Lielvārdes novada sociālā dienesta
pārskats par darbu 2011.gadā
Lielvārdes novada sociālais dienests (turpmāk tekstā Sociālais dienests) ir
Lielvārdes novada domes izveidota pašvaldības iestāde, kas nodrošina pašvaldības
teritorijā reģistrētajām personām profesionālu sociālo vajadzību izvērtēšanu, piešķir
sociālos pabalstus, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus, kā arī veic sociālās
palīdzības administrēšanu. Iesaista personas savas situācijas uzlabošanā un,
iespēju robeţās, personām nodrošina viņu dzīves līmeņa kvalitātes
nepazemināšanos.
Sociālo dienestu veido Lielvārdes pilsētas un Lielvārdes pagasta,
Jumpravas pagasta, Lēdmanes pagasta un Sociālā dienas aprūpes centra sociālie
darbinieki, sociālie pedagogi un citi dienesta speciālisti.
Lielvārdes novada sociālā dienesta sociālo pabalstu un sociālo
pakalpojumu budžeta izpilde 2010./2011.gadā:
Pabalsti/pakalpojumi
novadā

2010.gadā

2011.gadā

Starpība
2011.gadā,
salīdzinot pret
2010.gadu
(+) vairāk
par/(-) mazāk
par latiem

242380,02
19844,73

171481,38
23225,00

-70898,62
+3380,27

10 pers.

12 pers.

262224,75

198421,00

-63803,75

5503,32

6309,18

+805,86

5 pers.

6 apr./6 pers.

66306,78
14728,23

50912,02
21556,60

12 pers.

10 pers.

81035,01

73453,62

-7581,39

3070,11

3113,00

+42,89

Lielvārdē:
Sociālajiem pabalstiem
Sociālajiem
pakalpojumiem
KOPĀ sociālajiem
pabalstiem un
sociālajiem
pakalpojumiem
Aprūpei mājās
Jumpravā:
Sociālajiem pabalstiem
Sociālajiem
pakalpojumiem
KOPĀ sociālajiem
pabalstiem un
sociālajiem
pakalpojumiem
Aprūpei mājās

-15394,76
+6828,37

1

7 pers.

5 apr./7 pers.

36677,30
2093,10

27226,30
1178,13

5 pers.

2 pers.

38770,40

28404,43

-10365,97

900,00

1340,13

+440,13

2. pers.

2 apr./2 pers.

345364,10
36666,06

249619,70
45959,73

27 pers.

24 pers.

382030,16

300279,05

-81751,11

9473,43

10762.31

+1288,88

14 pers.

13 apr./ 15 pers.

Lēdmanē:
Sociālajiem pabalstiem
Sociālajiem
pakalpojumiem
KOPĀ sociālajiem
pabalstiem un
sociālajiem
pakalpojumiem
Aprūpei mājās

-9451,00
-914,97

Novadā:
Sociālajiem pabalstiem
Sociālajiem
pakalpojumiem
KOPĀ sociālajiem
pabalstiem un
sociālajiem
pakalpojumiem
Aprūpei mājās

-95744,40
+9293,67

Augšminētā tabula atspoguļo, kurās pozīcijās 2011.gadā, salīdzinot ar
2010.gadu, Sociālā dienesta budţeta līdzekļi novadā tika pārtērēti jeb
ieekonomēti.
Sociālā dienesta Lielvārdes pilsētas un Lielvārdes pagasta sociālo pabalstu
un sociālo pakalpojumu budžeta izpilde 2011.gadā:

Pabalstu veidi

Plānots
2011.gadā

Izpilde
2011.gadā

24059,00

23225,00

I

Lielvārdes novada
pašvaldības sociālie
pakalpojumi

Atlikums
līdz
budžeta
gada
beigām
834,00

1.

Citi sociālās rehabilitācijas
pakalpojumi

400,00

-

400,00

Nr.
p.k.

(Plānots Ls 50,00 pers. x 6 pers. = Ls
300,00 gadā;
Ls 150,00 x 1 pers. = Ls 150,00 gadā)
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2.

Personas ievietošana ilgstošas
sociālās aprūpes institūcijā
u.c. iestādēs

23659.00

23225.00

434.00

12 pers.

(Par ievietotajiem 3 bērniem Lauberes b/n,
t.i., Ls 200,00 mēn. vienam bērnam x 3
bērni mēn. x 12 mēn. = Ls 7200,00;
plānots Lauberes b/n ievietot 1 bērnu, t.i.,
200,00 x 12 = Ls 2400,00;
Dagdas pansionātā ievietota 1pers., t.i., Ls
133,66 mēn. x 12 = Ls 1603,92;
Madliena pansionātā ievietotas 4 personām
Ls 433,38 mēn. x 12 =
Ls 20802,24;
plānots no jauna ievietot pansionātā 1 pers.
x Ls 270,00 mēn. x 12 mēn. =
Ls 3240,00 gadā)

II.

Sociālie pabalsti

186481,00

171481,38

14999,62

3.

Pabalsts garantētā minimālā
ienākumu (GMI) līmeņa
nodrošināšanai

104284.00

98057,59

6226,41

603 pers.,
236 ģim.

(Plānots Ls 7000,00 mēn. x12mēn.=Ls
84000,00 gadā)

4.
5.
6.

Vienreizējs dzīvokļa pabalsts
daudzdzīvokļu mājā

13496.00

Vienreizējs pabalsts kurināmā
iegādei privātajā namīpašumā

15282.00

Vienreizējs pabalsts ārkārtas
situācijā

957.00

Pabalsts audţuģimenei

8.1.

14500,00

782,00

416 pers.,
158 ģim.

400,00

557,00

10 pers.,
6 ģim.

12257.00

(Plānots Ls 120,00 mēn. x 6 bērni gadā
x12 mēn. = Ls 8640,00 gadā )

8.

2936,0

388 pers.,
152 ģim.

(Plānots12mēn. = Ls 2000,00 gadā)

7.

10560,00

12223,48

33,52

11 pers.,
4 ģim.

Sociālās garantijas bārenim un
bez vecāku gādības
940,00
palikušajam bērnam, kurš ir
ārpus ģimenes aprūpē, kā arī
pēc ārpus ģimenes aprūpes
beigšanās
Vienreizējs pabalsts
90,00
patstāvīgas dzīves uzsākšanai

940,00

-

90,00

-

1 pers.

(Plānots Ls 90,00 x 1 bērns = Ls 90,00
gadā

8.2.
8.3.

Ikmēneša pabalsts dzīvojamās
telpas īres izdevumu segšanai
Vienreizējs pabalsts sadzīves
priekšmetu un mīkstā
inventāra iegādei

-

-

-

175,00

175,00

-

1 pers.

3

(Plānots Ls 175,00 x 1 bērns = Ls 175,00
gadā)

8.4.

Pabalsts ikmēneša izdevumu
segšanai

675,00

675,00

-

1 pers.

(Plānots Ls 75,00 mēn. x 1 bērns ar
invaliditāti, kurš mācās x 10mēn. = Ls
750,00 gadā)

9.

9.1.

Pabalsti, kuri izmaksājami , ja 39265,00
to atļauj Sociālajam dienestam
piešķirtais finansējums
Bērnu ēdināšanai izglītības
29081,00
iestādēs daļējs vai pilnā mērā
apmaksāts pabalsts

34800,31

4464,69

25159,05

3921,95

274 pers.
168 ģim.

(Plānots12mēn. = Ls 27460,00 gadā kopā,
gan skolās, gan b/dārzā)

9.2.

Daļēji vai pilnā mērā
apmaksāts veselības aprūpes
pabalsts

6007,00

5364,26

642,74

269 pers.
203 ģim.

(Plānots Ls 540,00 mēn. x 12mēn. = Ls
6480,00 gadā)

9.3.

Citi pabalsti

4177,00

(pases izgatav., pamatvajadzību
nodrošin., mācību līdzekļu iegādei
u.tml., Ogres SAC)

4277,00

-100,00

133 pers.
54 ģim.

III

Lielvārdes novada
pašvaldības finansiālais vai
materiālais pabalsts novada
iedzīvotājiem

10.

Finansiālais pabalsts nozīmīgā 100,00
dzīves jubilejā

3815,00

3714,62

100,38

100,00

-

1 pers.

(Plānots Ls 100,00 pers. x 2 pers. = Ls
200,00 gadā)

11.
11.1.

Materiālais pabalsts
Ziemassvētkos:
Materiālais pabalsts bērniem
bērnunamos un personām
pansionātos

650,00

648,42

1,58

570,00

565,70

4,30

80,00

82,72

-2,72

2000,00

1931,20

68,80

(Plānots Ls 10,00 Z-svētku paciņa vienai
personai x 25 pers. = Ls 250,00gadā )

11.2.

Materiālais pabalsts
Lielvārdes novada bāriņtiesas
uzskaitē esošajiem bērniem,
kuri ievietoti audţuģimenē
(PlānotsLs 10,00 Z-svētku paciņa vienam
bērnam x 7 bērni = Ls 70,00 gadā)

12.

Materiālais un/vai finansiālais
pabalsts personām ar
funkcionāliem traucējumiem

82 pers.

(Plānots pabalsts vienai pers. Ls 60,00 x
25 pers. = Ls 1500,00 gadā;
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plānots Ls 300,00 iepirkt jaunas
autiņbiksītes)

13.

Vienreizējs finansiālais
pabalsts personai, kura
atbrīvota no ieslodzījuma
vietas

60,00

30,00

30,00

1 pers.

(Plānots Ls 30,00 x 4 pers. = Ls 120,00
gadā)

14.

IV

Pabalsts politiski represētām
personām un nacionālās
pretošanās kustības
dalībniekiem
Kopā:

1005,00

1005,00

-

214355,00

198421,00

15934,00

Papildus izdevumi no apstiprinātā soc. budţeta – līgumi par aprūpi
mājās (6 uzņēmuma līgumi par 6 personu aprūpi):
uz 31.12.2011 iztērēti Ls 6309.18
2011.gadā Sociālā dienesta Lielvārdes pilsētas un Lielvārdes pagasta
(turpmāk – Lielvārdes) sociālie darbinieki, sociālie pedagogi un citi speciālisti,
kā arī Sociālā dienesta vadītāja risināja daţādas sociāla rakstura problēmas,
sniedzot gan sociālos pabalstus, gan sociālos pakalpojumus, kā arī sniedzot
psihosociālu atbalstu.
2011.gadā nepieciešamos sociālos pakalpojumus nācās pirkt no citām
institūcijām, kā, piemēram, pakalpojumu bērniem par uzturēšanos krīzes centrā,
vientuļu pensionāru ievietošanu vispārējā tipa veco ļauţu pansionātā,
pakalpojumus aprūpei, noslēdzot aprūpes līgumus ar aprūpētājiem, pakalpojumu
bērnu uzturēšanai bērnu namā u.c.
Lielvārdē trūcīgas personas/ģimenes statuss 2011.gadā izvērtēts un
piešķirts 1030 personām, t.sk. 394 ģimenēm. Salīdzinoši 2010.gadā trūcīgas
personas/ģimenes statuss bijis piešķirts 1013 personām, t.sk. 360 ģimenēm.
Garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa pabalsta saņēmēji 2011.gadā
bija 236 ģimenes, t.sk. 603 personas, kuras saņēma pabalstus par Ls 98057,59.
Salīdzinoši 2010.gadā GMI līmeņa pabalsta saņēmēji bija 193 ģimenes, t.sk.,
591 personas, kuras saņēma Ls 147150,84.
Maznodrošinātas ģimenes statuss 2011.gadā noteikts 120 ģimenēm, t.sk.
276 personām. 66 ģimenes, t.sk. 152 personas, nokārtoja izziņas par veselības
atvieglojumu saņemšanu ar ienākumu līmeni zem Ls120,- uz vienu personu
ģimenē. 40 ģimenes, t.sk. 92 personas, nokārtoja izziņas par veselības
atvieglojumu saņemšanu 50% apmērā ar ienākumu līmeni zem Ls150,- uz vienu
personu ģimenē.
87 ģimenēm tika izsniegtas AS „Latvenergo” elektrības norēķinu kartes
par 500 kw dāvinājumu. Lielvārdes novadā kopā 159 ģimenēm izsniegtas AS
„Latvenergo” elektrības norēķinu kartes par 500 kw dāvinājumu.
2011.gadā Sociālajā dienestā Lielvārdē reģistrētas un veikts darbs ar 73
augsta sociālā riska ģimenēm, kurās vecāki nerūpējas un atstāj novārtā savus
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bērnus. Vecāki bijuši vardarbīgi savstarpēji, kā arī pret bērniem, bieţi lietojuši
alkoholu, bijuši bezatbildīgi. Šajās ģimenēs nebija nodrošinātas bērna
pamatvajadzības, emocionālais atbalsts, starp ģimenes locekļiem bija vērojams
sociālo iemaņu trūkums.
Sociālie darbinieki strādāja pie tā, lai vecāki būtu atbildīgāki par savu
bērnu audzināšanu, izaugsmi un attīstību, lai bērni veidotos par pilnvērtīgām
personībām, pietiekoši saņemtu vecāku mīlestību, gādību un uzmanību, būtu
motivēti mācīties, radoši pavadīt savu brīvo laiku. Savās ģimenēs un no
tuviniekiem varētu iegūt pozitīvas ģimenes modeļa izpratni u.tml., kam būtu
jābūt katra vecāka atbildībai un pienākumam.
Sociālā dienesta sociālās darbinieces darbam ar ģimenēm un bērniem ar
minētajām ģimenēm ikdienā veica rūpīgu un profesionālu sociālās korekcijas
darbu, izstrādājot katrai ģimenei individuālu ģimenes/personas atveseļošanas
programmu, sastādot sociālās rehabilitācijas plānus un slēdzot sadarbības
līgumus. Tas ir ilgstošs sociālais darbs, kas gan arī ne vienmēr vainagojies ar
pozitīviem rezultātiem. Bieţāk tie ir nelieli panākumi un pozitīvas izmaiņas.
2011.gadā no 73 uzskaitē esošajām augsta riska ģimenēm slēgt varēja tikai
5 ģimeņu lietas, sakarā ar bērnu pilngadību.
51 ģimeņu lietas tika pārņemtas no 2010.gada.
17 ģimeņu lietas tika uzsāktas no jauna.
Vairākumā riska ģimenēs problēmas ir saistītas ar pārmērīgu alkohola
lietošanu un tā radītām blakus problēmām, kā arī vecākiem bija problēmas ar
bērnu audzināšanu (uzvedības, mācību problēmas, saskarsmes u.c.).
Jebkurš Lielvārdes novada sabiedrības pārstāvis var iesaistīties un informēt
Sociālā dienesta sociālos darbiniekus par ģimenes savstarpējām nesaskaņām,
alkoholisma, narkomānijas u.c. sociālajām problēmām, kā arī par jebkurām
sociālām problēmām sabiedrībā.
Visu gadu Sociālajā dienestā saņemti iesniegumi, aizpildītas iztikas
līdzekļu deklarācijas un caurlūkoti daţādi klientu iesniegtie dokumenti. Sociālos
pakalpojumus un sociālos pabalstus saņēmušas daudzas personas/ģimenes no
Lielvārdē deklarētajiem iedzīvotājiem, kā arī sociālie darbinieki veica daţādus
citus amata aprakstos paredzētos darba pienākumus. Piemēram, veica
apsekošanas mājās, pilnveidoja iesākto, kā arī apguva jaunu datorprogrammu, lai
veidotu vienotu datu bāzi par saņemtajiem sociālajiem pabalstiem un sociālajiem
pakalpojumiem, kārtoja dokumentāciju ilgstoši glabājamo lietu nodošanai Valsts
arhīvā, un veica arī citus darba pienākumus.
2011.gadā veikts darbs un izstrādāta instrukcija „Lielvārdes novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo vispārējo un speciālo izglītības
iestāţu un pašvaldības iestāţu sadarbība un kompetences darbā ar
nepilngadīgajiem”.
2011.gadā Sociālais dienests no daţādām institūcijām un iedzīvotājiem
tika saņēmis 237 vēstules (2010.gadā tika saņemtas 1081 vēstule). Saņemto
vēstuļu skaits samazinājies, sakarā ar to, ka nepieciešamā informācija tiek iegūta
no daţādām datorprogrammām. Veikta sarakste, risinot sociāla rakstura
jautājumus, sniegtas atbildes, izstrādāti jauni dokumentu projekti, sagatavotas
daţādas atskaites, nodots Labklājības ministrijai 2011.gada statistikas pārskats.
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2011.gadā nosūtītas daţādām institūcijām un personām 1263 vēstules
(2010.gadā 1565 vēstules).
Veicot ikdienas darbu, noformēti 927 apsekošanas akti dzīvesvietās un
sarunu protokoli Sociālajā dienestā (2010.gadā noformēti 1300 apsekošanas akti
dzīvesvietās un sarunu protokoli Sociālajā dienestā).
Katram Sociālā dienesta klientam iekārtota individuāla klienta lieta.
2011.gadā Sociālajā dienestā no jauna reģistrētas 93 klientu lietas. 2011.gadā
Sociālajā dienestā kopumā iekārtotas 1140 klientu lietas, kas norāda, ka ar katru
no šīm ģimenēm risinātas daţādas sociāla rakstura problēmas. Daļai no
personām/ģimenēm daţādi sociālie jautājumi risināti vairākkārtīgi. (2010.gadā
bija reģistrētas 1047 klientu lietas.).
Ikdienā notikušas telefonsarunas, individuālas pārrunas un veikts cits
darbs, bet, ievērojot konfidencialitātes principu un klienta intereses, reizēm tās
nav dokumentāli fiksētas un klientu lietās netika atspoguļotas.
2011.gadā notikušas 11 Lielvārdes novada domes Sociālo, medicīnas un
reliģijas jautājumu komitejas sēdes. Sociālie darbinieki gatavojuši lēmuma
projektus, lai risinātu daţāda sociāla rakstura jautājumus. Vienu reizi mēnesī tie
virzīti tālākai izskatīšanai un lēmumu pieņemšanai Domes sēdēs.
Reizi trijos mēnešos Sociālais dienests sniedzis pārskatu par dienesta
darbu Lielvārdes novada domes Sociālo, medicīnas un reliģijas jautājumu
komitejai.
Sociālajā dienestā 2011.gadā notikušas 225 Sociālā dienesta sēdes, kas
tika protokolētas un kurās izskatīti daţādi novada sociāla rakstura jautājumi.
Pieņemtie lēmumi telefoniski paziņoti novada iedzīvotājiem.
2011.gadā turpinājās darbs pie Sociālā dienesta projekta „Sociālās
rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība
Lielvārdes novadā”, lai laikā no 2011.-2013.gadam attīstītu mobilās brigādes,
motivācijas un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Lielvārdes novadā
dzīvojošām personām.
Sociālais dienests LR Labklājības ministrijā reģistrēts un saņēmis
reģistrācijas apliecības kā sociālo pakalpojumu sniedzējs:
- Lielvārdes novada sociālais dienests - ar 12.07.2010., reģistrācijas
apliecība Nr.516;
- Dienas aprūpes centrs - ar 12.07.2010., reģistrācijas apliecība Nr.517;
- Aprūpe mājās – ar 26.01.2009., reģistrācijas apliecība Nr. 371.
2011.gadā Sociālajā dienestā strādā 17 darbinieki. No 15 Sociālā dienesta
darbiniekiem, kuri veic sociālo darbu, ieskaitot arī Jumpravas un Lēdmanes
pagasta sociālos darbiniekus, 13 darbiniekiem ir augstākā izglītība sociālajā
darbā. Sociālajā dienestā nav nevienas sociālās darbinieces, kas būtu bez
sociālajam darbam atbilstošas izglītības vai nemācītos. Pašreiz 2 darbinieces
turpina mācības, apgūstot sociālā darbinieka specialitāti daţādās augstskolās.
Lai pilnveidotu savu profesionalitāti, Sociālā dienesta vadītāja un sociālās
darbinieces 2011.gadā apmeklēja seminārus un kursus par daţādām tēmām,
piemēram, sociālās palīdzības praktiskie un teorētiskie problēmjautājumi tiesu
praksē; darbs ar ģimenēm, kurās ir atkarību problēmas; administratīvā
regulējuma radītās izmaksas un to novērtēšanas veidi administratīvo procedūru
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veikšanas un administratīvā regulējuma izmaksu samazināšanas aspektā; bērnu
tiesību aizsardzība; personīgās efektivitātes psiholoģija; struktūrvienību vadība;
darbs ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem un administratīvie pārkāpumi; par
kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus; „Kusties tu,
kustos es... laimīgs tu, laimīgs es...”; „Esi pats savas dzīves saimnieks” u.c.
Uz mācību kursiem devās 14 darbinieces. 392 mācību stundās iegūti 26
sertifikāti (2010.gadā 511 mācību stundās iegūti bija 35 sertifikāti). 2011.gadā
mācību kursiem piešķirtais finansējums netika iztērēts, jo sociālie darbinieki
izmantoja iespējas apmeklēt piedāvātos ikdienas darbam noderīgos bezmaksas
mācību seminārus.
Sociālie darbinieki arī 2011.gadā turpināja sevi izglītot un pilnveidot,
regulāri lasot un iepazīstoties ar jaunāko informāciju laikrakstos, kā arī
neatsverama bija iegūtā informācija no daţādiem abonētajiem ţurnāliem,
piemēram, „Sociālais Darbinieks”, „Psiholoģijas Pasaule”, „Psiholoģija Mums”,
„Psiholoģija Ģimenei un Skolai” u.c. informatīvajiem avotiem.
Sociālais dienests 2011.gadā nodrošināja 7 prakses vietas studentiem no
daţādām augstskolām, kuri apguva sociālā darba profesiju.
Sociālajam dienestam Lielvārdē arī 2011.gadā turpinājās ilgstošā
sadarbība ar Lielvārdes novada nevalstiskajām organizācijām (NVO):
- Lielvārdes Pensionāru biedrību,
- Lielvārdes novada Invalīdu biedrību,
- Lielvārdes Latviešu biedrību,
- Lielvārdes Jauniešu organizāciju,
- Lielvārdes novada Mobilo brigādi,
- Reliģisko organizāciju „Zilais Krusts”,
- Ogres rajona Sarkanā Krusta Lielvārdes filiāli u.c.,
Sociālais dienests saredz šo sadarbību arī perspektīvā, savu iespēju
robeţās atbalstot NVO un sadarbojoties.
2011.gadā Sociālā dienesta sadarbība notika arī ar speciālistiem no citām
institūcijām: pedagogiem izglītības iestādēs, ģimenes ārstiem, bāriņtiesu
darbiniekiem, pastniekiem, policijas darbiniekiem, u.c. Veicot komandas darbu,
risinātas daţādas sociāla rakstura problēmas. Paldies arī iedzīvotājiem, kuri,
izsakot savu viedokli, snieguši informāciju un iesaistījušies sociālo problēmu
risināšanā.
2011.gadā Lielvārdes novada laikrakstā „Lielvārdes Novada Ziņas” tika
