvaldības informatīvā izdevuma „Ilūkstes 
Novada Vēstis” aprīļa  numurā .  

6. Apstiprin āt jaun ā redakcij ā 31.01.2013. saistošos noteikumus Nr. 4/2013 „ Par dzīvokļa pabalstu 
Ilūkstes novada pašvaldībā” un publicēt pašvaldības informatīvā izdevuma „Ilūkstes Novada Vēstis” 
aprīļa  numurā.  

7. Uzdot lietvedības nodaļas vadītājai Irēnai Bogdanovai triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu 
parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai un sagatavot publicēšanai pašvaldības informatīvajā izdevumā  „Ilūkstes Novada 
Vēstis”. 

Pielikumā: 
1. Precizētie 31.01.2013. saistošie noteikumi Nr. 2/2013 „ Par sociālajiem pabalstiem Ilūkstes 

novada pašvaldībā” uz 3 lapām. 
2. Precizētie 31.01.2013. saistošie noteikumi Nr. 3/2013 „ Par sociālās palīdzības pabalstiem 

Ilūkstes novada pašvaldībā” uz 4 lapām. 
3. Precizētie 31.01.2013. saistošie noteikumi Nr. 4/2013 „ Par dzīvokļa pabalstu Ilūkstes novada 

pašvaldībā” uz 3 lapām. 
4. Paskaidrojuma raksti 31.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.2/2013, Nr.3/2013, Nr.4/2013 uz 

3 lapām. 
5. VARAM 23.03.2013. atzinums Nr.18-6/2928 par saistošajiem noteikumiem uz 5 lapām.   

Sēdes vadītājs                                                                      Stefans Rāzna 



 
 
 
 
 
 

 
 

 


