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PALĪDZĪBAS CENTRA
2007. GADA PĀRSKATS

Mēs nevaram dzīvot sev vien. Tūkstoš šėiedru vieno mūs ar līdzcilvēkiem.
Un starp šīm šėiedrām, tādām kā līdzjūtības pavedieni, mūsu darbi
darbojas kā cēlonis un tad atgriežas pie mums kā sekas.

18.Novembra ielā 392, Vecstropu ciems, Naujenes pagasts,
Daugavpils rajons, tālr./fax: 5459049, e-pasts: soc.dienests@inbox.lv
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1. SOCIĀLO PAKALPOJUMU UN SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS
CENTRA JURIDISKAIS STATUSS
Daugavpils rajona Naujenes pagastā sociālo palīdzību un pakalpojumus
pagasta iedzīvotājiem nodrošina Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
centrs, kurš savu darbību uzsāka ar 2007.gada 1.janvāri. Pamatojoties uz
25.10.2006.g. Naujenes pagasta padomes lēmuma Nr.799, ar 2007.gada
1.janvāri Naujenes pagasta sociālais dienests un sociālās aprūpes dienas centrs
„Žēlsirdība” tika reorganizēts par Naujenes pagasta sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības centru.
Naujenes pagasta Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrs ir
Naujenes pagasta padomes dibināta un tās pakĜautībā esoša publiska iestāde, ar
kuras starpniecību tiek nodrošināta likumā „Par pašvaldībām” noteikto autonomo
funkciju izpilde. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra tiesiskais
pamats ir Naujenes pagasta padomes saistošie noteikumi „Naujenes pagasta
nolikums”, „Naujenes pagasta sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra
nolikums”, likums par „Sociālo drošību”, „Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likums” un citi spēkā esošie normatīvie akti.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra darbības
īstenošanai tiek piešėirti finanšu līdzekĜi no Naujenes pagasta pamatbudžeta.
Centra grāmatvedības uzskaiti centralizēti veic Naujenes pagasta finanšu nodaĜa.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra darbu kontrolē Naujenes
pagasta padomes Sociālo un veselības jautājumu komiteja.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centram ir zīmogs ar Naujenes
pagasta ăerboĦa attēlu, iestādes pilnu nosaukumu un noteikta parauga veidlapa.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra adrese ir:
18.Novembra ielā 392, Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils rajons, LV-5413.
Tālrunis: 54-59049; e-pasts: soc.dienests@inbox
2. SOCIĀLO PAKALPOJUMU UN SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS CENTRA
FUNKCIJAS UN UZDEVUMI
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra funkcijas:

nodrošināt noteikta veida sociālo pakalpojumu sniegšanu un
sociālo palīdzību pašvaldības teritorijā dzīvojošiem krīzes situācijā
nonākušiem iedzīvotājiem, sociālā darbinieka konsultācijas un padomu
par tālāku rīcību personai, kura nespēj nodrošināt sevi (savu ăimeni)
un/vai pārvarēt esošās dzīves grūtības tikai saviem spēkiem un kurai ir
vēlēšanās mainīt savu pašreizējo dzīves situāciju;
 integrēt un rehabilitēt sociālajā vidē personas, kurām radušās
sociālās problēmas, un organizēt sociālos pakalpojumus, kas mazinātu
vai novērstu izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē un
veicinātu personu iekĜaušanos sabiedrībā;
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 nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos personām, kuras
vecuma vai funkcionālo traucējumu dēĜ to nevar nodrošināt pašas
saviem spēkiem (mājas aprūpe);
 attīstīt preventīvā darba virzienus, lai nodrošinātu iedzīvotājus ar
plaša spektra pakalpojumiem, kas veicinātu personas spējas un prasmes
atrisināt problēmas;
 veicināt alternatīvu aprūpes formu un jaunu netradicionālu metožu
attīstību.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra uzdevumi:
 nodrošināt ăimenēm (personām) viĦu vajadzībām atbilstošus
sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, palīdzēt indivīdiem un
ăimenēm risināt starppersonu un sociālās vides problēmas, sniedzot
psiholoăisku un sociālu atbalstu;
 sniegt sociālo palīdzību
trūcīgām ăimenēm
(personām),
mazaizsargātiem iedzīvotājiem, bērniem bāreĦiem, pensijas vecuma
personām, personām ar īpašām vajadzībām, novērtējot
klientu
vajadzības, materiālos un personiskos resursus;
 noteikt klientu līdzdarbības pienākumus un nepieciešamās sociālās
rehabilitācijas pasākumus;
 sniegt kvalitatīvus un daudzveidīgus sociālos pakalpojumus
invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura
traucējumiem, ăimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi
apstākĜi, bērniem bāreĦiem, audžu ăimenēm, aizbildĦiem, personām,
kuras aprūpē kādu no ăimenes locekĜiem, no ieslodzījuma vietām
atbrīvotām personām, personām, kuras cietušas no vardarbības, un
citām personu grupām, kurām tas ir nepieciešams;
 sniegt informāciju un konsultācijas personām sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības jautājumos, informēt sabiedrību par valsts un
pašvaldību sociālajiem pakalpojumiem un to saĦemšanas kārtību;
 izveidot metodisko materiālu krājumu, sistematizēt katalogu par
sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu organizēšanu;
 izstrādāt un īstenot sociālās rehabilitācijas, sociālās korekcijas un
integrācijas sabiedrībā programmas dažādām iedzīvotāju grupām;
 sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām un ar nevalstiskajām
organizācijām.
3. SOCIĀLO PAKALPOJUMU UN SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS CENTRA
DARBĪBAS REZULTĀTU POZITĪVAIS IZVĒRTĒJUMS