ievietota daţāda informācija par sociālajiem jautājumiem, Sociālā dienesta
psihologa izglītojoši raksti, regulāri Sociālā dienas aprūpes centra informācija,
apsveikumi svētkos u.c. sociāla rakstura informācija.
Kultūras namā „Lielvārde” sešpadsmito gadu pēc kārtas notika kārtējais
skaistais Ziemassvētku koncerts, veltīts novada pensionāriem un personām ar
invaliditāti, kurā šoreiz muzicēja Liepājas zvanu koris „Campanella”.
2011.gadā Sociālais dienests Lielvārdē turpināja pilnveidot datu bāzi par
Lielvārdē deklarētām iedzīvotāju kategorijām. Apzināti:
- invalīdi (pieaugušie) - 226 personas:
- 1. grupas invalīdi – 20 personas;
- 2. grupas invalīdi – 115 personas;
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- 3. grupas invalīdi – 91 personas;
- bērni invalīdi – 14 bērni;
- daudzbērnu ģimenes (3 un vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam) – 123
ģimenes, tajās 410 bērni;
- nepilnās ģimenes (šķirtās ģimenes; viens no laulātajiem miris; vientuļās
mātes, kurās ir bērni līdz 18 gadu vecumam) – 134 ģimenes, tajās 190 bērni;
- bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, bērni aizbildnībā – 20
personas, no tiem 2 bērni atradās bērnu namā „Laubere”;
- vientuļie pensionāri – 77 personas;
- aprūpējamās personas (ar aprūpētāju slēdzot aprūpes līgumu) – 6
personas;
- politiski represētās personas – 68 personas;
- Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas un
avārijas seku likvidēšanas dalībnieki – 22 personas;
- personas, kuras atrodas ilgstošas aprūpes iestādēs – 23 personas.
Apkopojot augstāk minēto un izdarot secinājumus par Lielvārdē
2011.gadā veikto sociālo darbu, jānorāda, ka sociālā darba apjoms, tāpat kā
2010.gadā palielinājās. Valstī joprojām bija samērā liels bezdarba līmenis, tāpat
kā 2010.gadā, būtiski neuzlabojās finansiālais stāvoklis ģimenēs, daudzi novada
iedzīvotāji devās darba meklējumos uz ārzemēm, bet, tāpat kā 2010.gadā, arī
2011.gadā daudzi novada iedzīvotāji meklēja atbalstu Sociālajā dienestā.
Lielvārdes novada sociālā dienesta
Lielvārdes pilsētas un Lielvārdes pagasta
sociālo pedagogu pārskats par darbu 2011.gadā
2011.gadā Lielvārdes novada sociālā dienesta (turpmāk – Sociālā
dienesta) sociālie pedagogi Lielvārdē veica sociālpedagoģisko darbu ar
Lielvārdes novadā deklarētajiem bērniem un viņu ģimenēm. Sociālpedagoģiskais
darbs tika veikts arī ar citās pašvaldībās dzīvojošajiem bērniem, kuri apmeklēja
Lielvārdes novada vispārizglītojošās skolas.
Sociālie pedagogi Lielvārdē 2011.gadā savā darbā izmantoja daţādas
sociālpedagoģiskās darba metodes: problēmas identificēšanu, situācijas analīzi,
sadzīves apstākļu izpēti, atbalsta resursu meklēšanu, individuālās sarunas ar
skolēnu, sarunas ar skolotājiem, vecākiem, sociālpedagoģiskas grupu nodarbības
skolēniem, konsultācijas un rezultātu analīzi.
Tika sniegtas individuālās konsultācijas vecākiem un pedagogiem bērnu
audzināšanas, daţādu vecumposmu īpatnību, tiesību aizsardzības u.tml.
jautājumos.
Lielvārdes sociālie pedagogi regulāri piedalījās Sociālā dienesta sēdēs,
kopīgi risināja daţādus sociālos gadījumus, sniedza izzināto informāciju,
noformēja nepieciešamo dokumentāciju un pieņēma lēmumus. Kopā ar Sociālā
dienesta darbiniekiem vai Lielvārdes novada pašvaldības policiju apsekoja
augsta riska ģimenes viņu dzīvesvietās, lai noskaidrotu ģimenes sadzīves
apstākļus, kas bieţi ir iemesls skolēnu nesekmībai un neattaisnotiem skolas
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kavējumiem. Sociālie pedagogi veica sekmju uzskaiti un analīzi, dienasgrāmatu
pārbaudi, lai iesaistītu vecākus līdzdarboties viņu bērnu audzināšanā un radušos
problēmu risināšanā.
Izglītības iestādēs, lai uzlabotu skolas un ģimenes sadarbību, risinātu
konfliktsituācijas, motivētu skolēnus mācīties, sociālie pedagogi sadarbojās ar
klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem, psihologiem, administrāciju,
veidojot komandas darba principu. Sociālie pedagogi palīdzēja risināt daţāda
rakstura konfliktus, kas bija radušies starp skolēnu un skolotāju, skolēnu un
skolēnu, skolotāju un vecākiem, kā arī citas sociālas problēmas. Aizstāvot bērna
intereses, sociālie pedagogi uzklausīja skolotājus, skolēnus un viņu vecākus, lai
kopīgi rastu piemērotākos situāciju risinājumus.
Sociālie pedagogi sadarbojās ar Lielvārdes novada Lielvārdes bāriņtiesu,
Lielvārdes novada Jumpravas bāriņtiesu, Lielvārdes novada Lēdmanes
bāriņtiesu, Lielvārdes novada pašvaldības policiju, Valsts policijas Rīgas reģiona
pārvaldes Ogres iecirkņa Nepilngadīgo Lietu Inspekciju, Valsts probācijas
dienesta Ogres teritoriālo struktūrvienību, vispārējām un profesionālām izglītības
iestādēm, Lielvārdes novada pašvaldības iestādēm, Nevalstiskajām
organizācijām u.c.
No visām Lielvārdes izglītības iestādēm, kā arī no citām mācību iestādēm,
piemēram, Ķeguma, Ogres, u.c. sociālie pedagogi 2011.gadā veikto darbu
atspoguļojuši 298 bērnu personu lietās, kuriem ir neapmierinoša uzvedība,
nepietiekams zināšanu līmenis un neattaisnoti mācību stundu kavējumi. Darbs
tika veikts arī ar vecākiem, kuri nepietiekoši nodrošināja bērnu aprūpi un
audzināšanu. Veikto darbu sociālie pedagogi atspoguļoja sarunu protokolos,
dzīvesvietas apsekošanas aktos, kurus ievietoja bērnu personu lietās.
Lielvārdes skolās sociālie pedagogi veica preventīvo darbu, informējot un
izskaidrojot skolēniem un viņu vecākiem daţādus Latvijas Republikā spēkā
esošos normatīvos aktus bērnu tiesību aizsardzības jautājumos, kā arī likumīgās
iespējas saņemt nepieciešamo sociālo palīdzību ikdienas vai krīzes situācijās.
Vienlaikus skolēniem tika skaidroti viņu pienākumi izglītības iestādēs, ģimenē
un pret sabiedrību.
Trijās Lielvārdes vispārizglītojošajās skolās un Pirmsskolas izglītības
iestādē (PII) „Pūt vējiņi” 2011. gadā kopā mācījās 1218 audzēkņi, t.i.:
E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolā – 532 skolēni;
Lielvārdes pamatskolā – 293 skolēni;
PII „Pūt vējiņi”- 331 bērni.
Sociālie pedagogi piedalījās deviņpadsmit vecāku sapulcēs, atbalsta
personāla sanāksmēs reizi mēnesī, skolu pedagoģiskās padomes sēdēs,
Nepilngadīgo lietu komisijas sēdēs, Administratīvās komisijas sēdēs, kā arī
pārstāvēja bērnu intereses Administratīvajā rajona tiesā.
Lai pilnveidotu savas profesionālās prasmes, Lielvārdes sociālie pedagogi
iespēju robeţās apmeklēja seminārus un apmācības kursus.
Sociālie pedagogi izstrādāja un piedalījās ES Sabiedrības integrācijas
fonda Šveices sadarbības programmas projekta īstenošanā „Esi vesels un aktīvs”,
kura pamatdarbība norisinājās Sociālajā dienas aprūpes centrā Lielvārdē.
Projekta ietvaros tika vadītas radošās darbnīcas, ēdiena gatavošanas nodarbības,
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galda spēļu apmācība un turnīri. Vidusskolas vecuma skolēniem notika
mediācijas-izlīguma mākslas nodarbības.
2011.gadā sociālie pedagogi 5 jauniešiem - 12.klašu skolēniem, kuri pēc
vidējās izglītības iegūšanas vēlējās turpināt mācības daţādās augstskolās, cerot
iegūt atbalstu un finansiālos līdzekļus mācību maksām, sagatavoja ieteikumu
vēstules iesniegšanai Vītolu fondā un fondā „Ceļa maize”.
2011.gada jūlija mēnesī sociālie pedagogi, sadarbībā ar Sociālā dienas
aprūpes centra vadītāju, organizēja vasaras dienas nometnes „Zaļā cepure”
divām daţāda vecuma bērnu grupām. Nometnes ietvaros tika pilnveidotas bērnu
zināšanas un izpratne par daţādām profesijām, tika organizētas izzinošas
ekskursijas uz Latvijas Televīziju, kinoteātri, minizoo, zirgaudzētavu u.c.
Nometnes bērni iesaistījās arī radošo darbnīcu un vides sakopšanas darbos.
Vasaras dienas nometni „Zaļā cepure” apmeklēja 50 bērni vecumā no 8 līdz 15
gadiem. Šīs nometnes bija paredzētas bērniem no daudzbērnu, maznodrošinātām
un sociālā riska ģimenēm. Finansējumu nometnei piešķīra Lielvārdes novada
dome.
Lai informētu Lielvārdes novada iedzīvotājus par norisēm nometnē „Zaļā
cepure”, sociālie pedagogi izveidoja rakstu, kas tika publicēts Lielvārdes novada
laikrakstā „Lielvārdes Novada Ziņas” un Dienas centrā izvietoja fotogrāfiju
izstādi, kurā atspoguļoja interesantākos notikumus nometnē „Zaļā cepure”.
Lielvārdes novada sociālie pedagogi aktīvi iesaistījās akcijas „Skolas
soma” organizēšanā, lai palīdzētu Lielvārdes novada maznodrošinātajām un
daudzbērnu ģimenēm sagatavoties jaunajam mācību gadam.
Mācību gada sākumā sociālie pedagogi iepazīstināja un skaidroja
Lielvārdes vispārizglītojošo skolu 5.klašu skolēniem „Bērnu tiesību aizsardzības
likumu” un Lielvārdes pašvaldības Saistošos noteikumus „Par sabiedrisko
kārtību Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā”.
Sadarbībā ar Lielvārdes novada pašvaldības policiju, 2011.gadā tika
organizētas nodarbības un audzinoša rakstura pārrunas Lielvārdes
vispārizglītojošo skolu skolēniem par administratīvajiem pārkāpumiem un
civillikumā noteiktajām normām.
Lielvārdes novada sociālā dienesta
Jumpravas pagasta sociālā darba
pārskats par 2011.gadu
2011.gadā Lielvārdes novada sociālais dienests (turpmāk Sociālais
dienests) Jumpravas pagastā veica sociālo darbu ar personām, ģimenēm un
ģimenēm ar bērniem, pensionāriem un personām ar invaliditāti, u.c. no pagastā
deklarētajiem 2072 iedzīvotājiem. Organizējot un veicot sociālo darbu, personas
tika uzklausītas un konsultētas, izskaidrota sociālās palīdzības saņemšanas
kārtība, pieņemti iesniegumi, izskatīti un piešķirti pabalsti, sniegta palīdzība
daţādu sociālu problēmu risināšanā, apsekotas dzīvesvietas, veikts
profilaktiskais, psihosociālais un preventīvais sociālais darbs, organizēta sociālo
pakalpojumu saņemšana, kā arī - realizēti projekti un sadarbība ar labdarības
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fondiem, kārtota dokumentācija un atskaites, veikta sadarbība ar Valsts iestādēm
un privātuzņēmumiem, u.c. veida sociālās palīdzības sniegšana un konsultēšana.
Sociālo darbu Jumpravas pagastā veica 2 darbinieces – sociālā darbiniece
un sociālā darbiniece ar ģimenēm un bērniem, kura paralēli veica arī sociālā
pedagoga darbu. Lai iedzīvotājiem sniegtu kvalitatīvu un profesionālu palīdzību,
darbā tika izmantotas zināšanas un iemaņas, kuras sociālās darbinieces guva,
paplašinot zināšanas un piedaloties daţādos profesionālās apmācības kursos un
semināros. 2011.gadā iegūstas sekojošas apliecības un sertifikāti: „Bērnu tiesību
aizsardzībā”; „Darbs ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem. Administratīvie
pārkāpumi”; „Par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus”; „Darbs ar ģimenēm, kurā ir atkarības problēmas”; „Par kustību
nozīmi un terapiju vecu un mazkustīgu cilvēku aprūpē”.
Lielvārdes novada sociālā dienesta
Jumpravas pagastā
sociālo pabalstu un sociālo pakalpojumu budžeta izpilde 2011.gadā
Nr.
p.k.

