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1. SOCIĀLĀ DIENESTA JURIDISKAIS STATUSS 

 

Daugavpils rajona Naujenes pagastā sociālo palīdzību un pakalpojumus pagasta 

iedzīvotājiem nodrošina Sociālais dienests, kurš savu darbību uzsāka ar 1996. gadā. 

 Naujenes pagasta Sociālais dienests ir Naujenes pagasta padomes iestāde, izveidota 

pašvaldības autonomo funkciju pildīšanai, kura organizē un sniedz sociālo palīdzību un sociālos 

pakalpojumus pašvaldības teritorijā dzīvojošiem iedzīvotājiem, integrē un rehabilitē sociālajā vidē 

cilvēkus ar speciālām vajadzībām, organizējot sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kas mazinātu 

vai novērstu invaliditātes, darbnespējas, brīvības atņemšanas, soda izciešanas, atkarības vai 

vardarbības un citu faktoru izraisītās negatīvās sekas; attīsta preventīvā darba virzienus, kā arī 

veicina alternatīvu aprūpes formu un jaunu netradicionālu metožu attīstību. 

Sociālā dienesta strādā 9 speciālisti, kuri apkalpo un sniedz sociālo palīdzību 55 ciemu 

iedzīvotājiem, aptverot 129 kv.m. lielu teritoriju.  

2006.gadā Sociālajā dienestā griezās 880 personas , kurām tika sniegta sociāla palīdzība , 

konsultācijas un informācija. 

Klientu pieņemšana, apkalpošana ir pietuvināta dzīvesvietai. Darbojas klientu pieņemšanas 

punkti lielākajos pagasta ciemos : Naujenē, Kraujā, Locikos un Vecstropos.  

Sociālo dienesta darbību līdz 2006.gada 23.oktobrim organizēja un vadīja vadītāja Natālija 

Osipova un iesākto darbu līdz gada beigām turpināja vadītājas pienākumu izpildītāja Solvita 

Lazdāne. 

 
 

2. IESTĀDES UZDEVUMI UN FUNKCIJAS 
 

 
Sociālā dienesta funkcija – nodrošināt noteikta veida sociālo pakalpojumu sniegšanu, 

sociālo palīdzību, sociālā darbinieka konsultācijas un padomu par tālāku rīcību personai, kura 

nespēj nodrošināt sevi (savu ģimeni) un/vai pārvarēt esošās dzīves grūtības tikai saviem spēkiem, 

un kurai ir vēlēšanās mainīt savu pašreizējo dzīves situāciju 

 
Sociāla dienesta uzdevumi : 

 
1) veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām; 

2) sniegt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus atbilstoši personas vajadzībām; 

3) novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos resursus; 

4) sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna 

attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžu ģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no 
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ģimenes locekļiem, invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura 

traucējumiem, bezpajumtniekiem un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams; 

5) sniegt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus; 

6) informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību. 

 
 
 

3. SOCIĀLĀ DIENESTA DARBĪBAS REZULTĀTI UN IZVĒRTĒJUMS 
 

 2006.gadā Sociālā dienesta darbs tika mērķēts uz sociālās palīdzības un sociālo 

pakalpojumu paplašināšanu trūcīgiem un mazaizsargātiem iedzīvotājiem  

  

 Sociālā dienesta darbība virzīta pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu: 

 

1. 2006.gada februāra mēnesī bija organizēta informatīvā diena bezdarbniekiem, kurā sociāla 

dienesta speciālisti informēja par izmaiņām likumdošanā, bezdarbnieka tiesībām un pienākumiem, 

par atalgotiem darbiem, par pabalsta saņēmēja līdzdarbību, par bezdarbnieku apmācību un 

pārkvalifikāciju par darba piedāvājumiem. Šīs pasākumu rezultātā 2 bezdarbnieki ieguva jauno 

kvalifikāciju un 8 pabalstu saņēmēji kļuva par nodokļu maksātajiem. 

2. Tika organizētas bezmaksas nodarbības ar psihologu  

3. Izstrādāta Naujenes bērnu jauniešu dzīves parlamenta un Vecāku skolas programma 

4. Organizēta labdarības akcija “Sasildīsim mūsu bērnus”, kurā iedzīvotāji varēja piedalīties, 

ziedojot lietotus bērnu apģērbus, apavus, rotaļlietas, grāmatas.  

5. Organizētas 2 lekcijas jaunajām māmiņām par bērnu audzināšanu un sievietes veselību 

6. Sociāla pedagoga darbības rezultātā atjaunotās sociālās funkcionēšanas spējas 3 augsta riska 

ģimenēm (daudzbērnu ģimenes, kur vecāki lietoja alkoholu).  

7. 2 vientuļiem pensionāriem, kuriem vecuma un veselības dēļ ir apgrūtinātas pašaprūpes 

iespējas, piešķirts sociālo aprūpes pakalpojumu komplekss no pašvaldības līdzekļiem 

8. 2 personas ievietotas ilgstošas sociālās aprūpes iestādē, jo nepieciešamo pakalpojumu 

apjoms pārsniedza aprūpes mājās pakalpojumu spektru.  