1. 2007. gadā 5. decembrī Latvijas Republikas Labklājības ministrijas
Sociālo pakalpojumu pārvalde izsniedza Sociālo pakalpojumu un sociālās
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palīdzības centra sociālās rehabilitācijas pakalpojumu daĜai un sociālās aprūpes
pakalpojumu daĜai sociālo pakalpojumu sniedzēja reăistrācijas apliecību.
2. 2007. gadā tika izstrādāta un apstiprināta Naujenes pagasta Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības centra sociālās palīdzības un attīstības
programma 2007.-2015. gadam.
3. 2007. gada 25. aprīlī ar Naujenes pagasta padomes lēmumu tika
apstiprināts Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra nolikums ar jaunu
struktūru. Ieviestas jaunas sociālā darbinieka likmes.
4. Centru iepazīšanās vizītē apmeklēja 2007. gada 6. februārī Latvijas
Pašvaldību savienības žurnāla „Logs” redaktore Gunta Klismeta, kura iepazinās
ar veselības skolas programmu, kuru varēja vērot psiholoăes Viktorijas Grišinas
un viĦas komandas organizētajās nodarbībās, un 2007. gada 1. jūnijā Naujenes
pagastā notika Latvijas pašvaldību izpilddirektoru sanāksme, kuras dalībnieki
ciemojās Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrā, lai iepazītos ar
rehabilitācijas un integrācijas individuālo programmu „Veselības skola”.
5. Visa gada laikā veiksmīgi turpinājās „Veselības skolas” nodarbības un
uzstāšanās, līdz ar to reklamējot sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Latgales
reăionā, piedalīšanās festivālā „Augšdaugava”, pasākums vecāka gada gājuma
cilvēkiem „Zelta rudens”, Ziemassvētku pasākums vientuĜiem pensionāriem.
6. Vokālais ansamblis „Pīlādzītis” 2007.gadā atzīmēja 10gadu jubileju.
Vokālais ansamblis „Pīlādzītis” sniedza atskaites koncertu lielākajos Naujenes
pagasta ciemos.
7. 2007.gadā 26.martā tika organizēta un reăistrēta biedrība „Nika”
8. Lai operatīvāk un kvalitatīvāk sniegtu pakalpojumus, tika iegādāts
autotransports, tai skaitā domāts cilvēku ar īpašām vajadzībām pārvadāšanai.
9. Uzlabojās materiāli tehniskā bāze, proti, centra ēka apgādāta ar
ugunsdrošības un apsardzes signalizāciju, veikts sociālā darbinieka kabineta
remonts, iegādātas jaunas, ērtas mēbeles.

4. SOCIĀLO PAKALPOJUMU UN SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS CENTRA
FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrs tiek finansēts no
Naujenes pašvaldības budžeta līdzekĜiem. Finansiālo un saimniecisko darbību
veic saskaĦā ar ieĦēmumu - izdevumu tāmi, kuru apstiprina Naujenes pagasta
padome un atbildīgā persona ir Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra
direktore Solvita Lazdāne.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra ieĦēmumu-izdevumu
tāme.
Naujenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra 2007.gada
ieĦēmumu – izdevumu tāme ir plānota kopsummā Ls 74817. Faktiski izlietoti
līdzekĜi - Ls 73807, t.sk.: finansējums no Naujenes pagasta pašvaldības budžeta 6

Ls 73117, maksas pakalpojumi - Ls 690.No maksas pakalpojumiem saĦemtie
līdzekĜi ir novirzīti inventāra iegādei.
Iestādes izdevumu budžeta vidējais pieaugums laika posmā no 2006.
līdz 2007. gadam ir 13%. Iestādei piešėirtie pašvaldības budžeta līdzekĜi
pārskata gadā ir palielinājušies, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Pieaugums
saistīts ar darbinieku atalgojuma paaugstināšanu un cenu par komunālo
pakalpojumu palielināšanos, kā arī ar autotransporta iegādi. (Diagramma Nr.1
atspoguĜo sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra izdevumu sadalījumu
par 2007.gadu.)
Vislielākais īpatsvars - 62.3% - bija darbinieku darba samaksai un
VSAOI. Salīdzinot ar 2006. gadu, atalgojumam no pašvaldības budžeta
piešėirtie līdzekĜi 2007.gadā palielinājās par 13%. 2007.gadā sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības centra darbinieku vidējā mēneša darba alga
bija 193 Ls.
Iestādes ēku un telpu uzturēšanai izdevumi sastādīja Ls 11155. 2007.gadā
uzstādīta ugunsdrošības un apsardzes signalizācija un veikta elektroinstalācijas
ierīkošana par summu Ls 3516.
Sociālās funkcijas nodrošināšanas izpildei izlietoti Ls 4041, t.sk. sociālo
darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai, transporta pakalpojumiem, biroja
precēm, komandējuma izdevumiem.
Iestādes pamatkapitāla veidošanai 2007.gadā bija piešėirti Ls 12132 un
iegādāts datorkomplekts un Volkswagen-LT35 markas automašīna. Automašīna ir
aprīkota ar 8 sēdvietām un ir pielāgota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Naujenes SPSPC izdevumi 2007.gadā
Diagramma Nr. 1
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Sociālo pabalstu izdevumu tāme:
2007.gadā sociālajiem pabalstiem trūcīgiem iedzīvotājiem tika izlietota
summa Ls 25096 apmērā, kas salīdzinājumā ar 2006.gadu ir par Ls 120 lielāka.(
skat. pielikumā Nr. 3)
Pamatojoties uz datu analīzi, var secināt, ka ir samazinājies pabalsts
garantētā minimālā ienākuma līmeĦa nodrošināšanai, kurš 2007.gadā bija Ls
4150, kas salīdzinājumā ar 2006.gadu ir par Ls 1923 vai 32% mazāk. To, ka
līdzekĜu izlietojuma rādītājs šajā pabalstu veidā ir samazinājies, var izskaidrot ar
to, ka ir stabilizējusies Latvijas Republikas ekonomika, palielinājušās darba algas
dažādās darbības sfērās un ir samazinājies bezdarba līmenis.(skat. pielikumā Nr.
4)
Sakarā ar siltumenerăijas pakalpojumu tarifu pieaugumu un arī klientu
daudzuma pieaugumu, kuriem nepieciešams šis pabalsta veids, ir palielinājušās
pabalstu summas komunālo maksājumu apmaksai, kas 2007.gadā bija Ls 4345, un
tas ir par Ls 1744 vai 67% vairāk nekā iepriekšējā gadā. (skat. pielikumā Nr. 5)
Ls 9667 tika izlietots citiem pabalstu veidiem, kas ietver sevī pabalstus
veselības aprūpei, pabalstus ēdināšanai bērniem, pabalstus bērniem bāreĦiem,
pabalstus kancelejas preču iegādei, pabalstus Ziemassvētkos, pabalstus
ilgdzīvotājiem un citus.
Sociālo pabalstu izmaksu salīdzinošā analīze ir norādīta pielikumā.( skat.
pielikumā Nr. 3).
2007.gadā tika ieviesti jauni pabalstu veidi: pabalsti transporta
pakalpojumu segšanai dzīvības apdraudējumā nonākošai personai, pabalsti
dzīvojamās telpas remontam, pārējie pabalsti un palīdzība.
Sociālais centrs arī sniedz sociālo palīdzību izīrējot sociālos dzīvokĜus, un
piešėir pabalstus īres un komunālo maksājumu daĜējai apmaksai.
2007.gadā sociālajos dzīvokĜos uzturējās 7 trūcīgās personas (2006. gadā- 8
personas) un komunālie maksājumi tika segti Ls 242 apmērā, kas salīdzinājumā ar
2006.gadu ir par Ls 92 mazāk.
Energoresursu
un komunālo
pakalpojumu
izlietojums
sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības centrā notiek saskaĦā ar izstrādātajiem un
apstiprinātajiem limitiem, ievērojot ekonomijas pasākumus, kuru rezultātā
izlietošanas limiti 2007. gadā ir ievēroti, izĦemot elektrību, kur patēriĦš par
gadu Ls 45. (Diagramma Nr.2)
Elektrības limitu pieaugums no 2006.gada līdz 2007.gadam ir 114% .
Telefona pakalpojumu izmaksas samazinājās par 5% sakarā ar veiktajiem
ekonomijas pasākumiem. Siltumenerăijas limiti 3 gadu laikā ir ievēroti, un
patēriĦš ir samazinājies par 5%.
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Naujenes SPSPC limitu izlietošana par 2005.-2007. gadu
Diagramma Nr. 2
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Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra piešėirtais finansējums
bija labvēlīgs, vērsts uz attīstību un tika izlietots efektīvi un racionāli. 2007.gada
budžets veicināja sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra sniegto
pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu, materiāli tehniskās bāzes palielināšanu
un uzturēšanu.
5.SOCIĀLO PAKALPOJUMU UN SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS
CENTRA STRUKTŪRA
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra struktūru veido šādas
daĜas:
-