Pabalstu veidi

Iedalīts
2011.gadā

Izpilde
Atlikums
2011.gadā līdz
budžeta
gada
beigām

I

Lielvārdes novada
pašvaldības sociālie
pakalpojumi
Citi sociālās rehabilitācijas
pakalpojumi
Personas ievietošana ilgstošas
sociālās aprūpes institūcijā u.c.
iestādēs

21667,00

21556,60

110,40

-

-

-

21667,00

21556,60

110,40

1.
2.

10 pers.

(Plānots 6 personas Madlienas pansionātā, 4
bērni Lauberes bērnu namā)

II.

Sociālie pabalsti

53239,00

50912,02

2326,98

3.

Pabalsts garantētā minimālā
ienākumu (GMI) līmeņa
nodrošināšanai

28949,00

27561,91

1387,09

Dzīvokļa pabalsts
daudzdzīvokļu mājā

817,00

Pabalsts kurināmā iegādei
privātajā namīpašumā

6044,00

Vienreizējs pabalsts ārkārtas

546,00

4.
5.

6.

70 ģim.,
195 pers.

700,00

117,00

11 ģim.,
32 pers.

5773,00

271,00

78 ģim.,
251 pers.

420,00

126,00
12

3 ģim.,
3 pers.

situācijā
7.

Pabalsts audžuģimenei

-

-

-

8.

Sociālās garantijas bārenim
un bez vecāku gādības
palikušajam bērnam
Vienreizējs pabalsts patstāvīgas
dzīves uzsākšanai
Vienreizējs pabalsts sadzīves
priekšmetu un mīkstā inventāra
iegādei
Pabalsts ikmēneša izdevumu
segšanai
Pabalsti, kuri izmaksājami, ja
to atļauj Sociālajam
dienestam piešķirtais
finansējums
Daļējs vai pilnā apmērā
apmaksāts pabalsts bērnu
ēdināšanai izglītības iestādēs
Daļēji vai pilnā mērā apmaksāts
veselības aprūpes pabalsts

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16883,00

16457,11

425,89

9105,00

8733,35

371,65

Citi pabalsti

5885,00

8.1.
8.2.

8.3.
9.

9.1.

9.2.
9.3.

59 ģim.,
100 pers.

1893,00

Lielvārdes novada
pašvaldības finansiālais vai
materiālais pabalsts novada
iedzīvotājiem
10.
Finansiālais pabalsts nozīmīgā
dzīves jubilejā
11.
Materiālais pabalsts
Ziemassvētkos:
11.1. Materiālais pabalsts bērniem
bērnunamos un personām
sociālās aprūpes institūcijās

139,50

36 ģim.,
71 pers.

(pases izgatav., pamatvajadzību
nodrošin., mācību līdzekļu iegādei
u.tml.)

III

1753,50
5970,26

- 85,26

38 ģim.,
82 pers.

1135,00

985,00

150,00

-

-

-

230,00

230,00

-

180,00

190,00

- 10,00

50,00

40,00

10,00

(Plānots Ls 10,00 Z-svētku paciņa vienai
personai x 18 pers. = Ls 180,00 gadā)

11.2. Materiālais pabalsts Jumpravas
pagasta bāriņtiesas uzskaitē
esošajiem bērniem, kuri
ievietoti audţuģimenē
(Plānots Ls 10,00 Z-svētku paciņa vienam
bērnam aizbildnībā x 5 bērni = Ls 50,00
gadā)
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12.

13.

Materiālais un/vai finansiālais
pabalsts personām ar
funkcionāliem traucējumiem
Vienreizējs finansiālais pabalsts
personai, kura atbrīvota no
ieslodzījuma vietas

500,00

350,00

150,00

6 pers.

30,00

30,00

0,00

1 pers.

(Plānots Ls 30,00 vienai pers. gadā)

14.

Vienreizējs pabalsts politiski
represētām personām

375,00

375,00

0,00

25 pers.

(Jumpravā - 25 pers.)

15.

IV

Vienreizējs pabalsts nacionālās
atbrīvošanās kustības
dalībniekiem
Kopā:

-

-

-

76041,00

73453,62

2587,38

Papildus izdevumi no apstiprinātā soc. budţeta – līgumi par aprūpi
mājās (5 uzņēmuma līgumi par 7 personu aprūpi):
uz 31.12.2011 iztērēts Ls 3113,00
2012.gadā Sociālajam dienestam Jumpravas pagastā apstiprināts budţets
sociālajiem pabalstiem un sociālajiem pakalpojumiem Ls 82675,00 apmērā.
2011.gadā Jumpravas pagastā trūcīgas personas/ģimenes statuss izvērtēts
un piešķirts 294 personām, t.sk. 106 ģimenēm.
Maznodrošinātas ģimenes statuss noteikts 9 ģimenēm, t.sk. 37 personām.
26 ģimenes, t.sk. 71 persona, nokārtoja izziņas par veselības atvieglojumu
saņemšanu ar ienākumu līmeni mazāku par Ls 120,- uz vienu personu ģimenē.
18 ģimenes, t.sk. 28 personas, nokārtoja izziņas par veselības atvieglojumu
saņemšanu 50 % apmērā ar ienākumu līmeni mazāku par Ls 150,- uz vienu
personu ģimenē.
39 ģimenēm tika izsniegtas AS „Latvenergo” elektrības norēķinu kartes
par 500 kw dāvinājumu.
2011.gadā Sociālais dienests no daţādām institūcijām un iedzīvotājiem
saņēma 50 vēstules, veica saraksti, risinot sociāla rakstura jautājumus, sniedza
atbildes, sagatavoja jaunus dokumentus, atskaites, gada pārskatus, nosūtīja 501
vēstuli, izziņas daţādām institūcijām un personām.
Papildus ieviestajām 215 personu lietām 2011.gadā no jauna reģistrētas
39 personu lietas. Kopā 2011.gadā 254 klientu lietas.
Sastādīti 63 apsekošanas akti dzīvesvietās, 79 sarunu protokoli, ar 185
personām slēgti līgumi par līdzdarbības pienākumu veikšanu un ar 7 personām
slēgti līgumi par aprūpi mājās. 5 iedzīvotājiem kārtoti dokumenti sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai.
2011.gadā Sociālā dienestā uzskaitē bija 18 sociālā riska ģimenes, kurās ir
45 bērni (17 bērni ir pirmsskolas vecuma, 28 skolēni un no šīm ģimenēm 11 ir
daudzbērnu ģimenes). Darbā ar sociālā riska ģimenēm rakstīti 24 sarunu
protokoli, veiktas 30 apsekošanas dzīves vietās un rakstīti apsekošanas akti,
visām ģimenēm veikti riska faktoru izvērtējumi. 3 bērni īslaicīgi uzturējās krīzes
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centros - „Allaţu ģimenes atbalsta centrā”, krīzes centrā „Māra”, krīzes centrā
„Laipas”. Ar 21 personu noslēgti sociālās rehabilitācijas plāni.
2011.gadā Sociālais dienests turpināja pilnveidot datu bāzi par Jumpravā
deklarētām iedzīvotāju kategorijām. Apzināti:
1) personas ar invaliditāti (pieaugušie) - 80 personas:
- 1. grupas invalīdi – 11 personas;
- 2. grupas invalīdi – 52 personas;
- 3. grupas invalīdi – 17 personas;
2) bērni invalīdi – 9 bērni;
3) daudzbērnu ģimenes (3 un vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam) – 28
ģimenes, tajās 91 bērns;
4) nepilnās ģimenes (šķirtās ģim., viens no laulātajiem miris, vientuļās
mātes, kurās ir bērni līdz 18 gadu vecumam) – 40 ģimenes, tajās 61 bērni;
5) bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, bērni aizbildnībā – 8
personas, no tiem 4 bērni atradās bērnu namā „Laubere”;
6) vientuļie pensionāri – 27 personas;
7) aprūpējamās personas (ar aprūpētāju slēdzot aprūpes līgumu) – 7
personas;
8) politiski represētās personas – 25 personas;
9) Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas un
avārijas seku likvidēšanas dalībnieki – 5 personas;
10) personas, kuras atrodas ilgstošas aprūpes iestādēs – 11 personas;
11) personas, kuras atrodas ilgstošas aprūpes iestādēs personām ar garīga
rakstura traucējumiem – 5 personas.
Arī 2011.gadā sociālā dienesta darbinieki sadarbojās arī ar speciālistiem
no citām Lielvārdes novada institūcijām: novada pašvaldības speciālistiem,
pārvalţu vadītājiem, pedagogiem izglītības iestādēs, ģimenes ārstiem, bāriņtiesu
darbiniekiem, pastniekiem, policijas darbiniekiem, u.c. Sadarbības rezultātā
sociāla rakstura problēmas tika risinātas operatīvāk un kvalitatīvāk. Kā rezultātā
ieguvēji bija ne tikai klienti, bet arī sociālā darba veicēji un procesā iesaistītie
novada speciālisti.
2011.gadā pagasta pensionāriem un personām ar invaliditāti tika
organizēta ekskursija uz Vecpiebalgas pusi un ikgadējā Ziemassvētku pasākumā
visus priecēja māsas Legzdiņas. Vislielākais gandarījums mums ir par sadarbību
ar pagasta bērnu dārza un Jumpravas internātpamatskolas bērniem, kuri ik gadu
zīmē, līmē un citādi noformē aptuveni 400 apsveikumus, kuri tiek nosūtīti
pagasta pensionāriem. Turpinājām sadarboties ar Lielvārdes novada pensionāru
biedrību, Lielvārdes novada sociālā dienesta Sociālo dienas aprūpes centru un
Sociālā dienesta darbiniekiem Lielvārdē un Lēdmanē. Ļoti daudz palīdzības
jumpravieši saņēma no jaunizveidotās „Mobilās brigādes”.
Tika turpināta sadarbība par mazlietoto apģērbu saņemšanu no SIA
„Startex Baltic”, Latvijas mazturīgo atbalsta biedrību „Dace”, biedrību „Svētā
Jāņa palīdzība”, nodibinājumu „Stunda”. Uzsākām sadarboties ar nodibinājumu
„LELB Diakonijas centrs”, kā rezultātā vairāki jumpravieši saņēma lietošanā
nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus. SIA „Kurzemes sēklas” dāvāja daţādas
15