9. 2006. gadā par no valsts mērķdotācijas iedalītajiem līdzekļiem tika veikta humānas 

palīdzības noliktavas remontdarbi un aprīkota sociālā darbinieka darba vieta ar datoru. 
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3.1. SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA NAUJENES PAGASTĀ 

 

Sociālo palīdzību organizē sociālie darbinieki Alla Livčāne un Vera Pilate. 
- Pieņem klientus un izskata klientu iesniegumus, uzklausa tos, 

izdziļinās problēmā vai situācijā un izvērtē klienta vajadzības un 

sniedz sociālo palīdzību 

- Apmeklē klientu dzīves vietā un novērtē situāciju; 

- Nosaka trūcīgās ģimenes statusu un aprēķina GMI pabalstu  

- Organizē līdzdarbības pienākumu veikšanu; 

- Sadarbojas ar pašvaldības iestādēm, policiju, ārstniecības 

iestādēm, NVA, NVO; 

- Nepieciešamības gadījumā klientu norīko vai iesaka 

psihologa konsultāciju, un citus rehabilitācijas pakalpojumus; 

- Konsultē iedzīvotājus sociālās palīdzības un sociālo 

pakalpojumu jautājumos 

 

3.1.1.2006.gada Sociālas palīdzības veidi Naujenes pagastā 

 

Naujenes pagastā iedzīvotājiem tiek piedāvāti 18 sociālās palīdzības veidi. Sociālā palīdzība 

visvairāk nepieciešama sekojošām vis neaizsargātākām iedzīvotāju grupām: pensijas vecuma 

personām, invalīdiem, daudzbērnu ģimenēm, bezdarbniekiem, bērniem bāreņiem , trūcīgām 

ģimenēm un personām, personām, kas atgriezušās no ieslodzījuma. 

 

2006. gada laikā tika ieviesti būtiski papildinājumi sociālās palīdzības uzlabošanā. Pieauga  

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai – Ls 24,00 apmērā,  

Salīdzinājumā ar 2005. gadu pabalsta apmērs palielinājās par  3Ls. 

Vienreizējie pabalsti: 

Pabalsts ārkārtas situācijā palielinājās līdz Ls 100,00,. Salīdzinājumā ar 2005. gadu pabalsta apmērs 

palielinājās par Ls 50; 

Citu veidu pabalsti 

Pabalsts siltumenerģijas piegādes samaksai palielinājās līdz Ls 10,00 no Ls 7.00 par vienu mēnesi 

apkures sezonā. Šis solis bija būtiskas atbalsts pensijas vecuma cilvēkiem un invalīdiem, sakarā ar 

kārtējo komunālo pakalpojumu sadārdzināšanos. 

Pabalsts – kabatas nauda – Ls 6,75 mēnesī, bērniem bāreņiem palielinājās par Ls 1.02  
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Pabalsts veselības aprūpei  

Tika ieviests jauns pabalsts veselības uzlabošanai stacionāra apmaksai un medikamentu iegādei, 

kas atvieglo pensijas vecuma cilvēku finansiālo stāvokli, jo nevienam nav noslēpums, ka tieši veci 

cilvēki un invalīdi visbiežāk izmanto stacionāra pakalpojumus un ir nepieciešami lieli izdevumi 

savas veselības saglabāšanai iegādājoties medikamentus un bieži vien, neatliek līdzekļu pilnvērtīgai 

pārtikai un citu sadzīves lietu iegādei. 

2006.gada laikā pašvaldības sociālos pabalstus saņēma 878 personas par summu Ls 25107., 

kas salīdzinājumā ar 2005g. ir par 563 Ls vairāk. 

2006. gadā samazinājās GMI pabalsta pieprasītāju skaits (atrod darbu palielinās ienākumi uz 

vienu ģimenes locekli) un līdz ar to piešķirto līdzekļu summa samazinājās salīdzinot ar 2005. gadu 

par Ls 5296, jeb par 46%s (sk. pielikums Nr.1) 2006. gadā trūcīgās ģimenes (personas) statuss tika 

piešķirts 126 personām un no tām 38 ģimenes , jeb 94 personas saņēma GMI pabalstu kopējā 

summā Ls 6204 

Pabalsts komunālo maksājumu kompensācijai paredzēts maznodrošinātiem, vientuļiem 

pensijas vecuma pagasta iedzīvotājiem un invalīdiem. Tā kā sadārdzinās komunālo pakalpojumu 

izmaksas un šo grupu iedzīvotāji ir visneaizsargātākie un ar katru gadu palielinās pabalsta 

pieprasītāju skaits un piešķirto līdzekļu summa.2006. gadā tika iztērēti Ls 2601, jeb par 667 Ls 

(34%) vairāk salīdzinot ar 2005. gadu., 

Pabalsti veselības aprūpei pensionāriem un invalīdiem 2006 gadā kopējā summā sastādīja 

Ls1903, salīdzinājumā ar 2005. gadu palielinājās par Ls 793 . Pabalstu saņēma 71 persona. Cilvēki 

ir spiesti griezties Sociālajā dienestā pēc palīdzības, sakarā ar medikamentu un stacionāra 

pakalpojumu sadārdzināšanos.  

Bērnu ēdināšanas pabalstiem izlietoti Ls 4368 Ls  un brīvpusdienas skolā un pirmskolas 

audzināšanas iestādē saņēma 74bērni no trūcīgām ģimenēm. 

Sagaidot 1.sptembri, kad skolas bērni uzsāk skolas gaitas Naujenes pagasta padome palīdz 

bērniem no trūciģām ģimenem  

 

 2004g. Pēc sociālās palīdzības griezās 675 personas un tika izlietots 14 821 Ls , vidēji uz 

katru personu 22 Ls gada laikā. 

