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LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

 
2017.gada 30.novembrī                                                                                 Nr. 400 

                                                                                        prot. Nr.18, 8.§   
 

Par 2017.gada 28.septembra saistošo noteikumu  Nr. 1/2017  “Grozījumi Il ūkstes novada 
pašvaldības 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/2013 “Par sociālās palīdzības 

pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā””  preciz ēšanu 
 

Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk- ministrija) 
31.10.2017. atzinumu Nr. 1-18/8288 par pašvaldības 2017.gada 28.septembra saistošajiem 
noteikumiem Nr. 1/2017  “Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada 31.janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.3/2013 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā”” (turpmāk - 
saistošie noteikumi Nr.1/2017),  tika konstatēts, ka ministrija lūdz ievērot Ministru kabineta 
2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi’ 101. 
punktā noteikto noteikumu projekta teksta iedalījumu,  svītrot saistošo noteikumu 1.1. apakšpunktu, 
jo termins “krīzes situācija” ir skaidrots Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un 
precizēt noteikumu 1.7. apakšpunktu.   

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu un ievērojot ministrijas 
31.10.2017. atzinumu par saistošajiem noteikumiem Nr.1/2017, kā arī ņemot vērā sociālo, izglītības 
un kultūras jautājumu komitejas 27.11.2017. atzinumu (prot.14, 2.S§) dotajā jautājumā, ar 12 
balsīm PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Guntars Cepurītis, Jānis 
Krievāns, Vitolds Kveders, Jāzeps Mačuks, Dainis Millers, Artis Simanovičs, Dace Stalidzāne, 
Kristaps Averjanovs, Andis Ķīsis), PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:     

1. Precizēt saistošos noteikumus Nr. 1/2017 ievērojot Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra 
noteikumu Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi’ 101.punktā noteikto, ka 
noteikumu projekta teksta iedalījuma pamatvienība ir punkts. 
2. Pieņemt zināšanai ministrijas iebildumus par to, ka saistošo noteikumu Nr.1/2017 1.1. 
apakšpunktā skaidrotais termins “krīzes situācija” ir skaidrots Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likumā, un atstāt  1.1. apakšpunktu negrozītu. 
3.  Precizēt saistošo noteikumu Nr.1/2017 1.7.punktu izsakot to šādā redakcijā:  

“1.7. 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 pabalsta pieprasīšanu un dokumentiem, kas apliecina krīzes 
situācijas faktu, kā arī dokumentiem, kas pamato zaudējuma apmēru (čeki, kvītis, rēķini, 
tāmes u.c.), nepieciešamības gadījumā arī sociālā dienesta apsekošanas aktu”;” 
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4. Ņemot vērā lēmumā augstāk minētos saistošo noteikumu Nr. 1/2017 precizējumus, apstiprināt  
saistošos noteikumus Nr.1/2017 jaunā redakcijā (1. pielikums). 

5. Publicēt saistošos noteikumus Nr.1/2017 Ilūkstes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā 
“Il ūkstes Novada Vēstis”. 

Pielikumā: 1. Precizētie Ilūkstes novada pašvaldības 2017.gada 28.septembra saistošie 
noteikumi Nr.1/2017 “Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada 31.janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.3/2013 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā”” uz 2 
lapām. 

2. Paskaidrojuma raksts uz 1 lapas. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                   Stefans Rāzna 