dārzeņu un ziedu sēklas, lai trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes varētu apkopt
un apsēt savus mazdārziņus. Atbalstu vientuļajiem pensionāriem un daudzbērnu
ģimenēm sniedza Lielvārdes novada uzņēmumi un privātuzņēmēji, kā rezultātā
labdarības akcijā „Paēdušai Latvijai” ar noderīgām pārtikas precēm tika
apdāvināta 21 ģimene. Akcijā „Skolas soma 2011” dāvanu kartes saņēma 13
trūcīgo ģimeņu bērni. pateicoties Lielvārdes novada pensionāru biedrības
realizētajam projektam trūcīgie pagasta iedzīvotāji varēja saņemt „EK
programmas par palīdzību trūcīgajām personām” pārtikas pakas (kopā 2011
gadā izdalītas 1838 pārtikas pakas).
2011.gadā sociālā pedagoģe Jumpravas vidusskolā, Jumpravas speciālajā
internātpamatskolā un VPII „Zvaniņš” (kopskaitā 368 bērni) sadarbojās ar
Jumpravas izglītības iestāţu bērniem, vecākiem un skolotājiem daţādu problēmu
risināšanā, kas rada traucējumus izglītības ieguves procesā un savstarpējās
attiecībās. Turpinājās sociālpedagoģiskais darbs ar 26 bērniem, kuriem bija
uzvedības, nesekmības un klaiņošanas traucējumi. Tika organizētas izglītojošas
lekcijas skolēniem. Pēc 2011. gadā apkopotajiem datiem uz dzīvi ārzemēs
izbraukušas aptuveni 13 ģimenes ar 25 bērniem. 2011.gadā izglītības iestādēs
tika veikta apjomīga aptauja par skolēnu brīvā laika pavadīšanu, kuras rezultāti
tika atspoguļoti laikrakstā „Lielvārdes ziņas” un mājas lapā www.lielvarde.lv. 4
bērni ar īpašām vajadzībām piedalījās nometnē „Upe” (Kaibalā) un 8 trūcīgo un
daudzbērnu ģimeņu bērni piedalījās sadraudzības dienās „Juniors” (Lēdmanē).
Lielvārdes novada sociālā dienesta
Lēdmanes pagasta sociālā darba
pārskats par 2011. gadu
Iestādes funkcijas:
Organizēt sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu
Lielvārdes novada sociālā dienesta (turpmāk tekstā Sociālā dienesta) Lēdmanes
pagasta teritorijā deklarētajām ģimenēm (personām).
Sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un
maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības
(ēdiens, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība) un veicinātu darbspējīgo
personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.
Informēt pagasta iedzīvotājus par iespējām pieprasīt un saņemt sociālos
pakalpojumus un sociālo palīdzību, kā arī noteikt līdzdarbības pienākumus
sociālo problēmu risināšanas procesā.
Ja nepieciešams, veikt apsekošanas klientu dzīvesvietās, kad paredzamā
palīdzība ir saistīta ar klienta materiālo resursu izvērtējumu. Sekot, lai piešķirtā
sociālā palīdzība tiktu izmantota atbilstoši paredzētajiem mērķiem.
Galvenie rādītāji:
2011.gadā Lēdmanes pagastā trūcīgas personas/ģimenes statuss izvērtēts
un piešķirts 67 ģimenēm, t.sk. 181 personai.
Maznodrošinātas ģimenes statuss noteikts 24 ģimenēm, t.sk. 39 personām.
12 ģimenes, t.sk. 18 personas, nokārtoja izziņas par veselības atvieglojumu
saņemšanu ar ienākumu līmeni mazāku par Ls 120,- uz vienu personu ģimenē. 6
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ģimenes, t.sk. 21 persona, nokārtoja izziņas par veselības atvieglojumu
saņemšanu 50% apmērā ar ienākumu līmeni mazāku par Ls 150,- uz vienu
personu ģimenē.
33 ģimenēm tika izsniegtas AS „Latvenergo” elektrības norēķinu kartes
par 500 kw dāvinājumu.
2011.gadā Sociālais dienests Lēdmanē no daţādām institūcijām un
iedzīvotājiem saņēma 76 vēstules, veica saraksti, risinot sociāla rakstura
jautājumus, sniedza atbildes, sagatavoja jaunus dokumentus, atskaites, gada
pārskatus, nosūtīja 642 vēstules, izziņas daţādām institūcijām un personām.
2011.gadā izveidotas un reģistrētas 35 jaunas klientu lietas un pabalsta
garantētā minimālā ienākumu (turpmāk GMI) līmeņa nodrošināšanai - 18 lietas,
kurās atspoguļota pamatinformācija par klientiem un problēmsituācijas
raksturojums, apkopota nepieciešamā dokumentācija, atspoguļota sadarbības
dinamika. Kopā 2011.gadā 204 klientu lietas.
2011.gadā veiktas 288 apsekošanas personu dzīvesvietās, kā arī notikušas
sarunas Sociālajā dienestā Lēdmanē, kas noformētas, rakstot apsekošanas aktus
un sarunas protokolus.
Ar darbspējīgām personām slēgtas 59 vienošanās starp klientu un sociālo
darbinieku par līdzdarbības pienākumu veikšanu finansiālās un materiālās
situācijas uzlabošanai ģimenēs.
Slēgti 2 aprūpes līgumi par aprūpi mājās divām pensijas vecuma
personām.
Ar 5 iedzīvotājiem kārtoti dokumenti sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai.
2011.gadā Sociālā dienestā Lēdmanē uzskaitē bija 33 sociālā riska
ģimenes, kurās ir 67 bērni t.sk. 24 bērni ir pirmsskolas vecuma, 47 skolēni un no
šīm ģimenēm 9 ir daudzbērnu ģimenes). Visām ģimenēm veikti riska faktoru
izvērtējumi.
33 ģimenēm tika izsniegtas AS „Latvenergo” elektrības norēķinu kartes
par 500 kw dāvinājumu.
Neuzlabojoties Sociāli ekonomiskajai situācijai valstī, joprojām pastāv to
ģimeņu (personu) loks pašvaldībā, kurām ir neieciešams noteikt trūcīgo ģimeņu
(personu) statusu. 2011.gadā, salīdzinot ar 2010.gadu (2010.gadā bija 66 trūcīgas
ģimenes, t.sk. 170 personas), trūcīgo ģimeņu skaits ir nedaudz palielinājies.
2011.gadā (37 ģim. t.sk. 141 pers.)ir samazinājies trūcīgo ģimeņu/personu
loks, kurām nepieciešams izmaksāt pamatpabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai
uz katru ģimenes locekli (2010.gadā 66 ģim., t.sk. 170 pers.).
Komplicēto sociālo problēmu loks tomēr pastāv - bezdarbs, zems
finansiālais ienākumu līmenis, atkarību problēmas, pēkšņas saslimšanas u.tml.
Iedzīvotājiem, kurus skāra minētās problēmas, bija nepieciešams Sociālā
dienesta atbalsts.
2011.gadā sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām, trūcīgajiem un
maznodrošinātajiem pagasta iedzīvotājiem organizēta humānās palīdzības
sūtījumu dalīšana (lietoti apģērbi apavi, sadzīves priekšmeti, mēbeles un pārtikas
pakas, maize).
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„Eiropas Komisijas programma vistrūcīgākajām personām” projekta
ietvaros pagasta trūcīgie iedzīvotāji varēja saņemt pārtikas pakas, kuru izdali
organizēja Lielvārdes novada pensionāru biedrība.
Ar Nodarbinātības valsts aģentūras Ogres filiāles atbalstu Lēdmanes
pagasta trūcīgie iedzīvotāji tika iesaistīti nodarbinātību veicinošos pasākumos –
Lēdmanes pagasta teritorijas sakopšanā.
2011.gadā Lēdmanes pagastā sociālo darbu veica divi sociālie darbinieki.
Viena slodze bija sociālais darbinieks, bet otrs darbinieks apvienoja 0,5 slodzes
– sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem un 0,5 slodzes – sociālā
pedagoga darbu.
Lielvārdes novada sociālā dienesta
Lēdmanes pagastā
sociālo pabalstu un sociālo pakalpojumu budžeta izpilde 2011.gadā
Nr.
p.k.

I

1.
2.

Pabalstu veidi

Plānots
2011.gadā

Lielvārdes novada
2592,00
pašvaldības sociālie
pakalpojumi
Citi sociālās rehabilitācijas
200,00
pakalpojumi
Personas ievietošana ilgstošas 2392,00
sociālās aprūpes institūcijā
u.c. iestādēs

Izpilde
2011.gadā

Atlikums
uz
31.12.2011.

1178,13

1413,87

-

200,00

1178,13

1213,87

2 pers.

(Plānota Ļaudonas pansionātā 1pers., t.i.,
Ls 121,67 mēn. x 12 = Ls 1460,00 gadā)

II.

Sociālie pabalsti

32206,00

27226,30

4979,70

3.

Pabalsts garantētā
minimālā ienākumu (GMI)
līmeņa nodrošināšanai

22097,00

18012,29

4084,71

141 pers.,
37 ģim.

(Aptuveni Ls 1865,25 mēn. x 12mēn.=Ls
22 383,00 gadā)

4.

5.

Vienreizējs dzīvokļa
pabalsts daudzdzīvokļu
mājā

2037,00

Vienreizējs pabalsts
kurināmā iegādei privātajā
namīpašumā

1000,00

1985,00

52,00

58 pers.,
19 ģim.

