
 
 
 

 
 

 
 

APSTIPRINĀTI 
ar Ilūkstes novada domes 
23.01.2020. lēmumu Nr.2 

(prot. Nr.2, 1.§) 

 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Ilūkstē 
 

2020.gada 23.janvārī                                    Nr. 1/2020 
 
 

Grozījumi Ilūkstes 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  

 

 

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

1.1. papildināt saistošo noteikumu 5.punktu ar 5.12.apakšpunktu šādā redakcijā:  

„5.12. „Pabalsts cienījama vecuma personām nozīmīgās dzīves jubilejās”; 

1.2. papildināt saistošos noteikumus ar VII6.nodaļu  šādā redakcijā:  

„VII6 Pabalsts cienījama vecuma personām nozīmīgās dzīves jubilejās. 

246.1. Pabalstu cienījama vecuma personām nozīmīgās dzīves jubilejās piešķir bez personas 
iesnieguma, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra ziņām: 

246.1.1. personām 80, 85, 90, 95 gadu dzīves jubilejās dāvanu kartes veidā 20 euro apmērā;  

246.1.2. personām 100 gadu dzīves jubilejā pabalsta veidā 150 euro apmērā. 

246.2. Informāciju par personām, kurām ir tiesības saņemt 246.1.punktā noteikto pabalstu, 
sagatavo Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļa. 

246.3.  246.1.punktā norādītie pabalsti tiek izmaksāti personas dzīves jubilejas dienā 
dzīvesvietā.” 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas Ilūkstes 
novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Ilūkstes Novada Vēstis”. 

 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                            Stefans Rāzna 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ILŪKSTES NOVADA DOME 

 Brīvības ielā 7, Ilūkstē, LV-5447    
Tālr. 65447850,  e-pasts dome@ilukste.lv 



 
PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Ilūkstes novada pašvaldības 2020.gada 23.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1 /2020 

„Grozījumi Ilūkstes 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. Ilūkstes novada pašvaldībā reglamentētās pašvaldības 
brīvprātīgās iniciatīvas noteiktas pašvaldības 2013.gada 31.janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.2/2013 „Par sociālajiem pabalstiem Ilūkstes 
novada pašvaldībā “. 

Nepieciešams grozīt minētos saistošos noteikumus, papildinot tos  ar 
jaunu nodaļu “Pabalsts cienījama vecuma personām nozīmīgās dzīves 
jubilejās”.  

 
2. Īss saistošo 
noteikumu satura 
izklāsts 

 
2020.gada 23.janvāra saistošie noteikumi Nr. 1./2020 “Grozījumi 
Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada 31.janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.2/2013 „Par sociālajiem pabalstiem Ilūkstes novada 
pašvaldībā””, turpmāk – saistošie noteikumi, nosaka, ka pabalstu 
cienījama vecuma personām nozīmīgās dzīves jubilejās piešķir bez 
personas iesnieguma, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra ziņām. 
  80, 85, 90, 95 gadu dzīves jubilejās pabalstu piešķir dāvanu kartes  
veidā 20 euro apmērā, bet  100 gadu dzīves jubilejā piešķir pabalstu 
150 euro apmērā. 

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 

Saistošie noteikumi apspriesti piedaloties Ilūkstes novada Sociālā 
dienesta speciālistiem, Ilūkstes novada pašvaldības pagasta pārvalžu 
darbiniekiem un Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājai. 

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

Domes priekšsēdētājs                                                                       Stefans Rāzna 