2005.g. Pēc sociālās palīdzības griezās 917 personas un tika izlietots 24 041 Ls , vidēji uz 

katru personu 26 Ls gada laikā. 

2006.g. Pēc sociālās palīdzības griezās 880 personas un tika izlietots 25 441 Ls , vidēji uz 

katru personu 29 Ls gada laikā.  
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3.1.2.Darbs ar ģimenēm ar bērniem 

Naujenes pagastā liela uzmanība tiek veltīta ģimenēm un sociālie darbinieki strādā ar tām 

ģimenēm, kurām ir radušās sociālās problēmas un kuras risina sociālais pedagogs iesaistot arī 

sociālos darbiniekus, izglītības iestāžu darbiniekus, bērnu tiesību aizsardzības iestāžu darbiniekus.  

Sociālais pedagogs Daina Kučāne 

- sniedz sociālo atbalstu un palīdzību ģimenēm ar bērniem un jauniešiem, kurām ir sociālās 

un psiholoģiskās problēmas 

- nodarbojas ar bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem sadarbojoties ar bāriņtiesu, izglītības 

plāno un realizē sociālās rehabilitācijas programmas 

- sniedz psihosociālo palīdzību ģimenēm ar bērniem un jauniešiem un bez vecāku gādības 

palikušiem jauniešiem, uzsākot patstāvīgu dzīvi 

Sociālais pedagogs 2006. gadā strādāja ar  41  ģimeni, no tām : 

trūcīgās ģimenes - 13,   

ģimenes kurām ir alkohola  lietošanas problēma- 10,  

nepilnas ģimenes -13,   

ģimenes, kurām nav pieredzes bērna audzināšanā, zema motivācija -5      

  Galvenokārt nelabvēlīgo ģimeņu problēma ir alkohols, ko vēl vairāk veicina 

bezdarbs kam seko neticība sev un neuzticēšanās apkārtējiem. Tomēr dažās ģimenēs vērojama 

vienkārši nolaidība un nevēlēšanās kaut ko savā dzīvē mainīt. Vērojams, ka nelabvēlīga ģimene 

veidojusies gadu gaitā alkoholisma, zemas izglītības līmeņa, bezatbildības, morālas degradācijas 

dēļ, arī pieraduma dēļ pie sociālās palīdzības iepriekšējos gados. Smaga situācija ir ģimenēs ar trim 

un vairāk bērniem un ģimenēs, kur tikai viens no vecākiem ir pelnītājs. Šādās ģimenēs ne tikai ir 

grūtības nodrošināt bērnus ar izglītību, veselības aprūpi un pat pārtiku un apģērbu, bet ģimenēs 

mainās arī vērtību sistēma.  

Atbalsta daļai ģimenei ar bērniem 2006.gadā paveiktais ir: 

1. Izveidots informatīvais buklets un afiša par sociālā pedagoga darbu; 

2. Izstrādāta Naujenes bērnu jauniešu dzīves parlamenta programma un Vecāku skolas programma 

3. Noorganizēts Jaungada pasākums, kurš veltīts bērniem no trūcīgām ģimenēm no pirmsskolas 

vecuma līdz 4.klasei, bērniem bāreņiem, bērniem ar īpašām vajadzībām, Naujenes pagasta bērniem, 

kuri dzīvo Naujenes bērnu namā 

4. Laikā no 2006.gada 31.decembra līdz 2007.gada 1.janvārim tika sarīkota Labdarības akcija 

“Sasildīsim mūsu bērnus”, kurā iedzīvotāji varēja piedalīties, ziedojot lietotus bērnu apģērbus, 

apavus, rotaļlietas, grāmatas.  

5. Veiktas regulāras ģimeņu apsekošanas; 

6. Sastādīti ģimeņu atveseļošanās un rehabilitācijas plāni; 
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7.  Komandas darbs kopā ar sociālajiem darbiniekiem, bāriņtiesu, policiju, Naujenes un Daugavpils 

izglītības iestādēm; 

 
 

3.2. SOCIĀLO PAKALPOJUMU VEIDI NAUJENES PAGASTĀ 
 

Izplatītais alternatīvās aprūpes veids ir aprūpe mājās. Tas ir sociālās palīdzības 

pakalpojums, kas cilvēkiem, kuru spējas pašiem sevi aprūpēt ir ierobežotas, dod iespēju palikt savās 

mājās un ierastajā dzīves ritmā. Aprūpes mājās darbība Naujenes pagastā tiek finansēta no 

pašvaldības līdzekļiem un ar mājas aprūpes jautājumiem nodarbojas 

 

 Sociālā aprūpētāja Jeļena Kokina un aprūpētāji mājās (5darbinieki).  

 
- Organizē mājas aprūpes pakalpojuma sniegšanu personām, kuras 

nevar sevi aprūpēt novērtējot klienta fizisko un garīgo veselības 

stāvokli,  

- Nosaka sociālās aprūpes veidu, līmeni, aprūpes pakalpojumu 

kompleksa nepieciešamību.  