1000,00

-

32 pers.,
10 ģim.
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6.

Vienreizējs pabalsts
ārkārtas situācijā

196,00

Pabalsts audžuģimenei

40,71

5 pers.,
5 ģim.

(Plānots Ls 155,50 mēn. x 12mēn. = Ls
1866,00 gadā)

7.

155,29

-

Sociālās garantijas bārenim 2202,00
un bez vecāku gādības
palikušajam bērnam, kurš
ir ārpus ģimenes aprūpē, kā
arī pēc ārpus ģimenes
aprūpes beigšanās
8.1. Vienreizējs pabalsts
180,00
patstāvīgas dzīves uzsākšanai
8.

-

-

1835,00

367,00

180,00

-

2 pers.

(Plānots Ls 90,00 x 2 bērni = Ls 180,00
gadā)

8.2. Ikmēneša pabalsts
dzīvojamās telpas īres
izdevumu segšanai
8.3. Vienreizējs pabalsts sadzīves
priekšmetu un mīkstā
inventāra iegādei

-

-

-

350,00

350,00

-

2 pers.

(Plānots Ls 175,00 x 2 bērni = Ls 350,00
gadā)

8.4. Pabalsts ikmēneša izdevumu
segšanai

1672,00

1305,00

367,00

4 pers.

(Plānots Ls 45,00 mēn. x 3 bērni, kuri
mācās x 6 mēn. = Ls 810,00 gadā)

9.

Citi pabalsti

9.1. Bērnu ēdināšanai izglītības
iestādēs daļējs vai pilnā mērā
apmaksāts pabalsts

4371, 00

3449,72

367,28

2139,00

1811,70

327,30

38 pers.

(Aptuveni Ls 153,22 mēn. x 9mēn. = Ls
1379,00 gadā kopā, gan skolās, gan
b/dārzā)

9.2. Daļēji vai pilnā mērā
apmaksāts veselības aprūpes
pabalsts

891,00

890,95

0,05

30 pers.

(Aptuveni Ls 70,17 mēn. x 12mēn. = Ls
842,00 gadā)

9.3. Daţādi pabalsti

III

10.

787,00

747,07

39,93

(pases izgatav., pamatvajadzību
nodrošin., mācību līdzekļu iegādei u.tml.)

30 pers.

Lielvārdes novada
857,00
pašvaldības finansiālais vai
materiālais pabalsts novada
iedzīvotājiem
Finansiālais pabalsts
100,00

789,00

68,00

100,00
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nozīmīgā dzīves jubilejā

1 pers.

(Plānots Ls 100,00 pers. x 1 pers. = Ls
100,00 gadā - 102.gadu jubilejā.)

11.
11.
1.
11.
2.

12.

13.

14.

Materiālais pabalsts
134,00
Ziemassvētkos:
Materiālais pabalsts bērniem 134,00
bērnunamos un personām
pansionātos
Materiālais pabalsts
Lielvārdes novada bāriņtiesas
uzskaitē esošajiem bērniem,
kuri ievietoti audţuģimenē

134,00

-

-

Materiālais un/vai finansiālais 420,00
pabalsts personām ar
funkcionāliem traucējumiem

420,00

Vienreizējs finansiālais
pabalsts personai, kura
atbrīvota no ieslodzījuma
vietas
Vienreizējs pabalsts politiski
represētām personām

-

-

-

203,00

135,00

68,00

-

7 pers.

9 pers.

(Lēdmanē – 9 pers.)

15.

IV

Vienreizējs pabalsts
nacionālās atbrīvošanās
kustības dalībniekiem
Kopā:

-

-

-

34798, 00

28404,43

6393,57

Papildus izdevumi no apstiprinātā sociālā budţeta – līgumi par aprūpi
mājās (divi uzņēmuma līgumi par divu personu aprūpi.):
uz 31.12.2011 iztērēts Ls 1340,13.
2011.gadā Lēdmanes pagastā apzinātas sekojošas iedzīvotāju kategorijas:
- invalīdi (pieaugušie) - 54 personas, t.sk.:
- 1. grupas invalīdi – 6 personas;
- 2. grupas invalīdi – 41 personas;
- 3. grupas invalīdi – 7 personas;
- bērni invalīdi – 8 bērni;
- daudzbērnu ģimenes (3 un vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam) – 14
ģimenes, tajās 49 bērni;
- nepilnās ģimenes (šķirtās ģim., viens no laulātajiem miris, vientuļās
mātes, kurās ir bērni līdz 18 gadu vecumam) – 18 ģimenes 39 bērni;
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- bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, bērni aizbildnībā – 8
personas, kuras atrodas Lēdmanes bāriņtiesas pārraudzībā, un 1 persona , pār
kuras pārraudzību atbildīga cita pašvaldība;
- vientuļie pensionāri – 17 personas;
- aprūpējamās personas (ar aprūpētāju slēdzot aprūpes līgumu) – 2
personas;
- politiski represētās personas – 9 personas;
- Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas un
avārijas seku likvidēšanas dalībnieki – 5 personas;
- personas, kuras atrodas ilgstošas aprūpes iestādēs – 2 personas.
Lielvārdes novada sociālā dienesta
Lēdmanes pagasta
sociālā darbinieka/sociālā pedagoga
pārskats par darbu 2011.gadā
2011.gadā sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem (0,5 darba
slodze) Lēdmanes pagastā veikusi sociālo darbu ar augsta riska ģimenēm un
bērniem . Kā sociālais pedagogs (0,5 darba slodze) veikusi sociālpedagoģisko
darbu Lēdmanes pamatskolā un Lēdmanes pamatskolas bērnudārza grupā.
2011.gadā sociālais darbs tika turpināts ar 33 riska ģimenēm un bērniem,
bet no jauna reģistrētas 5 riska ģimeņu lietas. Veicot sociālā pedagoga darbu, no
jauna reģistrētas 9 klientu lietas sociālā riska bērniem izglītības iestādēs.
Minētajām ģimenēm veiktas apsekošanas dzīvesvietās, risinātas ģimeņu
sociālās problēmas, bijušas tikšanās Sociālajā dienestā, noformēti apsekošanas
akti un sarunu protokoli. Minētajām ģimenēm 2011.gadā kopā ar klientu
izstrādāti un noformēti rehabilitācijas plāni un korekcijas programmas.
Ikdienā, veicot sociālo darbu, novērots, ka klientiem, kuri zaudējuši
darbu, vienīgie iztikas līdzekļi ir valsts bērnu pabalsts, ienākumi no gadījumu
darbiem vai sociālie pabalsti. Tā kā nav regulāri finansiālie ienākumi, klientus
pārņem depresija un apātija. Bieţi vien viņi vienīgo risinājumu meklē, lietojot
alkoholu. No tā cieš viņu ģimenes, kā arī ''uzplaukst'' gan emocionāla, gan
fiziskā vardarbība.
Sociālais darbinieks ar ģimenēm ar bērniem 2011.gadā sadarbībā ar
sabiedriskajām organizācijām un institūcijām, Lēdmanes pamatskolā veicis arī
preventīvo darbu, organizējot izglītojošus seminārus skolotājiem, vecākiem un
skolēniem. Sociālais pedagogs palīdzēja organizēt darbu skolas matemātikas
nedēļā. Sagatavoja materiālus ētikas stundai – „Etiskās vērtības kristietībā”. 5.9.klašu skolēniem tika organizēts preventīvais pasākums – tikšanās ar
nepilngadīgo lietu inspekcijas inspektoru.
2011.gadā veikts sociālais darbs, regulāri apsekojot augsta riska un
nelabvēlīgās ģimenes, kā arī, īstenojot sociālās rehabilitācijas programmas.
Slēgti līdzdarbības līgumi. Izstrādātas sociālās korekcijas programmas policijas
uzskaitē nonākušajiem nepilngadīgajiem pusaudţiem. Tika plānots izvirzītajiem
uzdevumiem izpildes uzraudzību un veiktā darba rezultātu izvērtēšanu un
apkopošanu.
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Lielvārdes novada sociālā dienesta
Sociālā dienas aprūpes centra
pārskats par darbu 2011.gadā
2011.gadā Lielvārdes novada sociālā dienesta Sociālajā dienas aprūpes
centrā (turpmāk Dienas centrā) noritēja daudz un daţādi sociālie pakalpojumi un
aktivitātes.
2011.gada būtiskākie Dienas centra pakalpojumi Lielvārdes novada
klientiem:
- Klientu konsultācijas ar sociālā dienas aprūpes centra darbiniekiem.
- Veļas mazgāšana un ţāvēšana.
- Mazgāšanās dušā.
- Psihologa konsultācijas.
- Holesterīna, asinsspiediena un cukura līmeņa asins mērīšana.
- Masiera pakalpojumi.
- Radošās darbnīcas visām vecuma grupām- floristika, rokdarbi, šūšanā,
filcēšanā, rotu veidošanā.
- Māmiņu klubiņš, atbalsta izglītojošā dzīves prasmju grupa. Brīvā laika
pavadīšanas iespēja (internets, ţurnāli, laikraksti, grāmatas, galda spēles).
- Daţādu NVO biedrību tikšanās un aktivitātes Dienas centra telpās.
Aktīvākās - Lielvārdes pensionāru biedrība, invalīdu biedrība, Lielvārdes
sieviešu biedrība “Iespēja”, biedrība “Vecāki kopā”.
- Bezmaksas friziera pakalpojumi Dienas centra un Sociālā dienesta
klientiem.
- Veselības nodarbības - trenaţieri, nūjošana, vingrošana cilvēkiem ar
kustību traucējumiem un pensionāriem.
- Uztura speciālista konsultācijas.
- Go-go spēles bērniem.
- Mūzikas terapija.
- Kristīgā meditācija.
- Datornodarbības iesācējiem.
- CV - rakstīšanas prasmes.
- Mājas budţeta plānošana, galda kultūra un kulinārija.
Dienas centra dalība projektu realizācija 2011.gadā:
- Dienas centrs piedalījās kā partneris „Eiropas Komisijas programmā
vistrūcīgākajām personām”, kuras ietvaros 2011.gadā tika dalītas pārtikas
pakas Lielvārdes novada iedzīvotājiem, kam piešķirts trūcīgās vai
maznodrošinātās personas/ģimenes statuss. Projektu realizē Lielvārde
Pensionāru biedrība sadarbībā ar Latvijas Sarkano Krustu un Lielvārdes novada
sociālo dienestu.
- Projekts "Esi vesels un aktīvs" Biedrība "L.A.I" realizē projektu
Dienas centrā, ar mērķi veicināt Lielvārdes novada bērnu un jauniešu aktīvāku
iesaistīšanos neformālos izglītības pasākumos, lai iegūtu jaunas prasmes un
iemaņas. Projekta kopējais finansējums: 21641.92 LVL.
22

