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STRATĒĢIJĀ LIETOTIE TERMINI

Sociālais dienests- pašvaldības izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību,
organizē un sniedz sociālos pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem.
Aprūpe mājās- pakalpojumi mājās pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras
objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt.
Bezdarbnieks- Latvijā darba spējīgs Latvijas pilsonis vai ārvalstnieks
(bezvalstnieks), kas saņēmis patstāvīgās uzturēšanās atļauju vai kuram pasē ir
Iedzīvotāju reģistra atzīme ar personas kodu, ir darbspējas vecumā un nestrādā, meklē
darbu, ir reģistrējies Nodarbinātības valsts dienestā pēc dzīvesvietas un vismaz reizi
mēnesī griežas šajā dienestā.
Demogrāfiskā slodze- rādītājs, kas raksturo bērnu un pensijas vecuma iedzīvotāju
attiecību pret darbspējas vecumam iedzīvotājiem.
Persona ar invaliditāti- persona, kurai Invaliditātes likumā paredzētajā kārtībā ir
noteikta invaliditāte.
Pamatvajadzības- ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligāta izglītība.
Sociālā riska ģimene- ģimene, kurā netiek nodrošināta bērna attīstībai labvēlīga vide,
tajā skaitā emocionālās vajadzības, kā arī netiek apmierinātas bērna pamatvajadzības.
Tā ir ģimene, kurā kāds no sociālajiem riskiem, piemēram, vardarbība, atkarības
problēmas, devianta, antisociāla uzvedība, nelabvēlīgi bērna audzināšanas apstākļi,
bērna izglītības un veselības pamešana novārtā.
Sociālā iekļaušanās- process, kura mērķis ir nabadzības un sociālās atstumtības
riskam pakļautajām personām nodrošināt iespējas, pakalpojumus un resursus, kuri
nepieciešami, lai pilnvērtīgi piedalītos sabiedrības ekonomiskajā, sociālajā un kultūras
dzīvē, kā arī lielākas līdzdalības iespējas lēmumu pieņemšanā un pieejamību personas
pamattiesībām.
Sociālie pakalpojumi- sociālajā darbā, sociālo darbinieku un citu līdzētājprofesiju
speciālistu darbības, lai palīdzētu klientam kļūt patstāvīgākam, novērst atkarību,
stiprināt ģimenes attiecības un atjaunot invalīdu, ģimeņu, grupu un kopienu sociālo
funkcionēšanu. Sociālais pakalpojums ir psihosociāla, aprūpes, rehabilitācijas, kā arī
naudas izmaksas un mantiski pabalsti, kas atbilsts personas vajadzībām, dod iespēju
pašpalīdzībai un veicina personas iestāšanos sabiedriskajā dzīvē.
Supervīzijas- darbības veids, funkciju kopums. Supervīzijas mērķis ir aizsargāt
klienta intereses un nodrošināt sociālo pakalpojumu kvalitāti. Supervizors ir zināmā
mērā atbildīgs par klienta labklājību, par to, lai supervīzējamās personas darbs būtu
apmierinošs un lai tas atbilstu profesionālās ētikas normām.
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STRATĒĢIJĀ LIETOTIE SAĪSINĀJUMI

ES- Eiropas Savienība
ESF- Eiropas Sociālais fonds
GMI- Garantētais minimālais ienākums
IKP- iekšzemes kopprodukts
LM- Labklājības ministrija
LR- Latvijas Republika
MK- Ministru kabinets
NVA- Nodarbinātības valsts aģentūra
NVO- nevalstiskā organizācija (biedrība vai nodibinājums, reliģiskās organizācijas)
SVID- ir stratēģijas plānošanas instruments, kas ļauj noteikt Sociālā dienesta stiprās
puses, vājās puses, iespējas un draudus.
VSAA- Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
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IEVADS
Visā pasaulē šobrīd notiek pārmaiņas. Ir iesācies process, ko tagad dēvē par
globalizāciju. Tas, kas bija svarīgs un nozīmīgs pirms vairākiem gadu desmitiem, tagad ir
zaudējis savu izšķirīgo nozīmi. Informācija un to tehnoloģiju straujā attīstība un ienākšana
mūsu ikdienas dzīvē ir mainījusi sabiedrības attīstību un dzīves ritmu. Tas kļuvis daudz
straujāks un ātrāks. Ir cilvēki, kuri nespēj pielāgoties strauji mainīgajiem apstākļiem un
pārmaiņām, kā rezultātā rodas daudz jaunu problēmu un vajadzību. Globalizācijas procesi
ietekmē ikvienu. Pasaule ir pārmainījusies un tā atrodas savstarpējā globālā saistībā. Sociālie
darbinieki visā pasaulē saprot, ka sociālās problēmas ir savstarpēji saistītas, tādēļ ir pieņemti
jauni dokumenti, kuri skaidri definē sociālā darba profesiju mūsdienās.
Jebkuras sabiedrības galvenā pamatvērtība ir cilvēks un valsts politiskajās programmās
un likumos tiek nostiprināta un akceptēta cilvēku dzīves līmeņa un labklājības celšana,
sociālai attīstībai atbilstošas vides izveide, kā arī dažādu sociālo grupu integrācija sabiedrībā,
kas nodrošina tai pieņemamu dzīves kvalitāti un labklājību.
Latvijā sociālais darbs kā sociālās politikas sastāvdaļa ir ieņēmis stabilu vietu
labklājības sistēmā. Sociālo darbinieku pieņemtie lēmumi un darbība gan tieši, gan netieši
ietekmē arvien vairāk cilvēku. No aktīvas sociālo darbinieku darbības labumu gūst visa
sabiedrība, jo kopienas indivīda vai ģimenes dzīves kvalitātes uzlabošana sekmē sabiedrības
veselību, drošību un produktivitāti. [9;45] Valsts sociālās politikas uzdevums ir kalpot
iedzīvotājiem, lai cilvēki varētu dzīvot labklājībā, lai profesionāli tiktu risinātas bērnu, veco
cilvēku un dzīves grūtdieņu problēmas. Lai nodrošinātu iedzīvotāju vajadzību profesionālu
izvērtēšanu un kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu, kā arī jaunu
sociālo pakalpojumu plānošanu, ir nepieciešamas programmas un plāni, kuri plānveidīgi
organizē sociālo darbu.
Sekmīgai valsts politikas, tai skaitā sociālās politikas uzdevumu realizēšanā, liela loma
ir vietējām pašvaldībām un pašvaldības Sociālā dienesta darbībai. Klientu vajadzībām
atbilstošu sociālo pakalpojumu plānošana, organizēšana un pakalpojumu pieejamības
nodrošināšana ir Sociālajiem dienestiem veicamais uzdevums, kas tiek akceptēts Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 11.panta 8.punktā.
Lai sekmīgi realizētu sociālo politiku kopienā, sociālajai darbībai ir jābūt organizētai,
tāpēc šīs darbības sakārtošanā būtiska nozīme ir Sociālā dienesta darbības attīstības plānam.
Plānošana nodrošina ne tikai konkurētspējīgu pakalpojumu sniegšanu, bet arī veicina pilnīgu
resursu izmantošanu. Plānošana palīdz organizēt darbu, sabiedrības un organizācijas mērķu
sasniegšanai. Izprotot iedzīvotāju sociālās situācijas komplicētību un to, ka sociālie apstākļi
ietekmē iedzīvotāju dzīves kvalitāti, Sociālais dienests izstrādā stratēģisko plānu, lai
organizētu un sniegtu kvalitatīvus sociālos pakalpojumus, kas apmierinātu visu iedzīvotāju
sociālās vajadzības un vēlmes. Stratēģiskais plāns ir komplekss rīcības plāns, kas nosaka
sociālā darba virzību kopienā, kurā ir akcentēti sociālai politikai atbilstoši pamatmērķi un
norādīti to sasniegšanas galvenie līdzekļi, tas novada sociālo darbu redz kopumā visos sociālā
darba līmeņos un dod iespēju izvērtēt situāciju kopumā, ņemot vērā iekšējos un ārējos vides
ietekmējošos faktorus un iedzīvotāju vajadzības. Balstoties uz iepriekš minēto izvirzās
problēma
Problēma
Sociālā dienesta izstrādātais stratēģiskais plāns 2007.-2013.gadam ir novecojis, ir
mainījusies sociālekonomiskā situācija un iedzīvotāju vērtības, vajadzības un vēlmes, tādēļ ir
nepieciešams izstrādāt jaunu Sociālā dienesta darbības un attīstības stratēģiju 2014.2020.gadam, kas novada sociālo darbu redz kopumā visos sociālā darba līmeņos.
Mērķis
Analizēt stratēģiskās plānošanas būtību, izvērtēt ārējās un iekšējās vides ietekmējošo
faktoru nozīmi stratēģiskajā plānošanā, apzināt iedzīvotāju sociālās vajadzības un iespējamos
resursus, noteikt esošo sociālo pakalpojumu atbilstību iedzīvotāju sociālajām vajadzībām un
izstrādāt Sociālā dienesta darbības un attīstības stratēģisko plānu 2014.-2020. gadam.
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Uzdevumi
 Analizēt likumdošanu, normatīvos aktus, kas attiecas uz Sociālo
dienestu attīstības perspektīvām, pašvaldību funkcijām, sociāliem
pakalpojumiem un sociālo palīdzību.
 Veikt kopienas sociālās vides izpēti.
 Analizēt iedzīvotāju vajadzības, pieejamos sociālos pakalpojumus un
resursus, izmantojot anketēšanu un ekspertu intervijas.
 Izstrādāt Vecumnieku novada Sociālā dienesta darbības un attīstības
stratēģisko plānu 2014.-2020.gadam.
Vecumnieku novada Sociālā dienesta (turpmāk- Sociālais dienests) darbības būs vidēja
termiņa plānošanas dokuments. Stratēģijas mērķis ir uzlabot Sociālā dienesta darbības un
plānošanas procesu, lai sasniegtu izvirzītos mērķus sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības jautājumos. Stratēģija izstrādāta, pamatojoties uz:
 Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu.
 Latvijas nacionālo attīstības plānu 2014.-2020.gadam.
 Sociālo pakalpojumu attīstības programmu 2012.-2016.gadam Zemgales
reģionā.
 Vecumnieku novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2028.gadam.
 Vecumnieku novada attīstības programmu 2014.-2019. gadam.
 Likumā „Par pašvaldībām” minētajām pašvaldības patstāvīgajām funkcijām.
 2010.gada 30. maijā Vecumnieku novada Domes pieņemto lēmumu Nr.7,4.§.
„Vecumnieku novada Domes Sociālā dienesta nolikums”.
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1.SOCIĀLO POLITIKU REGULĒJOŠIE NORMATĪVIE AKTI UN
SOCIĀLO PAKALPOJUMU UN PALĪDZĪBAS ATTĪSTĪBAS
PLĀNOŠANAS DOKUMENTI
1.1.SOCIĀLO POLITIKU REGULĒJOŠIE NORMATĪVIE AKTI EIROPAS
SAVIENĪBĀ
Eiropas Savienība ar konvenciju un direktīvu palīdzību nosaka galvenās vadlīnijas un
minimālos standartus sociālās politikas jomā. Katras dalībvalsts ziņā ir risināt sociālās
problēmas riska grupās nonākušajiem iedzīvotājiem ar normatīvo aktu palīdzību garantējot
sociālos pakalpojumus, sociālo atbalstu dažādu pabalstu un pensiju veidā.
ES sociālā politika aptver šādas jomas: darba tiesiskās attiecības, vienlīdzīgu attieksmi,
sociālo dialogu, sociālo aizsardzību, drošību, veselību darbā un nodarbinātību.
Par Eiropas Padomes nozīmīgāko sasniegumu tiek uzskatīta Eiropas Cilvēktiesību
konvencijas izstrāde, kas stājās spēkā 1953.gadā. Tā nosaka, ka ikvienam indivīdam ir tiesības
un brīvība, kas var pastāvēt, un valstij tā obligāti jāievēro attiecībā uz katru tās jurisdikcijā
esošu personu. Konvencija arī garantē tiesības uz dzīvību, aizsardzību pret spīdzināšanu un
necilvēcīgu izturēšanos, tiesības uz brīvību un drošību, taisnīgu tiesu, cieņu pret privāto un
ģimenes dzīvi un korespondenci, vārda brīvību (ieskaitot preses brīvību), domu, apziņas un
reliģijas brīvību un pulcēšanās un biedrošanās brīvību.

