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SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 

Ilūkstē 
      

2013.gada 31.janvārī                                                                            Nr. 1., 13.& 
                                                                               Lēmums Nr.13  
 

Par Ilūkstes novada soci ālā dienesta sniegto  
publisko pakalpojumu un to izcenojumu apstiprin āšanu 

 
 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 7.punktu un 
21.panta 14.punkta g)  apakšpunktu,  kā arī  ņemot vērā 24.01.2013. sociālo, izglītības un 
kultūras jautājumu komitejas un finanšu komitejas atzinumu par nepieciešamību nodrošināt 
novada mazaizsargāto iedzīvotāju grupām dzīvesvietā sociālos pakalpojumus t.sk. veļas 
mazgāšanu un žāvēšanu, mazgāšanos dušā un vannā, atklāti balsojot ar 12 bals īm par, pret – 
nav, atturas – nav, novada dome nol ēma:   
 
1. Apstiprin āt ar 2013.gada 1.febru āri  šādus Ilūkstes novada sociālā dienesta sniegtos 
publisko pakalpojumu veidus un izmaksas: 
 

 Publisk ā pakalpojuma veids Maksa par publisko pakalpojumu, 
Ls  

1.1. Veļas mazgāšana bez veļas žāvēšanas 
par vienu reizi 

2,00 

1.2. Veļas žāvēšana (1 porcija) 0,40 
1.3. Mazgāšanās vannā vai dušā par vienu 

reizi (bez mazgāšanās līdzekļiem) 
1,50 

1.4. Matu mazgāšana 0,30 
 
 
2. Noteikt, ka 1.punktā minētie publiskie pakalpojumi tiek sniegti šādās vietās: 
 

Publisk ā pakalpojuma  
sniegšanas vietas adrese 

Publisk ā pakalpojuma 
veids Darba laiks 

Ilūkste Jēkabpils iela 1 duša, veļas mazgāšana katru darba dienu 
no plkst.8.30 līdz plkst.16.00 

Šēderes 
pagasts 

 
Pašuliene 4-34 vanna, duša un veļas 

mazgāšana 
trešdienas, ceturtdienas 

no plkst. 8.00 līdz plkst.16.30 

Eglaine Stendera iela 6-
21 veļas mazgāšana katru darba dienu 

no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 

Bebrene „Pagastmāja” duša, veļas mazgāšana katru darba dienu 
no plkst. 8.00 līdz plkst.12.00 

Dviete „Lauku 
ambulance”  duša, veļas mazgāšana piektdiena, sestdiena 

no plkst. 9.00 līdz plkst.17.00 
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3. Noteikt, ka 1.punktā minētie publiskie pakalpojumi tiek sniegti mazaizsargāto iedzīvotāju 
grupām. 

4. Noteikt 50% atlaidi 1.1. un 1.3. punktā minēto publisko pakalpojumu veidiem šādām 
iedzīvotāju kategorijām: 

4.1. 1. un 2.grupas personām ar īpašām vajadzībām; 
4.2. trūcīgām daudzbērnu ģimenēm; 
4.3. personām, kuras ir smagi slimas un kopjamas, pamatojoties uz sociālā darbinieka 

atzinumu; 
4.4. Černobiļas avārijas seku likvidatoriem. 

5. Noteikt 50% atlaidi bērniem vecumā līdz 18 gadiem 1.3. punktā minētajam publisko 
pakalpojumu veidam. 

6. Iegūtie finanšu līdzekļi par sniegtajiem pakalpojumiem tiek ieskaitīti pašvaldības bankas 
norēķinu kontā vai pārvalžu kasēs un izmantoti Ilūkstes novada sociālā dienesta šajā 
lēmumā sniegto publisko pakalpojumu nodrošināšanai un attīstībai.  

7. Atzīt par spēku zaudējušu šādus pašvaldības lēmumus: 
7.1. 30.11.2006. lēmumu Nr.489 „Par vienotu maksas pakalpojumu noteikšanu Ilūkstes 

novada sociālās palīdzības pakalpojumu centros” un grozījumus tajā (30.10.2008. 
lēmumu Nr.479; 24.04.2008. lēmumu  Nr.200 un 29.01.2009. lēmumu Nr.8); 

7.2. 27.05.2010. lēmumu Nr.164 „Par veļas mazgāšanas pakalpojumu maksas noteikšanu 
Sociālās palīdzības pakalpojumu punktā Stendera ielā 6-21,Eglainē, Ilūkstes novadā”.  

 
 
Sēdes vadītājs                                                        Stefans Rāzna 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