- Sadarbojas ar ārstniecības iestādēm (doktorāti, PNS,u.c.); 

- Noformē dokumentus personu ievietošanai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

institūcijās,  

 

Aprūpes mājās pieprasītāji un saņēmēji ir pensijas vecuma personas. Uz doto brīdi pagasta 

teritorijā ir 25 personas ar augstu risku, kam nepieciešams tūlītējs mājas aprūpes pakalpojums, 27 

personas ar vidēju risku kam vēlams mājas aprūpes pakalpojums, bet nav steidzams, un 16 personas 

ar zemu risku, kam uz doto brīdi nav nepieciešams mājas aprūpes pakalpojums, bet var tikt 

pieprasīts, ja strauji pasliktinās personas veselības stāvoklis.  

2006.gadā mājas aprūpes pakalpojumu saņēma 6 personas, kas ir par 2 personām vairāk 

nekā 2005.g. Mājas aprūpes pakalpojumam no pašvaldības budžeta līdzekļiem izmantoti Ls 1836, 

mājas tiek aprūpētas 6 personas, no kurām 1 ir invalīds un pārējās pensijas vecuma personas, 

pakalpojumu nodrošina 5 darbinieki. 

Sociālie dzīvokļi ir Naujenes pagasta īpašums, kurus izīrē trūcīgām, maznodrošinātām vai 

mazaizsargātām ģimenēm vai personām, kas ievērojot likumdošanas nosacījumus atzītas par 

tiesīgām īrēt šādu dzīvokli. Sociālie dzīvokļi dot iespēju pensijas vecuma personām, invalīdiem un 

trūcīgām ģimenēm (personām), samazināt komunālo pakalpojumu parādus, apmaksājot par izīrētā 

sociālā dzīvokļa siltumenerģiju, apkures sezonas laikā. Tas ir drošības elements cilvēkiem nepalikt 

uz ielas, bet būt ar pajumti virs galvas  
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 2006. gadā sociālajos dzīvokļos uzturējās 8 personas un komunālie pakalpojumi tika segti Ls 

334, kas salīdzinājumā ar 2005.gadu ir par Ls 320 mazāk. Vidēji uz personu 2006.gadā tika tērēti 

42 Ls, bet 2005.gadā 31 Ls, tas saistīts ar komunālo pakalpojumu sadārdzināšanos.( Sk. pielikums 

Nr.2 ) 

Sociālā patversmes uzturēšanai izlietoti līdzekļi Ls 107 apmērā. Pakalpojums sniegts 5 

cilvēkiem, gada laikā vidēju uz vienu personu Ls 21.( sk. pielikums Nr.3). sociālās patversmes 

pakalpojums izmanto viena no visneaizsargātākajām iedzīvotāju grupām – bezpajumtnieki. Galvenā 

problēma sociālās patversmes iemītniekiem ir alkohola atkarība, un bezdarbs, kas ir noteicēj 

faktors, ka šīm personām, nav patstāvīga ienākumu avota. 

 Sociālā rehabilitācija Naujenes pagasta teritorijā ir organizēta un vērsta uz vienādu iespēju 

radīšanu personām ar īpašām vajadzībām, lai veicinātu šo personu sociālo integrāciju, uzlabojot 

viņu sociālās funkcionēšanas spējas. Rehabilitācijas pasākumi galvenokārt mērķēti uz invalīdiem un 

pensionāriem. Sociālais dienests ir starpnieks un konsultants tehnisko palīglīdzekļu iegādē, kā arī 

nodarbojas ar jautājumu risināšanu par rehabilitācijas iespējām sanatorijās un veselības uzlabošanas 

centros sniedzot informāciju un palīdzot noformēt dokumentus šādu pakalpojumu saņemšanai. 

  Naujenes pagasts izmanto arī Daugavpils rajona sociālās aprūpes un rehabilitācijas 

pakalpojumus: Višķu sociālās aprūpes centra Daugavpils sociālās aprūpes centrā Subates Miera 

nama un Naujenes bērnu nama pakalpojumus. Sadarbībā ar dienas aprūpes centru regulāri tiek 

organizēti koncerti (18.novembra koncerts VA „Pīlādzītis”) un sociālo darbinieku vizītes 

Ziemassvētkos šajās aprūpes iestādēs. 

  Personu skaits , kas izmanto Daugavpils rajona aprūpes institūciju pakalpojumus samazinās, bet 

izmantotie līdzekļi palielinās, un ir saistīts ar dzīves dārdzības paaugstināšanos- darba algu 

paaugstināšana apkalpojošam personālam, ēdināšanas un sadzīves pakalpojumu sadārdzināšanās. 

2006. gadā par šo pakalpojumu izmantošanu tika apmaksāts no pašvaldības budžeta Ls 4657.(sk. 

pielikums Nr. 4,5). 

Sociālā aprūpētāja paveiktais 2006.gadā: 

 

1.Pensionāru un vientuļo personu apsekošanas mājās  84 personas; 

2.Noformēšana Sociālās aprūpes iestādēs    6 personas; 

3.Vecāku atgriešana pie bērniem ģimenes aprūpē   2 personas  

4.Klientu nogādāšana medicīnas iestādēs    2 personas; 

5.Pieteiktās personas rindā uz rehabilitācijas pakalpojumiem 15 personas; 

7.Lūgums piešķirt sociālos dzīvokļus    2 personas; 

8.Pārstāvēt klientu intereses pie psihiatra    7 personas; 

9.Pārstāvēt klientu intereses pie ģimenes ārstiem   7 personas; 
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10.Pārstāvēt klientu intereses VSAA     15 personas; 

11.Pārstāvēt klientu intereses Psihoneiraloģiskajā slimnīcā  9 personas; 

12.Pārstāvēt klientu intereses Narkoloģiskajā slimnīcā  4 personas; 

13.Klientu apsekošana, apsveikšana Sociālās aprūpes iestādēs 7 personas; 

14.Koordinētm mājas aprūpētāju darbs;     5 personas 

15.Apsekojām vientuļos pensionārus un invalīdus ar mērķi kā sagatavojušies ziemas 

periodam (piem., malkas iegāde, apkures sezonas pabalsta piešķiršana); 

16. sastādīts vientuļo personu saraksts, kurām nepieciešama aprūpe mājās (Skat.pielikumu). 