- Dienas centrā darbību sāka projekts „Sociālās rehabilitācijas un
institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Lielvārdes
novadā” (Nr.1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/099) ietvaros no 2011.gada
10.jūnija (turpmāk tekstā - mobilā brigāde). Mobilā brigāde sniedza sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus, praktisku palīdzību un/ vai konsultācijas klientam
un klienta tuviniekiem dzīvesvietā, nepieciešamības gadījumā klientiem ar
funkcionāliem traucējumiem ar speciāli aprīkotu MB transportu bija iespēja
nokļūt arī Sociālajā dienas aprūpes centrā (turpmāk – SDAC), kur atrodas MB
speciālistu atrašanās vieta.
Par klientu izmantotajiem pakalpojumiem Dienas centrā tā darbības laikā,
apkopota un iegūta vidējā mēneša statistika - ziemas mēnešos pakalpojumu
pieprasījums bija pieaudzis par 60%.Katru mēnesi Dienas centru apmeklēja
aptuveni 690 apmeklētāji. Dienā vidēji 35-50 klienti.
Vairāk nekā pusei no klientiem, kas izmantoja Dienas centra piedāvātos
sociālos pakalpojumus, bija piešķirts trūcīgās personas/ģimenes statuss. Zemāk
minētie sociālie pakalpojumi viņiem bija par daļēju samaksu.
Statistika par citiem sociālajiem pakalpojumiem 2011.gadā Dienas centrā:
- Dušas pakalpojumu mēnesī vidēji izmantoja 65 cilvēki.
- Veļas mazgāšanas pakalpojumus automātiskajā veļas mazgājamajā
mašīnā mēnesī vidēji izmantoja 132 klienti.
2011.gadā populārākie sociālie pakalpojumi Dienas centrā bija:
masāţas, veļas mazgāšana, duša, radošās nodarbības, psihologa konsultācijas un
brīvā laika pavadīšana (galda spēles, internets, laikraksti), izglītojošās
nodarbības, sportiskās aktivitātes.
- Datoru un internetu dienā vidēji izmantoja 20 cilvēki.
- Bērnu istabu nedēļā vidēji izmantoja ap 23 mazie bērni.
- Floristikas nodarbībās piedalījās 12 cilvēki, apmēram katrā nodarbībā.
- Psihologa pakalpojumus izmantoja katru ceturdienas vakaru, piektdienu
un sestdienu no plkst. 9:00-18:00 dienā aptuveni 8 klienti, bieţi arī pēc un pirms
darba laika.
- Sporta nodarbības vienā reizē apmeklē 11 klienti.
2011.gadā Dienas centrā notikuši sekojoši pasākumi un nodarbības:
- Floristikas radošās nodarbības – bija visapmeklētākās nodarbības
Dienas centrā. Nodarbības vadīja Lielvārdes Invalīdu biedrības biedre Edīte
Baikovska, nodarbībās visiem klientiem bija iespēja apgūt visdaţādākās
iemaņas, piemēram: filcēšanu, dāţādu materiālu apdari, dizaina objektu
veidošanu, dekoratīvu elementu izveidi, dekupāţas pielietošanu, Adventes
vainagu veidošanu, Ziemassvētku dekoru darināšanu, ziedu kompozīcijas
veidošanu, ūdenī šķīstošā auduma pielietošanu neparastu dzijas izstrādājumu
veidošanā, konfekšu pušķu veidošanu utt.
- Senioru vingrošanas nodarbības, ko vadīja Jānis Dzērve, divas reizes
nedēļā. Vidējais apmeklētāju skaits 11 dalībnieki.
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- Māmiņu klubiņš un māmiņu apmācības - atbalsta grupas, mēnesī 7
nodarbības, vidējais apmeklētāju skaits 6 jaunās māmiņas.
- Invalīdu dienai veltīts pasākums, ko organizēja dienas centrs Lielvārdes
novada invalīdiem.
- Dienas centrs iesaistījās arī mobilās brigādes nodarbībās „Dzīves
prasmes” cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.
-Datori iesācējiem, kuriem nav bijusi pieredze darbā ar datoriem,
nodarbības noritēja no novembra vienreiz nedēļā.
- Ārstnieciskā vingrošana sievietēm kopā ar fizioterapeiti, kuras norit
divas reizes nedēļā.
- Jau trešo gadu darbojas Eiropas valstu senioru dejas – organizēja
Lielvārdes Pensionāru biedrība.
- Asinsspiediena, holesterīna, cukura līmeņa noteikšana – veica
Lielvārdes Invalīdu biedrības biedre Daina Kaina.
- Rokdarbu pulciņš adīšanā, tamborēšanā - vadīja brīvprātīgā Ija Talu.
Nodarbību ietvaros tika veidots Mīlestības musturdeķis no 112 gabaliņiem.
- Dārzkopju pulciņš un stādu maiņa pavasarī visiem interesentiem,
kam patīk dārzkopība.
- Kino terapija, ko vadīja psiholoģe Ineta Blūmīte.
- Ziemassvētku eglīte bērniem invalīdiem, mobilās brigādes ietvaros.
- Ziemassvētku eglīte pašiem mazākajiem Dienas centra klientiem un
viņu vecākiem.
- Šūšanas nodarbības – ko vadīja brīvprātīgā Astra Kristapsone. Klienti
varēja pielabot, iemācīties daţādas šūšanas prasmes.
- Nometne „Zaļā cepure” - jau ceturto gadu Lielvārdes novada sociālais
dienests sadarbībā ar Sociālo dienas aprūpes centru organizēja šo nometni „Zaļā
cepure". Nometne bija plānota bērniem no daudzbērnu ģimenēm,
maznodrošinātām un sociālā dienesta uzmanības lokā esošajām riska ģimenēm.
Finansējumu šai nometnei piešķīra Lielvārdes novada dome. 2011.gada nometne
„Zaļā cepure" tika organizēta divām bērnu un pusaudţu grupām, kuras
apmeklēja 50 bērni.
- Radošā darbnīca bērniem – bija iespēja darboties ar daţādiem dabas
materiāliem, kā arī citādi radoši izpausties.
- Radošās gleznošanas darbnīcas ar Rasu Riekstu-Riekstiņu.
- Reizi mēnesī par daţādām tēmām aktīvi noritēja Dzidras Bļodones
organizētās atmiņu pēcpusdienas.
- Noritēja arī daţādas izglītojošas lekcijas un semināri sadarbībā ar NVA organizēti semināri darba meklētājiem „Kā atrast darbu”, „CV sastādīšana” u.c.
Paveiktais – mērāmais/neizmērāmais Dienas centra darbībā par 2011.gadā:
- Izdevies nodrošināt individuālu pieeju katram klientam.
- Pilnveidoti sociālie pakalpojumi un tie ir kļuvuši daudzpusīgāki,
izmantojot projektos iegūtos līdzekļus un materiālus.
- Laipna, kompetenta attieksme pret jebkuru klientu.
- Dienas centrs ir vieta, kur cilvēki var socializēties, integrēties, atrast
domubiedrus, justies vajadzīgi un noderīgi.
24