1.2. SOCIĀLO POLITIKU REGLAMENTĒJOŠIE NORMATĪVIE AKTI UN
PLĀNOŠANAS PROGRAMMAS LATVIJĀ
Latvijā nozīmīgākie ar sociālo politiku saistītie likumi:
Likums „Par pašvaldībām”- nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām
ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība
maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātam personām, veco ļaužu nodrošināšana
ar vietām pansionātos, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar
vietām mācību un audzināšanas iestādēs, naktsmītnes bezpajumtniekiem u.c.).
Likums „Par sociālo drošību”-nosaka sociālās drošības sistēmas veidošanas un
darbības principus, personu galvenās sociālās tiesības un pienākumus, to realizēšanas
pamatnosacījumus, kā arī reglamentē sociālo pakalpojumu veidus, to skaitā sociālo un
audzināšanas palīdzību, sekmējot sociālo taisnīgumu un sociālo drošību. Likuma mērķis ir
nodrošināt, lai sociālie pakalpojumi tiktu sniegti savlaicīgi un institūcijas, kas atbildīgas par
pakalpojumu sniegšanu, būtu viegli pieejamas.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums- nosaka sociālo pakalpojumu, t.i.
sociālā darba, sociālās aprūpes, profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu, un sociālās
palīdzības sniegšanas un saņemšanas principus; to personu loku, kurām ir tiesības saņemt šos
pakalpojumus un palīdzību; sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un profesionālās
rehabilitācijas pakalpojumu samaksas un finansēšanas principus, kā arī nosaka pašvaldību un
valsts kompetences robežas.
Bērnu tiesību aizsardzības likums- uzdevums ir noteikt bērna tiesības un to
aizsardzību, ņemot vēra, ka bērnam, kā fiziski un intelektuāli nenobriedušai personai,
vajadzīga īpaša aizsardzība un gādība. Šis likums regulē arī pamatnosacījumus, saskaņā ar
kuriem kontrolējama bērna uzvedība un nosakāma viņa atbildība. Tas reglamentē vecāku un
citu fizisko un juridisko personu, kā arī valsts un pašvaldības tiesības, pienākumus un
atbildību par bērna tiesību nodrošināšanu, kā arī nosaka bērna tiesību aizsardzības sistēmu un
tās darbības tiesiskos principus.
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Invaliditātes likums- nosaka kārtību, kādā veicama prognozējamas invaliditātes un
invaliditātes ekspertīze, kā arī invaliditātes riska un invaliditātes seku mazināšanai
nepieciešamos atbalsta pasākumus. Likuma mērķis ir novērst vai mazināt invaliditātes risku
personām ar prognozējamu invaliditāti un mazināt invaliditātes sekas personām ar invaliditāti.
Saskaņā ar LR Labklājības ministrijas publicēto informāciju sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības attīstības jomā izstrādātas šādas pamatnostādnes, koncepcijas un citi
normatīvie akti:
Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam paredz samazināt bezdarba
līmeni, līdz ar to samazinot sociālo nevienlīdzību, rūpējoties par cilvēkdrošību. Nodokļu sloga
samazināšana nodarbinātajiem ar zemiem ienākumiem radīs rīcībspēju iedzīvotājiem, kuri,
strādājot atalgotu darbu, tomēr nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības. Veidot stabilāku
sadarbību starp valsti un pašvaldībām, lai rastu atbalstu ģimenēm arī krīzes situācijās, lai bērni
augtu stabilā un emocionāli drošā vidē. Bez vecāku gādības palikušajiem bērniem tiek
nodrošināta iekļaušana uzticamās un atbildīgās ģimenēs. Bērni un jaunieši ar speciālām
vajadzībām piedalās izglītības sistēmā kopā ar saviem vienaudžiem. Sociālās atstumtības
riskam pakļauto iedzīvotāju un bezdarbnieku konkurētspējas un piekļuves darba tirgum
veicināšana, nodrošinot aktuālu motivācijas, prasmju uzlabošanas un kompetenču celšanas,
izglītības un sociālā atbalsta (t.sk. pagaidu darba iespējas) pakalpojumu pieejamību. Sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu daudzveidošana.
Latvijas Republikas valdības un Eiropas Komisijas Kopējais sociālās iekļaušanas
memorands (pieņemts un apstiprināts ar 17.06.2004. likumu „Par Kopējo sociālās
iekļaušanas memorandu” Latvija) paredz nabadzības un sociālās atstumtības jautājumu
risināšanu un mazināšanu.
Koncepcija „Vienādas iespējas visiem”, kas ietver arī īstenošanas plānu- mērķis ir
radīt vienlīdzīgas iespējas un novērst šķēršļus personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei,
veicinot sociālo rehabilitāciju, darbspēju atjaunošanu, izglītības iegūšanu un iesaistīšanos
darba tirgū, iezīmēt pamatnostādnes, lai radītu vienlīdzīgas iespējas visiem sabiedrības
locekļiem veikt to lomu, kas ir normāla atkarībā no vecuma, dzimuma, sociālajiem un
kultūras faktoriem katram indivīdam.
1.3. ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS DOKUMENTI
Sociālo pakalpojumu attīstības programma 2012.- 2016.gadam Zemgales reģionāZemgales plānošanas reģiona attīstības programma izvirza prioritātes un ilgtermiņa mērķus
Zemgales reģiona attīstībai līdz 2016.gadam. Programmas galvenais mērķis ir pilnveidot
iedzīvotāju vajadzībās balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu sociālo problēmu risināšanai,
ņemot vērā Zemgales reģiona sociāli demogrāfiskās attīstības tendences. Galvenajam mērķim
ir pakārtoti attiecīgi apakšmērķi:
 Attīstīt alternatīvo sociālo pakalpojumu sniegšanu Zemgales reģionā, gan
pilnveidojot esošos, gan ieviešot jaunus pakalpojumus, citstarp ņemot vērā
pakalpojuma saņēmēja iespējas palikt/ atgriezties darba tirgū;
 Palielināt sociālo pakalpojumu pieejamību;
 Pilnveidot sociālo pakalpojumu kvalitāti;
 Paaugstināt sociālo pakalpojumu izmaksu efektivitāti un veicināt sociālo
pakalpojumu infrastruktūras optimālu izmantošanu;
 Paplašināt nevalstisko organizāciju iesaisti sociālo pakalpojumu sniegšanā;
 Veicināt sociālo pakalpojumu un veselības aprūpes pakalpojumu saskaņotu
sniegšanu;
 Veicināt pašvaldību sadarbību sociālo pakalpojumu sniegšanas jomā.
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1.4. VECUMNIEKU NOVADA PLĀNOŠANAS DOKUMENTI
Vecumnieku novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam izstrādes mērķis ir
radīt pamatu ilgstošai, stabilai Vecumnieku novada ekonomiskai attīstībai, nodrošinot dzīves
kvalitātes paaugstināšanu, izmantojot pašvaldības rīcībā esošos resursus, ievērojot tradīcijas,
saglabājot dabas un kultūrvēsturisko mantojumu un paredzot teritorijas racionālu
izmantošanu.
Vīzija Sociālā atbalsta un veselības aprūpē: kvalitatīvi sociālie pakalpojumi, sociālā
palīdzība un sociālais darbs atbilstoši Vecumnieku novadā dzīvojošo personu, ģimeņu un
personu grupu vajadzībām. Sociāli maznodrošinātās personas, ģimenes ar bērniem, kurās ir
bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenes, aizbildņi, personas, kuras aprūpē kādu no
ģimenes locekļiem, invalīdi, pensijas vecuma personas, personas ar garīga rakstura
traucējumiem un citu grupu personas var saņemt tām paredzēto valsts un pašvaldības atbalstu.
Uzdevumi:

Attīstīt sociālos pakalpojumus.

Veicināt starpinstitucionālo sadarbību.
Analizējot iepriekš minētos dokumentus, kā arī Latvijas Republikas likumus par sociālo
drošību un palīdzību, liela uzmanība tajos tiek pievērsta: sociālās politikas veidošanai, sociālo
institūciju dibināšanai atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām, sociālā atbalsta profesionālai
veikšanai. Lai tiktu nodrošinātas šīs prasības ir nepieciešams paplašināt un pilnveidot sociālās
institūcijas, kā arī attīstīt jaunus sociālos pakalpojumus.
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2. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS VECUMNIEKU
NOVADĀ
Stipras kopienas veidošanā liela nozīme ir aktīvai sociālajai darbībai, kas veicina
pašvaldību sociālo attīstību pozitīvu pārmaiņu virzienā. „Sociālajā darbā sociālā attīstība tiek
definēta kā process, kas virzīts uz integrētas, sabalansētas un vienotas sabiedrības sociālās un
ekonomiskās attīstības sasniegšanu; tādas sabiedrības izveidi, kurā respektē cilvēku cieņu,
vienlīdzību un sociālo taisnīgumu.” [16.172.lpp.] Jebkuras pašvaldības uzdevums ir
organizēties aktīvai sociālai darbībai un Sociālajam dienestam ir galvenā lomā šajā procesā.
Ņemot vērā Sociāla dienesta būtisko nozīmi kopienas attīstībā ir nepieciešams izstrādāt
Vecumnieku novada Sociālā dienesta darbības stratēģisko plānu. Lai to varētu veikt,
nepieciešama izpratne par sociālo darbu kopienā, par kopienas attīstību, kopienas
organizāciju, jo sociālais darbs kopienā ir būtiska sociālā darba daļa.
Ievērojot aktivitātes, kas saistītas ar Vecumnieku novada veidošanu un to, ka tiks
izstrādāts Sociālā dienesta darbības un attīstības stratēģiskais plāns, kas sekmēs dzīves
kvalitātes uzlabošanos kopienā, jaunu sociālo pakalpojumu attīstību ir nepieciešams novērtēt kopienu, tās atrašanās vietu, resursus, noskaidrot iedzīvotāju sociālās vajadzības, ekonomisko
situāciju, nodarbinātību u.c. kopienas šķēluma elementus.

2.1.VECUMNIEKU NOVADA RAKSTUROJOŠIE PARAMETRI
Novada nosaukums

Vecumnieku novads

Plānošanas reģions

Zemgales reģions

Teritorijas platība

844,5 km2, no tiem lielākais ir Vecumnieku pagasts
(281,2 km2) un mazākais – Kurmenes pagasts (73,3
km2).

Iedzīvotāju skaits

9178(01.01.2013.)

