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NOLIKUMS 

                                                                             Ilūkstē 
2020.gada 29.jūlijā                                                                                                          Nr.3/2020 

 

  
APSTIPRINĀTS  

ar Ilūkstes novada domes  

29.07.2020. lēmumu Nr. 197  

                                                                                                                                  (prot.Nr.10, 23.§)  

 

Grozījumi Ilūkstes novada Sociālā dienesta 2009.gada 31.jūlija nolikumā  

Nr. 8/2009 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  
21. panta pirmās daļas 8.punktu, Sociālo  

pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 10.pantu 
 

1. Izdarīt Ilūkstes novada Sociālā dienesta 31.07.2009. nolikumā Nr. 8/2009, turpmāk tekstā- 
„nolikumā”, šādus grozījumus:  

1.1. papildināt nolikuma V.daļu Sociālā dienesta darba organizācija ar 101.punktu šādā 
redakcijā: 

“101. Sociālajam dienestam pakļautas šādas struktūrvienības: 

        101.1. Specializētās darbnīcas, adrese: Kastaņu iela 38A, Ilūkste, Ilūkstes novads; 

        101.2 Grupu dzīvokļi, adrese: Pašuliene -4, dzīvokļi Nr. 36., 38., 39., 41., 42., 44., 
Šēderes pagasts, Ilūkstes novads;  

        101.3. Dienas aprūpes centrs „Fēnikss”, adrese: Kastaņu iela 38A, Ilūkste, Ilūkstes 
novads; 

        101.4.  Aprūpe mājās, adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads.” 

1.2.  papildināt nolikuma V.daļu Sociālā dienesta darba organizācija ar 102.punktu šādā 
redakcijā: 

“102. Dienesta struktūrvienību darbību nosaka Dienesta vadītāja apstiprināti reglamenti.” 

1.3.  papildināt nolikuma V.daļu Sociālā dienesta darba organizācija ar 111.punktu šādā 

redakcijā:  

“111. Sociālā dienesta struktūrvienību darbības mērķis:  

       111.1. Specializētās darbnīcas nodrošina prasmes veicinošas aktivitātes un speciālistu 
atbalstu personām ar funkcionāliem traucējumiem. 
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       111.2. Grupu dzīvokļi nodrošina mājokli un individuālu atbalstu sociālo problēmu 
risināšanā personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir objektīvas grūtības dzīvot 
patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūcijā.  

      111.3. Dienas aprūpes centrs „Fēnikss” nodrošina personu ar garīga rakstura 

traucējumiem sociālās funkcionēšanas spēju uzlabošanu un uzturēšanu. 

      111.4. Aprūpe mājās nodrošina aprūpes pakalpojumu mājas apstākļos pamatvajadzību 
apmierināšanai personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt.” 

1.4.  izteikt nolikuma pielikumu šādā redakcijā: 

“Pielikums 
 pie Ilūkstes novada Sociālā dienesta 31.07.2009. nolikuma Nr. 8/2009 

 
Ilūkstes novada Sociālā dienesta struktūra  

(spēkā no 17.08.2020.) 
 

 

    

    

    

         

” 

2. Nolikuma grozījumi stājas spēkā 2020.gada 17.augustā. 

 

Domes priekšsēdētājs       Stefans Rāzna 

Sociālā dienesta vadītājs 

Sociālā darba un sociālās 
palīdzības daļa 

Dienas aprūpes centrs 
“Fēnikss” 

Sociālo pakalpojumu daļa Specializētās darbnīcas 

Atbalsta daļa ģimenēm ar 
bērniem 

Grupu dzīvokļi 

Aprūpe mājās 

Sociālie darbinieki pagastu pārvaldēs 
Subatē, Bebrenē, Dvietē, Eglainē, Šēderē 
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