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Saistošie noteikumi   

Ilūkstē 

2020.gada 29.jūlijā  

                        Nr. 6/2020  
                                                                                                                            

APSTIPRINĀTI  

ar Ilūkstes novada domes  

29.07.2020. lēmumu Nr. 196 

(protokols Nr.10, 22.§) 

 
PRECIZĒTI  

      ar Ilūkstes novada domes  

27.08.2020. lēmumu Nr.215    

(protokols Nr.12, 16.§) 

 

 

Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.2/2018 „Par sociālajiem pakalpojumiem Ilūkstes novada pašvaldībā” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Sociālo pakalpojumu un 

 sociālās palīdzības likums” 3.panta otro un trešo daļu, 

 likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās 

daļas 7.punktu un 43. panta trešo daļu,  

Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumu Nr. 275  

„Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu  

samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas 

 tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu 

 

1. Izdarīt Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.2/2018 „Par sociālajiem pakalpojumiem Ilūkstes novada pašvaldībā” šādus 

grozījumus:  

1.1. papildināt saistošos noteikumus ar 8.4.7.apakšpunktu šādā redakcijā:  

„8.4.7. Specializētās darbnīcas pakalpojums personām ar funkcionāliem  

traucējumiem ”. 

1.2. papildināt saistošos noteikumus ar 8.4.8.apakšpunktu šādā redakcijā:  

„8.4.8. Grupu dzīvokļa pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem”. 

 1.3.     papildināt saistošos noteikumus ar 231.punktu šādā redakcijā: 

„231. Specializētās darbnīcas pakalpojums personām ar funkcionāliem traucējumiem  
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231. 1.  Specializētās darbnīcas pakalpojums personām ar funkcionāliem traucējumiem  

nodrošina prasmes veicinošas aktivitātes un speciālistu atbalstu personām ar 

funkcionāliem traucējumiem un ietver: 

231.1.1. klienta nodarbinātības interešu un iemaņu novērtēšanu – atbilstoši   

vajadzībai; 

231.1.2. darba iemaņu apguvi; 

231.1.3. individuālās vai grupu nodarbības sociālā rehabilitētāja vadībā; 

231.1.4. sociālā darbinieka individuālās konsultācijas; 

231.1.5. klientu informēšanas pasākumus atbilstoši nepieciešamībai; 

231.1.6. brīvā laika pasākumus. 

231.2.  Specializētās darbnīcas pakalpojums personām ar funkcionāliem traucējumiem  

Ilūkstes novada  iedzīvotājiem ir bezmaksas. 

231.3.   Specializētās darbnīcas pakalpojumu  personām ar funkcionāliem traucējumiem   

piešķir pamatojoties uz Sociālā dienesta lēmumu”. 

1.4. papildināt saistošos noteikumus ar 232. punktu šādā redakcijā: 

„232. Grupu dzīvokļa pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem  

232.1.   Grupu dzīvokļa pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem  

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. 

232.2. Grupu dzīvokļa pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem   ir 

tiesīgas saņemt: 

232.2.1. personas ar garīga rakstura traucējumiem, kurām vairs nav nepieciešami 

pusceļa māja vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 

pakalpojumi; 

232.2.2. citas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras vēlas dzīvot 

patstāvīgi un/vai kurām ģimenes locekļi vecuma, veselības stāvokļa vai nodarbinātības 

dēļ nevar nodrošināt nepieciešamo aprūpi un/vai sadzīves un sociālo prasmju attīstīšanu 

personas patstāvīgas dzīves uzsākšanai. 

232.3. Grupu dzīvokļa pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem   piešķir 

pamatojoties uz sociālā dienesta lēmumu.” 

1.5. papildināt saistošos noteikumus ar 30.6.apakšpunktu šādā redakcijā:  

„30.6. Saistošo noteikumu  231. punktā minētā pakalpojuma izmaksas tiek segtas daļēji 
no pašvaldības budžeta līdzekļiem”. 

1.6. papildināt saistošos noteikumus ar 30.7.apakšpunktu šādā redakcijā:  

„30.7. Saistošo noteikumu 232.punktā minētā pakalpojuma izmaksas tiek segtas, daļēji no 

pašvaldības budžeta līdzekļiem, izvērtējot personas ienākumus”. 

 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas Ilūkstes 

novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Ilūkstes Novada Vēstis”. 

  

Domes priekšsēdētājs       Stefans Rāzna 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Ilūkstes novada pašvaldības 2020.gada 29.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.6/2020 

„Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.2/2018 „Par sociālajiem pakalpojumiem Ilūkstes novada pašvaldībā””  

 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 
Norādāmā informācija 

 

1. Saistošo noteikumu 

nepieciešamības 

pamatojums 

 

Pamatojoties uz likuma „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likums” 3.panta trešo daļu, un saskaņā ar Latgales plānošanas reģiona 

deinstitucionalizācijas plānu 2017.-2020.gadam, Ilūkstes novada 

attīstības programmu 2020.-2026.gadam, nepieciešams precizēt Ilūkstes 

novada pašvaldības 2013.gada 31.janvāra saistošos noteikumus 

Nr.2/2018 „Par sociālajiem pakalpojumiem Ilūkstes novada 

pašvaldībā”. 

2. Īss saistošo 

noteikumu satura 

izklāsts 

 

Papildināti Ilūkstes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2/2018 

„Par sociālajiem pakalpojumiem Ilūkstes novada pašvaldībā” ar diviem 

pašvaldības administratīvajā teritorijā pieejamajiem sociālajiem 

pakalpojumiem –specializētās darbnīcas personām ar funkcionāliem 

traucējumiem un grupu dzīvokļi personām ar garīga rakstura 

traucējumiem. 

3. Informācija par 

plānoto saistošo 

noteikumu ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

 

Saistošo noteikumu izpilde budžeta izdevumu sadaļu ietekmēs. 

4. Informācija par 

plānoto saistošo 

noteikumu ietekmi 

uz uzņēmējdarbības 

vidi pašvaldības 

teritorijā 

 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

 

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Ilūkstes novada Sociālais dienests. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Saistošo noteikumu projekts ievietots pašvaldības mājas lapā 
www.ilukste.lv sadaļā „Publiskie dokumenti”. 

 

Domes priekšsēdētājs       Stefans Rāzna 


