
 
 
 
 
 

Saistošie noteikumi   
Ilūkstē 

2018.gada 31.janvār ī   
                                                                                                                                    Nr.1/2018 

                                                                                                                      prot. Nr.1, 9.§ 

 
Grozījums Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada 31.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.3/2013 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ilūkstes novada 
pašvaldībā” 

 
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām"  

 43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un 
 sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto daļu, 

Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr. 550 
 „K ārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams 

 pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai 
 un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 15.punktu 

 

1. Izdarīt Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/2013 
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā” šādu grozījumu: 

1.1. izteikt 11.punktu šādā redakcijā:  

„11. Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā tiek piešķirts, neizvērtējot personas (ģimenes) 
ienākumus, bet ņemot vērā krīzes situācijā radīto zaudējumu sekas, pamatojoties uz 
iesniedzēja iesniegumu par sociālās palīdzības pabalsta pieprasīšanu, kurā persona norāda 
nepieciešamā pabalsta apmēru, un dokumentiem, kas apliecina krīzes situācijas faktu, kā 
arī finanšu dokumentiem, kas pamato zaudējuma apmēru (čeki, kvītis, rēķini, tāmes u.c.), 
nepieciešamības gadījumā arī sociālā dienesta apsekošanas aktu”. 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā 
“Il ūkstes novada vēstis".  

 

Domes priekšsēdētājs                                                                      Stefans Rāzna 
 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 
IL ŪKSTES NOVADA DOME  

 Brīvības ielā 7, Ilūkstē, LV-5447    
Tālr. 65447850,  fakss 65462245, e-pasts dome@ilukste.lv 



PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada 31.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1/2018 

Grozījums Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada 31.janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.3/2013 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ilūkstes novada 

pašvaldībā” 
 

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija 

 

1. Saistošo noteikumu 
nepieciešamības 

pamatojums 

 

Vides un reģionālās attīstības ministrijas iebildums, lai novērstu 
diskriminējošas un subjektīvas attieksmes risku. 

 

2. Īss noteikumu 
satura izklāsts 

Saistošie noteikumi nosaka, ka pieprasot sociālās palīdzības pabalstu 
krīzes situācijā, iesniedzējs iesniegumā norāda nepieciešamā pabalsta 
apmēru. 

3. Informācija par 
plānoto saistošo 

noteikumu ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu izpilde budžeta izdevumu sadaļu 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 

Nav attiecināms, 

Saistošo noteikumu projekts ievietots pašvaldības mājas lapā 
www.ilukste.lv sadaļā „Publiskie dokumenti”. 

 
 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                   Stefans Rāzna 
 

 