sociālās palīdzības daĜa;
sociālās aprūpes daĜa;
atbalsta daĜa ăimenēm ar bērniem;
rehabilitācijas daĜa;
saimniecības daĜa. (skat. pielikumā Nr.1)
5.1. SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS DAěA

2007. gada Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra darbs tika
virzīts uz sociālās palīdzības paplašināšanu trūcīgiem un mazaizsargātiem
iedzīvotājiem.
Sociālās palīdzības daĜā strādā divi sociālie darbinieki Alla Livčāne un
Vera Pilāte, kuras pieĦem klientus, pieĦem iesniegumus par sociālā pabalsta
piešėiršanu, novērtē klientu vajadzības, sociālo problēmu, materiālos un
personiskos resursus, apseko klientu dzīvesvietu un novērtē situāciju, sastāda
vienošanās ar klientu, aprēėina GMI pabalstu, organizē līdzdarbības pienākumu
9

veikšanu, konsultē iedzīvotājus sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu
jautājumos.
Sociālie darbinieki 2007.gadā:
- sniedza konsultācijas
sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības
jautājumos - 1456 personām;
- pieĦemti 723 iesniegumi par sociālās palīdzības piešėiršanu (kas par 173
mazāk nekā 2006.gadā);
-aizpildītas 154 iztikas līdzekĜu deklarācijas;
-sastādīti 167 apsekošanas akti, 115 – atzinumi;
- tika piešėirts mantiskais pabalsts apăērbu, apavu un sadzīves priekšmetu
veidā
- 125 ăimenēm.
5.2.

SOCIĀLĀS APRŪPES DAěA

Sociālās aprūpes daĜā strādā sociālais aprūpētājs un aprūpētāji mājās, kuri
- nodrošina aprūpi mājās personu dzīvesvietā, kuriem ir objektīvas grūtības
aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēĜ;
- nosaka nepieciešamā pakalpojuma saturu un apjomu;
- organizē personu ievietošanu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijās;
- informē klientus par tehniskajiem palīglīdzekĜiem;
- mājās aprūpētāju darbu koordinē sociālā aprūpētāja, kura apkopo
informāciju par vientuĜiem cilvēkiem, invalīdiem, pensionāriem un citu
grupu personām un sniedz palīdzību aprūpes mājās pakalpojumu
noformēšanai.
Sociālās aprūpes daĜas darbu koordinē sociālā aprūpētāja JeĜena Kokina.
2007. gadā mājas aprūpes pakalpojumu saĦēma 14 personas, kas ir par 8
personām vairāk nekā 2006. gadā. Aprūpes mājās darbība Naujenes pagastā tiek
finansēta no pašvaldības līdzekĜiem. No pašvaldības budžeta līdzekĜiem šim
mērėim tika izmantoti Ls 2654,00. Kopā mājās tiek aprūpētas 14 personas, no
kurām 6 invalīdi, un pārējās pensijas vecuma personas. Aprūpi mājās nodrošina 7
mājās aprūpētāji. Sociālās aprūpes daĜā ir 3 brīvprātīgie, kuri sniedza
pakalpojumus - 3 personām.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības datu bāzē uz 2007. gadu
uzskaitē ir 255 cilvēki ar īpašām vajadzībām un 63 vientuĜie pensionāri.
Paveiktais darbs 2007. gadā:
- 5 personas ievietotas ilgstošas sociālās aprūpes iestādē (no tiem 2 personas
vispārīga tipa pansionātā un 3 personas garīgi slimām personām), jo
nepieciešamo pakalpojumu apjoms pārsniedza aprūpes mājās pakalpojumu
spektru;
- 15 personas pieteiktas rindā uz sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem (no
tiem 6 personas ar īpašām vajadzībām un 9 personas pensionāri);
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-