 

 

4. SOCIĀLĀ DIENESTA FINANSĒJUMS UN TĀ IZLIETOJUMS 
 

Naujenes pagasta sociālais dienests tika finansēti no Naujenes pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

Finansiālo un saimniecisko darbību veic saskaņā ar izdevumu tāmi, kuru apstiprina Naujenes 

pagasta padome. 
- Sociālā dienesta budžets2006. gadā sastādīja 25838 Ls., kas salīdzinājumā ar 2005.gadu ir 

par Ls 50 mazāk.  

4.1. SOCIĀLĀ DIENESTA PAMAT BUDŽETA IZDEVUMU ANALĪZE  

 Tabula Nr.2 

 

 

 

 

 

 

 

2006. gada laikā palielinājās darbinieku atalgojums, kas ir pozitīvs rādītājs darbinieku 

stimulēšanai kvalitatīva darba izpildei. Tika iegādāti 2 datori darba kvalitātes uzlabošanai. 

 2006. gada nogalē no Valsts mērķdotācijas saņemtajiem līdzekļiem 4725 Ls apmērā tika veikta 

humānas noliktavas telpu remonts, uzstādīta ventilācija, aprīkota darbinieka darba vieta. 

 

 

 

 

Budžeta pozīcija Izpildīts 2005.g, 
(Ls) SD 

Izpildīts 2006.g, 
(Ls) SD 

Izpildīts % 

Atalgojums 13764 18169 100 
VSAOI 3051 4320 99 
Komandējumi 223 149 46 
Pakalpojumu apmaksa 7575 1559 91 
Grāmatas žurnāli 20 - - 
Kapitālie izdevumi 655 1642 82 
 25894 25838 97% 
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Sociālā dienesta uzturēšanas izdevumi  

Diagramma Nr.3 

atalgojums; 18169; 
70%

VSAOI; 4320; 17%

komandējumi; 149; 
1%

apmaksa; 1559; 
6%

kapitālie izdevumi; 
1642; 6%

atalgojums

VSAOI

komandējumi

pakalpojumu apmaksa

kapitālie izdevumi

 
Vislielākā izdevumu daļa saistīta ar darbinieku algu nodrošinājumu – 70 % no kopējās 

izdevumu daļas, kapitālajiem izdevumiem tika patērēti – 6 % komunālo pakalpojumu apmaksai – 6 

% un pārējo pakalpojumu apmaksai saistītiem ar iestādes uzturēšanu (kancelejas piederumi, 

saimniecības preces) – 5%, komandējuma braucieniem -1% 

 
5. SOCIĀLĀ DIENESTA DARBINIEKU NODARBINĀTĪBA 2006.g.  

 
Naujenes pagastā Sociālajā dienestā 2006.gadā strādāja 14 darbinieki, no kuriem 1 ar 

augstāko sociālo izglītību, 6 darbiniekiem ir augstākā izglītība. 6 darbinieki pašlaik studē 

augstskolās un apgūst sociālās zinības un pēc to absolvēšanas iegūs sociālo darbinieku, aprūpētāju 

un rehabilitētāja specialitātes. Sk. pielikums Nr.4 

 
 

Darbinieku sadalījums pa vecuma un dzimuma grupām  
 

Tabula Nr.3 
 
Vecuma grupa Līdz 25 

gadiem 
Līdz 30 
gadiem 

Līdz 40 
gadiem 

Līdz 50 
gadiem 

Vairāk par 50 
gadiem 

Darbinieku 
skaits 

1 2 2 4 4 

Dzimums siev siev siev siev siev 
 
 
Vidējais darbinieku vecums – 42 gadi 
 
SD darbinieku vidējā darba alga mēnesī 2006.g.- 106 Ls 
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Kadru mainība Naujenes pagasta sociālajās iestādēs 
 

2006. gada laikā Sociālajā dienestā tika pieņemti darbā: sociālā aprūpētāja 

Ilgu laiku sociālā aprūpētaja likme bija brīva, jo Sociālās palīdzības likumā ir noteikts , ka 

pakalpojumus un palīdzību var sniegt darbinieki ar speciālu izglītību , rezultātā uz šo vakanto vietu 

pieteicās darbinieks J.Kokina, kura pašlaik apgūst sociālā darbinieka specialitāti 

 un aprūpētāja mājās  

Arī ši vakanta darba vieta ilgu laiku bija brīva un tika piedāvāta N.Kudrjavcevai, kura pati 

bija SD kliente un izgājusi V.Grišinas rehabilitācijas programmu ”Veselības skola” ieguva 

motivāciju un bija apņēmības pilna savu dzīvi vērst uz labo pusi, rezultātā viņā iestājās augstskolā 

„Attīstība” un apgūst sociālā aprūpētāja profesiju un strādā par mājās aprūpētāju. 

