Pārskats par Garkalnes novada
sociālā dienesta darbu 2011. gadā
Sociālās palīdzības pabalstiem, sociālajiem pakalpojumiem un cita veida palīdzībai
2011.gadā izlietoti 245701 Ls, plānoti – 248242 Ls.
No tiem :
Aprūpei mājās pabalsts izmaksāts 45 personām, kopsummā 9600 Ls.
Pašvaldība pirka sociālās aprūpes pakalpojumus par 18999Ls, nodrošinot 11
personām aprūpi ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un 1 bērnam tika apmaksāta
īslaicīga uzturēšanās ilgstošas aprūpes institūcijā;
Sociālās palīdzības pabalstiem izmaksāti 103071 Ls;
Pašvaldības budžeta izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem 114033 Ls.

Sociālā palīdzība 2011.gadā (pabalsts Ls)
Kopā:103071 Ls
Pabalsts ārkārtas
situācijā; 1976

Pabalsts bāreņiem;
1560

Pabalsts bērnu
izglītoš un audzin.;
5721

Pabalsts veselības
aprūpei; 14987
Pabalsts ēdienam;
270

GMI; 53705

Dzīvokļa pabalsts;
24852

1.att. Sociālā palīdzība 2011.gadā
1. attēlā var redzēt sociālās palīdzības sadalījumu. Kā redzams, 2011. gadā visvairāk
līdzekļu izlietots pamatpabalstam- pabalstam garantētā minimālā ienākuma līmeņa
nodrošināšanai ( bērnam Ls 45 mēnesī, pieaugušajiem Ls 40 mēnesī). Šis pabalsts
aprēķināts un izmaksāts 302 personām. 2. attēlā ir parādīts sociālās palīdzības
salīdzinājums 3 pēdējos gados. Savukārt 3. un 4.attēlā ir uzskatāmi redzami
pašvaldības atbalsta pasākumu finansēšanas izdevumi.
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2.att. Sociālā palīdzība 2009.,2010., 2011.gadā

Sociālā atbalsta pasākumi 2011.gadā (Ls)
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3.att. Sociālā atbalsta pasākumi un pirktie pakalpojumi 2011. gadā
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4.att. Sociālā atbalsta pasākumi un pirktie pakalpojumi 2009.,2010.,
2011. gadā