14 personas - pensionāru un vientuĜo personu apsekošana slimnīcā;
8 personas – nodrošinātas ar tehniskajiem palīglīdzekĜiem;
10 personas - nogādātas medicīnas iestādēs;
2 personas - darbs ar klientu radiniekiem par to, lai nodrošinātu savu
vecāku aprūpi, vecāku nogādāšana pie bērniem ăimenes aprūpē;
5 personas -pārstāvētas klientu intereses pie psihiatra;
12 personas - pārstāvētas klientu intereses pie ăimenes ārstiem;
22 personas – pārstāvētas klientu intereses VSAA;
6 personas - pārstāvētas intereses psihoneiroloăiskajā slimnīcā;
3 personas – pārstāvētas intereses narkoloăiskajā slimnīcā;
9 personas – apsveikšana sociālās aprūpes iestādēs.
5.3.

ATBALSTA DAěA ĂIMENĒM AR BĒRNIEM

Naujenes pagastā liela uzmanība tiek veltīta ăimenēm ar bērniem, kurām ir
radušās sociālās problēmas.
Atbalsta daĜā ăimenēm ar bērniem strādā sociālais pedagogs:
- sniedz sociālo, psiholoăisko un morālo atbalstu un palīdzību ăimenēm ar
bērniem un jauniešiem, kurās ir sociālās un psiholoăiskās problēmas;
- veic sociālo darbu ar ăimenēm, kurās vecākiem atĦemtas aprūpes tiesības,
aizbildĦiem un audžuăimenēm;
- veicina ăimenes dzīves kvalitātes uzlabošanu, iekĜaušanos sadarbībā;
- izglīto vecākus pozitīva ăimenes modeĜa veidošanai un ăimenes normālai
funkcionēšanai.
2007. gadā sociālā pedagoga uzmanības lokā atradās:
- trūcīgās ăimenes – 26;
- riska ăimenes – 34;
- daudzbērnu ăimenes – 32;
- ăimenes, kuras audzina bērnus ar īpašām vajadzībām – 13.
Atbalsta daĜa ăimenēm ar bērniem 2007. gadā paveiktais ir:
- izveidots informatīvais buklets;
- noorganizēts Jaungada pasākums daudzbērnu ăimenēm, trūcīgām ăimenēm,
bērniem bāreĦiem, bērniem ar īpašām vajadzībām;
- veiktas regulāras ăimeĦu apsekošanas;
- 5 ăimenēm tika sastādītas sociālās rehabilitācijas programmas.
Galvenokārt nelabvēlīgo ăimeĦu problēma ir zems dzīves materiālais
līmenis, vecāku alkohola lietošana ăimenē, ko vēl vairāk veicina bezdarbs vai
vispār nevēlēšanās strādāt un mainīt kaut ko savā dzīvē. Vērojams, ka nelabvēlīga
ăimene veidojusies gadu gaitā alkoholisma, zemas izglītības līmeĦa, vienaldzības,
morālās degradācijas dēĜ, sociālās infantilitātes, arī pieraduma dēĜ pie sociālās
palīdzības iepriekšējos gados.
Atbalsta daĜas darbam ăimenēm ar bērniem galvenais uzdevums ir
palīdzēt un radīt labvēlīgus apstākĜus, lai Ĝautu ăimenei pašai rūpēties, un veicināt
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tās locekĜu attīstību un funkcionēšanu. Tādējādi tiktu stiprinātas ăimenes spējas
regulēt pašai savu dzīvi, un ăimenes locekĜi spētu sniegt viens otram nepieciešamo
palīdzību un atbalstu.
Efektīvu problēmu risināšanai sociālais pedagogs cieši sadarbojas ar
Naujenes pagasta bāriĦtiesu un izglītības iestādēm.
Par sociālo pedagogu 2007. gadā strādāja Daina Kučāne, kura izstrādāja
programmas:
- „Vecāku skola” – efektīvs informatīvo nodarbību cikls, kas palīdz
vecākiem uzlabot zināšanas bērnu aprūpē un audzināšanā,
- Sociālās rehabilitācijas un integrācijas programmu bērniem un jauniešiem
„Dzīves parlaments” – attīsta pašapziĦu spēju darboties un sadarboties,
pašiniciatīvu ,atbildību, dzīves prasmes, pieredzi.
Bet tā kā ar Dainu Kučāni tika pārtrauktas darba tiesiskās attiecības,
programmas netika īstenotas. 2008. gadā plānots realizēt augstākminētās
programmas.
5.4.