Sakarā ar darbinieku uzteikumu no darba tika atbrīvoti 3 darbinieki  

Vadītāja N.Osipova- izvēlējās jurista darbu pagasta administrācijā 

vecākais sociālais darbinieks M.Rimicāne – ģimenes apstākļu dēļ 

sociālais pedagogs I.Strogonova – mainīja dzīves vietu 

un pieņemti darbā 2 darbinieki vadītāja S.Lazdāne un sociālais pedagogs D.Kucāne 

 Sakarā ar 30.11.2006.gada Naujenes pagasta padomes pieņemto lēmumu par Sociālā 

dienesta un SADC „Zēlsirdība” reorganizāciju no 01.01.2007. visi darbinieki bija brīdināti par  

darba nosacījumu izmaiņām. 

 

5.1. PERSONĀLA IZGLĪTOŠANA UN KVALIFIKĀCIJAS CELŠANA 

   

Darbinieki gada laikā ir apmeklējuši sekojošus seminārus: 

- Projektu konkursi un projektu izstrāde;(M.Rimicāne) 

- Sociālais darbs pašvaldībās;(V.Pilate, A.Livcāne) 

- Sociālās tiesības ES un Latvijā;(M.Rimicāne, A.Livcāne) 

- Riska faktoru novērtēšana nelabvēlīgajās ģimenēs;(D.Kucāne) 

- Sociālo pakalpojumu pārvaldes uzdevumi un sadarbība ar pašvaldību sociālajiem 

dienestiem;(V.Pilate, A.Livcāne, J.Kokina) 

- Supervīziju cikls pašvaldību sociālajiem darbiniekiem;(N.Osipova, M.Rimicāne) 

 
Darbinieku pieredzes apmaiņa 

 
2006. gada laikā darbinieki piedalījās 2 pieredzes apmaiņas braucienos: 

- Pieredzes apmaiņas brauciens Rīga - Liepāja-Ventspils-Kuldīga,  

kura laikā bija iespēja iepazīties ar Liepājas rajona sociālās sfēras darbu, apmeklējām Grobiņas 

sociālo aprūpes centru iepazināmies ar lipējas rajona sociālajiem darbiniekiem , kuri stāstīja par 
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savu darba pieredz, kā arī apmeklējām Kuldīgas rajona Sociāo lietu aģentūru un iepazināmies ar tās 

darbu 

- Tikšanās ar Daugavpils Sociālo lietu pārvaldes darbiniekiem 

Darbinieki iepazinās ar Daugavpils pilsētas dienas centra darbību, Sociālo māju, Invalīdu centru 

„Cerība” 

2006g. SADC un SD viesojās integrācijas ministrs A.Latkovskis, Ukrainas Veselības 

ministrijas pārstāvjiem, Kuldīgas sociālo darbinieku vizīte, kā arī Ludzas rajona pagastu 

priekšsēdētāju vizīte.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Foto:. SADC un SD viesojas integrācijas ministrs A.Latkovskis un Sociālie darbinieki no Kuldīgas 
 
 

6. KOMUNIKĀCIJA UN SADARBĪBA SABIEDRĪBU 
 
1. Informācijas sniegšana ik mēnesi biļetenam „Naujenes vēstis” un mājas internetlapai par 

sociālās palīdzības veidiem un par jauniem pasākumiem 

2. Sociālie darbinieki 2 reizes nedēļā pieņem klientus dzīves vietā Lociku, Kraujas, Naujenes un 

Vecstropu ciemos un tiek organizēta  klientu apsekošanu viņu dzīves vietā ik nedēļu 

3. Ziemassvētku ietvaros apsveicam vientuļos pensionārus, bērnus no trūcīgām ģimenēm, bērnus 

bāreņus un bērnus ar īpašām vajadzībām 

4. SD sniedz bezdarbnieku konsultācijas un organizē apmācību, sadarbojas ar VND, NTB, 

pašvaldības izglītības iestādēm 

5. Norit cieša sadarbība ar ģimeņu ārstiem, saņem konsultācijas un rekomendācijas, kuras ir 

saistītas ar klientu veselības jautājumiem 

6. Izveidojusies laba sadarbība ar Daugavpils rajona sociālās aprūpes nodaļu, semināru, pieredzes 

apmaiņas braucienu un metodisko dienu ietvaros  

7. Palielinājās sadarbība ar pašvaldību, Naujenes pagasta deputātiem (konsultācijas, atbalsts), 

veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāju I.Miglāni, kā arī ar komitejas locekļiem,  

M.Rimicāni, kura ļoti aktīvi palīdzēja izstrādāt sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

attīstības programmu 
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8. Cieša sadarbība ar SIA „Naujenes pakalpojumu servisa” valdes priekšsēdētaju A.Elksniņu, 

klientu interešu pārstāvēšanā, sociālās palīdzības sniegšanā par komunālo pakalpojumu 

apmaksu, kuri sniedz nepieciešamās ziņas par klientiem ik mēnesi 

9. Sadarbība ar SIA „ALTA M”, A.Sadovsku  - trūcīgo ģimeņu bērnu ēdināšanas nodrošināšana 

10. Pastāvīgs darbs notiek sadarbojoties sociālajam pedagogam D.Kucanei ar bāriņtiesas 

priekšsēdētāju S.Lociku, bērnu tiesību pārkāpumu gadījumos 

11. Aktīva sadarbība ar BJC labdarības akciju ietvaros un bērnu pasākumu organizēšana 

Ziemasvētkos bērniem bāreņiem un bērniem no trūcīgam ģimenēm, daudzbērnu ģimenēm 

12. Sadarbība ar NKC direktori O.Jessi pasākumu invalīdiem un pensionāriem organizēšanā, NSK 

direktoru E.Kucinu invalīdu sporta svētku organizēšanā 

13. Sadarbība ar politiskajam partijām, kuras sniedza finansiālo atbalstu, un rezultātā ir saņemta 

Valsts mērķdotācija SD noliktavas telpu remontam 

 
 

