Par Sociālā dienesta darbību 2015.gadā
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums nosaka, ka Sociālajam dienestam ir
jāadministrēt pašvaldības budžeta līdzekļi, kas novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
sniegšanai. Ievērojot to, Sociālais dienests sniedz informāciju par tā darbību 2015.gadā.
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Sociālajai aizsardzībai(sociālie pabalsti) kopā 2015.gadā izlietoti 71291 euro.
Sociālajam dienestam dažkār pārmet, ka līdzekļi tiek novirzīti ne tām ģimenēm(personām),
kurām tas būtu visvairāk nepieciešams. Šādam apgalvojumam es nevaru piekrist, jo sociālā
palīdzība tiek sniegta ievērojot normatībvo aktu prasības un pašvaldības saistošos noteikumus.
Vislielākais budžeta izlietojums novirzīts sociālajām garantijām, kuras ietver sevī bez vecāku
gādības palikušo bērnu atbalstam- izlietoti 36389 euro, tas ir bērnu, kuri atrodas
audžuģimenēs un kuri turpina sekmīgi mācīties pēc pilngadības sasniegšanas. 2015.gadā
audžuģimenēs uzturējās 14 novada bērnu, kuru uzturam, higiēnas precēm un mīkstajam
inventāram izmaksāti 33072 euro, jo katram bērnam no pašvaldības budžeta tika atvēlēti 60%
no valstī noteiktās minimālās algas, t.i. 216 euro mēnesī 2015.gadā. Savukārt, pabalstos
bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš sekmīgi turpina mācības,
izmaksāti 3317 euro, katram maksājot 64.03 euro mēnesī, pavisam kopā tādi ir 4 bērni. Nākas
secināt, ka ši mērķa grupa ir tā, kurai atbalsts un palīdzība patiešām ir vajadzīga.
Otra lielākā pozīcija, kur izlietoti budžeta līdzekļi ir dzīvokļa pabalstos 30340 euro. Tas
ir pabalsts, kurš paredzēts kurināmā iegādei- 25705 euro un komunālo pakalpojumu atmaksai4635 euro. Šo pabalstu ir saņēmušas 143 ģimenes jeb 314 persona. Arī šo pabalstu ir
saņēmušas ģimenes ar bērniem, kas arī neapstiprina iepriekš minēto apgalvojumu.
2015.gadā GMI (garantētā minimālā līmeņa) nodrošināšanai, kas ir pabalsts, kur
personām ir viszemākie ienākumi un lai to saņemtu ir jāveic līdzdarbības pienākumi, tērēti
864 euro, kas ir par 5084 euro mazāk nekā 2014.gadā. Gada laikā GMI pabalstu saņēmušas
11 persona jeb 10 ģimenes. Šis varētu būt pabalsts uz kura attiektos minētais apgalvojums, bet
kā redzam, tad tam tērēti ir ļoti niecīgi budžeta līdzekļi.

Pabalstos ārkārtas situācijā, kuru piešķir neizvērtējot personas ienākumus, iztērēti 1756
euro. Tās ir situācijas, kuras radušās ugunsnelaimes, akūtu saslimšanas gadījumu vai iepriekš
neparedzamu apstākļu dēļ. Palīdzība ir bijusi nepieciešama 5 personām.
Pārējie pabalsti, kuri tiek maksāti pamatojoties uz Vecumnieku novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par Vecumnieku novada pašvaldības pabalstiem”, 2015.gadā
izlietoti 51007 euro. Visvairāk izlietoti līdzekļi bērna piedzimšanas pabalstā 17335 euro.
Apbedīšanas pabalstā izlietoti 5940 euro un 90 politiski represēto personu sveikšanai izlietoti
4500 euro. Aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanai izlietoti 7121 euro un šo pakalpojumu
sniedz biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”. Pērn aprūpes mājās pakalpojumu izmantoja
9 Vecumnieku novada iedzīvotāji.
Sociālā dienesta speciālisti sniedz ne tikai sociālos palīdzību, kas ir naudas vai mantisks
pabalsts, bet organizē vai administrē arī sociālos pakalpojumus. Sociālie pakalpojumi ietver
sevī sociālo darbu, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.
2015.gadā 12 personas ir ievietotas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās. Vecumnieku
novada pensionāri un invalīdi tiek ievietoti pansionātā „Atvasara”.
Aprūpes un rehabilitācijas pakalpojums nepieciešams ne tikai veciem cilvēkiem, tas
nepieciešams arī bērniem. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu dzīvesvietā t.i. psihologa
konsultācijas saņēmuši 3 bērni, kas cietuši no prettiesiskām darbībām un 18 bērni, kuri cietuši
no prettiesiskām darbībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmuši krīzes centā. Šie
pakalpojums tiek apmaksāts no valsts budžeta līdzekļiem, bet administrē Sociālais dienests.
