Pārskats par Garkalnes novada
sociālā dienesta darbu 2013. gadā
Sociālās palīdzības pabalstiem, sociālajiem pakalpojumiem un cita veida palīdzībai
2013.gadā izlietoti 256946 Ls,
No tiem :
Aprūpei mājās pabalsts izmaksāts 52 personām, kopsummā 10940 Ls.
Pašvaldība pirka sociālās aprūpes pakalpojumus par 25726 Ls, nodrošinot 16
personām aprūpi ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un 1 bērnam tika apmaksāta
īslaicīga uzturēšanās ilgstošas aprūpes institūcijā
Sociālās palīdzības pabalstiem izmaksāti 81927 Ls;
Pašvaldības budžeta izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem 138353 Ls.
(skat.diagrammas un pārskata tabulu)

Sociālā palīdzība ir naudas vai mantisks pabalsts, kuru izmaksā trūcīgām vai
maznodrošinātām ģimenēm (personām) viņu pamatvajadzību nodrošināšanai. Ar
pamatvajadzībām saprot - ēdienu, pajumti, apģērbu, veselības aprūpi un obligāto izglītību.
Pašvaldības sociālo palīdzību 2013. gadā saņēmušas 624 personas. Katram klientam
iekārtota individuāla lieta. Lietā glabājas klienta iesniegtie dokumenti, kas ir par pamatu
pabalsta piešķiršanai. 2013. gadā izveidota 71 jauna klientu lieta, sociālie darbinieki snieguši
1089 konsultāciju iedzīvotājiem. Noslēgtas 146 vienošanās par līdzdarbību.
izsniegtas 238 izziņas par atbilstību trūcīgas ģimenes ( personas ) statusam, 192 izziņas par
atbilstību maznodrošinātas ģimenes statusam.
Nosakot pabalsta vai sociālā pakalpojuma nepieciešamību, sociālie darbinieki apsekojuši
dzīvesvietā 130 ģimenes, kurās izvērtēta situācija un ģimenes materiālais stāvoklis.
Gada laikā tika izvērtētas un atzītas par trūcīgām 287 personas ( par 35% mazāk nekā
2012.), pavisam 113 ģimenes.

Sociālā palīdzība 2013. gadā
Pabalstu veidi
GMI pabalsts
Dzīvokļa pabalsts
Bērnu izglītošanai, audzināšanai
Edienam
Veselības aprūpei
Arkārtas situācijās
Sociālās garantijas bāreņiem
Kopā

LS

EUR
23082
19076
4977
6425
15869
9058
3440

32842.73
27142.7
7081.63
9141.95
22579.55
12888.37
4894.68

81927

116571.61

Personu sk.
169
207
91
67
172
52
5

Pašvaldības pirktie pakalpojumi un aprūpe mājās
LS
EUR
Personu sk.
Ilgstošas aprūpes institūcijās:
24914
35449.44
16
- SAM "GAUJA "
12
- Saulkrastu SAM
1
- Cēsu pilsētas pansionāts
1
- Tukuma novada SAC "Rauda"
2
Bērnu īslaicīgā aprūpe
812
1154.86
1
Pabalsts aprūpei mājas
10940
15566.22
52
Kopā

36666

52170.52

Pašvaldības kompensācijas iedzīvotājiem
Jaundzimušā aprūpei
Brīvpusdienas ar Domes lēmumu
Edināšanai privātajā PII
Dāvinājums 1.kl skolēniem, jub.
Politiski represētiem
Transporta izdevumu kompensācija
Zupas virtuve DC
Apkure Sēņu 7
Apkure Meža 2 ( soc. māja)
Komensācija mājokļa remontam
Apbedīšanas pabalsts
Bezdarbnieka stipendija
Kopā

9100
79208
2375
1640
2050
29587
4323
2089
2315
2543
3100
23
138353

Kā redzams, Pašvaldības atbalsta pasākumiem (kompensācijām) ir izlietots vairāk līdzekļu
nekā sociālai palīdzībai.

