
 
 

 
 

 
 
 

LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

 
2017.gada 30.novembrī                                                                                 Nr. 399 

                                                                                        prot. Nr.18, 7.§   
 

Par Ilūkstes novadā dzīvojošo iedzīvotāju apsveikšanu Ziemassvētkos 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 
7.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu un ņemot vērā sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komitejas 27.11.2017. atzinumu (prot.14, 1.S§) dotajā jautājumā, ar 12 balsīm PAR (Stefans Rāzna, 
Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Guntars Cepurītis, Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, Jāzeps 
Mačuks, Dainis Millers, Artis Simanovičs, Dace Stalidzāne, Kristaps Averjanovs, Andis Ķīsis), 
PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 

1. Piešķirt  no Ilūkstes novada sociālā dienesta budžeta EUR 3916,00 (trīs tūkstoši deviņi simti 
sešpadsmit euro 00 centi) Ziemassvētku pasākumu organizēšanai un svētku produktu paku iegādei 
šādām Ilūkstes novadā dzīvojošām iedzīvotāju grupām: 

1.1. 80 gadus un vecākiem iedzīvotājiem (505 personas) par summu EUR 2020,00 (katrai 
personai EUR 4,00 apmērā); 

1.2. 1. grupas personām ar īpašām vajadzībām (61 persona) par summu EUR 244,00 (katrai 
personai EUR 4,00 apmērā); 

1.3. personām, kuras uzturās pašvaldībā esošajās ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs (168 
personas, t.sk. 45 personas SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs „Subate””, 65 
personas SIA „Veselības centrs „Ilūkste”” Sociālās aprūpes nodaļā, 47 personas Subates 
Romas katoļu draudzes sociālās aprūpes iestādē „Miera nams”, 11 personas SIA 
Veselības centrs “Ilūkste”  ilgstošās aprūpes maksas nodaļā) par summu EUR 504,00 
(katrai personai EUR 3,00 apmērā); 

1.4. personām, kuras apmeklē dienas aprūpes centru personām ar garīga rakstura 
traucējumiem „Fēnikss” un strādā šajā centrā (17 personas) par summu EUR 68,00 
(katrai personai EUR 4,00 apmērā); 

1.5. bērniem- bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem (34 personas- 16- 
aizbildnībā, 18 -audžuģimenēs) par summu EUR 136,00 (katrai personai EUR 4,00 
apmērā); 

1.6. bērniem ar invaliditāti (21 persona) par summu EUR 84,00 (katrai personai EUR 4,00); 
1.7. novadā dzīvojošās audžuģimenes (4 ģimenes) par summu EUR 200,00; 
1.8. aprūpētājiem (26 personas) par summu EUR 260,00 (katram EUR 10,00).  
1.9. Ziemassvētku pasākumu organizēšanai EUR 400,00. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                   Stefans Rāzna 


