
 
 
 
 
 

Saistošie noteikumi   
Ilūkstē 

2018.gada 28.februār ī   
                                                                                                                                    Nr.5/2018 

                                                                                                                      prot. Nr.3, 10.§ 

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

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

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

1.1.  Izteikt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:  

„Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu, 
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 “Audžuģimenes noteikumi” 
43.punktu”. 

1.2. Izteikt 4.3.punktu šādā redakcijā: 

      „4.3. izdevumus apliecinoši dokumenti – elektronisko kases aparātu čeku, stingro uzskaites 
kvīšu oriģināli, kuros norādīts sociālās palīdzības pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods, 
maksājuma mērķis, samaksas summa”. 

1.3. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā: 

„7. Pabalsta veselības aprūpei saņemšanai personai ir jāiesniedz sociālajā dienestā 
iesniegums un izdevumus apliecinošu dokumentu oriģināli,  bet ne vēlāk kā 12 (divpadsmit) 
mēnešu laikā no ārstēšanās stacionārā brīža. Izdevumus apliecinošu dokumentu oriģināli nav 
jāiesniedz 6.3. punktā minētajām personām”. 

1.4. Aizstāt 11.punktā skaitli „214” ar skaitli „300”. 

1.5. Aizstāt 12.punktā skaitli „214” ar skaitli „300”. 

1.6. Izteikt 20.punkta 20.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„20.1. bērna uzturam saskaņā ar valstī spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto”. 

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

 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                      Stefans Rāzna 
 

 



PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada 28.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.5 /2018 

,,Grozījumi 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 

Saskaņā ar Ministru kabineta 16.01.2018. noteikumiem Nr.34 
“Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra 
noteikumos Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi"”, saistošajos 
noteikumos Nr.2/2013 „Par sociālajiem pabalstiem Ilūkstes 
novada pašvaldībā” (turpmāk tekstā „saistošie noteikumi”) tiek 
noteikts pabalsts audžugimenē ievietota bērna uzturam saskaņā 
ar  valstī spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto un 
aktualizēti citi sociālie pabalsti. 

 
2. Īss noteikumu satura 
izklāsts 

Izteikts saistošo noteikumu tiesiskais pamatojums jaunā 
redakcijā.  

Saistošie noteikumi nosaka pabalsta audžuģimenē ievietota 
bērna uzturam apmēru saskaņā ar valstī spēkā esošajos 
normatīvajos aktos noteikto. 

Palielināts apbedīšanas pabalsts no 214 euro uz 300 euro 
gadījumos, ja mirusi persona, kurai nav tiesību uz valsts 
apbedīšanas pabalstu vai citu apbedīšanas pabalstu. 

Noteikts, ka veselības pabalsta piešķiršanai, jāiesniedz 
izdevumus apliecinošu dokumentu oriģināli. 

3. Informācija par plānoto 
saistošo noteikumu ietekmi 
uz pašvaldības budžetu 

 
Saistošo noteikumu izpilde budžeta izdevumu sadaļu būtiski 
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 
 

 