Iedzīvotāju blīvums

10.9 iedzīvotāji uz 1km2

Novada teritoriālais
dalījums

Kurmenes pagasts; Valles pagasts; Bārbeles pagasts
Skaistkalnes pagasts; Stelpes pagasts; Vecumnieku pagasts

Administratīvais centrs

Vecumnieki

Pagastu pārvaldes

Kurmene; Valle; Bārbele; Skaistkalne; Stelpe

Ekonomiskās aktivitātes
centrs

Vecumnieki

Novada dome

15 deputāti

Pamatbudžeta ieņēmumi

4430490 LVL (pēc 2013. gada datiem, bez mērķdotācijām)

(pēc 2013.gada pašvaldību vēlēšanām)
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2.2. VECUMNIEKU NOVADA KOPIENAS ŠĶĒLUMU ELEMENTU
RAKSTUROJUMS
Ģeogrāfiskā atrašanās vieta. Vecumnieku novads atrodas Eiropas Savienībā, Latvijā,
Zemgales reģionā, 50-70 km attālumā no Latvijas galvaspilsētas Rīgas. Vecumnieku novada
Skaistkalnes un Kurmenes pagasti robežojas ar Lietuvu. Robeža ir Mēmeles upe. Tuvākā
lielākā pilsēta Lietuvā ir Paņevēžas apgabala Biržu rajona centrs – Birži.
Stundas laikā no visiem novada pagastiem var sasniegt nacionālās nozīmes attīstības
centrus Rīgu, Jelgavu un reģiona nozīmes pilsētas – Bausku un Aizkraukli. Rīgas tuvums
sekmē iedzīvotāju nodarbinātību un dod iespēju izmantot galvaspilsētā piedāvātos
pakalpojumus un atpūtas iespējas.
Vecumnieku novads ir lauku novads (Latvijā novadu, kurās nav pilsētu un ir tikai
pagasti, ir 50).
Ar Rīgu novadu savieno autoceļi Ķekava-Skaistkalne (P89) un Vecumnieki-NeretaSubate (P73), pa kuru uz galvaspilsētu brauc Daugavas kreisā krasta pašvaldību iedzīvotāji.
Zemgales reģionam svarīgs projekta „Zemgales jostas” maršruts ir autoceļš BauskaAizkraukle (P87).
Novadu šķērso stratēģiskās nozīmes dzelzceļa līnija, pa kuru pārvadā kravas no NVS valstīm
uz Ventspili.[19]
Iedzīvotāju skaitliskais raksturojums. Tāpat kā visā Latvijas Republikas teritorijā ar
Vecumnieku novadā iedzīvotāju skaitam ir tendence samazināties. Lielākais iedzīvotāju skaits
bija 1995.gadā – 11 115 iedzīvotāji, kas salīdzinājumā ar 2013.gadu, ir par 1937 iedzīvotājiem
mazāk. Ja 2009.gadā, veidojoties novadiem iedzīvotāju skaits bija 9951, tad jau 2013.gadā tas
ir tikai 9178. Pēc tabulas datiem redzams, ka vislielākais iedzīvotāju skaits ir Vecumnieku
pagastā, bet vismazākais ir Kurmenes pagastā.
1.tabula
Iedzīvotāju skaits Vecumnieku novadā no 2009-2013.gadam
Vecumnieku Bārbeles Kurmenes Skaistkalnes
pagastā
pagastā
pagastā
novadā
(kopā)
851
713
1213
2013.g.
9178
848
734
1242
2012.g.
9332
856
733
1247
2011.g.
9412
897
754
1292
2010.g.
9767
902
775
1308
2009.g.
9951
Avots: Vecumnieku novada Dzimtsarakstu nodaļas informācija

Iedzīvotā
ju skaits

Stelpes
pagastā

Valles
pagastā

898
914
920
959
982

1016
1057
1068
1098
1130

Vecumnie
ku
pagastā
4487
4537
4588
4765
4855

Viens no galvenajiem cēloņiem iedzīvotāju skaita samazinājumam ir negatīvais
dabiskais pieaugums. No 2009.gada vērojama lielāka mirstība nekā dzimstība. Pēdējos piecos
gados piedzimuši 388 iedzīvotāji, savukārt, nomiruši 539 iedzīvotāji.
2.tabula
Demogrāfiskā situācija Vecumnieku novadā no 2009.gada-2013.gadam
Dzimuši Vecumnieku Bārbeles Kurmenes Skaistkalnes Stelpes Valles Vecumnieku
pagastā
pagastā
pagastā
pagastā pagastā
pagastā
novadā
4
6
6
8
7
53
2013.g.
84
2012.g.
2011.g.

86
72

3
7

5
3

5
3

12
6

11
4

50
48

2010.g.
2009.g.

64
82

9
4

2
6

4
5

5
9

5
4

39
54
11

Miruši
2013.g.

Vecumnieku
novadā
133

Bārbeles
pagastā
5

Kurmenes
pagastā
17

Skaistkalnes
pagastā
17

Stelpes
pagastā
10

Valles
pagastā
22

Vecumnieku
pagastā
62

16
12
13
14

25
16
24
13

67
60
52
59

7
13
16
2012.g.
144
23
13
21
2011.g.
145
11
6
17
2010.g.
123
14
11
16
2009.g.
127
Avots: Vecumnieku novada Dzimtsarakstu nodaļas informācija

Otrs galvenais cēlonis iedzīvotāju skaita samazinājumam ir emigrācija. Kopš iestāšanās
Eiropas Savienībā daudzi darbā ņēmēji no Latvijas devušies strādāt uz citām ES dalībvalstīm.
Labāku darba apstākļu un sociālo garantiju dēļ, lielākā daļa iedzīvotāju izvēlas dzīvot ārpus
Latvijas. Pēc Sociālā dienesta neoficiāliem datiem Latviju pamet arvien vairāk Vecumnieku
novada iedzīvotāju. Valstī, kā arī Vecumnieku novadā nav pieejami precīzi dati par
emigrējušo iedzīvotāju skaitu, kā arī dati par bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības to
prombūtnes laikā(darbā ārzemēs), līdz ar to bērniem netiek sniegta pilnīga vecāku aprūpe,
audzināšana un uzmanība. Parādās bērnu deviantās uzvedības, nelietderīga brīvā laika
pavadīšana, kas, savukārt, aktualizē nepieciešamību pēc mērķtiecīgas, organizētas brīvā laika
pavadīšanas iespējām dienas centrā, kas būtu iekļaujams izstrādājot darbības un attīstības
stratēģiju.
Trešais galvenais cēlonis ir jaunieši, kas dodas studēt uz lielākām, attīstītākām pilsētām,
kā, piemēram, uz Rīgu, Liepāju u.c. pilsētām- bieži vien paliek uz dzīvi tur, jo Vecumnieku
novads ir mazāk konkurētspējīgs ar lielpilsētu darba tirgus iespējām, atalgojumu, brīvā laika
pavadīšanas iespējām un citiem jauniešiem būtiskiem piedāvājumiem.
Vecuma struktūra, demogrāfiskā slodze. Vecumnieku novadā 2013.gada sākumā iedzīvotāju
skaits darbaspējas vecumā bija 5808, to īpatsvars 63%, kas ir nedaudz mazāks nekā valstī
vidēji (65.8)%. Iedzīvotāji līdz darbaspējas vecumam(0-14 g.v.) bija 1318 (14%), bet virs
darbaspējas vecumam 2052 (23%).

1.attēls. Pastāvīgo iedzīvotāju galveno vecuma grupu struktūra %
Pēc Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datiem Vecumnieku novadā pieaudzis
vecuma pensiju saņēmēju skaits, kas izskaidrojams ar to, ka daudzi iedzīvotāji ir devušies
pensijā pirms valsts noteiktā pensionēšanās vecuma. Ņemot vērā to, ka šobrīd valstī tiek
paaugstināts pensionēšanās vecums, var prognozēt, ka nākotnē personu skaists pensijas
vecumā tik strauji nepieaugs. Ir vērojama tendence iedzīvotāju novecošanai, nākotnē- būs
lielāka nepieciešamība pēc valsts finansējuma pensijām, veselības aprūpes un ilgtermiņa
aprūpes pakalpojumiem, kas jāņem vērā izstrādājot stratēģisko plānu.
Bērni ir mūsu sabiedrības nākotne un tas kā mēs pret viņu izturēsimies, sapratīsim un
cienīsim tāda būs mūsu sabiedrības nākotne. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai darbs ar bērniem,
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pusaudžiem un jauniešiem būtu balstīts uz savstarpējās sapratnes un iecietības principiem.
Pašvaldības atbildība sociālo problēmu risināšanā, kas saistīta ar pusaudžu uzvedību, brīvā
laika pavadīšanas iespējām, viņu integrēšanos sabiedrībā arvien pieaug. Sociālo pakalpojumu
organizēšana, pieejamības nodrošināšana, atbilstība klientu vajadzībām un jaunu pakalpojumu
plānošana ir sociālajiem darbiniekiem veicamo uzdevumu pamats, kas vērsts uz indivīdu
dzīves kvalitātes uzlabošanu un kopienas sociālo attīstību iedzīvotāju labā.
Iedzīvotāju grupas. Lai apzinātu dažas no sociālā darba mērķa grupām Vecumnieku
novadā, 3.tabulā darba autore apkopoja katras pašvaldības sniegto informāciju par dažādām
iedzīvotāju grupām.
3.tabula
Sociālā dienesta klientu mērķa grupas (dati par 2012.gadu)
Rādītāji

Vecum
nieku
novadā

Bārbeles
pagastā

Kurmenes
pagastā

Skaistkalnes
pagastā

Stelpes
pagasts

4
11
13
31
GMI
105
pabalstu
saņēmēji
64
56
81
70
Trūcīgas
725
personas
statuss
178
164
345
175
Pensionāri 2052
51
10
45
37
Cilvēki ar 314
īpašām
vajadzībām
2
2
2
Riska
63
ģimenes
Avots: Vecumnieku novada domes Sociālā dienesta informācija