Sociālajā dienestā sociālās palīdzības sniegšanu un sociālo pakalpojumu organizēšanu
veica 4 darbinieki- sociālā darbiniece Lonija Pauliņa, sociālais darbinieks darbam ar
ģimenēm ar bērniem Baiba Daha, sociālās palīdzības organizators ( no 04.2013. ), no
05.11.2013 Māris Brokāns un sociālā dienesta vadītāja Silvija Putnika. Konsultācijas
Garkalnes novada iedzīvotājiem nodrošināja psiholoģe Anda Suharevska.
Dienesta uzturēšanas izdevumi 2013. gadā bija 66159 Ls.
Gada laikā notikušas 43 Sociālā dienesta sēdes, kurās izskatīti 959 iesniegumi sociālai
palīdzībai un pakalpojumu saņemšanai, pieņemti 190 sociālā dienesta lēmumi, sagatavoti
nepieciešamie situāciju apraksti Sociālo lietu, komunālo un drošības jautājumu komitejām.
Sociālais dienests ir sagatavojis 27 lēmuma projektus Domes sēdēm, sagatavoti četri
pašvaldības saistošo noteikumu projekti.
Regulāri tika veikta sarakste ar iedzīvotājiem un iestādēm. Sociālais dienests saņēmis 178
un nosūtījis 179 dokumentus.
Sagatavots projekts sociālā dienesta budžetam un kontrolēta tā izpilde, kā arī sagatavotas
un nosūtītas Latvijas Labklājības ministrijai ikmēneša atskaites par sociālajai palīdzībai
piešķirtajiem un izmaksātajiem līdzekļiem un Valsts statistikas atskaite par 2012. gadu.
Dati par sociālā dienesta klientiem un saņemtās palīdzības apjomu tiek ievadīti datora
programmā Sociālās palīdzības administrēšanas informatīvā sistēmā ,,SOPA’’, kā arī pašu
sociālā dienesta darbinieku izveidotā datu bāzē EXCEL programmā. Katra mēneša sākumā
sociālais darbinieks ievada Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datus par izmaksātajiem
valsts pabalstiem Garkalnes novada iedzīvotājiem - pensionāriem, darbspējīgiem, invalīdiem,
bērnu vecākiem u.t.t., kā arī sastāda sarakstus iedzīvotāju pabalstu saņemšanai kasē un uz
kontu (ik mēnesi vidēji 370 personām).
Sociālais dienests organizē valsts apmaksātās sociālās rehabilitācijas pakalpojuma
saņemšanu. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieprasījušas un uzņemtas rindā 19 personas,
no tām -10 politiski represētās personas un 9 personas ar funkcionāliem traucējumiem. 5
pensionāri pieprasīja un saņēma pakalpojumu ilgstošas aprūpes institūcijā.