REHABILITĀCIJAS DAěA

Šajā daĜā strādā psihologs – Viktorija Grišina, divi sociālie darbinieki –
Olga DunaĜska un Oksana Markova, trenažieru zāles pārzine – Inese Poga, vokālā
ansambĜa vadītājs – Vjačeslavs Petrovs, floristikas pulciĦa vadītāja – Ausma
IĜjičova.
Rehabilitācijas daĜa nodrošina:
- sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kas vērsti uz sociālās funkcionēšanas spēju
atjaunošanu vai uzlabošanu;
- personām un ăimenēm psihosociālo palīdzību;
- iespēju iesaistīties fiziskās un garīgās aktivitātēs, organizēt nodarbības, kas
veicina intelektuālo spēju, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika
pavadīšanas iespējas; kā arī organizē atbalsta grupu nodarbības vai individuālās
nodarbības, nepieciešamības gadījumā pieaicinot speciālistus.
Rehabilitācijas pakalpojumu veidi:
- sociālās rehabilitācijas un integrācijas sabiedrībā kompleksā programma
„Veselības skola”;
- interešu pulciĦi: vokālais ansamblis „Pīlādzītis” un floristikas pulciĦš;
- trenažieru zāles apmeklējums (maksas pakalpojums).
Jau no 2003.gada ar lielu efektivitāti darbojas psiholoăes V.Grišinas
autorprogramma „Veselības skola”, kas tika apstiprināta ar Naujenes pagasta
padomes lēmumu 2006.gadā. Sociālās rehabilitācijas un integrācijas sabiedrībā
kompleksā programma “Veselības skola”- tā ir rehabilitācijas un integrācijas
programma, kuras darbība balstās uz psihohigiēnu; tās galvenais mērėis ir
psihiskās veselības uzlabošana, kas ved pie fiziskās veselības stiprināšanas
kopumā...-ėermeĦa un dvēseles harmonija!
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2007. gada beigās „Veselības skolā” aktīvi darbojās 43 cilvēki, bet kopumā
sociālās rehabilitācijas un integrācijas sabiedrībā komplekso programmu
“Veselības skola” ir apmeklējuši 56 cilvēki, no kuriem 10 cilvēki ir integrējušies
sabiedrībā: 9 cilv. ir atraduši darbavietu un 1 cilv. ir atradis dzīves biedru.
„Veselības skolas” nodarbības notiek Vecstropu (SPSPC) un Lociku (NKC)
ciemā, kā arī 2007.gadā tika organizēts transports Naujenes ciema grupai uz
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centru, jo Naujenes ciemā nav
atbilstošu telpu nodarbībām.
Programmas „Veselības skolas” teātra terapijas nodarbību ietvaros tika
iestudētas divas daĜas ě.Filatava „Pasaka par strēlnieku Fedotu...”. Ar pirmo šīs
pasakas daĜu programmas dalībnieki 2006.g. un 2007.g. uzstājās un priecēja
skatītājus 13 reizes; tie bija gan Naujenes pagasta, gan arī Latgales reăiona
skatītāji. Ar šīs pasakas otro daĜu (turpinājumu) „Veselības skolas” dalībnieki
priecējuši skatītājus 3 reizes, jo šī pasakas daĜa ir divreiz garāka par pirmo un
prasa no pensionāriem daudz lielāku piepūli; kā arī nevar skatītājiem parādīt
pasakas vidu, vispirms ir jāsāk ar sākumu- pirmo daĜu.

Ir jāatzīmē, ka 2007.gada decembrī „Veselības skolas” dalībnieki sniedza
savu palīdzības roku „Eglīšu iedegšanas” pasākumos Naujenes pagasta lielākajos
ciemos, kur rādīja iedzīvotājiem O.Markovas sacerēto teatralizēto uzvedumu, tā
sniedzot cilvēkiem sajūtu par gaidāmajiem Ziemassvētkiem un Jauno gadu.
Balstoties uz šo programmu, tās dalībnieki, un tieši
Boleslavs Purmalis, 2007.gada 26.martā organizēja un
reăistrēja biedrību “Nika”, kuras galvenais mērėis ir veidot
vidi, kas veicinātu pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām iespēju izglītoties un celt pašapziĦu. Sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu daĜas darbinieki un dalībnieki
cieši sadarbojas ar biedrību “Nika”.
Biedrības „Nika” priekšsēdētājs
Boleslavs Purmalis
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Biedrības „Nika” dalībnieki šogad pirmo reizi piedalījās Starptautiskajā
tautas mākslas festivālā „Augšdaugava” ar saviem māla izstrādājumiem, kas tika
sagatavoti programmas „Veselības skolas” māla veidošanas nodarbībās.
Sociālās rehabilitācijas un integrācijas sabiedrībā kompleksās programmas
“Veselības skolas” darbinieki un dalībnieki cieši sadarbojas ar Daugavpils pilsētas
pensionāru apvienību „Krona”.
Vokālais ansamblis „Pīlādzītis”, kura vadītājs ir profesionāls mūziėis
Vjačeslavs Petrovs, 2007.gada jūnijā atzīmēja savu 10 gadu jubileju. Tuvojoties
šiem svētkiem, VA „Pīlādzītis” sniedza atskaites koncertu, veltītu savai 10gadu
jubilejai, lielākajos Naujenes pagasta ciemos: Naujenē, Kraujā, Vecstropos; un
Naujenes Kultūras centrā Locikos sniedza
grandiozu gala-koncertu. Šajā laika posmā ir
izveidojies stabils dalībnieku kolektīvs, kas
aktīvi iesaistās ne tikai iestādes darbā, bet
piedalās arī pagasta un rajona organizētajos
pasākumos. Vokālā ansambĜa repertuārs ir
Ĝoti plašs, izpilda dziesmas latviešu, krievu,
ukraiĦu, latgaliešu un baltkrievu valodā.
Vokālais ansamblis „Pīlādzītis”

Floristikas pulciĦš darbojas jau vairākus gadus, un tā vadītāja ir aktīviste
pensionāre Ausma IĜjičova. Šobrīd Ausma strādā brīvprātīgi. Šī pulciĦa
dalībnieces sniedz palīdzības roku ēkas noformēšanā, dažādu pateicības dāvanu
sagatavošanā SPSPC rīkotajos pasākumos.
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu daĜa sniedz arī tādu maksas
pakalpojumu kā trenažieru zāles apmeklējumu, kur pensionāriem un cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām darbojas atlaides sistēma. Diemžēl apmeklētāju skaits un līdz
ar to arī ienākumi salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir samazinājušies (2006.g.- 37
klienti un Ls 90,60 ienākumu, bet 2007.g.- 26 klienti un Ls 60,30 ienākumu). To
var izskaidrot ar to, ka maksa par trenažieru zāles apmeklēšanu palielinājās, bet
zālē nekas nemainījās- netika iegādāti jauni kvalitatīvāki trenažieri, kā arī
trenažieru zāles telpā ir nepieciešams veikt remontu.
Rehabilitācijas daĜas darbinieki pastāvīgi organizē arī kultūras pasākumus
pagasta iedzīvotājiem; pasākumu pārskatu par 2007. gadu (skat. pielikumā Nr. 2).
5.5.

