
 

 

 

 

 

 

 

Saistošie noteikumi   

Ilūkstē 

2020.gada 25.maijā  

Nr. 5/2020  

                             
APSTIPRINĀTI  

ar Ilūkstes novada domes  
25.05.2020. lēmumu Nr. 126 

(protokols Nr.7, 11.§) 
 

 

Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.2/2018 „Par sociālajiem pakalpojumiem Ilūkstes novada pašvaldībā” 
 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Sociālo pakalpojumu un 

sociālās  palīdzības likums” 3.panta otro un trešo 

daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās 

daļas 7. punktu un 43. panta trešo daļu, Ministru 

kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr. 275 „Sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma 

izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu  

 

1. Izdarīt Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2018 
„Par sociālajiem pakalpojumiem Ilūkstes novada pašvaldībā” šādus grozījumus: 
 
1.1. Svītrot saistošo noteikumu 8.4.4. apakšpunktu; 
1.2. Svītrot saistošo noteikumu 24. punktu; 
1.3. Svītrot saistošo noteikumu 28.4. apakšpunktu; 

1.4. Izteikt saistošo noteikumu 30.1. apakšpunktu šādā redakcijā: 

„30.1. Saistošo noteikumu 14., 15., 16.punktos minēto pakalpojumu izmaksas tiek 

segtas no valsts budžeta līdzekļiem”; 

1.5. Izteikt saistošo noteikumu 30.2. apakšpunktu šādā redakcijā: 

„30.2. Saistošo noteikumu 13., 17., 18.punktos minēto pakalpojumu izmaksas tiek 

segtas, daļēji no pašvaldības budžeta līdzekļiem, izvērtējot personas un tā likumīgo 

apgādnieku ienākumus”; 

1.6. Izteikt saistošo noteikumu 30.3. apakšpunktu šādā redakcijā: 

„30.3. Saistošo noteikumu  19., 20.punktos minēto pakalpojumu izmaksas tiek segtas, 

daļēji no pašvaldības budžeta līdzekļiem, izvērtējot bērnu vecāku iesaistīšanos 

līdzdarbības pienākumu pildīšanā”; 
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1.7. Izteikt saistošo noteikumu 30.4. apakšpunktu šādā redakcijā: 

„30.4. Saistošo noteikumu  28., 29.punktos minēto pakalpojumu izmaksas tiek segtas 

saskaņā ar Ilūkstes novada domes apstiprinātu maksas pakalpojumu cenrādi”; 

1.8. Papildināt saistošos noteikumus ar 30.5.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„30.5. Saistošo noteikumu  21., 22., 23., 25., 26., 27.punktos minēto pakalpojumu 

izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta līdzekļiem”. 

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

 

Ilūkstes novada pašvaldības 2020.gada 25.maija saistošajiem noteikumiem Nr.5/2020 

„Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.2/2018 „Par sociālajiem pakalpojumiem Ilūkstes novada pašvaldībā””  

 

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas 

Norādāmā informācija 

 
1. Saistošo noteikumu 
nepieciešamības 
pamatojums 

 
Pamatojoties uz likuma „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likums” 3.panta trešo daļu, un saskaņā ar Ilūkstes novada domes 
31.03.2020. lēmumu Nr. 72 „Par Ģimenes atbalsta un krīzes centra 
Skolas ielā 11-2, Šēderē darbības izbeigšanu”, nepieciešams precizēt 
Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada 31.janvāra saistošos noteikumus 
Nr.2/2018 „Par sociālajiem pakalpojumiem Ilūkstes novada 
pašvaldībā”. 

 
2. Īss saistošo 
noteikumu satura 
izklāsts 

 
Izslēgts no Ilūkstes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem 
Nr.2/2018 „Par sociālajiem pakalpojumiem Ilūkstes novada pašvaldībā” 
sociālais pakalpojums „Ģimenes atbalsta un krīzes centra pakalpojums” 
un precizēta nodrošināto sociālo pakalpojumu samaksas kārtība. 

3. Informācija par 
plānoto saistošo 
noteikumu ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

 

Saistošo noteikumu izpilde budžeta izdevumu sadaļu 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 Ilūkstes novada Sociālajā dienestā. 

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

 

Domes priekšsēdētājs       Stefans Rāzna 


