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Saistošie noteikumi   
Ilūkstē 

2018.gada 29.oktobrī   
                                                                                                                                    Nr.10/2018 

 
                                                                                                                      APSTIPRINĀTI  

ar Ilūkstes novada domes  
29.10.2018. lēmumu Nr.344  

(protokols Nr.12, 16.§) 

 
Grozījumi Il ūkstes novada pašvaldības 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.2/2013 „Par sociālajiem pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  43. 
panta trešo daļu, Ministru kabineta 2018.gada 

26.jūnija  noteikumu Nr. 354„Audžuģimenes 
noteikumi” 78.punktu.  

 

Izdarīt Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2013 „Par 
sociālajiem pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā” šādus grozījumus: 

1. Izteikt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu šādā redakcijā: 

„Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Ministru kabineta 
2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr. 354 „Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu”.  

2. Papildināt saistošo noteikumu 5.punktu ar 5.8., 5.9., 5.10., 5.11.apakšpunktiem šādā 
redakcijā: 

„5.8. pabalsts politiski represētām personām; 

5.9. pabalsts Černobiļas AES avārijas seku likvidatoriem; 

5.10. Ziemassvētku pabalsts; 

5.11. pabalsts Afganistānas kara veterāniem.” 

3. Papildināt saistošos noteikumus ar VII2.nodaļu šādā redakcijā: 

„VII 2. Pabalsts politiski represētām personām  

242. Pabalstu politiski represētām personām, kura apmērs ir 50 euro, piešķir 25.martā 
nepieprasot personas iesniegumu, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistrā pieejamiem personu 
datiem”.  

4. Papildināt saistošos noteikumus ar VII3.nodaļu šādā redakcijā: 

„VII 3. Pabalsts Černobiļas AES avārijas seku likvidatoriem  
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243. Pabalstu Černobiļas AES avārijas seku likvidatoriem, kura apmērs ir 50 euro, piešķir 
26.aprīlī nepieprasot personas iesniegumu, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistrā pieejamiem 
personu datiem.”  

5. Papildināt saistošos noteikumus ar VII4.nodaļu šādā redakcijā: 

„VII 4. Ziemassvētku pabalsts 

244. Ziemassvētku pabalstu saldumu paciņu veidā līdz 7.00 euro piešķir:  

244.1. sekojošām iedzīvotāju grupām: 
244.1.1. 80 gadus un vecākiem iedzīvotājiem; 
244.1.2. personām ar 1. grupas invaliditāti; 
244.1.3. bērniem- bāreņiem un/vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri 
saskaņā ar Ilūkstes novada bāriņtiesas lēmumu atrodas ārpusģimenes aprūpē vai dzīvo 
Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā esošajās audžuģimenēs; 
244.1.4. bērniem ar invaliditāti; 
244.1.5. personām, kuras uzturās pašvaldības teritorijā esošajās ilgstošas sociālās 
aprūpes institūcijās: 

244.1.5.1. Pansijā „Mūsmājas „Dižkoks””; 
244.1.5.2. Subates Romas katoļu draudzes sociālās aprūpes iestādē „Miera nams”.  

244.2. pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistrā pieejamiem personu datiem, kas pieejami uz 
kalendārā gada 1.novembri.” 

6. Papildināt saistošos noteikumus ar VII5.nodaļu šādā redakcijā: 

 „VII 5. Pabalsts Afganistānas kara veterāniem 

245. Pabalstu Afganistānas kara veterāniem, kura apmērs ir 50 euro, piešķir 8.maijā 
nepieprasot personas iesniegumu, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistrā pieejamiem personu 
datiem.”  

 
 

Domes priekšsēdētājs       Stefans Rāzna 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada 29.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.10 /2018 

„Groz ījumi Il ūkstes novada pašvaldības 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.2/2013 „Par sociālajiem pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā”” 

  

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija 

 
1. Saistošo noteikumu 
nepieciešamības 
pamatojums 

 
Sociālie pabalsti ir pašvaldības brīvprātīga iniciatīva autonomo funkciju 
izpildē. Nepieciešams precizēt Ilūkstes novada pašvaldībā reglamentētās 
pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas (sociālos pabalstus). 

 
2. Īss saistošo 
noteikumu satura 
izklāsts 

 
Tiek paplašināts pašvaldības sociālo pabalstu bez ienākumu izvērtēšanas 
personu loks: 

1) pabalsts politiski represētām personām; 

2) pabalsts Černobiļas AES avārijas seku likvidatoriem; 

3) Ziemassvētku pabalsts; 

4) pabalsts Afganistānas kara veterāniem. 

 
3. Informācija par 
plānoto saistošo 
noteikumu ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

 

Saistošo noteikumu izpilde budžeta izdevumu sadaļu būtiski 
neietekmēs, jo līdz šim šie pabalsti tika sniegti pamatojoties uz domes 
lēmumu. 

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 

Saistošie noteikumi apspriesti Ilūkstes novada Sociālajā dienestā. 

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

 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                           Stefans Rāzna 
 

 
 


