
 
 
 

 
 
 
 

 
SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 

Ilūkstē 
      

2012.gada 30.novembrī                                                                    Nr. 16., 13.& 
                                                                       Lēmums Nr. 528 
 

Par mazaizsarg āto iedz īvot āju apsveikšanu Ziemassv ētkos   

 
 Izskatot Ilūkstes novada sociālā dienesta vadītājas I.Svarānes 26.11.2012. iesniegumu par 

mazaizsargāto iedzīvotāju apsveikšanu un Ziemassvētku pasākumu organizēšanu, ņemot vērā Sociālo, 
izglītības un kultūras jautājumu komitejas 26.11.2012. atzinumu, pamatojoties uz Latvijas Republikas 
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 7.punktu, 21.panta 1.daļas 27.punktu, atklāti balsojot ar 12 
bals īm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nol ēma:   

  
1. Piešķirt no Ilūkstes novada sociālā budžeta Ls 1500,00 (viens tūkstotis pieci simti lati 00 santīmi) 

Ziemassvētku pasākumu organizēšanai un svētku produktu paku iegādei šādām Ilūkstes novadā 
dzīvojošām mazaizsargāto iedzīvotāju grupām: 
1.1. 80 gadus un vecākiem pensionāriem (96), kuriem saskaņā ar Latvijas Republikas CL nav 

apgādnieku, par summu Ls 288,00 (katrai personai Ls 3,00 apmērā), saskaņā ar pielikumu 
Nr.1; 

1.2. 1. grupas personām ar speciālām vajadzībām (51) par summu Ls 153 (katrai personai Ls 3,00 
apmērā), saskaņā ar pielikumu Nr.2; 

1.3. pensionāriem un invalīdiem, kuri uzturas pašvaldībā esošajās ilgstošas sociālās aprūpes 
iestādēs personām ar garīga rakstura traucējumiem (104) par summu Ls 208,00 (katrai 
personai Ls 2,00 apmērā), saskaņā ar pielikumu Nr. 3. („Subate” un veselības centrs 
„Ilūkste”); 

1.4. personām, kuras uzturas Subates Romas katoļu draudzes sociālās aprūpes iestādē „Miera 
nams” (40) par summu Ls 120,00 (katrai personai Ls 3,00 apmērā) saskaņā ar pielikumu Nr. 
4;  

1.5. personām, kuras apmeklē DAC „Fēnikss” un strādā DAC (16) par summu Ls 48,00 (katrai 
personai Ls 3,00 apmērā) saskaņā ar pielikumu Nr. 5;  

1.6. bērniem- bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem (42) par summu Ls 126,00 
(katrai personai Ls 3,00 apmērā), saskaņā ar pielikumu Nr. 6; 

1.7. bērniem ar invaliditāti (28 personas) par summu Ls 84,00 (katrai personai Ls 3,00), saskaņā ar 
pielikumu Nr. 7; 

1.8. novadā esošajās audžuģimenēs (3) par summu Ls 48,00 (10 bērniem katram pa Ls 3,00 un 
audžuvecākiem katrai ģimenei pa Ls 6,00 apmērā), saskaņā ar pielikumu Nr. 8; 

1.9. aprūpētājiem (36) par summu Ls 144,00, katrai Ls 4,00, saskaņā ar pielikumu Nr. 9;  
1.10. sadarbības ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādēm un sadarbības 

partneriem (14) par summu Ls 56,00 (katrai iestādei, biedrībai Ls 4,00 apmērā), saskaņā ar 
pielikumu Nr. 10; 

1.11. Ziemassvētku pasākumu organizēšanai Ls 225,00, saskaņā ar pielikumu Nr. 11 
 

2. Pamatojoties uz likuma “Par sociālo drošību” 16.panta prasībām pielikumi Nr.1.-8.  ir konfidenciāli. 

 
Sēdes vadītājs                                                                                                   Stefans Rāzna                       
                     
 