-Ir iestrādes savstarpējai palīdzībai iedzīvotāju vidū (humānā palīdzība,
palīdzbas organizēšana).
- Tiek pieaicināti brīvprātīgie darbinieki, lai pēc iespējas vairāk pilnveidotu
daţādus pakalpojumus.
- Tiek attīstīta sociālā līdzdalība – maksas pakalpojumi, līdzatbildība
problēmu risinājumu meklēšanā, neveicināt atkarību no sociālajiem
pakalpojumiem.
Arī 2012.gadā Dienas centrā plānots realizēt un pilnveidot daţādus
sociālos pakalpojumus – turpinās darboties Mobilā brigāde, atbalsta grupas izglītojoši apmācības cikli, jaunas sportiskas aktivitātes daţādām vecuma
grupām, semināri bezdarbniekiem, nodarbības bērniem, turpināsim piesaistīt
brīvprātīgos utt.
Lielvārdes novada sociālā dienesta psiholoģes
Inetas Blūmītes atskaite par darbu 2011.gadā
Pierakstu skaita dinamika pie psihologa laika posmā no 01.01.2011
līdz 31.12.2011. (ietverot no 1-3 personas apmeklējumu vienas sesijas laikā)
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Apmeklētāju pamata kategorijas:
1. Personas, kuras pie psihologa nosūta Sociālais dienests, kurš ir fiksējis
atsevišķa indivīda vai ģimenes problēmas kopumā. Tiek veicināta arī ilgstošu
sociālo pabalstu saņēmēju motivācija aktivēties darba meklējamiem, savu
psiholoģisko problēmu risināšanai.
2. Bāriņtiesas redzes lokā nonākušas personas, kur ir jārisina jautājumi par
aprūpes, aizgādības tiesību noteikšanu/ ierobeţošanu/atņemšanu/atjaunošanu,
kā arī audţu ģimeņu statusa piešķiršanu/liegšanu. Ir jāizskata arī gadījumi
par adopcijas pretendentu psiholoģisko atbilstību, nepieciešamības gadījumā,
veicot psiholoģiskās korekcijas darbu.
3. Cilvēki grūtas izvēles un krīzes situācijās, kuri psihologu apmeklē pēc pašu
iniciatīvas (tiek veikta konkrētai krīzes situācijai atbilstošā intervence).
4. Cilvēki, kuru motivācija ir personības izaugsme. Šajā grupā ir iekļauti arī
profesionālās izvēles un pārkvalifikācijas jautājumi.
Darba stratēģija visos gadījumos ietver kādu no sekojošiem aspektiem, vai
arī visu aspektu kopumu:
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- Klienta sociālās situācijas izpēte, esošo un potenciālo risku apzināšanā, to
novērtējums.
- Psihodiagnostikas darbs personības izpētei, patreizējo un potenciālo resursu
noteikšanai, izmantojot testus (vidēji 2,5 stundas), sarunas un novērojumus.
- Materiāla apstrāde, analīze, atzinuma, secinājumu sagatavošana,
rekomendāciju izstrādāšana (vidēji 3,5 stundas vienam klientam).
- Psiholoģiskās korekcijas darbs (vidēji 10 konsultatīvās sesijas vienam
cilvēkam), kas ietver arī informēšanu, psiholoģiskas izglītošanas pasākumus,
pozitīva atbalsta sniegšanu.
1. Nedēļā tiek realizētas 16 līdz 20 tiešās kontakta stundas ar klientiem, iekļaujot
arī veselas ģimenes konsultācijas (2-3 cilvēki vienlaicīgi).
2. Ārpus šī laika notiek materiālu izpēte, apkopošana, klientu testu apstrāde,
slēdzienu sagatavošana, materiālu sagatavošana nākamām konsultatīvajām
sesijām.
3. Turpina savu attīstību ģimeņu sistēmiskā pieejā fokusēts konsultatīvais darbs,
kas varētu būt pats efektīvākais un dot visnoturīgāko rezultātu psiholoģiskās
korekcijas aspektā, ņemot vērā, ka disfunkcionālas ģimenes „organisms” visai
bieţi nav ieinteresēts (daļēji neapzināti) atsevišķu tās locekļu pozitīvās
izmaiņās.
4. Turpinās pēc psihologa iniciatīvas aizsāktās ikmēneša kopsapulces ar
sociāliem darbiniekiem un Lielvārdes bāriņtiesas priekšsēdētāju, lai pilnīgāk
apzinātos problēmu varbūtējos risinājuma ceļus un to korekciju iespējas
nepieciešamības gadījumā. Tikšanās ir svarīgas dienestu darbinieku arī kā
savstarpēja pozitīva atbalsta forma, paralēli arī iekļaujot radošus supervīzijas
elementus.
5. Līdz gada vidum darbu turpināja anonīmo alkoholiķu grupa, bet gada nogalē
tās darbs tika pārtraukts, jo pašu dalībnieku rīcība veicināja anonimitātes un
konfidencialitātes principu pārkāpumus, kas šajā kustībā ir paši būtiskākie.
6. Turpinās 2009. gadā aizsāktie meditāciju vakari, kuru apmeklējumā šo gadu
laikā ir izveidojies zināms cilvēku kodols, kas šos pasākumus apmeklē
regulāri un gūst tajos to, kas nepieciešams viņu personības izaugsmei.
Decembrī Dienas centrā bija tikšanās ar Latvijas Kristīgās meditācijas
kopienas vadītāju mācītāju Induli Paiču.
7. Aizsāktas eksperimentālas kinoterapijas nodarbības, pagaidām vēl tikai izpētot
sabiedrības interesi par šāda veida psiholoģiskā darba formu. Nākošā gadā ir
plānots darbu turpināt.
8. Šogad ir aizsāktas Lielvārdes novada audţu ģimeņu tikšanās (pašlaik novadā
ir tikai 4 šādas ģimenes). Pagaidām ir bijušas 3 tikšanās reizes, iesaistot tajās
arī Lēdmanes un Lielvārdes bāriņtiesu priekšsēdētājas. Šo pasākumu lielo
nozīmi akcentē visas šajos specifiskos procesos iesaistītās personas. Mērķis ir
popularizēt un veicināt jaunu audţu ģimeņu veidošanos.
9. Pēc psihologa ierosinājuma oktobrī tika organizēta tikšanās ar Ogres novada
sociālā dienesta psihologu un sociāliem darbiniekiem, lai pārrunātu viņu
pieredzē uzkrātās atziņas darbā ar sociāli nelabvēlīgam ģimenēm,
bezdarbniekiem.
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10. Sagatavotas 2 publikācijas vietējam laikrakstam „Lielvārdes Ziņas”.
Pārskats par projekta
„Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās
aprūpes pakalpojumu attīstība Lielvārdes novadā”
(Nr.1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/099)
darbību 2011.gadā
Projekta „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās
aprūpes
pakalpojumu
attīstība
Lielvārdes
novadā”
(Nr.1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/099) ietvaros no 2011.gada 10.jūnija
Lielvārdes novadā darbojas Mobilā brigāde deviņu speciālistu sastāvā. Ar
klientiem strādā tādi speciālisti kā sociālais darbinieks (brigādes vadītājs) Iveta
Dzērve, sociālais rehabilitētājs Ritma Vāne un sociālais aprūpētājs Agnese
Ţaltauska, ergoterapeits Ilze Baltiņa – Meţgaile, fizioterapeits Inga Miglāne –
Siliņa, audiologopēds Lauma Lūţniece, psihologs Irīna Šķupele, medmāsa
Sandra Kupča un pavadonis - asistents personām ar funkcionāliem traucējumiem
Ervīns Gusars. Speciālistiem notiek regulāras supervīzijas L.Āboltiņas vadībā.
Mobilā brigāde izmanto kompleksu pieeju klientu problēmu risināšanā,
nodrošinot trīs savstarpēji saistītu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programmu īstenošanu:
1. Motivācijas programmas pakalpojums.
2011.gadā pakalpojumu saņēmuši 112 Mobilās brigādes klienti.
Individuāls motivācijas pakalpojums paredzēts, lai klientos veicinātu
ieinteresētību un attīstītu iekšējo motivāciju savu mērķu izvirzīšanai un
realizēšanai. Tā kā šis mērķis ietver galvenokārt orientāciju uz cilvēka iekšējiem
resursiem, t.i. – vēlmi mainīt savas dzīves situāciju, tad arī konkrētās
programmas galvenais atskaites punkts ir cilvēks – cilvēka uztvere un vērtību
sistēma. Individuālas motivācijas programmas tiek pielāgotas katram konkrētam
klientam, izpētot un noskaidrojot viņa individuālās vajadzības un vēlmes,
maksimāli izmantojot viņa paša resursus. Pakalpojums sastāv no 2 savstarpēji
saistītiem posmiem: klientu multiplo vajadzību un motivācijas izpēte un
individuāla motivācijas programma. Motivācijas programmas pakalpojuma
uzdevumi ir mudināt klientu no cita skata punkta paskatīties uz dzīvi, celt
klienta pašnovērtējumu un pašapziņas līmeni, īpaši uzsverot iesaistīšanās
sabiedrībā vai atgriešanās darba tirgū nozīmi, palīdzēt klientam pašam atklāt un
apzināt savu problēmu kopsakarību, palīdzēt apzināt savas patiesās vērtības un
atbrīvoties no iekšējām barjerām, kas kavētu mērķa sasniegšanu.
2.Individuālā alternatīvā sociālās aprūpes programma.
Pakalpojumu saņēmuši 55 Mobilās brigādes klienti. Sociālā aprūpe
dzīvesvietā ietver plānotus sociālos pakalpojumus, lai nodrošinātu personas
pamatvajadzību apmierināšanu, kura vecuma vai veselības stāvokļa dēļ to nevar
izdarīt saviem spēkiem. Sadarbībā ar ģimenes ārstu, klients saņem vajadzīgo
speciālistu konsultācijas. Tiek izvērtēta klientu ikdienas aprūpe, sociālā
rehabilitācija, sadzīves iemaņu attīstība, brīvā laika organizēšana, kā arī ģimenes
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psiholoģiskais mikroklimats, spējas, zināšanas un prasmes. Programmas ietvaros
klienti saņēmuši šādus pakalpojumus:
- Atbalsts un apmācības klientu pašaprūpes un saziņas spēju uzlabošanai
un atjaunošanai - individuālas speciālistu konsultācijas (sociālā darba speciālists,
ergoterapeits, fizioterapeits, medmāsa, audiologopēds).
- Psihosociālais atbalsts – individuālas psihologa un sociālā darbinieka
konsultācijas.
- Runas un valodas terapija (audiologopēds).
- Vides pielāgotības novērtēšana un vides pielāgošana klienta
individuālajām vajadzībām.
- Konsultācijas par tehniskiem palīglīdzekļiem un to pielāgošana, lai
uzlabotu klienta drošību un nodrošinātu neatkarību (piemēram, pielāgo
ratiņkrēslu, mēbeles vai ēšanas priekšmetus).
- Atbalsts un apmācības aprūpētājiem klienta dzīvesvietā ģimenes
locekļiem – individuālas speciālistu konsultācijas (psihologs, sociālais
darbinieks, ergoterapeits, audiologopēds, fizioterapeits), piemēram, kā pareizi
pozicionēt un aprūpēt guļošus pacientus, lai nenodarītu pāri ne sev, ne arī
guļošajam.
- Atbalsta grupa aprūpētājiem.
- Individuāla kustību terapija (fizioterapeits).
- Ārstnieciskās vingrošanas grupu nodarbības „Veselas muguras skola”.
- Medmāsas konsultācijas, izvērtējot klienta veselības stāvokli, par
medikamentu praktisko lietošanu un medicīnisko palīdzības sniegšanu
dzīvesvietā, asinsspiediena un pulsa mērīšana, konsultācijas par veselīgu uzturu
pēc pārciestas slimības, vai profilaktiskos nolūkos, par izgulējuma profilaksi.
- Specializētā autotransporta un asistenta – pavadoņa pakalpojumi
personām ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem.
3. Sociālās rehabilitācijas programma.
Pakalpojumu saņēmuši 57 Mobilās brigādes klienti. Rehabilitācijas
programma ir pasākumu kopums, kas vērsts uz sociālās funkcionēšanas spēju
atjaunošanu un uzlabošanu, lai nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un
iekļaušanos sabiedrībā. Sociālās rehabilitācijas programma sastāv no 2
apakšprogrammām – sociālās integrācijas un nodarbinātības veicināšanas
programmas. Sociālās integrācijas programma ietver veselīga un aktīva
dzīvesveida popularizēšanu, savu radošo spēju attīstību, kā arī veicināt uzturēt
savstarpēji pozitīvus kontaktus, tā novēršot savu izolētību no sabiedrības. Šī
programma paredzēta, lai pensionāriem un personām ar funkcionāliem
traucējumiem mazinātu vientulības sajūtu un emocionālo spriedzi, nodrošinātu
pieejamību aktivitātes ietvaros organizētajiem pasākumiem.
Nodarbinātības veicināšanas programma risina vienu no aktuālākajām
problēmām novadā - Sociālā dienesta klientu ilgstošu atkarību no sociālajiem
pabalstiem un ilgstoša nespēja iekļauties pastāvīgā darbā. Grupu nodarbību
mērķis ir samazināt darbspējīgiem klientiem ilgtermiņa atkarību no sociālās
palīdzības, veicināt izpratni par darba meklēšanas procesu, un iedrošināt un
atbalstīt darba meklēšanas procesā, kur un kā meklēt informāciju par darba
iespējām, apzināties savas intereses, stiprās puses, kas padodas, kā var piedāvāt
28

sevi darba tirgū, kādi ir CV veidi un uzbūve, kā arī praktiska darba meklēšana –
seko līdzi aktuālajiem darba piedāvājumiem, veido kursa dienasgrāmatu,
gatavojas darba intervijām utt. Programmas ietvaros tiek apgūti datoru lietošanas
pamati. Sociālās rehabilitācijas programmas ietvaros sniegti šādi pakalpojumi:
- Individuālas konsultācijas.
- Garīgā aprūpe /paliatīvā aprūpe.
- Atbalsta grupa, diskusiju klubiņš pensionāriem, invalīdiem un personām
ar funkcionāliem traucējumiem.
- Izglītojošas lekcijas un nodarbības bērnu vecākiem „Vecāku skola”.
- Mākslas terapijas grupas nodarbības.
- Dzīvesprasmju apguves programma personām ar garīga rakstura
traucējumiem „Dzīvesprasmes”.
- Nodarbinātības veicināšanas programma – atbalsta grupa, izglītojošas
lekcijas un nodarbības ilgstošiem bezdarbniekiem, ilgstošiem sociālo pabalstu
saņēmējiem.
- Datorapmācība „Pirmie soļi pie datora”(darba meklētājiem).
- Atbalsta grupa, nodarbības ( Meistardarbnīcas) personām ar
funkcionāliem traucējumiem un invaliditāti „’Dzīvesspēks”.
2011.gadā Mobilā brigāde novadījusi trīs izglītojošus praktiskos
seminārus - par ģimenes atbalsta nozīmi aprūpes procesā, semināru ģimenēm un
bērniem ar īpašām vajadzībām un personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Ar savu ieguldīto darbu 2011.gadā Lielvārdes novada sociālā dienesta
darbinieki centušies piešķirt veseluma un kopuma saturu visām sāpīgajām šā
brīţa sajūtām sabiedrībā un raudzījušies ar saprāta acīm un atvērtu sirdi, darot
savu darbu, lai savestu kopā pasauli, kura ir jādziedina.
Cilvēku pamatvajadzības cilvēkiem vienmēr būs svarīgas!

Lielvārdes novada
sociālā dienesta vadītāja

Inese Gelte
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