SAIMNIECĪBAS DAěA

Saimniecības daĜas darbinieki nodrošina centra tehnisko un saimniecisko
procesu funkcionēšanu, kas ietver celtniecības, galdniecības, santehnikas,
autotransporta, elektroapgādes un siltumapgādes jautājumus, telpu sanitāro tīrību ,
teritorijas uzkopšanu, apzaĜumošanu, labiekārtošanu un citus jautājumus.
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2007. gada beigās tika iegādāta automašīna centra vajadzībām, lai sniegtu
kvalitatīvu klientu apkalpošanu
un lai kvalitatīvāk varētu risināt klientu
problēmas.
Saimniecības daĜā funkcionē lietotu apăērbu, sadzīves priekšmetu, lietotu
apavu noliktava, kur trūcīgās ăimenes, mazaizsargātās un maznodrošinātās
ăimenes (personas) var vērsties pēc mantiskā pabalsta.
6. DARBS AR PERSONĀLU
2007.gadā Naujenes pagasta padome par Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības centa direktori iecēla Solvitu Lazdāni.
Kopējais darbinieku skaits 2007.gadā bija 23 cilvēki. Lai sniegtu kvalitatīvus
pakalpojumus klientiem, sociālie darbinieki aktīvi apmeklē seminārus,
konferences, lekcijas.
Darbinieki gada laikā ir apmeklējuši šādus seminārus:
- Seminārs „Mākslas terapija”; (O.Markova, I. Poga)
- Seminārs „Riska faktoru novērtēšanas kritēriji nelabvēlīgās ăimenēs”;
(A. Livčāne)
- Seminārs „Kvalitatīvu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana”;
(A. Livčāne)
- Seminārs „Sociālās rehabilitācijas plāna izstrāde un realizācija, palīdzot
riska ăimenēm”; (V. Pilāte)
Četri sociālie darbinieki paaugstina savu kvalifikāciju, iegūstot augstāko
sociālo izglītību Psiholoăijas augstskolā un augstskolā „Attīstība”.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra kolektīvs bija pieredzes
apmaiĦas braucienā Daugavpils Sociālo lietu pārvaldē, kur sociālie darbinieki
iepazinās ar lietu pārvaldes struktūru un uzdevumiem, darba virzieniem,
sniegtajiem pakalpojumiem un palīdzības veidiem, kā arī ar darbības metodēm.
Darbinieku sadalījums pa vecuma un dzimuma grupām
Vecuma grupa
Darbinieku
skaits
Dzimums

Līdz
25 gadiem

Līdz
30 gadiem

Līdz
40 gadiem

Līdz
50 gadiem

Vairāk par
50 gadiem

1

3

5

4

10

siev.

siev.

4 siev., 1 vīr.

siev.

9 siev., 1 vīr.

2007. gada periodā tika reorganizēts Sociālais dienests un SADC
„Žēlsirdība” un rezultātā tika izveidots Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
centrs, sakarā ar to tika samazināts amatu vietu skaits: sociālās dienesta vadītājas
1.0 likme, SADC „Žēlsirdība” psihologa konsultanta 0.5 likmes, SADC
„Žēlsirdība” pulciĦa skolotāja 2.0 likmes, sociāla dienesta vecākā sociālā
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darbinieka 1.0 likme. Samazināšanas laikā darbinieki netika atbrīvoti no darba, bet
katram bija piedāvāts cits darbs.
2007. gadā Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centram bija
iegādāta automašīna, tika izveidota Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
centra automobiĜa vadītāja likme un pieĦemts darbā automobiĜa vadītājs.
Darbinieku labklājībai un materiālajai stimulēšanai ir izstrādāti un darbojas
Darba koplīgums un darba samaksas un sociālo garantiju nolikums.
2007. gadā tika prēmēti ar naudas balvām un izteiktas rakstiskas pateicības
Naujenes pagasta Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra ansambĜa
vadītajam un 8 ansambĜa „Pīlādzītis” dalībniekiem par profesionālo muzikālo un
aktīvu darbību integrācijas jautājumu risināšanā, Naujenes pagasta popularizēšanu,
dažādu tautu tradīciju saglabāšanu, draudzības stiprināšanu, aktīvu sabiedrisko
darbību un sakarā ar ansambĜa 10 darbības gadu jubileju.

7.

KOMUNIKĀCIJA UN SADARBĪBA AR SABIEDRĪBU

 Ikmēneša informācijas sagatavošana un iesniegšana informatīvajam
biĜetenam „Naujenes vēstis” un informācijas pilnveidošana par sociālo
palīdzību un pakalpojumiem Naujenes pagasta mājas lapā.
 Izveidojusies laba sadarbība ar Daugavpils rajona Sociālās aprūpes
nodaĜu semināru, pieredzes apmaiĦas braucienu un metodisko dienu
ietvaros.
 Pastāv cieša sadarbība ar valsts institūcijām: Nodarbinātības valsts
aăentūru, Valsts probācijas dienestu, Valsts sociālās apdrošināšanas
aăentūru, Valsts obligāto veselības aăentūru, Valsts
policiju u.c.
 Pastāv cieša sadarbība ar Naujenes pagasta
pašvaldības iestādēm: izglītības iestādēm, bāriĦtiesu,
bērnu jauniešu centru, Naujenes kultūras centru,
Naujenes sporta klubu, SIA „Naujenes pakalpojumu
serviss” u.c. Īpašu atsaucību invalīdu vidū ir ieguvuši
jau par tradīciju kĜuvušie sporta svētki cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām, kurus sadarbībā ar Naujenes
sporta kluba jūlijā organizē Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības centrs.
 Palielinājās sadarbība ar pašvaldību, Naujenes pagasta deputātiem,
veselības jautājumu komiteju.
8.