No 2013.gada 1.janvāra pirmās un otrās grupas invalīdi varēja pieteikties asistenta pakalpojuma
saņemšanai pašvaldībā. Tas paredzēts, lai atvieglotu cilvēku ar invaliditāti pārvietošanos ārpus
mājokļa un nokļūšanu vietā, kur cilvēks strādā, mācās, saņem pakalpojumu vai veic sabiedriskās
aktivitātes. Asistenta pakalpojumu Garkalnes novadā pieprasīja un saņēma 13 invalīdi.
2013. gadā sociāli mazaissargātām ģimenēm ar bērniem tika izsniegtas Elektrības norēķinu
kartes AS „Latvenergo” sociālā atbalsta kampaņas ietvaros.
2013. gadā sociālais darbinieks ģimenēm ar bērniem strādāja ar 15 riska ģimenēm: sniegtas
konsultācijas, veiktas pārrunas, sniegta nepieciešamā informācija, psihosociālais atbalsts un
materiālais atbalsts. Šīm ģimenēm tiek veikta risku izvērtēšana un strādāts pie rehabilitācijas
plānu sastādīšanas.
Sadarbībā ar psiholoģi A.Suharevsku sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem
novadīja 2 grupas vecākiem „Bērnu emocionālā audzināšana” - no 6.februāra -10.aprīlim 9
vecāku grupai tika novadītas 10 nodarbības Garkalnes vidusskolā, no 4.aprīļa līdz 13.jūnijam
4 vecāku grupai tika novadītas 10 nodarbības Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolā.
Atsaucoties Garkalnes novada baptistu draudzes piedāvājumam, novada bērniem no trūcīgām
ģimenēm tika nodrošināta iespēja apmēklēt Zooloģisko dārzu.
Pēc Izglītības kvalitātes valsts dienestam(IKVD) pieprasījuma tiek vākta un apkopota
informācija , par izglītības vecuma bērniem, kuri nav minēti izglītības iestāžu sniegtajā
informācijā . Laba sadarbība ši jautājuma risināšnā ir ar Pašvaldības policiju.
No 26.07,-31.08. novada bērniem invalīdiem ,Ķekavas novada izstrādāta projekta ietvaros ,
organizēta piedalīšanās „Reitterapijas ” nodarbībās Maksteniekos, katrs bērns varēja
piedalīties 20 nodarbībās. 2013.g. 7. septembrī šiem
bērniem organizēta nokļūšana
pasākumā „Jampadracis ” Doles tautas namā.
Izdalītas 20 DUS „Virši” sarūpētas Ziemassvētku paciņas ģimenēm ar bērniem.
Turpinājās sadarbība ar skolu sociālajiem pedagogiem, citu pašvaldību sociālajiem
dienestiem, nodibinājumu centru „Dardedze, SAC Rīga Filiāli Teikā . Uzturēta sadarbība ar
pašvaldības ģimenes ārstiem Anitu Ganusu, Anitu Oginsku, Garkalnes Dienas centra
darbiniekiem, ar Rīgas sociālo dienestu, Saulkrastu un Gaiļezera slimnīcas sociālajiem
darbiniekiem, ar Sarkanā Krusta biedrību, Sociālās integrācijas valsts aģentūru, SAM ”Gauja”
direktori Irēnu Ikstenu, „Marve Rezidenz” vadītāju Inu Uvarovu.
MK noteikumi Nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” paredz regulāru
kvalifikācijas celšanu katru gadu darbiniekiem, kuri strādā ar klientiem, nosakot institūcijas
vadītājam un sociālajam darbiniekam — ne mazāk par 24 stundām gadā.
3 sociālā dienesta darbiniekiem bija iespēja doties pieredzes apmaiņas braucienā
„Austrijas sociālā politika-ieskats Austrijas sociālo iestāžu darbībā” no 23.09.-25.09. 2013.g.
Pašvaldība 2013. gadā Garkalnes izglītības iestāžu 3.-6. klašu skolēniem, kuru deklarētā
dzīvesvieta ir Garkalnes novadā, apmaksāja pusdienas līdz vienam latam mācību dien, kā arī
sedza ēdināšanas izdevumus pašvaldības izglītības iestāžu 5 un 6- gadīgo grupu audzēkņiem.
Pirmo, otro klašu audzēkņiem un pirmskolas izglītības grupu audzēkņiem Garkalnes novada
dome kompensēja ēdināšanas izdevumus, attiecīgi Ls 0.2 un Ls 0.5 dienā. Valsts apmaksāja
1.un 2. klases skolēniem pusdienas Ls 0.8 dienā . Bērni no 13 gadu vecuma varēja piedalīties
teritorijas sakopšanas darbos. Tādā veidā 37 bērni mācību gada laikā ieguva iespēju ēst
bezmaksas pusdienas izglītības iestādē. Bērniem no trūcīgām vai maznodrošinātān ģimenēm
brīvpusdienas tika piešķirtas saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem.
Turpinājās sadarbība ar Latvijas Sarkano krustu. Garkalnes novada trūcīgās
ģimenes/personas varēja saņemt ES pārtikas pakas – sociālā dienesta telpās un Garkalnes un

Upesciema dienas centros. Paku saņemšanu organizēja Lonija Pauliņa, Zelma Brezinska un
Edgars Kļaviņš.
Domes darbinieki un deputāti turpināja jau iepriekšējos gados iesākto labdarības akciju un
Ziemassvētkos sarūpēja dāvanas vairāk nekā 40 novada vientuļajiem pensionāriem.
Lielu, paldies, sakām arī visām tām ģimenēm, kuras ziedo apģērbus un sadzīves priekšmetus.
Garkalnes dienas centrā rudens un ziemas periodā darbinieces nodrošina „Zupas virtuves”
ēdiena izdali. 2013. gadā arī Upesciema dienas centrā Upesciema, Langstiņu un Berģu
iedzīvotājiem bija iespēja pavadīt brīvo laiku, apgūt datorprasmes un angļu valodas zināšanas.
Pensionāri saņēma friziera pakalpojumus vienu reizi mēnesī gan Garkalnes, gan Upesciema
dienas centrā.
Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem bezdarbnieku skaits gada laikā ir
samazinājies no 187 līdz 175 bezdarbniekiem. Bezdarba līmenis. Garkalnes novadā gada
sākumā bija 3,7%, gada beigās 3,4%. (2010. gadā bezdarba līmenis novadā bija 6,2%).Priecē,
ka samazinājies ilgstošo bezdarbnieku skaits no 80 gada sākumā līdz 21 gada beigās.
Joprojām nozīmīga bezdarbnieku grupa ir sievietes – 55%, pirmspensijas sieviešu
bezdarbnieču skaits gan ir samazinājies no 22- 2010.gadā līdz 8 – 2013.gada beigās.
Samazinājies arī bezdarbnieku -jauniešu vecumā no 18 līdz 25 gadiem skaits – no 20 uz 12
gada beigās.
Starpinstitucionālās sadarbības grupā, kas izveidota 2012. gada janvārī iesaistīti pārstāvji
no sociālā dienesta, pašvaldības policijas un bāriņtiesas, izglītības iestādēm, valsts policijas
un administratīvās komisijas. Gada laikā ir notikušas 12 sēdes, kurās skatīti skolēnu
nesekmības, kavējumu un uzvedības problēmas, bērna atgriešana ģimenē pēc aprūpes tiesību
atjaunošanas, bēnu tiesību pārkāpumi, kā arī bērnu-vecāku attiecību problēmas,
nepieciešamības gadījumā izstrādāta sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programma
nepilngadīgiem likumpārkāpējiem. Kā veiksmi var minēt sadarbības uzlabošanos ar skolu un
Valsts policiju, kā arī e-klases pieejamība. Kā trūkums – nav sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu, kuros iesaistīt bērnu vai jaunieti nepilngadīgo pārkāpumu gadījumu risināšanā.
Uzdevumi sociālā dienesta darbības uzlabošanai 2014. gadam:
-