Valles
pagasts

Vecum
nieku
pagasts

13

33

130

324

220
41

970
130

5

52

3.tabulā apkopota informācija, ko sniedz pašvaldību sociālie darbinieki. Pēc šiem
rādītājiem varam konstatēt, ka, ņemot vērā ekonomisko situāciju un nodarbinātības līmeni,
Vecumnieku novadā šīs iedzīvotāju grupas ir daļa no tām, ko var uzskatīt par sociālā darba
mērķa grupām. Iezīmējas dažas vispārīgās tendences: Vecumnieku novadā ir ievērojams
skaits cilvēku ar īpašām vajadzībām 314 personas un pensijas vecuma personas 2052.
Mūsdienās ļoti strauji attīstās dažādas tehnoloģijas, notiek informatīvā un sociāli
ekonomiskā izaugsme un arvien aktuālāks kļūst jautājums par cilvēka cienīgas dzīves
nodrošināšanu ikvienam sabiedrības loceklim. Cilvēka cienīgu dzīvi reglamentē valstī
saistošie starptautiskie dokumenti, kur viens no tiem ir Apvienoto Nāciju Organizācijas
Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām, kuras mērķis ir veicināt, aizsargāt un
nodrošināt to, lai visas personas ar invaliditāti varētu pilnībā un vienlīdzīgi izmantot visas
cilvēktiesības un pamatbrīvības, un veicināt tām piemītošās cieņas ievērošanu. Arī pašvaldību
līmenī viens no uzdevumiem ir veidot vides pieejamību, sociālo pakalpojumu attīstību
personām ar funkcionāliem traucējumiem.
Ņemot vēro to, ka pensionāri nav salīdzinoši vissliktākajā situācijā ieņēmumu ziņā, jo
saņem kaut vai nelielus, taču stabilus un regulārus ienākumus katru mēnesi, tomēr pensijas
vecuma cilvēku vidū ir visvairāk to, kam nepieciešama sociālās aprūpes pakalpojumi (tai
skaitā, tādi pakalpojumi kā mobilās brigādes pakalpojumi, ilgstoša sociālā aprūpe u.c.
pakalpojumi). Līdz ar to stratēģiskajā plānā ir jāiekļauj tādu sociālo pakalpojumu attīstība, kas
vērsta uz veco ļaužu aprūpi mājās.
Pēc 3.tabulas datiem redzams, ka Vecumnieku novadā ir 63 riska ģimenes kurās ir
nepieciešama pastāvīga uzraudzība un sociālais darbs, lai radītu bērnu augšanai un attīstībai
labvēlīgus apstākļus, mācītu viņiem prasmes, iemaņas un vienkārši mīlestību pret saviem
bērniem un tuvākajiem. Analizējot šo situāciju, viens no veicamajiem uzdevumiem būtu
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daudzfunkcionāla dienas centra izveide, kur sociālā rehabilitaloga pārraudzībā ģimenēm tiktu
mācītas sociālās prasmes un iemaņas.
Vērtējot ģimenes uzvedību un modeļus, iezīmējas krīzes istabas nepieciešamība.
Bezdarbnieki. Saskaņā ar NVA datiem kopējais oficiālais bezdarbnieku skaists
Vecumnieku novadā 2013.gada decembrī bija 382 personas jeb 4.2 % no kopējā novada
iedzīvotāju skaita. Laika periodā no 2011.gada līdz 2013.gadam bezdarba līmenis
Vecumnieku novadā ir samazinājies. Ja 2011.gadā tās bija 440 personas, tad 2013.gadā 382
personas un bezdarba līmenis 6.9%
Ekonomiskā situācija. Pašvaldības ekonomiskā situācija raksturojama saistībā ar tās
budžeta rādītājiem. Ieņēmumu palielināšanās dod iespēju līdzekļus izmantot pašvaldības
funkciju veikšanai, kuras nosaka likums “Par pašvaldībām”.
4.tabula
Sociālā aizsardzība procentos pret kopējiem pamatbudžeta izdevumiem
Vecumnieku novadā
Gadi

Izdevumi kopā

Ls

Sociālās aizsardzības
izdevumi Ls

Sociālās
aizsardzības
izdevumi %

2009

5 077 968

363 993

7.17

2010

5 378 069

571 769

10.63

2011

5 475 319

616 085

11.25

2012

5 329 093

548 823

10.30

2013

5 399 122

577 850

10.70

Avots: Vecumnieku novada domes Finansu nodaļas informācija
4.tabulā apkopotā informācija parāda, ka kopējām izmaksām sociālajai aizsardzībai ir
tendence palielināties. Tas saistīts ar ekonomiskās krīzes apstākļu radītajām sekām, kā
rezultātā liela daļa budžeta līdzekļu tika novirzīti sociālajiem pabalstiem, jo palielinājās
trūcīgo iedzīvotāju skaits un viņiem izmaksātie sociālie pabalsti. Patreizējā sociāli
ekonomiskā situācija ir nedaudz stabilizējusies, līdz ar to budžeta līdzekļus varētu novirzīt
jaunu sociālo pakalpojumu attīstībai, iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai.
Tautsaimniecības nozares un uzņēmējdarbība. Vadošās tautsaimniecības nozares
Vecumnieku novadā ir mežu apsaimniekošana un izmantošana un lauksaimniecība. 2008.gada
beigās savu darbību pārtrauca vairāki kokzāģētavu uzņēmumi, kā rezultātā palielinājās
bezdarba līmenis, samazinājās iedzīvotāju ienākumi un vispārējais dzīves līmenis. Uz
2013.gadu situācija ir nedaudz uzlabojusies, bet nekādā gadījumā nenodrošina darba iespējas
visiem strādāt gribētājiem.
Tirdzniecības un pakalpojumu nozarēs darbojas SIA un individuālā darba veicēji.
Novadā ir veikali, vairākas kafejnīcas, frizētavas, šūšanas un apģērbu labošanas darbnīcas.
Lielākā daļa novada iedzīvotāju ir nodarbināti pašvaldības iestādēs (skola, kultūras nami,
bibliotēkas, administrācija u.c.) un tirdzniecībā.
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3. VECUMNIEKU NOVADA SOCIĀLO PAKAL POJUMU UN
SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS RAKSTUROJUMS
3.1. SOCIĀLĀ DIENESTA DARBĪBAS RAKSTUROJUMS
Sniegtie sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība ir cieši saistīta ar cilvēka
pamatvajadzību apmierināšanu, kuras noteiktas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likumā. Tikai tad, kad cilvēks ir apmierinājis savas pamatvajadzības viņš var tiekties
apmierināt pārējās vajadzības.
Vecumnieku novada Dome sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu
iedzīvotājiem ir deleģējusi Vecumnieku novada domes Sociālajam dienestam. 2006.gada
septembrī tika izveidots Vecumnieku pagasta Sociālais dienests, pārdēvējot sociālās
palīdzības nodaļu par Sociālo dienestu. Līdz ar novadu veidošanos 2009.gadā tika izveidots
Vecumnieku novada domes Sociālais dienests. Atkarībā no pašvaldībā dzīvojošo iedzīvotāju
skaita, pamatojoties uz LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Sociālā dienesta darba
apjomu, Vecumnieku novada dome nosaka dienesta struktūru un darbinieku skaitu.
Izveidotais Vecumnieku novada domes Sociālais dienests ir Vecumnieku pašvaldības
struktūrvienība.
Sociālais dienests ir sociāla institūcija, sociāla sistēma, sociālās politikas realizēšanas
līdzeklis, lai uzlabotu cilvēku sociālo labklājību, nosakot sociālo pakalpojumu piemērotības
un pieņemamības pakāpi un nodrošinot pakalpojumu pieejamību atbilstoši cilvēku
vajadzībām. [10.192.lpp.]
Plānojot un izstrādājot kopienas sociāla darba un attīstības stratēģisko plānu nevaram
vadīties pēc kaut kāda priekšraksta, jo katrā pašvaldībā ir vēsturiski izveidojusies sava
situācija un tradīcijas. Jāņem vērā fakts, ka dažādu sociālekonomisko apstākļu dēļ, ļoti daudz
nabadzīgo valsts iedzīvotāju dzīvo tieši laukos. Viens no nabadzības cēloņiem ir bezdarbs, jo
tirgus ekonomikas apstākļos daudziem laukos dzīvojošiem iedzīvotājiem ar lauksaimniecisko
ražošanu nodarboties nav iespējams. Līdz ar bezdarbu nav ienākumu, kas būtiski ietekmē
laukos dzīvojošo dzīves kvalitāti. Tas, savukārt, norāda par sociālā darba attīstības
nepieciešamību lauku kopienā, lai veicinātu laukos dzīvojošo iedzīvotāju vajadzībām
atbilstošu sociālo pakalpojumu attīstību.
Sociālā darba specifiku laukos nosaka vairāki faktori:

jāievēro laukos dzīvojošo cilvēku vērtību orientāciju īpatnības, viņu psiholoģija, kurai
raksturīgs konservatīvisms, noturīgums, tradīciju cienīšana;

veicot sociālo darbu laukos, jāņem vērā darba apstākļi, sadzīve, atpūta, un bez šaubām,
jārisina problēmas, ko rada šie apstākļi;

sociālā darba saturu un organizāciju laukos, lielā mērā nosaka lauku vides īpatnības
(attālums no pilsētas, ciešas kaimiņu attiecības, katras ģimenes dzīves atklātība,
tradīcijas, pamatdarbs- lauksaimniecība)
Vecumnieku novada Sociālā dienesta darbība vērsta šādos virzienos:
 individuāla sociālo gadījuma risināšana;
 sociālā darbinieka psihoemocionālais atbalsts;
 atbalsta grupa aizbildņiem;
 atbalsta grupa daudzbērnu ģimenēm;
 socializācijas programma;
 psihologa pakalpojumi;
 sociālā palīdzība.
Raksturojot Sociālā dienesta darbību var secināt, ka pašvaldībā sniegtie sociālie
pakalpojumi ir maz attīstīti, pamatā dienesta darbība vērsta uz materiāla atbalsta sniegšanu un
sociālo gadījumu risināšanu. Klientu problēmas tiek risinātas starpinstitucionālajā sadarbībā
un šīs sadarbības veicināšana un attīstība ir viens Sociālajam dienestam veicamajiem
uzdevumiem, lai sniegtu iedzīvotājiem atbalstu problēmsituāciju risināšanā. Intervijās ar
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Vecumnieku novada vadību un iestāžu darbiniekiem
starpinstitucionālā sadarbība ir jāstiprina un jāaktivizē.

Labklājības Ministrija

NVO

tika

uzsvērts,

ka

iekšējā

Primārās
veselības
ārsti

Nodarbinātības valsts
aģentūra

Bāriņtiesa

Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūra
Sociālo pakalpojumu

Bērnu
dārzi

sniedzošās institūcijas
krīzes, dienas centri u.c.u.c.)
Valsts
)) Bērnu tiesību
aizsardzības inspekcija

Skolas

Sociālais
dienests

Baznīcas

Veselības
centrs

- Sociālā dienesta iekšējā sadarbība

- Sociālā dienesta ārējā sadarbība
2.attēls. Sociālā dienesta iekšējā un ārējā sadarbība

3.2.SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS RAKSTUROJUMS
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā ir teikts, ka sociālā palīdzība ir
naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu
personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai un likuma
5.pants nosaka sociālās palīdzības sniegšanas pamatprincipus- sociālo palīdzību klientam
sniedz, pamatojoties uz viņa materiālo resursu- ienākumu un īpašuma novērtējumu,
individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību atbilstoši likumam „Par sociālo drošību”
5.nodaļu-personas līdzdarbība savu sociālo tiesību īstenošanā. Likumā „Par sociālo drošību”
11.pants paredz, ka personai, kura saviem spēkiem nespēj nodrošināt sevi vai pārvarēt īpašas
dzīves grūtības un kura nesaņem ne no viena cita pietiekamu palīdzību, ir tiesības uz
personisku un materiālu palīdzību, kas atbilst tās vajadzībām, dod iespēju pašpalīdzībai un
veicina tās iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē.
Latvijā pašvaldību sociālās palīdzības pabalsti tiek izmaksāti no pašvaldību budžeta. Lai
saņemtu pašvaldības sociālo palīdzību, palīdzības pieprasītājam jāvēršas ar iesniegumu tās
pašvaldības, kurā reģistrēta viņa dzīves vieta, Sociālajā dienestā vai pie pašvaldības sociālā
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darba speciālista. Sociālā darba speciālists kopā ar palīdzības pieprasītāju izvērtē personas vai
ģimenes individuālās vajadzības un pieejamos resursus un vienojas par piemērotāko
palīdzības veidu.
Vecumnieku novada domes Sociālajā dienestā pabalstu pieprasīšanas un piešķiršanas
kārtību nosaka Vecumnieku novada Domes saistošie noteikumi Nr.5 „Par sociālās palīdzības
sniegšanu Vecumnieku novadā” un Nr.6 „Par Vecumnieku novada pašvaldības pabalstiem”,
pieņemti 2010.gada 24.martā, lēmums Nr.3, 4.§.
Pabalstu veidi, ko nosaka Vecumnieku novada Domes saistošie noteikumi Nr.5 „Par
sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā”

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa (turpmāk tekstā- GMI) nodrošināšanai.