Sociālajā dienestā sociālās palīdzības sniegšanu un sociālo pakalpojumu organizēšanu
veica 3 darbinieki- sociālā darbiniece Lonija Pauliņa, sociālais darbinieks darbam ar
ģimenēm ar bērniem Baiba Daha ( no 21.04.2011. ) un sociālā dienesta vadītāja Silvija
Putnika. No 03.01.2011. sociālajā dienestā strādā psihologs Anda Suharevska. Dienesta
uzturēšanas izdevumi 2011. gadā bija 37121 Ls.
Gada laikā notikušas 48 Sociālā dienesta sēdes, kurās izskatīti 972 iesniegumi sociālai
palīdzībai un pakalpojumu saņemšanai, pieņemti 154 sociālā dienesta lēmumi, sagatavoti
nepieciešamie situāciju apraksti Sociālo lietu, komunālo un drošības jautājumu komitejām.
Sociālais dienests ir sagatavojis 20 lēmuma projektus Domes sēdēm.
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 2011. gadā saņēmušas 646 personas. Katram klientam iekārtota
individuāla lieta. Lietā glabājas klienta iesniegtie dokumenti, kas ir par pamatu pabalsta
piešķiršanai. 2011. gadā izveidotas 70 jaunas klientu lietas, sociālais darbinieks sniedzis
konsultācijas 459 sociālā dienesta klientiem. Noslēgtas 182 vienošanās par līdzdarbību,
izsniegtas 278 izziņas par atbilstību trūcīgas ģimenes ( personas ) statusam, kas ir par 14%
mazāk nekā 2010. gadā. Izziņas par ienākumu līmeni zem 150Ls, kas deva iespēju saņemt
atlaides medicīnas pakalpojumu un medikamentu iegādei -130 vai par 7% vairāk nekā 2010.
gadā. Nosakot pabalsta vai sociālā pakalpojuma nepieciešamību, sociālais darbinieks
apsekojis dzīvesvietā 200 ģimenes, kurās izvērtēta situācija un ģimenes materiālais stāvoklis.
Gada laikā tika izvērtētas un atzītas par trūcīgām 442 personas ( par 25% mazāk nekā
2010.), pavisam 190 ģimenes.
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Regulāri tika veikta sarakste ar iedzīvotājiem un iestādēm. Sociālais dienests saņēmis 244
dokumentus un nosūtījis 230 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 2010. gadu.
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. Gada
laikā sociālā dieneta darbinieki apmeklējuši seminārus un kursus 81 stundu apjomā.
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.
Sociālais dienests organizē valsts apmaksātās sociālās rehabilitācijas pakalpojuma
saņemšanu. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieprasījušas un uzņemtas rindā 11 personas,
9 personas pakalpojumu saņēmušas, no tām -7 politiski represētās personas un 2 personas
ar funkcionāliem traucējumiem. 4 pensionāri pieprasīja un saņēma pakalpojumu ilgstošas
aprūpes institūcijā.
Pašvaldība arī 2011. gadā Garkalnes izglītības iestāžu 2.-4. klašu skolēniem, kuru deklarētā
dzīvesvieta ir Garkalnes novadā, apmaksāja pusdienas līdz vienam latam mācību dienā. Pirmo
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.
klases skolēniem pusdienas Ls 0.8 dienā . Bērni no 13 gadu vecuma varēja piedalīties
teritorijas sakopšanas darbos. Tādā veidā 33 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. Kopsummā
bērnu ēdināšanas izdevumu apmaksai izlietoti Ls 68114.
Turpinājās sadarbība ar Latvijas Sarkano krustu. Garkalnes
novada trūcīgās
ģimenes/personas varēja saņemt ES pārtikas pakas, Berģu doktorātā ( paku izsniegšanu veica
Aija Šteinberga, un Garkalnes Dienas centrā paku saņemšanu organizēja Lonija Pauliņa).
Gada laikā izsniegtas 2494 Eiropas pārtikas paku komplekti par summu 4213 Ls. Merild
labdarības akcijas ietvaros 15 sirmgalvjiem nogādāta kafija. 20 sirmgalvjiem sadarbībā ar
nodibinājumu Ziedot .lv tika sarūpētas pārtikas pakas 5 Ls vērtībā. Notika lietoto apgērbu
izsniegšana.
Arī Domes darbinieki un deputāti turpināja jau iepriekšējos gados iesākto labdarības
akciju un Ziemassvētkos sarūpēja dāvanas novada vientuļajiem pensionāriem.
2011. gads tika pasludināts par Eiropas Brīvprātīgā darba gadu. Arī Garkalnes novads var
lepoties ar cilvēkiem, kuri brīvprātīgi sniedz atbalstu novada iedzīvotājiem. Tie ir: Leontīne
Seile, Aija un Aivars Šteinbergi, Valija Aleksandreja, Valentīna Mežecka. Lielu, paldies,
vēlamies teikt arī visām tām ģimenēm, kuras ziedo apģērbus un sadzīves priekšmetus.
Lielu atzinību pelna arī Garkalnes Dienas centra darbinieki- Zelma Brezinska un Kristīne
Jekševica, organizējot pasākumus un aktivitātes Garkalnes iedzīvotājiem- gan bērniem, gan
pieaugušajiem, veļas mazgāšanu, pirts un dušas pakalpojumus, ziedoto apģērbu izdalīšanu
Garkalnes dienas centrā rudens un ziemas periodā darbinieces nodrošina „Zupas virtuves”
ēdiena izdali. No 2011. gada septembra arī Upesciema dienas centrā ir darbinieks. Ļoti ceram,
ka arī Upesciema, Langstiņu un Berģu iedzīvotāji dienas centrā atradīs sev vēlamās
nodarbes.

