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Saistošie noteikumi   
Ilūkstē 

2018.gada 31.janvār ī 

           Nr.1/2018 
                                                                                                                             

APSTIPRINĀTI 
ar Ilūkstes novada domes  
31.01.2018. lēmumu Nr.9 

 (prot.Nr.1, 9.§) 

                                                                                                                                  

PRECIZĒTI 
                                                                                                      ar Ilūkstes novada domes  

28.02.2018. lēmumu Nr.63  
(prot. Nr.3, 11.§) 

  

 

Grozījumi Il ūkstes novada pašvaldības 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.3/2013 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā” 

 
1. Izdarīt Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/2013 

„Par sociālās palīdzības pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā” šādus grozījumus: 

1.1. izteikt tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:  

 „Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu, 
likuma „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” 35.panta otro un ceturto daļu; 
Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, 
piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un 
slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13. un 15.punktu”. 

1.2. svītrot  3.2. un 3.12. apakšpunktus. 

1.3. izteikt 5.punktu  šādā redakcijā: 
„5. Tiesības saņemt sociālās palīdzības pabalstu (naudas vai mantas veidā) ir tām ģimenēm 

vai atsevišķi dzīvojošām personām: 
                5.1. kurām noteikta atbilstība trūcīgas personas (ģimenes) statusam; 
                5.2. kuras pilda līdzdarbības pienākumus; 

                                   5.3. kuras nonākušas krīzes situācijā”. 

1.4. 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 
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finanšu dokumentiem, kas pamato zaudējuma apmēru (čeki, kvītis, rēķini, tāmes u.c.), 
nepieciešamības gadījumā arī sociālā dienesta apsekošanas aktu”. 

1.5. izteikt 19.punktu šādā redakcijā: 
„19. Lai saņemtu sociālās palīdzības pabalstu saskaņā ar 5.punkta 5.1. un/vai 5.2. 
apakšpunktu, pabalsta pieprasītājs vai viņa likumiskais pārstāvis personīgi vēršas sociālajā 
dienestā, iesniedzot rakstveida iesniegumu, kurā norādīta problēma un vēlamā pabalsta 
veids, iztikas līdzekļu deklarāciju, ienākumus un materiālos resursus apliecinošus 
dokumentus”. 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā 
izdevumā „Il ūkstes Novada Vēstis”. 

 

Domes priekšsēdētājs       Stefans Rāzna 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

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

  „Groz ījumi Il ūkstes 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 

 

Sakarā ar grozījumiem Latvijas Republikas ,,Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likumā”.  

 

2. Īss noteikumu 
satura izklāsts 

 

Saistošie noteikumi nosaka, ka sociālās palīdzības 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, kā arī 
precizē kādas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas ir tiesīgas 
saņemt sociālās palīdzības pabalstu. 

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. 

 
 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                   Stefans Rāzna 