Dzīvokļa pabalsts.

Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā.

Pabalsts bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš sasniedzis
pilngadību.

Atlīdzība audžuģimenei par audžuģimenes pienākumu veikšanu un pabalsts bērna
uzturam.

Pabalsti trūcīgām personām.

Pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai izglītības iestādēs.

Pabalsts daļējai medicīnisko izdevumu segšanai
Pabalstu veidi, ko nosaka Vecumnieku novada Domes saistošie noteikumi Nr.6 „Par
Vecumnieku novada pašvaldības pabalstiem”

Pabalsts bērniem skolas piederumu iegādei, uzsākot mācības 1.klasē.

Personu, kuri sasnieguši 80, 85, 90, 95 gadu vecumu godināšana.

Pabalsts sasniedzot 100 gadu vecumu.

Pabalsts politiski represētām personām.

Transporta izdevumu apmaksa personām ar pārvietošanās grūtībām.

Apbedīšanas pabalsts.

Pabalsts sodu izcietušai personai.

Bērna piedzimšanas pabalsts.

Pabalsts zelta kāzu jubilejā
Vecumnieku novada domes Sociālā dienesta komisija lemj par sociālās palīdzības un
sociālo pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu.
5. tabula
Personu, kurām sniegts sociālais atbalsts, skaita salīdzinājums pa gadiem
Pabalstu veidi

2009

2010

2011

2012

2013

Trūcīgas ģimenes statuss

270 ģim.

627 ģim.

454 ģim.

338 ģim.

311 ģim.

940 per.

1774 per.

1173 per. 813 per.

724 per.

Garantētais
minimālais 75 ģim.
ienākums(GMI)
151 per.

245 ģim.

168 ģim.

88 ģim.

48 ģim.

617 per.

452 per.

198 per.

105 per.

Dzīvokļa pabalsts

83 ģim.

348 ģim.

322 ģim.

293 ģim.

264 ģim

197 per.

980 per.

843 per.

678 per.

591 per.

Pabalsts veselības aprūpei

201 per.

328 per.

9 per.

9 per.

22per.

Brīvpusdienas

174 per.

186 per.

100 per.

107 per.

76 per.
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Bērnu izglītībai

188 per.

95 per.

119 per.

90 per.

22 per.

Bāreņiem
pastāvīgas 4 per.
dzīves uzsākšanai

10 per.

13 per.

12 per.

12per.

Audžuģimenēs
ievietotajiem bērniem

5 per.

7 per.

11 per.

13 per.

17 per.

Pabalsts ārkārtas situācijā

67 per.

34 per.

11 per.

6 per.

9 per.

Avots: Pārskats par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību Vecumnieku novadā
5.tabulas dati parāda, ka vislielākais pieprasījums pēc pabalstiem bija 2010-2012.gads,
kad valstī kopumā bija ekonomiskā krīze, bezdarbs un iedzīvotājiem bija grūtības nodrošināt
savas pamatvajadzības. 2013.gadā jūtami samazinājies trūcīgo personu skaits. Salīdzinājumā
ar 2010.gada, kad tas bija 1774 personas, tad 2013.gadā 724 personas, kas ir par 1050
personām mazāk. Tas varētu būt izskaidrojams ar sociāli ekonomiskās situācijas uzlabošanos
valstī, kā arī ar stingrākiem nosacījumiem trūcīgas personas statusa noteikšanai.

3.attēls. Izmaksāto pabalstu apjoma sadalījums latos pa gadiem no 2009.-2013.gadam.
Avots: Pārskats par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību Vecumnieku novadā
2010.gadā un 2011.gadā ļoti strauji palielinājās budžeta līdzekļu izlietojums sociālajai
aizsardzībai- sociālajiem pabalstiem un sociālajiem pakalpojumiem. Kā jau iepriekš tika
minēts, tas bija saistīts ar ekonomiskās situācijas pasliktināšanos valstī. Liela atbildība par
iedzīvotāju dzīves kvalitāti bija jāuzņemas pašvaldībai un pašvaldības Sociālajam dienestam.
Valsts šajā laika periodā atmaksāja pašvaldībai 50% apmērā izlietotos garantētā minimālā
ienākuma pabalsta līdzekļus, 20% apmērā dzīvokļa pabalstam izlietotos līdzekļus.
Patreizējā sociāli ekonomiskā situācija ir uzlabojusies, tādēļ Sociālajam dienestam
sadarbojoties ar pašvaldību, valsts un sabiedriskajām organizācijām ir jāattīsta pakalpojumi,
bet pabalstiem ir jākļūst par īslaicīgu atbalstu, nevis regulāriem ienākumiem. Saņemot
pabalstu, ir aktīvi jāstrādā ar personu (ģimeni), lai pēc iespējas ātrāk tā atrastu savu vietu
darba tirgū un kļūtu par nodokļu maksātājiem.
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3.3.SOCIĀLĀ DIENESTA SOCIĀLĀ DARBA SPECIĀLISTI
Nozīmīga loma mērķtiecīgas sociālā atbalsta sistēmas veidošanā ir sociālajos dienestos
strādājošo sociālo darbinieku profesionalitātei un kvalitātei, kādā tiek veikta klienta sociālās
situācijas izvērtēšana, klienta motivēšana savas situācijas uzlabošanai, līdzdarbības
pienākumu piemērošana, sadarbība ar citām institūcijām un profesionāļiem un sociālā
gadījuma vadīšana kopumā. Sociālā darbinieka profesijas standartā ir noteiktas augstas
prasības attiecībā uz darbu ar klientu un tā problēmu risināšanu, kas paredz nodrošināt
holitisku pieeju klienta vajadzību, sociālo prasmju un resursu izvērtēšanā, optimālo
risinājumu un atbalsta instrumentu meklēšanā.
Jaunu sociālo problēmu rašanās cieši saistīta ar vērtību sistēmas maiņu ģimenēs,
sabiedrībā, tāpēc aktuāli vērst sabiedrības uzmanību un uzsākt dialogu ar sabiedrību par
jaunajām sociālajām problēmām un to risināšanu. Katrai sociālajai problēmai nepieciešams
savs profesionāls risinājums, savukārt, tam ir aktuāla sociālo darbinieku profesionālās
sagatavotības nodrošināšana, gan dažādu iestāžu veidošana, sociālo pakalpojumu tīkla izveide
un iedzīvotāju nodrošināšana ar kvalitatīviem sociālajiem pakalpojumiem.
Vecumnieku novada Sociālajā dienestā strādā 11 sociālā darba speciālisti. 81.8% no
darbiniekiem strādā vairāk kā trīs gadus. Viens dienesta darbinieks Sociālajā dienestā strādā
kopš 1994.gada. Saliedēts, atbildīgs, profesionāls un nemainīgs ir Sociālā dienesta kolektīvs,
kas liecina par labu dienesta mikroklimatu.
6.tabula
N.p.k.

Personāla izglītība (uz 31.12.2013.)
Izglītība
Darbinieku skaits

Darbinieku skaita
sadalījums pēc izglītības
27.3%
36.4%

Maģistra grāds
3
Profesionālā augstākā
4
izglītība un bakalaura grāds
3.
1.līmeņa augstākā
1
9.1%
4.
Augstākā izglītība citā
2
18.1%
specialitāte
5.
Vidējā izglītība un vidējā
1
9.1%
speciālā(profesionālā)
Avots: Pārskats par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību Vecumnieku novadā
1.
2.

Sociālajā dienestā 72.7 % sociālā darba speciālistu ir likuma prasībām atbilstoša
izglītība, kas noteikta, lai strādātu noteiktajā specialitātē.(skat. 6.tabulu). Trīs Sociālā dienesta
darbinieki turpina mācības augstākās izglītības iestādē un apgūst zināšanas, lai varētu strādāt
attiecīgajā profesijā.
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4. SOCIĀLO PAKALPOJU MU UN SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS
SISTĒMAS IZVĒRTĒJUMS

4.1. VECUMNIEKU NOVADA IEDZĪVOTĀJU VIEDOKĻU ANALĪZE
Lai iegūtu pēc iespējas plašāku un vispusīgāku informāciju un noskaidrotu Vecumnieku
novada iedzīvotāju viedokli par aktualitātēm, kas saistītas ar Sociālā dienesta darbību,
iedzīvotājiem būtiskākajām problēmām, tika veikta Vecumnieku novadā dzīvojošo
iedzīvotāju anketēšana.
Kopumā iedzīvotājiem tika izdalītas 80 aptaujas anketas. Atgrieztas un datu apstrādei
derīga bija 71 anketa. Aptaujā piedalījās 42 sievietes un 29 vīrieši. Esošā situācija parāda to,
ka sievietes ir aktīvākas un tām ir lielāka interese par sociālajiem jautājumiem, vai arī vīrieši
ir nodarbināti, ka neatliek laika iedziļināties sociālo problēmu risināšanas jautājumos.
Anketēšanā piedalījās visu vecumu iedzīvotāji, kas ļauj secināt, ka savu viedokli par
problēmām un Sociālā dienesta perspektīvām ir izteikuši dažādu vecumu novada iedzīvotāji.
Jautājums. Vai Jums ir zināms kādu veidu sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību
ir iespējams saņemt novadā? Uz šo jautājumu tika doti atbilžu varianti un respondenti
atzīmēja vairākus atbilžu variantus.

4.attēls Pieejamie sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība
4.attēls ataino situāciju, ka iedzīvotājiem pamatā ir zināmi sociālās palīdzības
saņemšanas iespējas. Sociālās palīdzības veidi ir naudas vai mantisks pabalsts (51
respondents), brīvpusdienas bērniem (43 respondenti) un medicīnisko pakalpojumu apmaksa.
Salīdzinot ar iepriekšējiem pētījumiem 2009.gadā parādās iezīmes, ka iedzīvotāji atzīmē
sociālā darba pakalpojumu - sociālā darbinieka psihoemocionāla atbalsta sniegšana (30
respontentu), kas ļauj secināt, ka Sociālā dienesta darbība paliek atpazīstama.
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7.tabula
Iedzīvotāju vērtējums
Jautājumi
griezies pēc palīdzības pie sociālā

Vai esat
darbinieka?
Vai Jūs apmierina sociālā darba speciālista sniegtā
palīdzība un attieksme?
Vai Jūs apmierina uzgaidāmo telpu, uzskates
materiālu un informācijas kvalitāte?

