
                                                                                                                                                                                             
 

 
 
 
 
 
 

Saistošie noteikumi   
Ilūkstē 

 
2014.gada 30.oktobrī                                                                                    

                                                                                                                                      Nr.7/2014 

                                                                                                                             (prot.Nr.16, 2.§) 

 
Grozījumi Il ūkstes novada pašvaldības 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos 

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

 
Izdoti saskaņā ar 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  
 

1. Izdarīt Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2013 
„Par sociālajiem pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā” šādus grozījumus: 
 
1.1. izteikt 20.2. apakšpunktu šādā redakcijā:  

„20.2. vienreizēja atlīdzība apģērba un mīkstā inventāra iegādei bērnam 72 euro vienu 
reizi gadā;” ; 
 

1.2. papildināt saistošos noteikumus ar 20.3. apakšpunktu šādā redakcijā: 
 „ 20.3. maksa Ilūkstes novadā dzīvojošām audžuģimenēm par audžuģimenes pienākumu 
pildīšanu EUR 20 par  katru  bērnu mēnesī.”.  

1.3. papildināt saistošos noteikumus ar 20.1punktu šādā redakcijā:  

„ 20.1 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.”. 

1.4.  izteikt 21.punktu šādā redakcijā: 

          „21. Par nepilnu mēnesi 20.1. un 20.3. apakšpunktos  minēto pabalstu apmērs tiek noteikts 
proporcionāli dienu skaitam.”. 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī. 
 

Domes priekšsēdētāja vietnieks                                                              Maigurs Krievāns 



Paskaidrojuma raksts 
Il ūkstes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.7/2014 „Grozījumi 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 

Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2013. gada 31.janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.2/2013 „Par sociālajiem pabalstiem 
Ilūkstes novada pašvaldībā” (turpmāk tekstā – saistošie 
noteikumi) izstrādāti pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likuma 3.panta 2.daļu, 35.panta 3. un 4.daļu. 
un tie ir nepieciešami, lai nodrošinātu lielāku atbalstu 
audžuģimenēm, it īpaši, Ilūkstes novadā dzīvojošām. 

2.Īss saistošo noteikumu 
satura izklāsts 

Saistošo noteikumu VI nodaļa šobrīd nosaka, ka audžuģimenēs 
ievietotiem bērniem tiek piešķirta vienreizēja atlīdzība apģērba un 
mīkstā inventāra iegādei 72 euro apmērā. Grozījumi saistošajos 
noteikumos paredz, ka atlīdzība apģērba un mīkstā inventāra 
iegādei bērnam tiks izmaksāta 72 euro apmērā regulāri - vienu 
reizi gadā. 

Audžuģimenēs esošajiem bērniem tiks piešķirts pabalsts 
ēdināšanai izglītības iestādēs bērniem, kuri mācās Ilūkstes novada 
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs - 100% apmērā no 
pirmsskolas izglītības iestādes noteiktās ēdināšanas maksas, 
ņemot vērā faktisko apmeklējumu un Ilūkstes novada pašvaldības 
vispārējās izglītības iestādēs - 50% apmērā no izglītības iestādes 
noteiktās ēdināšanas maksas, kā arī maksa Ilūkstes novadā 
dzīvojošām audžuģimenēm par audžuģimenes pienākumu 
pildīšanu EUR 20 par katru bērnu mēnesī. 

3. Informācija par plānoto 
saistošo noteikumu ietekmi 
uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanai tiek prognozēta neliela 
pašvaldības budžeta izdevumu daļas palielināšanās (Ilūkstes 
novada ir 5 audžu ģimenes, kopā 15 bērni). 

4. Informācija par plānoto 
saistošo noteikumu ietekmi 
uz sabiedrību un 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā  
 

Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošos noteikumu tiesiskais 
regulējums, ir audžuģimenes.  
Noteikumu tiesiskais regulējums neietekmēs uzņēmējdarbības 
vidi.  

5.Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām  
 

Institūcija, kurā persona var vērsties saistošo noteikumu 
piemērošanā, ir Ilūkstes novada Sociālais dienests. 
Saistošo noteikumu projekts skar administratīvās  
procedūras un maina privātpersonām veicamās darbības.  

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām.  
 

Saistošo noteikumu projekts ir izskatīts Ilūkstes novada  
domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā, Finanšu 
komitejā. 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks                                                                 Maigurs Krievāns 