Sākot ar 2015.gada 1.janvāri Sociālajam dienestam, pamatojoties uz MK noteikumiem
Nr.790 “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un
vardarbību veikušām pilngadīgām personām”, tika uzdots administrēt šo pakalpojumu un pērn
to izmantoja viena persona.
19 personām tika noformēti asistenta pakalpojumi, kurus pēc izziņas saņemšanas
Veselības un Darbspējas Ekspertīzes ārstu valsts komisijā noformē Sociālais dienests, bet kurš
tiek finansēts no valsts budžeta līdzekļiem.
Sociālais dienests administrē arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu
institūcijā personām ar funkcionāliem traucējumiem darba spējas vecumā, politiski represētām
personām, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem. 2015. gadā
tika noformēti 15 iesniegumi, kuri nosūtīti Sociālās integrācijas valsts aģentūrai, kura pēc
dokumentu izskatīšana, pieņem lēmumu par uzņemšanu rindā uz sociālās rehabilitācijas
pakalpojumiem. Jāatzīmē, ka uz pakalpojumu nākas gaidīt gadu vai pat ilgāk.
2015.gadā 1827 personas ir vērsušas Sociālajā dienestā pēc palīdzības. Tie ir iedzīvotāji
ar kuriem sociālais darbinieks strādā, lai mazinātu vai atrisinātu radušās problēmas. 707
personām noformēta sociālās palīdzības sniegšana- piešķirts trūcīgas personas statuss un
noformēts kāds no pabalstu veidiem. Ir veiktas 594 apsekošanas klientu dzīves vietā, lai
noskaidrotu uz vietas esošo situāciju par nepieciešamību piešķirt trūcīgas personas statusu, ko
nosaka MK noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu.” 7.punkts. Apsekošana tiek veikta arī ģimenēs, par kurām tiek sniegta
informācija un kuras atrodas Sociālā dienesta redzeslokā, lai izvērtētu apstākļus, kādi ir radīti
bērna augšanai un attīstībai. Trīs reizes sociālie darbinieki ir izbraukuši reidos ar Bauskas
nepilngadīgo lietu inspekciju vakara stundās, lai pārliecinātos par sociālo situāciju ģimenēs.
2015.gadā novadā bija 64 riska ģimenes, no kurām 13 ir augsta riska ģimenes, kurām ir
jāpievērš īpaša uzmanība, jāvērtē riki, jāsastāda rehabilitācijas plāni, lai radītu bērnu augšanai
un attīstībai labvēlīgus apstākļus, mācītu viņiem prasmes, iemaņas un vienkārši mīlestību pret
saviem bērniem un tuvākajiem.
Sociālajā dienestā pastāvīgi notiek konsultācijas, apsekošanas, starpprofesionāļu
tikšanās. 2015.gadā bija 24 starpprofesionāļu sēdes. Tas ir Sociālā dienesta, Bāriņtiesas,
Valsts policijas, izglītības iestāžu, pašvaldības kārtībnieku, psihologa tikšanās reizes, kad tiek
runāts un spriests par kādu konkrētu sociālo gadījumu.
2015.gada tika mērķtiecīgi vadītas atbalsta grupas aizbildņiem, tika noorganizētas 6
nodarbības, kuras vadīja Sociālā dienesta speciālisti. Pērn maijā vairākām aizbildņu ģimenēm
bija iespēja tikties ar valsts prezidentu un iegūt savā albumā vēsturisku fotogrāfiju ar

prezidentu. Sadarbībā ar Norvēģu kolēģiem un Latvijas audžuģimeņu biedrību notieka
mentoru apmācības – Drošās zvaigznes modelis, darbā ar aizbildņiem un audžuģimenēm, kā
arī tika noorganizēts seminārs "Ārpusģimenes aprūpes veicēju zināšanu paaugstināšana
problēmu risināšanā", par ko bija sižets reģionālajā televīzijā.
Sociālā dienesta speciālisti sadarbībā ar NVO “Odikozāra” un “Kurmenes viļņi”
noorganizēja trīs tematiskas nometnes- martā, jūlijā, oktobrī.
Lai varētu novērtēt sociālo darbinieku darba kvalitāti ir izstrādātas vairākas instrukcijas,
kas palīdz strukturēt ikdienā veicamos darbus.
Ievērojot to, ka tiek aktualizēts Vecumnieku novada domes Sociālā dienesta stratēģiskais
plāns, pamatojoties uz 2015.gadā veiktajām iedzīvotāju un ekspertu aptaujas anketām, tiek
izvirzīti uzdevumi jaunu sociālo pakalpojumu attīstībai, iedzīvotāju dzīves kvalitātes
uzlabošanai.
Sociālā dienesta vadītāja
I.Jankeviča