Vai Jūs apmierina piedāvāto sociālo pakalpojumu
apjoms novadā?
Vai ir nepieciešami jauni sociālie pakalpojumi

Jā
54

Nē
-

Nezinu
-

52

2

11

52

11

10

29

9

34

51

2
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7.tabulā apkopotā informācija ļauj secināt, ka vairums iedzīvotāju ir devuši pozitīvu
vērtējumu esošajām un plānotajām aktivitātēm, bet ne mazāk svarīgi ir pārējie viedokļi.
Daudzi respondenti ir pauduši noliedzošu vai neitrālu attieksmi, kas ļauj secināt, ka
iedzīvotāji nav informēti par notiekošajām aktualitātēm pagastā sabiedriskajā dzīvē tai skaitā
arī sociālajā sfērā. Respondenti par sociālā darbinieka sniegto palīdzību un attieksmi nav
bijuši apmierināti un viņiem nav skaidra viedokļa par sociālā darbinieka palīdzību. Šo
jautājumu nevar skatīt viennozīmīgi, jo griežoties Sociālajā dienestā cilvēks sagaida, ka tiks
apmierinātas viņa vēlmes, bet nesaņemot šo gaidīto palīdzību, cilvēks ir neapmierināts, taču
sociālie pakalpojumi un palīdzība tiek sniegta likuma noteiktā kārtībā. Šis jautājums sasaucas
par iedzīvotājiem esošās informācijas nozīmi un izpratnes trūkumu par daudziem
jautājumiem. Lielākais vairums respondentu 51 uzsver nepieciešamību pēc jauniem
sociālajiem pakalpojumiem un labprāt piedalītos dažādās aktivitātēs, kas saistītas ar jaunu
sociālo pakalpojumu ieviešanu.
Uz jautājumu kāda veida institūcijas vai pakalpojumus, Jūsuprāt, būtu nepieciešams
izveidot novadā respondentiem tika piedāvāti vairāki atbilžu varianti, lai iezīmētos būtiskākās
sociālā darba mērķa grupas un pakalpojumi, kuri jāattīsta, lai mazinātu problēmas un sniegtu
atbalstu šīm mērķa grupām. Aptaujas dalībnieki atzīmēja vairākus atbilžu variantus, kas
parāda iedzīvotāju vēlmi pēc vispusīgiem sociālajiem pakalpojumiem.

5.attēls Institūcijas un pakalpojumi, kuri jāplāno Vecumnieku novadā
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Kā visaktuālāko pakalpojumu, ko atzīmēja 51 respondents, kas jāattīsta ir vecu, slimu
un vientuļu cilvēku aprūpe mājās. Šīs situācijas problemātika sakrīt ar vispārējo situāciju
valstī, vecu un vientuļu cilvēku aprūpē. Ņemot vērā to, ka veselības aprūpes sistēmā ir krīze,
par kuru liecina Veselības ministrijas izstrādātie plāni un stratēģiskās programmas, tajās tiek
plānots kā šo sistēmu sakārtot. Vecumnieku novadā šobrīd veciem cilvēkiem nav pietiekami
tādi ilgstošās sociālās aprūpes institūcijām alternatīvi aprūpes pakalpojumi kā aprūpe mājās
un dienas centri, kas ļautu uzturēties savās mājās arī tiem, kuri pašu spēkiem nespēj sevi
aprūpēt. Tādēļ izstrādājot stratēģisko plānu, viens no pakalpojuma veidiem, kas jāattīsta ir
aprūpe mājās.
35 respondenti atzīmēja, ka nepieciešams izveidot daudzfunkcionālu dienas centru
dažādu sociālo grupu vajadzību apmierināšanai. Viena no mērķa grupām jaunieši- pusaudžu,
kur eksperti, kuri strādā ar šo mērķa grupu izteica viedokli un aktuālāko problēmu minotsaturīga un mērķtiecīga brīvā laika pavadīšanas iespējas. Saturīgi un aktīvi pavadīt brīvo laiku
vēlas ikviens, bet īpaši to vēlas pusaudži Viņi ir aktīvi ar vēlmi darboties, tomēr ne vienmēr šī
enerģija tiek ievirzīta pareizā gultnē. Bieži bezmērķīgi un nelietderīgi izmantota vēlme
darboties var novest pie negatīvām sekām, ar kurām cīnās gan vecāki, gan valsts, gan
sabiedrība kopumā. Tieši šai problēmai no valsts puses vajadzētu pievērst pastiprinātu
uzmanību un meklēt īpašus risinājuma veidus. Parasti tiek akcentētas un vairāk risinātas
sociāli smagas pusaudžu problēmas- kā dažādas atkarības, noziedzība un citas deviantas
uzvedības izpausmes, kas vairs nav cēlonis, bet sekas, ar kurām ir ļoti grūti cīnīties.
Turpretim, ja pusaudži pilnvērtīgi pavada brīvo laiku un tādejādi attīsta sevi un pilnveido, tad
attiecīgi ir mazāk to pusaudžu, kurus var pieskaitīt pie sabiedrības riska grupām.
Daudzfunkcionālā dienas centra aktualitāti un nepieciešamību personām ar
funkcionāliem traucējumiem pamato arī "Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu attīstībai
2014.-2020.gadam", kur viens no svarīgākajiem pamatnostādņu rīcības virzieniem ir
deinstitucionalizācija. Lai īstenotu deinstitucionalizāciju, plānota sociālās aprūpes institūcijās
dzīvojošo klientu vajadzību izpēte un individuālajām vajadzībām atbilstošas infrastruktūras un
pakalpojumu attīstība pašvaldībās, kā arī VSAC filiāļu slēgšana un speciālistu apmācība jaunu
pakalpojumu sniegšanai. Latvijas pašvaldībās izveidoto dienas aprūpes centru skaitu
paredzēts palielināt no 823 centriem 2011.gadā līdz 1500 centriem 2020.gadā, tāpat 100%
visās pašvaldībās paredzēts nodrošināt aprūpes mājās pieejamību veciem ļaudīm un cilvēkiem
ar invaliditāti. Plānots veikt arī personu ar garīga rakstura traucējumiem profilēšanu un
izstrādāt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plānu, atbilstoši katra cilvēka vajadzībām,
kā arī veicināt tehnisko palīglīdzekļu pieejamību un īstenot citus pasākumus.
Jautājums-kā Jūs domājat, kāpēc netiek nodrošināti visi nepieciešamie sociālie pakalpojumi?

6.attēls. Šķēršļi sociālo pakalpojumu attīstībai
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58 respondenti uzskata, ka galvenais cēlonis kāpēc netiek attīstīti jauni pakalpojumu
veidi ir tas, ka pašvaldībai trūkst finansējuma, lai attīstītu jaunus sociālos pakalpojumus.
Ievērojot to, ka pašvaldībām tiek deleģēti arvien vairāk uzdevumu un funkcijas, bet valsts
finansiālais atbalsts nav proporcionāls veicamajiem uzdevumiem, tas kavē jaunu pakalpojumu
attīstību. Risinājums varētu būt sociālo funkciju deleģēšana NVO, kā arī ES struktūrfonda
līdzekļu piesaistīšana. 15 respondenti uzsver, ka pašvaldībā netiek plānota sociālo
pakalpojumu attīstība, kas ļauj secināt, ka līdz šim dienesta darbība pamatā tikusi organizēta
uz sociālās palīdzības sniegšanu. Aptaujas rezultāti vēlreiz pamato un uzsver stratēģiskās
plānošanas nozīmi un nepieciešamību, kurā tiks plānota jaunu sociālo pakalpojumu attīstība.
10 respondentu no aptaujas dalībniekiem uzskata, ka trūkst kompetentu sociālā darba
speciālistu. Viena no sociālo darbinieku profesionālās kompetences iezīmēm ir spēja uztvert
cilvēku kā unikālu būtni ar viesiem viņu trūkumiem un vājībām. Respondentu viedoklis
norāda uz to, ka jāvērš uzmanība uz profesionālu sociālo darbinieku apmācību un
supervīzijām, kas mazina sociālā darba speciālistu „profesionālo izdegšanu” un spēju saskatīt
klienta resursus sociālā gadījuma risināšanā.
4.2.EKSPERTU VIEDOKLIS PAR SOCIĀLĀ DIENESTA DARBĪBAS
PERSPEKTĪVĀM
Lai novērtētu sociālos pakalpojumus Vecumnieku novadā, noskaidrotu viedokli par
pakalpojumu attīstības iespējām un resursiem, kurus var izmantot pakalpojumu sniegšanā un
kādi ir šķēršļi, kas kavē sociālo pakalpojumu attīstību un izdarītu konkrētus secinājumus,
pētījuma gaitā tika aptaujāti eksperti, kas darbojas sociālo jautājumu sfērā vai ir atbildīgi par
tās attīstību. Aptaujā piedalījās 11 Vecumnieku novada domes Sociālā dienesta darbinieki un
12 no 15 Vecumnieku novada Domes deputātiem.
Lai izprastu esošo situāciju un identificētu problēmas, tika uzdots jautājums par
aktuālākajām problēmām, ar ko saskaras novada iedzīvotāji. Analizējot iegūto informāciju
tiek secināts, ka visi informanti ir viennozīmīgi atbildējuši, ka lielākā problēma ir bezdarbs.
Šādā gadījumā ir nepieciešams sadarboties ar NVA un iesaistīt bezdarbniekus kādā atbalsta
programmā, ko piedāvā Nodarbinātības valsts aģentūra, kā arī atbalsta grupas organizēšana
ilgstošajiem bezdarbniekiem. Kā otrā problēma vairāk kārt tika minēta atkarību izraisošo
vielu lietošana, tostarp visvairāk ir minēts alkohols. Kā minēja viens no informantiem, tad
problēma ir arī „nelegāla alkohola un tabakas izstrādājumu piekļuve nepilngadīgām
personām”. Sadarbībā ar valsts policiju, Vecumnieku novada kārtības policiju jāorganizē
reidi.
Sociālajā darbā svarīgākais ir cilvēks, visa Sociālā dienesta darbība ir vērsta uz
palīdzības sniegšanu sabiedrībai, tai daļai, kas ir nonākusi grūtībās, tāpēc svarīgs ir jautājums,
vai, jūsuprāt, klienti ir apmierināti ar sociālā darba piedāvātajiem pakalpojumiem un to
kvalitāti. Šāds jautājums tika uzdots ekspertiem, kā viņi to vērtē no savas puses, jo ar
klientiem ikdienā strādā tieši viņi. Liela daļa no informantiem atbildēja, ka klienti ir
apmierināti daļēji, bet bija tādas atbildes, kur minēts, ka klienti nav apmierināti. Interesanta
likās atbilde, ka „Nodokļu maksātāji uzskata, pabalsta ņēmējiem, kuriem nav darbs ir jāstrādā
pašvaldības sabiedrības labā”, bet diemžēl, Sociālais dienests nevar piespiest pabalsta
saņēmējus strādāt, bet gan motivēt uzturēt, saglabāt un apgūt darba iemaņas un prasmes, ko
reglamentē normatīvie akti. Kā atdzīst viens no sociālajiem darbiniekiem, ka pašiem „pabalstu
saņēmējiem vienmēr liekas, ka atbalsts ir nepietiekams”. Diemžēl ir arī viedoklis, ka
„pabalstu saņēmēji mēdz būt darbspējīgi cilvēki, kas reizēm ļaunprātīgi izmanto likumā
paredzētās iespējas.”
Kā viens no svarīgākajiem jautājumiem, kas tika uzdots ir kāda veida institūcijas vai
sociālie pakalpojumi jāattīsta, lai tiktu apmierinātas visu iedzīvotāju vajadzības? 15 atbildēs
bija minēts, ka pakalpojums, kas būtu jāizveido un jāattīsta ir vecu un vientuļu iedzīvotāju
aprūpe mājās. Ņemot vērā to, ka šīs sociālās grupas skaits pieaug ir jādomā par viņu vajadzību
apmierināšanu, jo ar problēmu risināšanu ikdienā nākas saskarties sociālajiem darbiniekiem.
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Vecumnieku novadā šāds pakalpojums nav pieejams, jo līdz šim pārsvarā vecie un vientuļie
ļaudis tika ievietoti veco ļaužu un invalīdu pansionātā „Atvasara” pansionātā, bet ne visi to
vēlas un liela daļa vēlas palikt savā ierastajā vidē.
Liela daļa informanti (12) atbildēja, ka ir nepieciešams izveidot dienas centru. Šī centra
darbībai būtu jābūt vērstai uz vairākām mērķgrupām- jauniešiem, personām ar funkcionāliem
traucējumiem, bērniem, atkarību cietušām personām, tātad „daudzfunkcionāls dienas centrs ar
filiālēm pārvaldēs”.
Sociālā darba profesionāļi apstiprina, ka jauni un alternatīvi sociālie pakalpojumi
Vecumnieku novadā ir nepieciešami, bet ne vienmēr tos var realizēt, tāpēc tika uzdots
jautājums kāds ir iemesls, kāpēc netiek attīstīti jauni sociālie pakalpojumi? Kā ierasts uz
šādiem jautājumiem, tipiskākā atbilde ir līdzekļu jeb finansējuma trūkums, ko apgalvo 14 no
23 informantiem, kas ir liels īpatsvars. Viss jaunais ir kaut kas nezināms, tāpēc cilvēki bieži
vien izvairās no jaunā. Kā atzīmē viens no informantiem „jaunu pakalpojumu ieviešana
saistās ar risku- tas var dot un var nedot atdevi un rezultāts nebūs uzreiz redzams, līdz ar to
var arī nebūt ātrs pamatojums pakalpojumu ieviešanai”.
Izvērtējot ekspertu atbildes tika apkopoti secinājumi:
 Vecumnieku novadā ir nepieciešami jauni sociālie pakalpojumi.
 Saņemot sociālos pakalpojumus ieguvēji ir klienti un klientu apmierinātība.
 Viena no svarīgākajām problēmām Vecumnieku novadā ir bezdarbs un algota darba
trūkums. Kā problēma tika minēta arī atkarības.
 Svarīgākie sociālie pakalpojumi, kas būtu jāattīsta ir daudzfunkcionāla dienas centra
izveide un vecu, vientuļu cilvēku aprūpe mājās.
 Sociālā dienesta klienti ir ar zemu motivāciju līdzdarboties savu problēmu risināšanā.
 Finanšu līdzekļu trūkums ir galvenā problēma jaunu sociālo pakalpojumu ieviešanai
Vecumnieku novadā.
 NVO nav attīstīti nepieciešamie sociālie pakalpojumus, lai pašvaldība būtu
ieinteresēta tos pirkt un tādā veidā palīdzēt klientiem.
 Pēc sociālo darbinieku domām sociālā darba profesija nav prestiža.

