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                                                      SAISTOŠIE NOTEIKUMI       

  Ilūkstē 
2021.gada 28. janvārī 

Nr. 1/2021 

 
APSTIPRINĀTI  

ar Ilūkstes novada domes  
28.01.2021. lēmumu Nr.3 

(protokols Nr.3, 1. §) 
  

 
“Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2020.gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos  

Nr. 4/2020 
“Par Ilūkstes novada pašvaldības atbalstu ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību”” 

 
 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 
43. panta trešo daļu 

 
Izdarīt Ilūkstes novada pašvaldības 2020.gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4/2020 

“Par Ilūkstes novada pašvaldības atbalstu ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību” šādus 
grozījumus:  
 

1. Izteikt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu šādā redakcijā: „Izdoti saskaņā ar likuma 

„Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu”. 
 

2. Izteikt saistošo noteikumu 5. punktu šādā redakcijā:  

“5. Pabalsts krīzes situācijā var tikt izmaksāts vienai personai 150,00 euro (viens simts 
piecdesmit euro nulle centi) mēnesī. 

 

3. Svītrot saistošo noteikumu III. nodaļu. 
 

4. Papildināt saistošos noteikumus ar III.1 nodaļu šādā redakcijā: 

“III.¹ Ēdināšanas atbalsts ģimenēm ar bērniem ārkārtējās situācijas laikā, kad izglītības 
iestādēs noteikts attālinātais mācību process” 

10. Ēdināšanas atbalstu var saņemt: 

10.1.  Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušās ģimenes ar 
bērniem, kuras atbilst daudzbērnu, trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam un 
bērni, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpē, un izglītību apgūst Ilūkstes novada pašvaldības 
izglītības iestādēs vai citu novadu izglītības iestādēs situācijās, kad bērnam nepieciešamo 
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mācību programmu nevar nodrošināt Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestādēs un ir 
izglītības iestādes 5.-12. klases izglītojamais; 

10.2. visi 1.-4. klašu izglītojamie, kuri izglītību apgūst Ilūkstes novada pašvaldības izglītības 
iestādēs. 

11. Ēdināšanas atbalstu piešķir katram bērnam, kurš ir izglītības iestādes 1.–12. klases 
izglītojamais, izsniedzot pārtikas karti 5 euro apmērā nedēļā pārtikas preču iegādei 
attālinātā mācību procesa laikā. 

12. Pārtikas karšu izsniegšanu nodrošina Ilūkstes novada pašvaldības izglītības nodaļa, 
sadarbībā ar pašvaldības izglītības iestādēm, sociālo dienestu un pagastu pārvaldēm”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                             Stefans Rāzna  
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Ilūkstes novada pašvaldības 28.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2021 

 
“Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 4/2020 

“Par Ilūkstes novada pašvaldības atbalstu ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību”” 
 

 
Paskaidrojuma raksta sadaļa 

 
Norādāmā informācija 

 

Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

 
Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešajai 
daļai dome var pieņemt saistošos noteikumus, lai 
nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un 
brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Ar Ministru kabineta 
2020.gada 6.novembra rīkojumu Nr.655 „Par ārkārtējās 
situācijas izsludināšanu”, visā valsts teritorijā izsludināta 
ārkārtējā situācija. 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likuma pārejas noteikumu 37. punkta pirmā daļa paredz, 
ka laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija 
sakarā ar Covid-19 izplatību, un vienu kalendāra mēnesi 
pēc ārkārtējās situācijas beigām pašvaldība piešķir 
ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj 
nodrošināt savas pamatvajadzības, šā likuma 35. panta 
otrajā daļā noteikto pabalstu krīzes situācijā, kas tiek 
izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

Sakarā ar izglītības iestādēs noteikto attālināto 
mācību procesu, nepieciešams sniegt atbalstu vismazāk 
aizsargātajam ģimenēm ar bērniem. 

 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz šādus grozījumus ārkārtējā 
situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību: 
1) palielināts pabalsta krīzes situācijā apmērs Ilūkstes 

novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 4/2020 
5.punktā minētajām personām no 80.00 euro uz 
150.00 euro; 

2) papildināti Ilūkstes novada pašvaldības saistošie 
noteikumi Nr. 4/2020 ar III.1 nodaļu “Ēdināšanas 
atbalsts ģimenēm ar bērniem ārkārtējās situācijas 
laikā, kad izglītības iestādēs noteikts attālinātais 
mācību process”, kurā noteikts, ka ēdināšanas atbalstu 
piešķir katram bērnam, kurš ir izglītības iestādes  1.–
12. klases izglītojamais, izsniedzot pārtikas karti 5 
euro apmērā nedēļā pārtikas preču iegādei attālinātā 
mācību procesa laikā, ja bērns atbilst šādiem 
kritērijiem: 

- izglītību apgūst Ilūkstes novada pašvaldības 
izglītības iestādēs vai citu novadu izglītības 
iestādēs situācijās, kad bērnam nepieciešamo 
mācību programmu nevar nodrošināt Ilūkstes 
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novada pašvaldības izglītības iestādēs un ir 
izglītības iestādes  5.–12. klases izglītojamais: 

a) ģimene dzīvesvietu deklarējusi Ilūkstes novada 
administratīvajā teritorijā un atbilst daudzbērnu, 
trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam; 
b) bērns atrodas ārpusģimenes aprūpē. 

- visi 1.-4.klašu izglītojamie, kuri izglītību apgūst 
Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestādēs. 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Līdzekļi atbalstam iedzīvotājiem tiks rasti pašvaldības 
budžeta ietvaros. 

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5.Informācija par 
administratīvajām procedūrām 

 

Saistošo noteikumu īstenošanu nodrošinās Ilūkstes 
novada Sociālais dienests un pašvaldības Izglītības nodaļa 
sadarbībā ar izglītības iestādēm un pagastu pārvaldēm. 

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām 

Nav notikušas. 

         
 

   


