
 
 

                       
 

                                     SAISTOŠIE NOTEIKUMI  Nr. 8/2013  

 
Ilūkstē 2013.gada 26.septembrī 

APSTIPRINĀTI 
ar Ilūkstes novada domes 

26.09.2013. lēmumu Nr.401 
(prot. Nr.18., 22.§) 

 
 

Groz ījumi Il ūkstes novada pašvald ības 2013.gada 31.janv āra saistošajos 
noteikumos Nr.3/2013  

“Par soci ālās pal īdzības pabalstiem Il ūkstes novada pašvald ībā” 
 

 
Izdoti saskaņā ar  Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām"  

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

Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta trešo 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” 15.punktu 
 
 
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. Aizst āt 14.punkta 14.3. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls 10” ar skaitli un vārdu „15 
euro”. 

1.2. Aizst āt 17.punkta 17.1. 1 apakšpunktā apzīmējumu un skaitli  „Ls 50„ ar skaitli un vārdu  „75 
euro”.   

1.3. Aizst āt 17.punkta 17.1. 2 apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls 30„ ar skaitli un vārdu „45 
euro”.  

1.4. Aizst āt 17.punkta 17.2. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls 100„ ar skaitli un vārdu „145 
euro”. 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                                   Stefans Rāzna  
 
 
 



PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

       Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošajiem noteikumiem  Nr. 8/2013 

‘’Groz ījumi Il ūkstes novada pašvald ības 2013.gada 31.janv āra saistošajos noteikumos 
Nr.3/2013 “Par soci ālās pal īdzības pabalstiem Il ūkstes novada pašvald ībā”’’ 

 

 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas 

Norādāmā informācija 

 
1. Noteikumu 
nepieciešamības 
pamatojums 

 
Saistošie noteikumi „Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 
2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/2013 “Par 
sociālās palīdzības pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā”” paredz 
ar 01.01.2014. aizstāt sociālās palīdzības pabalstus latos ar euro 
atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likumam.  
 

 
2. Īss noteikumu satura 
izklāsts 

Saistošajos noteikumos skaitliskās vērtības latos tiek aizstātas ar 
euro, ievērojot Euro ieviešanas kārtības likuma 32.panta otrās daļas 
2.punktā noteikto noapaļošanas principu, t.i. noapaļošana nav 
personai nelabvēlīga par sākotnējo tiesību normu, kurā skaitliskā 
vērtība izteikta latos. 

3. Informācija par 
plānoto saistošo 
noteikumu  ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu.  

4. Informācija par 
plānoto saistošo 
noteikumu ietekmi uz  
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teriotorijā 

Nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Administratīvās procedūras netiek mainītas. 

6.Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.  

 
 
 