4.3. SOCIĀLO PAKALPOJUMU UN SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS DARBĪBAS
IZVĒRTĒJUMS
Pamatojoties uz veikto esošas situācijas analīzi, iedzīvotāju un profesionāļu anketēšanu
un diskusijām, ir sagatavota SVID analīze, kas kalpo par pamatu stratēģijā noteiktajām
sociālajā jomā galvenajām vajadzībām, problēmām un stratēģiskās programmas izveidei.
8.tabula
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības darbības izvērtējums (SVID analīze)
Stiprās puses

Vājās puses



Kvalificēti, profesionāli, sociālā
darba speciālisti ar atbilstošām
izglītībām.



Trūkst jaunu uz klientu sociālajām
problēmām un vajadzībām balstītu
sociālo pakalpojumu.



Sociālās palīdzības sistēma tiek
nepārtraukti aktualizēta, ir iespējams
izvērtēt klientam nepieciešamo
sociālo palīdzību, izmantojot datu
bāzes.



Klienti ilgstoši izmanto sociālo
palīdzību, nav motivēti risināt savas
problēmas.



Sociālā darba profesijas nepietiekams
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Izveidota laba sadarbība ar valsts,
pašvaldību institūcijām, privātām
personām.



Informācijas
nodrošināšana
iedzīvotājiem
par
sociālajiem
pakalpojumiem un sociālo palīdzību
(Vecumnieku
novada
ziņas.
vecumnieki@vecumnieki.lv).



Veiksmīga
starpprofesionāļu
komandas sadarbība.



Draudzīgs,
kolektīvs

saprotošs

un

novērtējums sabiedrībā.


Trūkst pilnīgu statistikas
cilvēkiem ar invaliditāti,
bērniem ar invaliditāti,
ierobežotas
iespējas
potenciālās mērķa grupas
darbu.

datu par
t.sk., par
tādēļ ļoti
apzināt
un plānot



Sociālā
dienesta
mobilitātes trūkums.

darbinieku



Nepilnības sociālo jomu regulējošos
tiesību aktos, atsevišķi normatīvie akti
paredz aktivitātes, bet pietiekams
finansējums netiek nodrošināts.



Nav NVO, kas piedāvā sociālos
pakalpojumus.



Sociālā darba speciālistu pārslodze

stabils

Iespējas

Draudi



ES un starptautisko programmu
līdzekļu piesaistes iespējas.



Klientu atkarība no pabalstiem un
sociālajiem pakalpojumiem.



Atsevišķu sociālo pakalpojumu
deleģēšana
sabiedriskajām
organizācijām
un
privātajām
struktūrām.



Tiesību aktu pretrunas, biežās
izmaiņas.



Sabiedrības vispārējā iegrimšana
sociālajā apātijā, nestabilitāte,
bezdarbs, nedrošība par nākotni.



Klienta nevēlēšanās iesaistīties savu
problēmu risināšanā, motivācijas
trūkums.



Ekonomiski aktīvu cilvēku aizplūšana
no Vecumnieku novada.



Ekonomiskās situācijas valstī kopumā
nestabilitāte, radot klientu loku.



Laukos dzīvojošo cilvēku vērtību
orientāciju īpatnības, viņu psiholoģija,
kurai raksturīgs konservatīvisms un
noturīgums.



Sociālā darba saturu un organizāciju
laukos, lielā mērā nosaka lauku vides
īpatnības (attālums no pilsētas, ciešas
kaimiņu attiecības, katras ģimenes







Jaunu darba metožu un paņēmienu
ieviešana sociālajā darbā, kā arī
jaunu un alternatīvu pakalpojumu
veidu attīstība.
Kvalifikācijas celšana esošajiem
sociālā darba speciālistiem, radot
iespējas apmeklēt kursus un
piedalīties pieredzes apmaiņā.
Supervīzijas nodrošināšana sociālā
darba speciālistiem



Sniegto
profesionalitātes
uzlabošana.



Sadarbības
uzlabošana
pašvaldību un NVO.

pakalpojumu
un
kvalitātes
starp
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dzīves
atklātība,
tradīcijas,
pamatdarbs- lauksaimniecība).


Atsevišķu
riska
grupu
nenodrošināšana
ar
sociālajiem
pakalpojumiem(personas
ar
funkcionāliem traucējumiem, ģimenes
ar zemām sociālām prasmēm u.c.)



Nepietiekoša un vāja NVO darbība
sociālo pakalpojumu jomā.



Sociālā darba speciālistu „profesionālā
izdegšana”, risinot sarežģītus sociālos
gadījumus bez iespējām piesaistīt
resursus.



Sociālā darba speciālistu lielā slodze
papildus veicot uzliktos pienākumusasistenta pakalpojumu administrēšana,
Latvenergo dāvinājuma karšu izdalē
u.c.



Speciālistu, profesionāļu trūkums
darbā
ar
konkrētām
mērķa
grupām(psihiatra pakalpojumi uz
vietas gan bērniem, gan pieaugušām
personām).



Specializēto izglītības programmu
trūkums novada skolās kā rezultātā
daudzi bērni mācās citos novados.

Izvērtējot sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības darbības SVID analīzi ir aktualizētas
galvenās problēmas un vajadzības, kas aprakstītas zemāk minētajā tabulā.
9.tabula
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības problēmas un vajadzības
Mērķa grupa
Ģimenes ar
bērniem un bērni

Problēmas un vajadzības


Izveidot daudzfunkcionālu dienas centru, kur ģimenes ar
bērniem varētu saņemt pēc iespējas plašākus sociālos
pakalpojumus, kā arī pakalpojumus, kas nepieciešami, lai
nodrošinātu cilvēka funkcionēšanu sabiedrībā.



Attīstīt atbalsta un pašpalīdzības grupas ģimenēm ar bērniempiemēram Bērnu emocionālā audzināšana.



Sociālo prasmju attīstīšana ģimenēm ar bērniem ( piesaistot
sociālo rehabilitētāju vai ģimenes asistentu u.c.).
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Personām ar
funkcionāliem
traucējumiem

Pensijas vecuma
personas

Bezdarbnieki

Vardarbībā cietušie
un viņu ģimenes
locekļi



Attīstīt iespēju bērniem un jauniešiem saturīgai brīvā laika
pavadīšanai, jo īpaši jauniešiem no trūcīgām un
maznodrošinātām ģimenēm(nodarbības, nometnes, sporta
aktivitātes u.c.).



Psihiatra pakalpojuma nepieciešamība.



Attīstīt atbalsta pakalpojumus aizbildņiem un audžuģimenēm.



Psihologa pakalpojuma nodrošināšana.



Izveidot daudzfunkcionālu dienas centru, kurā tiktu sniegti
pakalpojumi
personām
ar
smagiem
funkcionāliem
traucējumiem-specializētās darbnīcas, attīstības centri,
specializētās nodarbības(mūzikas terapija, mākslas terapija
u.c.) un citas aktivitātes.



Izveidot atbalsta- pašpalīdzības grupas cilvēkiem
funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem.



Izveidot servisa dzīvokļus(dzīvoklis, kas tiek izīrēts un ir
pielāgots personai ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, lai
palielinātu personas iespējas dzīvot pastāvīgi un aprūpēt sevi),
grupu dzīvokļus(atsevišķs dzīvoklis vai māja, kurā personām ar
garīga rakstura traucējumiem nodrošina individuālu atbalstu
sociālo problēmu risināšanā)



Ierīkot pacēlājus(liftus, nobrauktuves, eskalatorus) publiski
pieejamās vietās, personu dzīvesvietās.



Sociālā rehabilitētāja piesaistīšana sociālo prasmju attīstībai.



Mobilizēt profesionālu sociālās aprūpes pakalpojumu dzīves
vietā- aprūpe mājās ( vai Mobilā brigāde, Samarieši, NVO u.c)



Nodrošināt higiēnas pakalpojumus (dušu, veļas mazgātavu)
pagastos, kuros tas nav pieejams;



Atbalstīt pensionāru biedrības pagastos, kur tās ir izveidotas un
aktivizēt pensionārus biedrību izveidei pagastos, kuros nav
nodibinātas pensionāru biedrības.



Iesaistīšanās NVA rīkotajās aktivitātēs.



Nepieciešamas izveidot atbalsta grupas un pašpalīdzības
grupas



Attīstīt krīzes istabu, kur vardarbības gadījumā cietušie
ģimenes locekļi var patverties no varmākas.



Nodrošināt atbalsta grupu vardarbībā cietušām sievietēm.



Attīstīt rehabilitācijas pakalpojumu dzīves vietā vardarbībā
cietušiem bērniem.
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ar



NVO trūkst cilvēkresursu lielu projektu ieviešanā un
realizēšanā.