7. PROGNOZES UN PLĀNI NĀKAMAJAM GADAM 
 

1. Izstrādāt un apstiprināt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības attīstības programmu 

plānu līdz 2015.gadam; 

2. Veikt nepieciešamās darbības sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai atbilstoši MK 

noteikumu prasībām, lai reģistrēt SPSPC sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā; 

3. Nodrošināt ZZ Dats datorprogrammas darbību „pašvaldības sociālo pabalstu 

administrēšanas informatīvā sistēma”, sociālās palīdzības klientu un sociālās palīdzības datu 

uzskaitei un apstrādei. 

4. Attīstīt aprūpes mājās pakalpojumu spektru, piesaistot brīvprātīgos, apmācot mājas 

aprūpētājus vai pieņemot aprūpētājus ar speciālu izglītību un izstrādāt Naujenes pagasta 

Sociālās aprūpes mājās nolikumu jaunā redakcijā 

5. Bezdarbnieku motivācijas celšana, nodarbības ar psihologu, motivācijas programmas 

izstrāde sociālās atstumtības riska grupām. 

6. Cieša sadarbība ar NVA, informācijas sniegšanas, bezdarbnieku kvalifikācijas 

paaugstināšanas un apmācības jautājumos. 

7. Papildus līdzekļu piesaistīšana, sociālo pakalpojumu tīkla paplašināšanai. 

8. Veikt atveseļošanas darbu ar sociālā riska ģimenēm; izveidot „Vecāku skolu”, socializācijas 

programmu „Dzīves parlaments” bērniem un jauniešiem no riska grupām un nelabvēlīgām 

ģimenēm, īpašu uzmanību pievēršot sadarbībai ar Naujenes pagasta izglītības iestādēm un 

bāriņtiesu. 
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9. Strādājot pie klientu problēmu efektīvas risināšanas un sociālo vajadzību apmierināšanas, 

pievērst vairāk uzmanības sociālās rehabilitācijas pasākumiem.  

10. Dažādu kultūras un svētku pasākumu organizēšana  

11. Sadarboties ar NVO, invalīdu biedrībām, pensionāru biedrībām u.c. organizācijām sociālās 

rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumu klāsta izveides jautājumos 

12. Informēt iedzīvotājus par veselības aprūpes un veselības veicināšanas pasākumiem un veikt 

veselības veicināšanas pasākumus, orientētus uz veselīgu dzīvesveidu (lekcijas, konferences, 

informācijas dienas pieaicinot speciālistus) 

13.  Veicināt darbinieku profesionālās izglītības (II līmeņa augstākā izglītība)iegūšanu (6 

darbinieki) un organizēt kursu, semināru, lekciju apmeklēšanu 

14. Darbinieku darba vietu aprīkošana pieņemšanas vietās 

15. Resursu lietderīga un taupīga izmantošana 

16. Pieredzes apmaiņas braucieni par sociālās palīdzības jautājumiem pie sadarbības partneriem 

ārzemēs un citos Latvijas reģionos 

 

NOBEIGUMS 

 

Nobeigumā, gribētos pateikties Naujenes pagasta padome priekšsēdētājai, administrācijai, 

deputātiem, iestāžu vadītājiem, speciālistiem un uzņēmējiem par sadarbību, sapratni un atbalstu 

strādājot mūsu iedzīvotāju labā un Sociālā dienesta kolektīvam par profesionālu darbu, patstāvīgo 

gatavību strādāt un palīdzēt cilvēkiem viņu problēmu risināšanā, par veiksmīgu sadarbību ar citām 

institūcijām sociālo problēmu risināšanā par pašaizliedzīgo darbu Naujenes pagasta iedzīvotāju 

labā.  

 Darbs grūts, sīku rūpju pilns, tas ienākas ne dienām, bet gadiem un ir patīkami redzēt, tos 

darba augļus un sasniegumus, ko centra darbinieki, strādājot vienotā komandā, kopīgiem spēkiem ir 

sasnieguši. Ir patīkami redzēt, kā darbinieki ar aizrautību ķeras klāt jauniem darbiem: programmu 

sastādīšanai, pasākumu dažādošanai, jaunu ideju īstenošanai. 

 

Sociālais darbs – ir darbs komandā - saskaņota darbība kopēja mērķa 

sasniegšanā 
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PIELIKUMI  

Pielikums Nr.1 

Sociālā dienesta struktūra 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Tabula Nr.1 

Salīdzinošā tabula par sociālās palīdzības apjomu 2005/2006.g.g. 

