
 
 
 

 
 

 
 

 

                                                      SAISTOŠIE NOTEIKUMI       

  Ilūkstē 
2021.gada 28.janvārī 

Nr. 3/2021 

 
APSTIPRINĀTI  

ar Ilūkstes novada domes  
28.01.2021. lēmumu Nr.5 

(protokols Nr.3, 3.§) 
  

 
Par Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr. 7/2013 

„Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas 
ģimenes (personas) statusam” un Ilūkstes novada pašvaldības 2008.gada 30.oktobra 
saistošo noteikumu Nr. 17/2008 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa 

noteikšanu Ilūkstes novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem 
   
 

Izdoti saskaņā ar  likuma "Par pašvaldībām" 

41.panta pirmās daļas 1.punktu   

1. Atzīt par spēku zaudējušiem Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada 26.septembra 
saistošos noteikumus Nr. 7/2013 „Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, 
nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam”. 

2. Atzīt par spēku zaudējušiem Ilūkstes novada pašvaldības 2008.gada 30.oktobra saistošos 
noteikumus Nr. 17/2008 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu 
Ilūkstes novadā”. 

 

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 2021.gada 28.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.3/2021 
 

“Par Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr. 7/2013 
„Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas 
ģimenes (personas) statusam” un Ilūkstes novada pašvaldības 2008.gada 30.oktobra 
saistošo noteikumu Nr. 17/2008 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa 

noteikšanu Ilūkstes novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem” 
 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 
Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošie 
noteikumi Nr. 7/2013 „Kustamā un nekustamā īpašuma 
novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes 
(personas) statusam” un Ilūkstes novada pašvaldības 
2008.gada 30.oktobra saistošie noteikumi Nr. 17/2008 „Par 
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu 
Ilūkstes novadā” tika izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 
2010.gada 30.marta noteikumiem Nr.299 "Noteikumi par 
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 
trūcīgu", kuri ar 01.01.2021. ir zaudējuši spēku. 

Līdz ar to nepieciešams atzīt par spēku zaudējušiem abus 
minētos Ilūkstes novada pašvaldības saistošos noteikumus - 
2013.gada 26.septembra saistošos noteikumus Nr. 7/2013 
„Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, 
nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam” un 
2008.gada 30.oktobra saistošos noteikumus Nr. 17/2008 „Par 
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu 
Ilūkstes novadā”. 

2. Īss projekta satura izklāsts 
Saistošie noteikumi paredz atzīt par spēku zaudējušiem 
Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošos 
noteikumus Nr. 7/2013 „Kustamā un nekustamā īpašuma 
novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes 
(personas) statusam” un 2008.gada 30.oktobra saistošos 
noteikumus Nr. 17/2008 „Par maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusa noteikšanu Ilūkstes novadā”. 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Nav ietekmes uz pašvaldības budžetu.     

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi.  

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām 

Nav ietekmes uz administratīvajām procedūrām.    

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas 

 