Sociālajam dienestam trūkst cilvēkresursu sadarbībai ar NVO
projektu koordinēšanā un labvēlīgas sociālās vides veidošanā
pašvaldībā.



NVO, kas darbojas sociālajā jomā, nav reģistrējušās Sociālo
pakalpojumu sniedzēju reģistrā, kas liedz piedalīties projektos
un attīstīt sociālo pakalpojumu klāstu.

Sociālās palīdzības
pabalstu
saņēmējiem



Nepieciešams nodrošināt sociālās palīdzības saņēmēju aktīvu
līdzdarbību uz noslēgtās vienošanās pamata un sadarbību ar
sociālā darba speciālistiem klienta vajadzību, materiālo un
personisko resursu novērtēšanā, sociālo problēmu risināšanā.

Sociālo
pakalpojumu un
sociālās palīdzības
speciālisti



Nepieciešams organizēt supervīzijas darbiniekiem,
nepieļautu un novērstu „pašizdegšanas sindromu”.



Pakalpojumus veidot, nodrošinot pakalpojumu pēctecību.



Uzlabot sociālā darba speciālistu mobilitāti.



Izveidot vadītāja- lietveža štata vietu, kas atvieglotu sociālā
darba speciālistiem birokrātisko slogu un ļautu kvalitatīvāk
risināt sociālās problēmas.

Nevalstiskās
organizācijas
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lai

Vecumnieku novada
Sociālā dienesta
darbības un attīstības
stratēģiskais plāns
2014.-2020.gadam
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Stratēģiskais plāns ir dokuments, kas izstrādāts, lai nodrošinātu kopienas koordinētu un
mērķtiecīgu sociālā darba virzību uz labklājības un augstas dzīves kvalitātes nodrošinājumu
nākotnē.
Vecumnieku novada Sociālā dienesta darbības stratēģija ir vidēja termiņa plānošanas
dokuments laika posmam no 2014. līdz 2020.gadam. Darbības un attīstības stratēģija ietver
galvenos darbības virzienus, to mērķus, plānotos rezultātus, ieviešanas instrumentus un
sistēmas, finansējuma avotus, iesaistītās institūcijas un programmas izpildes laiku. Stratēģijā
minētie darbības rezultāti ir tieši Vecumnieku novadā Sociālā dienesta kompetencē esošas
darbības. Tomēr, jāņem vērā, ka Sociālā dienesta darbība un attīstība ir tieši saistīta ar kopējo
sociālās politikas attīstības gaitu valstī.
Vīzija -Vecumnieku novads ir attīstīta Latvijas un Eiropas sastāvdaļa ar saglabātu
identitāti un cilvēciskajām vērtībām.
Misija – sniegt iedzīvotāju vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus Vecumnieku
novadā, nodrošinot atbalstu un radot piederības sajūtu vietai, kurā dzīvo.






Stratēģiskie pamatmērķi:
Nodrošināt kvalitatīvu un profesionālu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
pieejamību personām, ģimenēm un personu grupām, mazināt sociālās problēmas,
attīstot pašas personas resursus, kā arī iesaistot atbalsta sistēmas, sniegt materiālu
atbalstu krīzes situācijā nonākušām personām/ģimenēm, lai apmierinātu to
pamatvajadzības.
Pilnveidot Sociālā dienesta sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sistēmu.
Atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām attīstīt jaunus sociālos pakalpojumus.
Nodrošināt savlaicīgu un saprotamu informācijas pieejamību pēc iespējas tuvāk
iedzīvotājiem.
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Vecumnieku novada Sociālā dienesta darbības un attīstības stratēģiskais plāns 2014.- 2020.gadam
N.p.k.

Rīcības virziens

Pasākums
Aprūpe mājās

Jaunu sociālo pakalpojumu attīstība

1.

Laika
termiņš
Mobilās
brigādes 2014izveide vai
2016
sociālā pakalpojuma
aprūpe
mājās
pirkšana
Aktivitātes

Daudzfunkcionā -Sociālo
prasmju 2015la dienas centra apguve
2017
izveide
-Specializētas
darbnīcas
un
nodarbības
-Organizēta
un
aktīva brīvā laika
pavadīšana
-Jauniešu tematiskie
pasākumi
Sociālās
uzņēmējdarbības
veicināšana
-Higiēnas istaba
-Atbalsta
grupas
dažādām
mērķa
grupām u.c.

Atbildīgais

Vieta

Finansējums

Pašvaldība,
Sociālais
dienests

Vecumnieki

Valsts
budžets,
ES fondi,
pašvaldības
budžets

Pašvaldība,
Sociālais
dienests

Vecumnieki
filiāles
Bārbele,
Kurmene

Valsts
budžets,
ES fondi,
pašvaldības
budžets

Rezultāti
Nodrošināta
vecu, vientuļu
un personu ar
funkcionāliem
traucējumiem
aprūpe mājās
Sociālā atbalsta
sniegšana
iedzīvotājiem un
sociālās
atstumtības
grupu
integrācija
sabiedrībā
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N.p.k.

Rīcības virziens

Jaunu sociālo pakalpojumu attīstība

1.

Pasākums

Aktivitātes

Krīzes istaba

Pielāgota un
izveidota krīzes
istaba

Sociālais
dzīvoklis vai
grupu māja

Sociālais dzīvoklis 2017pielāgots personai ar 2020
smagiem
funkcionāliem
traucējumiem.
Grupu dzīvoklis,
kurā personām ar
garīga
rakstura
traucējumiem
nodrošina
individuālu atbalstu
sociālo
problēmu
risināšanā.

Laika
termiņš
20142015

Atbildīgais

Vieta

Finansējums

Pašvaldība,
Sociālais
dienests

Vecumnieki
pansionāts
„Atvasara”

Pašvaldības
budžets

Pašvaldība,
Sociālais
dienests

Pagastā,
kurā
pieejama
dzīvojamā
platība un
iespēja
aprīkot
telpas

Valsts
budžets,
ES fondi,
pašvaldības
budžets

Rezultāti
Cietušie vai
nelaimē
nonākušie
ģimenes locekļi
var patverties no
varmākas krīzes
situācijas vai
pārvarēt
nelaimes
gadījuma radītās
sekas
Personām
ar
garīga rakstura
traucējumiem ir
nodrošināts
individuāls
atbalsts,
palielinātas
personas
iespējas dzīvot
pastāvīgi
un
aprūpēt sevi
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N.p.k.

Rīcības virziens

Atbalsta un pašpalīdzības grupu organizēšana
dažādām mērķa grupām

2.

Pasākums

Aktivitātes

Laika
termiņš

Atbildīgais

Vieta

Atbalsta
un
pašpalīdzības
grupa ģimenēm
ar
bērniem,
aizbildņiem un
audžuģimenēm

-Sociālo
prasmju 20142016
pilnveidošana.
-Informatīvi
izglītojošas
nodarbības.
-Saturīga
un
organizēta
brīvā
laika pavadīšana.

Pašvaldība,
Sociālais
dienests

Pēc
nepieciešam
ības un
vajadzības
Vecumnieku
novadā

Atbalsta
un
pašpalīdzības
grupa personām
ar
funkcionāliem
traucējumiem

-Sociālo
prasmju 20142016
pilnveidošana
- Atbalsts ģimenes
locekļiem
-Saturīga brīvā laika
pavadīšana

Pašvaldība,
Sociālais
dienests

Pēc
nepieciešam
ības un
vajadzības
Vecumniek
u novadā

Atbalsta un
pašpalīdzības
grupa
bezdarbniekiem
un no
psihoaktīvām
vielām
atkarīgām
personām u.c.
pieaugušo
personu grupām

-Sociālo
prasmju 2015pilnveidošana.
2017
-Motivācijas
palielināšana savu
problēmu risināšanai
-Psihologa
konsultācijas.

Pašvaldība,
Sociālais
dienests

Pēc
nepieciešam
ības un
vajadzības
Vecumniek
u novadā

Finansējums
Valsts
budžets,
ES fondi,
pašvaldības
budžets

Rezultāti
Nodrošināts
sociālās
rehabilitācijas
pakalpojums
ar
mērķi
pilnveidot
klientu sociālās un
funkcionālās
prasmes un integrēt
sabiedrības dzīvē
Nodrošināts
sociālās
rehabilitācijas
pakalpojums ar
mērķi pilnveidot
klientu sociālās un
funkcionālās
prasmes un integrēt
sabiedrības dzīvē
Nodrošināts
sociālās
rehabilitācijas
pakalpojums ar
mērķi pilnveidot
klientu sociālās un
funkcionālās
prasmes un
integrēties darba
tirgū
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N.p.k.

Rīcības virziens

Kvalitatīva sociālo pakalpojumu sniegšana

3.

Pasākums

Aktivitātes

Atbildīgais

Vieta

Sociālo
pakalpojumu un
sociālās
palīdzības
sistēmas
pilnveide

-Regulāra
informācijas
ievietošana
mājas
lapā
www.
vecumnieki.lv
-Pēc
iespējas
papildināt
pieejamos
valsts
datu reģistrus, lai
atvieglotu klientam
dokumentu
noformēšanu.

Pašvaldība,
Sociālais
dienests

Sociālais
dienests

Paaugstināt
sociālā darba
speciālistu
kompetenci un
profesionalitāti

Regulāri
-Atbalsts
profesionālās sociālā
darba
izglītības
ieguvei
-Kvalifikācijas
paaugstināšana
sertificētās
kursu
programmās
-Piedalīšanās
semināros
un
pieredzes apmaiņas
braucienos.
-Supervīzijas
nodrošināšana.

Pašvaldība,
Sociālais
dienests

Pēc
Valsts
nepieciešam budžets,
ības
ES fondi,
pašvaldības
budžets,
darbinieku
pašu līdzekļi.

Laika
termiņš
aktuālās Regulāri

Finansējums
Valsts
budžets,
ES fondi,
pašvaldības
budžets,

Rezultāti
Profesionāli un
kvalitatīvi
sniegti sociālie
pakalpojumi

Profesionāli
sociālā
darbinieka
sniegtie
pakalpojumi un
apmierināts
klients.
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3.

Rīcības virziens

Kvalitatīva sociālo pakalpojumu sniegšana

N.p.k.

Laika
termiņš

Atbildīgais

2014-Atspoguļot
ikgadējo statistisko 2020
informētības
informāciju
un
paveikto
Sociālā
nodrošināšana
dienesta darbā.
-Informatīvā bukleta
pilnveide,
-Regulāras
publikācijas.
-Izglītojoši
informatīvi semināri
Pakalpojumu
-Klientu, darbinieku Regulāri
kvalitātes
anketēšana.
pastāvīga
-Priekšlikumu
attīstīšana
un izskatīšana.
novērtēšana
-Darbība atbilstoši
likumiskajām
nostādnēm.
-IT
tehnoloģiju
pielietošanas
izmantošana darbā
ar klientu.

Pašvaldība,
Sociālais
dienests

Pēc
ES fondi,
nepieciešam pašvaldības
ības
budžets.

Augsts kopienas
iedzīvotāju
informētības
līmenis
par
sociālo
darbu
kopienā.

Pašvaldība,
Sociālais
dienests

Pēc
ES fondi,
nepieciešam pašvaldības
ības
budžets.

Regulāra sociālo
pakalpojumu
kvalitātes
novērtēšana.
Kvalitatīvs
sociālais
pakalpojums
Apmierināts
klients

Pasākums
Iedzīvotāju

Aktivitātes

Vieta

Finansējums

Rezultāti
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