PROGNOZES UN DARBA PLĀNI NĀKAMAJAM GADAM

Veikt darbu saskaĦā ar izstrādāto un apstiprināto Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības attīstības programmu:
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 veikt nepieciešamās darbības sociālo pakalpojumu kvalitātes
uzlabošanai atbilstoši Ministru kabineta noteikumu prasībām;
 attīstīt aprūpes mājas pakalpojumu spektru, piesaistot brīvprātīgos,
apmācot mājas aprūpētājus vai pieĦemot aprūpētājus ar speciālu
izglītību, un veikt grozījumus Naujenes pagasta Sociālās aprūpes
mājas nolikumā;
 Naujenes pagasta Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra
informatīvā bukleta izstrādāšana par sociālo palīdzību un sociālajiem
pakalpojumiem;
 iegādāties jauno datorprogrammu klientu un sociālās palīdzības datu
uzskaitei un apstrādei un apmācīt sociālos darbiniekus;
 veikt pieredzes apmaiĦas braucienus darbinieku profesionālās darbības
paaugstināšanai;
 materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana un darbinieku darba vietu
aprīkošana;
 sociālo garantiju izstrādāšana Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības centra darbiniekam.
Naujenes pagasta Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra vadītāja
izsaka pateicību Naujenes pagasta priekšsēdētajai, administrācijai, deputātiem,
iestāžu vadītajiem, speciālistiem un uzĦēmējiem par sadarbību, sapratni un
atbalstu, strādājot mūsu iedzīvotāju labā. Īpaši pateicas Sociālo un veselības
aprūpes jautājumu komitejas priekšsēdētājai un komitejas locekĜiem, kā arī
sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra kolektīvam par profesionālo
darbu, pastāvīgo gatavību strādāt un palīdzēt cilvēkiem viĦu sociālo problēmu
risināšanā.
Sociālais darbs – ir darbs komandā – saskaĦota darbība, kopējā mērėa
sasniegšanā.
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Pielikums Nr. 2
Pasākumu pārskats par 2007. gadu
Pasākuma nosaukums un
norises vieta
Vokālā ansambĜa „Pīlādzītis” Jaungada
koncerts Vecstropu ciemā
Ziemassvētku pasākums pensionāriem
Dubnā.
„Veselības skolas” teatralizētais uzvedums
„Pasaka par strēlnieku Fedotu...” (1.daĜa)
Masku balle cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
„Brīnumu balle”
NKC,Lociki
Teatralizēts pasākums „MeteĦi”
Židino ciems
Teatralizēts pasākums „MeteĦi”
Kraujas ciems

Norises datums un
laiks

Apmeklētāju skaits

02.01.07.
plkst. 16:30
11.01.07.
plkst.13:00

12.01.07.
plkst.11:00
13.02. 07.
plkst.11:00
15.02.07.
plkst.16:00

13
15

69

51
13

Teatralizēts pasākums „MeteĦi”
Vecstropu ciems

16.02.07.
plkst.15:00

„Veselības skolas” pasākums: „Mana
integrācija sabiedrībā”
NKC, Lociki
Pasākums veltīts Naujenes pagasta
vecmāmiĦām „VecmāmiĦu diena”
SPSPC, Vecstropi.
Pieredzes apmaiĦas pasākums- Daugavpils
pilsētas pensionāri ciemos pie „Veselības
skolas”, SPSPC
Pieredzes apmaiĦas izbrauciens ar
„Veselības skolu” uz Rēzekni- „Veselības
skolas” prezentācija, teatralizētais uzvedums.
Pasākums „Nāc nākdama, Lielā diena!”,
SPSPC.

20.02.07.
plkst.11:00
.
14.03.07.
plkst.11:00

19

29.03.07.
plkst. 11:00

30

09.04.07.
plkst. 13:00

19

Narkoloăiskās nodaĜas vadītāja, sertificēta
ārsta-narkologa
Mihaila Ražukova
lekcija Naujenes pagasta iedzīvotājiem

10.04. 07.
plkst. 15:30,
11.04.07.
plkst.15:00

65

65

30

12

„Atkarība no alkohola un narkotikām”

Naujenes pagasta iedzīvotāju tikšanās ar
vadību. Sapulces tēmas:
-Naujenes pagasta attīstības programma līdz
2011.gadam;
-Naujenes pagasta teritorijas plānojuma
grozījumi no 2004.-2015.gadam;
-Naujenes pagasta vides pārskats.

12.04.07.
plkst.10:00

14

„Veselības skolas” teatralizētais uzvedums
„Pasaka par strēlnieku Fedotu...” (1.daĜa)
BJC, Krauja
Vokālā ansambĜa „Pīlādzītis” 10 gadu
jubilejas atskaites koncerts
SPSPC, Vecstropu ciems
Pasākums „Nacisma sagrāves un Otrā
pasaules kara upuru piemiĦas dienai”.

18.04.07.
plkst. 17:00

25

27.04.07.
plkst. 16:30

30

08.05. 07.
plkst. 11:00

38

Starptautiskais pūtēju orėestru saiets
„Lai skan taure”
Vecstropi

04.05.07.
plkst.12:00

25

VA „Pīlādzītis” 10 gadu jubilejas atskaites
koncerts Naujenē.

11.05.07.
plkst. 17:00

28

VA „Pīlādzītis” 10 gadu jubilejas atskaites
koncerts Kraujā.

18.05.07.
plkst. 16:30

23

„Veselības skolas” piedalīšanās festivālā
„Augšdaugava”.

26.05.07.
plkst.12:00

21

Pieredzes apmaiĦas pasākums, Latvijas
novadu izpilddirektoru vizīte- „Veselības
skolas” prezentācija, SPSPC.
„Veselības skolas” pasākums „Mana
integrācija sabiedrībā”
NKC, Lociki
VA „Pīlādzītis” 10 gadu jubilejas atskaites
koncerts Locikos.

01.06.07.
plkst.15:20

15

04.06.07.
plkst.11:00

60

08.06.07.
plkst. 16:00

90

Pieredzes apmaiĦas pasākums ar pensionāru
apvienības „Krona” pārstāvjiem, SPSPC

11.06.07.
plkst.10:00

10

Dabas terapija ar „Veselības skolas”
dalībniekiem.

20.06.07.
plkst 12:00

16

Dabas terapija ar „Veselības skolas”
dalībniekiem.

26.06.07.
plkst 11:00

16

Tikšanās ar pensionāru apvienības „Krona”
pārstāvjiem.

11.07.07.
plkst.10:00

8

Dabas terapija ar „Veselības skolas”
dalībniekiem.