 

Pabalstu veids 

Pieškirti 
līdzekļi 

2005.gadā 
Ls 

Pieškirti 
līdzekļi 

2006.gadā 
Ls 

+ pārtēriņš 
- ekonomija 

Ls 

+ pārtēriņš 
- ekonomija % 

 
Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai 11500 6204 - 5296 -46 % 
Siltumenerģijas piegādes samaksai 1934 2601 + 667 +34 % 
Bērnu edināšana 6547 4368 - 2179 -33 % 
Kabatas nauda 681 439 - 242 -36 % 
Vienreizējs abalsts bērniem bāreniem 1000 795 -205 -21% 
Vienreizējs pabasts ilgdzīvotājiem 680 760 +80 +12 % 
Nestradājošām polit.represēt.personai 
braukšani pilsētas sabiedr. transportā 760 640 -120 -16 % 
Pamatdokumentu atjaunošanai 150 30 -20 -13 % 
Apbedīšanas pabalsts 370 330 -40 -11 % 
Pabalsts trūc. ģimenēm bērnu 
sagatavošana skolai 600 590 -10 -2 % 
Ziemassvetku pabalsts 409 387 -22 - 5% 
Pabalsts veselības aprūpei 1110 1903 +793 +71% 
Audžuģimenei 690 1334 +644 +93 % 
Sociālie dzīvokli 900 334 -566 -63 % 

kopā 24544 25107 + 563 + 2% 
 

 

 

 

Sociālā dienesta 
vadītāja  

Lietvede 
Vecākais sociālais 

darbinieks 

Sociālie darbinieki 

Sociālā aprūpētāja 

Aprūpētāji mājās Soc. darbinieks darbā 
ar ģimenēm un 

bērniem 

Noliktavas pārzine 

Sociālā patversme Sociālie dzīvokļi 
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Pārskata diagramma par sociālās palīdzības veidiem 

Diagramma Nr.1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pielikums Nr.2 
 

Pārskata tabula par sociālajiem pakalpojumiem  
Naujenes pagastā laika posmā no 2003.-2006.g.g. 

 

Sociālo pakalpojumu 
veidi 

2003.gadā 
ģimeņu 

(personu) 
skaits 

2004.gadā  
ģimeņu 

(personu) 
skaits 

2005.gadā  
ģimeņu 

(personu) 
skaits 

2006.gada 
ģimeņu 

(personu) 
skaits 

Sociālā patversme 7 5 8  
5 

Sociālie dzīvokli 9 14 21 8 
 

Mājas aprūpe 6 5 4  
6 

 
 
 

Pielikums Nr.3 
 
 
 

Pārskata tabula par sociālo dzīvokļu uzturēšanu laika posmā no 2004-2006g.g. 
  
 

2004.gads 2005.gads 2006.gads 
ģimeņu 

(personu) 
skaits 

Izlietotie 
līdzekļi (Ls) 

ģimeņu 
(personu) 

skaits 

Izlietotie 
līdzekļi 

(Ls) 

ģimeņu 
(personu) 

skaits 

Izlietotie 
līdzekļi 

(Ls) 

14 445 21 654 8 334 
 

 

29%

13%

21%

2%

0%

2%

6% 2%

3%

2%

9%

3%

4%
4%

Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai
Siltumenerģijas piegādes samaksai
Bērnu edināšana
Kabatas nauda
Vienreizējs abalsts bērniem bāreniem
Vienreizējs pabasts ilgdzīvotājiem
Nestradājošām polit.represēt.personai braukšani pilsētas sabiedr. transportā
Pamatdokumentu atjaunošanai
Apbedīšanas pabalsts
Pabalsts trūc. ģimenēm bērnu sagatavošana skolai
Ziemassvetku pabalsts
Pabalsts veselības aprūpei
Audžuģimenei
Sociālie dzīvokli
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Pielikums Nr.4 
 
 

 
Sociālās aprūpes iestādēs veciem cilvēkiem 

(pirktie pakalpojumi valsts aprūpes institūcijās laika posmā no 2003- 2006g.g.) 
 

 
2003 2004 2005 2006 

Institūcijas 
nosaukums Personu 

skaits 

Izlietotie 
līdzekļi 

(Ls) 

Personu 
skaits 

Izlietotie 
līdzekļi 

(Ls) 

Personu 
skaits 

Izlietotie 
Līdzekļi 

(Ls) 

Personu 
skaits 

Izlietotie 
Līdzekļi 

(Ls) 
Višķu 
sociālās 
aprūpes 
iestāde 

8 4608 6 3459 8 3010 5 3200 

Daugavpils 
sociālās 
aprūpes 
centrā 

 
1 
 

- 1 - 1 - 1 - 

Subates 
Miera namā 1 - 1 - 1 - 1 - 

Kopā       
izliet. līdz.:  4608  3459  3010  3200 

 
 

Pielikums Nr.5 
 
 

Naujenes pagasta bērni, kuri audzinās ārpus ģimenes 
 
 

2004 2005 2006 
Institūcijas 
nosaukums Personu 

skaits 
Izlietotie 

līdzekļi (Ls) 
Personu 

skaits 
Izlietotie 

līdzekļi (Ls) 
Personu 

skaits 

Izlietotie 
Līdzekļi 

(Ls) 
Naujenes bērnu 

nams 12 10745 9 4376 4 1457 

 
 

Pielikums Nr.6 
 
 

Amata 
vienību 
skaits 

Darbinieku 
skaits 

Izglītība 
augstākā 
sociālā 

Izglītība 
augstākā 

Iegūst 
sociālo 

augstāko 
izglītību 

Kvalifikācijas 
celšana (kursi, 

semināri- 
darbinieku 

skaits/reizes) 
SD SD SD SD SD SD 
9 14 1 2 5 3/9 
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