Projekta „Skolas soma 2011” ietvaros 5 trūcīgās ģimenes, kurās bērns uzsāka mācības
1.klasē saņēma dāvanu kartes 25 Ls apmērā mācību līdzekļu iegādei.
28 bērniem no trūcīgām ģimenēm vasarā bija iespēja piedalīties vasaras nometnē
„ŪDENS MUMS VISAPKĀRT”.
Atsaucoties Daugavas Vanagu centrālās valdes pārstāvniecības aicinājumam, sagatavots
daudzbērnu ģimeņu saraksts materiālās palīdzības sniegšanai 60Ls apmērā katrai ģimenei.
Sarakstā tika iekļautas 2 ģimenes, kurās māte viena audzina trīs un vairāk bērnus un 4
ģimenes, kurās abi vecāki audzina piecus un vairāk bērnus.
Strādājot ar riska ģimenēm tika izvērtētas un dokumentāli atspoguļotas sociālas problēmas,
risināšanas pasākumi, kā arī noteikti šķēršļi problēmu risināšanai. Ir uzsākts darbs ar 5 riska
ģimenem. No 2011. gada 1. maija līdz 15. decembrim sociālais darbinieks darbam ar
ģimenēm ar bērniem veicis 54 apsekošanas dzīvesvietā un 9 reidus, sniedzis 266
konsultācijas. Darbā ar ģiemenēm un bērniem labs sadarbības partneris ir Garkalnes novada
bāriņtiesa.
Četras reizes gadā Izglītības kvalitātes valsts dienests lūdz informāciju par izglītības
vecuma bērniem, kuri nav minēti izglītības iestāžu sniegtajā reģistrā. No 53 bērniem (
decembrī), par kuru izglītošanos nav informācijas, noskaidrots, ka 34 ir izbraukuši no valsts, 1
reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā darba meklētājs, bet par 18 bērniem pašvaldībai
nav informācijas. Sociālais dienests lūdzis Pašvaldības policijas atbalstu – apsekot ģimenes.
Saskaņā ar dāvinājuma līgumu starp Latvijas Pašvaldību savienību un Garkalnes novada
domi, Garkalnes novada trūcīgajām un maznodrošinātām mājsaimniecībām tika izsniegtas
60 AS „Latvenergo” dāvanu kartes „Elektrības norēķinu kartes 500kWh”.
2011. gada novembrī noslēdzās Eiropas Sociālā fonda projekts „Darba praktizēšanas
pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”. Pavisam
projekta laikā izveidotas 128 darba praktizēšanas vietas, no tām 2011. gadā 35 vietas,
nodarbināti 80 bezdarbnieki. Kā viens no pozitīviem projekta aspektiem vērtējams tas, ka
vismaz 6 projektā iesaistītie bezdarbnieki pēc tam ir spējuši atrast pastāvīgu darbu, noslēdzot
darba līgumu.
Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem bezdarbnieku skaits gada laikā ir
samazinājies no 298 līdz 243 bezdarbniekiem (samazinājums par 18%). Bezdarba līmenis
Garkalnes novadā 1. pusgadā bija 5,1% , uz 31.decembri bezdarba līmenis samazinājies līdz
4,9%. Neskatoties uz to, joprojām ilgstošo bezdarbnieku skaits ir 30% no visiem
reģistrētajiem bezdarbniekiem. Ļoti nozīmīga bezdarbnieku grupa ir sievietes – 55%, lielākā
daļa no tām sievietes pirmspensijas vecumā. Nedaudz palielinājies arī bezdarbnieku jauniešu vecumā no 18 līdz 25 gadiem skaits – no 8% uz 9%.
No 03.01.2011. sociālajā dienestā strādā psihologs. Laika periodā no 03.01.2011. līdz
16.12.2011. veikta 351 konsultācija, tai skaitā : (skat.1.att.)
 36 – konsultējas vienu reizi;
 315 – konsultējas atkārtoti (no 2 līdz 15 konsultācijām).

Kopumā veikto konsultāciju skaits - 351
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5.att. Kopumā veikto konsultāciju skaits
Kopumā konsultēto klientu skaits – 112 (skat.2.att.), tai skaitā
 55 - Garkalnes vsk.;
 34 – BMMP;
 14 – soc. dien.;
 9 – bāriņtiesas.
Kopum ā konsultēto klientu skaits - 112
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6.att. Kopumā konsultēto klientu skaits

Lai
paplašinātu
novada
iedzīvotājiem
pieejamo
pakalpojumu
klāstu,
ESF Darbības programmas „ Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.4.
apakšaktivitātes „ Sociālās rehabilitācijas institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes
pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas ietvaros tika sagatavots un iesniegts projekts
„Pakalpojuma „Aprūpe mājās” pilnveidošana Garkalnes novadā”. Diemžēl līdzekļi šī projekta
īstenošanai netika piešķirti.
Domājot par turpmāko sociālo pakalpojumu attīstību novadā būtu nepieciešams:
 palielināt sociālo darbinieku skaitu atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likumam, kas nosaka, ka jābūt vienam darbiniekam uz tūkstoš
iedzīvotājiem, kā arī paaugstināt esošo darbinieku kvalifikāciju, apmeklējot
seminārus un kursus. Pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai un sociālā dienesta

uzdevumu veikšanai būtu nepieciešams vēl viens darbinieks – sociālās palīdzības
organizators ( pabalstu aprēķināšanai, datu ievadīšanai );






lai spētu klientus nodrošināt ar kvalitatīviem pakalpojumiem, dienestam ir
nepieciešamas papildus telpas. Nepieciešams iekārtot atsevišķu telpu humānās
palīdzības sadalei;
kabinetam psihologa konsultācijām, būtu jānodrošina skaņu izolējošas sienas.
jāveic izmaiņas 2007. gada saistošos noteikumos Nr.2” Pašvaldības sociālā
palīdzība Garkalnes novada iedzīvotājiem” un Nr.3 „Pašvaldības sociālie
pakalpojumi Garkalnes novada iedzīvotājiem”;
lai uzlabotu darbu ar ģimenēm ar bērniem preventīvo preventīvo pasākumu
veikšanai nepieciešams izveidot starpinstitucionālās sadarbības grupu, iesaistot tajā
sociālā dienesta, pašvaldības policijas, bāriņtiesas, izglītības iestāžu darbiniekus;
nodrošināt normatīvajos aktos noteikto supervīziju sociālā darba speciālistiem.

Sociālā dienesta vadītāja

S.Putnika