24.07.07.
plkst.10:00

15

Pasākums „Sporta svētki” cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām Vecstropu ciemā

12.07.07.
plkst. 11:00

52

Dabas terapija ar „Veselības skolas”
dalībniekiem.

15.08.07.
plkst. 11:00

14

Pasākums vecāka gada gājuma cilvēkiem
„Zelta rudens”.

02.10.07.
plkst. 11:00

71

„Veselības skolas” teatralizētais uzvedums
skolotāju dienai veltītajā pasākumā
„Skolotājs 2007”
Piedalīšanās pasākumā, kas veltīts O.Stroka
darbībai, NKC

04.10.07.
plkst. 15:00

15

17.10.07.
plkst. 11:00

30

Uzstāšanās ar „Veselības skolas” teatralizēto
uzvedumu Daugavpils cietumā.

30.10.07.
plkst. 11:00

14

VA „Pīlādzītis” koncerts Višėu pansionātā

16.11.07.
plkst. 10:30

7

Eglītes iedegšanas pasākums Naujenē.
„Veselības skolas” teatralizētais uzvedums

12.12. 07.
plkst. 16:00

15

Eglītes iedegšanas pasākums Vecstropos.
„Veselības skolas” teatralizētais uzvedums

12.12. 07.
plkst. 18:00

15

Eglītes iedegšanas pasākums Kraujā.
„Veselības skolas” teatralizētais uzvedums

13.12. 07.
plkst. 17:00

15

Eglītes iedegšanas pasākums Vecstropos
(CeĜinieks)
„Veselības skolas” teatralizētais uzvedums

13.12. 07.
plkst. 18:00

15

Eglītes iedegšanas pasākums Locikos.
„Veselības skolas” teatralizētais uzvedums

13.12. 07.
plkst. 19:00

15

Ziemassvētku pasākums vientuĜiem
pensionāriem

27.12. 07.
plkst. 11:00

40

Ziemassvētku pasākums ar „Veselības
skolas” dalībniekiem.

28.12. 07.
plkst. 10:30

25

Pielikums Nr. 3
Naujenes pagasta 2007. gada sociālo pabalstu
trūcīgiem iedzīvotājiem analīze

Faktiska izpilde
(Ls)
Nosaukums
01.-12.
01.-12.
2006.g.
2007.g.
Sociālie pabalsti, naudā, t.sk.:
24976
25096
Pabalsts un atlīdzība aizbildnim un 1334
581
audžuăimenei
Pabalsti un palīdzība trūcīgiem
17569
20365
iedzīvotajiem, t.sk.:
Pabalsti komunālajiem
2601
4345
maksājumiem
Pabalsti veselības aprūpei
1903
2031
Pabalsti ēdināšanai
4368
4322
Pārējie pabalsti un palīdzība
8697
9667
trūcīgiem iedzīvotajiem, t.sk.:
Pabalsti bērniem bāreĦiem
5027
5074
Pabalsti represētām personām
1190
940
un II pasaules kara dalībniekiem
Pabalsti ilgdzīvotājiem
760
640
Apbedīšanas pabalsts
330
450
Pabalsti Ziemassvētkos
387
1012
Pabalsti pamatdokumentu
30
40
noformēšanai un atjaunošanai
Pabalsti kancelejas preču
590
570
iegādei
Pabalsti ārkārtas situācijā
383
401
Pabalsti transporta pakalpojumu
200
segšanai dzīvības
apdraudējumā nonākušai
personai
Pabalsti dzīvojamās telpas
200
remontam
Pārējie pabalsti un palīdzība
140
Garantētā minimālā ienākuma
6073
4150
pabalsti naudā

Izpilde %
100.48
43.6
115.9
167.05
106.7
98.9
111.2
100.9
79.0
84.2
136.3
261.4
133.3
96.6
104.6

68.3

Pielikums Nr. 4
ĂimeĦu un personu skaits, kuri saĦēma pabalstu GMI līmeĦa
nodrošināšanai
2005. gads
72 ăimenes
178 personas
Ls 10656,00

2006. gads
38 ăimenes
94 personas
Ls 6204,00

2007. gads
31 ăimene
64 personas
Ls 4150,00

Pielikums Nr. 5
ĂimeĦu un personu skaits, kuri saĦēma pabalstu siltumenerăijas piegādes
samaksai un cietā kurināmā iegādei
2005. gads
55 ăimenes
148 personas
Ls 1186,00

2006. gads
69 ăimenes
94 personas
Ls 2601,00

2007. gads
82 ăimenes
157 personas
Ls 4345,00

PIELIKUMI
Pielikums Nr. 1

SOCIĀLO PAKALPOJUMU UN SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS CENTRA STRUKTŪRA

Naujenes pagasta padome
Dibinātājs
LR Labklājības ministrijas
Sociālo pakalpojumu pārvalde
Metodiskā palīdzība

Daugavpils rajona padomes Sociālās
aprūpes lietu pārvalde
Metodiskā, konsultatīvā palīdzība,
apmācība

Naujenes pagasta padomes sociālo un
veselības aprūpes jautājumu komiteja
Kontrole

Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības centrs
(pašvaldības publiskā iestāde)
DIREKTORS

Naujenes pagasta padomes
Izpilddirektors
Pārraudzība

(pilnvarota persona darba tiesisko
attiecību nodrošināšanai ar
Direktora vietnieks
Lietvedis
(1 likme)

Rehabilitācijas daĜa

Trenažier
u zāles
pārzinis

AnsambĜa
vadītājs

Psihologs

Autorprogramma
„Veselības skola”

Sociālais darbinieks
(mākslas terapija)

Sociālais darbinieks ar
veciem cilvēkiem

Sociālās aprūpes daĜa

Sociālais aprūpētājs

Aprūpētāji
mājās

Saimniecības daĜa
Sociālās palīdzības daĜa

Saimniecības
pārzinis

Sociālie darbinieki
Atbalsta daĜa ăimenēm ar
bērniem

Sociālais pedagogs

Noliktavas
pārzinis

Apkopēja