-

-

Turpināt asistenta pakalpojuma nodrošināšanu Garkalnes novadā 2014. gadā;
Turpināt atbalstīt ģimenes ar bērniem, nodrošinot bezmaksas ēdināšanu obligātā
izglītības vecuma bērniem līdz 6. klasei;
Turpināt sniegt atbalstu pensionāriem un politiski represētām personām sabiedriskā
transporta izdevumu kompensēšanai un paplašināt atvieglojumu saņēmēju loku ar 3.
grupas nestrādājošiem invalīdiem un daudzbērnu ģimeņu vecākim, paredzot
atvieglojumu vienam no trūcīgas vai maznodrošinātas daudzbērnu ģimenes vecākiem;
Saglabāt paaugstinātu garantēto ienākumu līmeni pensionāriem un personām ar
invaliditāti, pirmspensijas vecuma personām, kuras zaudē darbu, kā arī mātēm, kuras
kopj bērnu vecumā no 1,5 līdz 3 gadiem;
Plānot atbalstu ģimenēm, kuras ir adoptējušas bērnu;
Pilnveidot aprūpes mājās pakalpojumu, apmācot 3 aprūpētājus un izveidot mobilo
brigādi pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanai. Ieviest novadā mājas aprūpe
pakalpojumu „Mobilā mājas aprūpes brigāde”;

-

-

-

Turpināt sadarbību ar citām pašvaldībām ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma
nodrošināšanai (sadarbība ar Cēsu pilsētu, Tukuma novadu, Saulkrastu novadu,
Inčukalna novadu;
Izveidot Dienas centrus dažādām mērķgrupām visās apdzīvotās vietās, kurās iedzīvotāju
skaits ir virs 500 t.i. – Baltezerā, Berģos, Bukultos, Langstiņos, Sunīšos. Šobrīd ir 2
Dienas centri- Garkalnē (1850 iedzīv.) un Upesciemā (1227 iedzīv.)
Izveidot vismaz 20 darbavietas, kas rada labumu sabiedrībai, to darbspējīgo klientu
iesaistīšanai darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas
pasākumos (līdz divpadsmit stundām nedēļā, sadalot tās pa vairākām nedēļas dienām),
kuri saņem sociālo palīdzību vismaz trīs mēnešus pēc kārtas. (paredz Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 12. panta ceturtā daļa)

-

-

Organizēt sociāliem darbiniekiem pieredzes apmaiņu ar sociāliem dienestiem no citām
pašvaldībām, no citām valstīm.
Nodrošināt konsultatīvu atbalstu pašvaldības sociālā dienesta sociālā darba speciālistiem
(supervīzijas) sakaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9. panta
sesto daļu, nodrošināt sociālā dienesta darbiniekiem supervīzijas nodarbības 1xmēnesī.
Sadarbībā ar avīzes redaktoru, izveidot pašvaldības avīzē sleju par sociālā darba
aktualitātēm un sociālā dienesta aktivitātēm.
07.02.2014.
Sociālā dienesta vadītāja

Silvija Putnika

