
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Saistošie noteikumi Nr.5/2013 
 

APSTIPRINĀTI 
                           ar Ilūkstes novada domes 
          27.03.2013. lēmumu Nr. 116 

 (prot. Nr. 5., 16.&) 
 
 
 

„Groz ījums Il ūkstes novada pašvald ības 30.10.2008. saistošajos noteikumos Nr. 17/2008 

„Par maznodrošin ātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Il ūkstes novad ā”” 

      
   

                                       Izdoti pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par 
pašvaldībām” 43.panta trešo daļu 

 
 
 

Izdarīt Ilūkstes novada pašvaldības 2008.gada 30.oktobra saistošajos noteikumos 
Nr.17/2008 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ilūkstes novadā” 
(turpmāk – noteikumi) šādu grozījumu : 

Izteikt noteikumu 4.1. punktu šādā redakcijā:  
 
„4.1. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek piešķirts uz sešiem mēnešiem”. 

 
 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                          Stefans Rāzna  
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

Ilūkstes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2013 
 

„Grozījums Ilūkstes novada pašvaldības 2008.gada 30.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 
17/2008 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ilūkstes 
novadā”” 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

 
1. Saistošo noteikumu 
nepieciešamības pamatojums 

 
Piemērojot 30.10.2008. saistošos noteikumus Nr.17/2008 “Par 
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ilūkstes 
novadā” (tupmāk tekstā –saistošie noteikumi), tika konstatēts, ka 
ģimenēm (personām), kuru ienākumu līmenis ir virs valstī noteiktā 
garantētā minimālā ienākumu līmeņa, nav nepieciešams noteikt 
līdzdarbības pienākumus un sociālā darba speciālistam īpaši 
sadarboties ar ģimeni (personu) sociālo problēmu risināšanā, un 
tāpēc ir lietderīgi (mazāk administrēšanas) noteikt maznodrošinātas 
ģimenes (personas) statusu no 3 mēnešiem uz 6 mēnešiem. 
 

 
2. Īss noteikumu satura izklāsts 

Grozījums saistošajos noteikumos paredz maznodrošinātās ģimenes 
(personas) statusa piešķiršanu uz 6 mēnešiem.    

 
3. Informācija par plānoto 
saistošo noteikumu ietekmi uz 
budžetu 

 
Saistošie noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas 
institūcijas vai veidot jaunas amata vienības.  
Saistošie noteikumi nepalielinās kopējos Sociālās aizsardzības 
izdevumus. 

 
4. Informācija par plānoto 
saistošo noteikumu ietekmi uz 
sociāli ekonomisko stāvokli 
(uzņēmējdarbības vidi) 
pašvaldības teritorijā 

 
Nav attiecināms. 

 
5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām 

 
Noteikumu izpildi nodrošinās pašvaldības iestāde "Ilūkstes novada 
sociālais dienests”.  
Persona pašvaldības iestādes "Ilūkstes novada sociālais dienests" 
administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Ilūkstes novada 
domē. 

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām 

Saistošie noteikumi apspriesti Ilūkstes novada sociālajā dienestā un 
atbalstīti Ilūkstes novada domes Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komitejā. 
Noteikumu projekts un paskaidrojumu raksts ievietoti Ilūkstes 
novada pašvaldības mājas lapā www.ilukste.lv sadaļā "Publiskie 
dokumenti". 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                           Stefans Rāzna 

 


