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Gada pārskats par sociālā dienesta darbu 2010. gadā 

Sociālais dienests sniedz sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību Dundagas novada trūcīgajiem 

iedzīvotājiem, krīžu situācijās nonākušām personām, kā arī palīdz personām, ģimenēm un personu grupām 

noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus. Sociālā dienesta mērķis ir 

koordinēt, plānot un organizēt sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanu Dundagas novada 

iedzīvotājiem, lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas 

situācijas uzlabošanā. Sociālajā dienestā strādā trīs sociālā darba speciālisti, visiem ir augstākā izglītība 

sociālajā darbā. Sociālā dienesta darbinieki strādā ar mērķi palīdzēt rast klientu sociālo problēmu praktisku 

risinājumu, viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos, integrāciju sabiedrībā, kā arī attīstīt personu spējas un 

prasmes palīdzēt pašiem sev.  

2010.gada 10.februārī LM iesniegts pārskats par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību 

Dundagas novadā. 

2010.gada martā izstrādāti un 16. martā apstiprināti Dundagas novada Sociālā dienesta noteikumi par 

fizisko personu datu aizsardzību un Sociālā dienesta darba kārtības noteikumi.  

2010.gada martā sagatavota un LM iesniegta nepieciešamā dokumentācija Sociālā dienesta 

reģistrēšanai sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. 16.04.2010.  saņemta reģistrācijas apliecība. 

2010.gada aprīlī veikti grozījumi saistošajos noteikumos „Par sociālo palīdzību Dundagas novada 

iedzīvotājiem”. 

2010.gada maijā sagatavota un LM iesniegta nepieciešamā dokumentācija Sociālā dienesta 

pakalpojuma „aprūpei mājās” reģistrēšanai sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. 02.06.2010.  saņemta 

reģistrācijas apliecība. 

2010.gada maijā sagatavots un iesniegts Kurzemes plānošanas reģiona administrācijai sociālā 

pakalpojuma attīstības plāns Dundagas novadam 2011-2018.gadam. 



Dundagas novadā uz 2011. gada 1. janvāri ir reģistrēti 4660 iedzīvotāji. Uz 01.01.2011. ir reģistrēti 

256 bezdarbnieki, no tiem 98 personas ir piedalījušās stipendiātu programmā. Ārpusģimenes aprūpē uz 

2011. gada 1. janvāri atradās 29 bērni bāreņi, bez vecāku gādības palikušie bērni, no tiem 4 bērni atrodas 

bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, 25 bērni atrodas aizbildniecībā.  

Sociālais dienests sniedz aprūpi dzīvesvietā, 2010. gadā aprūpi saņēma divi Dundagas pagasta 

pensionāri. Sociālais darbinieks ar ģimenēm un bērniem veic regulāru sociālo darbu ar divpadsmit Dundagas 

pagasta sociālā riska ģimenēm. Pavisam sociālā dienesta uzskaitē ir ap divdesmit sociālā riska ģimeņu.  

Sociālajā dienestā 2010. gadā notikušas 65 sēdes, izskatīti 785 iesniegumi pabalstu saņemšanai un 

izvērtētas 402 materiālo ienākumu deklarācijas. 2010.gadā sociālais dienests ir izvērtējis 245 ģimenes 

/personas ienākumus un noteicis trūcīgo ģimeņu statusu 228 ģimenēm, kopā 608 personām. Izsniegtas 403 

izziņa trūcīgo ģimeņu/personu statusam. Izsniegti 118 lēmumi par sociālo palīdzību.  

2010.gadā sociālais dienests ir izvērtējis ģimenes (personas) ienākumus un izsniedzis 19 

ģimenēm/personām izziņas pacienta iemaksu un līdzmaksājumu atbrīvojumu saņemšanai atbilstoši MK 

19.12.2006. noteikumos nr.1046 76 punktā vai 10.18 apakšpunktā minētajiem ienākumu līmeņiem.  

Veiktas 11 ģimeņu apsekošanas un materiālā stāvokļa izvērtēšana saistībā ar apdzīvojamās platības 

nepieciešamību.  

2010.gadā Dundagas novada Domei iesniegti 18 lēmumu projekti. 

Izvērtēti 4 personu iesniegumi, veiktas nepieciešamās formalitātes, pieņemti 4 lēmumi personu 

ievietošanai valsts apmaksātā sociālās aprūpes institūcijā. 

Veiktas 4 personu apsekošanas sociālās situācijas novērtēšanai un iesniegšanai Jelgavas DEĀK. 

Sagatavoti 11 ģimeņu sociālās un materiālās situācijas izvērtējumi iesniegšanai Vītola fonda 

stipendiju saņemšanai. 

Sagatavoti 9 sociālā darba izvērtējumi, nosūtījumi sociālā pakalpojuma saņemšanai Talsu novada 

krīžu centrā. Pakalpojumu saņēma trīs ģimenes.  

2010. gadā laika periodā no 20. aprīļa līdz 30. decembrim saņemtas un izdalītas 3266 gb. EK 

bezmaksas pārtikas pakas trūcīgajām ģimenēm/personām. 

2010.gadā no „Ziedot lv.” organizētās akcijas „Paēdušai Latvijai” ir saņemtas un izdalītas 420.gb 

pārtikas pakas.  



Sadarbībā ar nodibinājumu „Talsu novada fonds” 2010.gada septembrī tika saņemtas un izdalītas 

27.gb dāvanu kartes Ls 25 vērtībā, mācību līdzekļu iegādei trūcīgo ģimeņu bērniem. 

2010.gadā trīs reizes ir saņemti lietotie apģērbi, apavi, mēbeles no sadarbības partneriem Zviedrijā. 

2010. gadā trūcīgajām mājsaimniecībām un GMI pabalsta saņēmējiem tika izsniegtas 101. gb A/S „ 

Latvenergo” dāvanu kartes.  

Veikts sociālais darbs, ģimeņu apsekošanas – sagatavojot atbildes vēstules valsts policijai (7), 

probācijas dienestam (5), Talsu rajona tiesai (1), Dundagas novada bāriņtiesai (3), Ventspils krīžu centram 

„Paspārne” (1), Ventspils pilsētas domes bāriņtiesai (1), Ventspils novada domes Sociālajam dienestam (1), 

Ventspils slimnīcai (2), Liepājas Sociālajam dienestam (2), LR Tieslietu ministrijai (1), slimnīcai 

„Ģintermuiža” (1), Kandavas bāriņtiesai (1), Kuldīgas bāriņtiesai (2). 

Veikts sociālais darbs ar Eiropas Savienības pilsoni, sagatavotas un nosūtītas vēstules sociālās 

problēmas risināšanai uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi Talsos (2), Pilsonības un migrācijas lietu 

pārvaldi Rīgā (2), Bulgārijas Goda konsulātam (2), Valsts policijai (1), Labklājības ministrijai (1), Ārlietu 

ministrijai (1), Dundagas novada Domei (2), dr. V. Strēlniecei (1), Jelgavas slimnīcai „Ģintermuiža” (1). 

Nosūtītas 17 lūguma vēstules Dundagas, Talsu un Ventspils novada uzņēmējiem sociālā atbalsta 

pasākumam ārkārtas situācijā divām Dundagas novada ģimenēm. 

Dundagas novada trūcīgo ģimeņu bērniem 2010.gadā tika noorganizēts Lieldienu pasākums Rīgā 

„Lido” atpūtas centrā, Ziemassvētku pasākums.  

Vienu reizi ceturksnī tiek apmeklētas LM rīkotās informatīvās sanāksmes, 18.03.2010. visi 

darbinieki apmeklēja semināru sociālajiem darbiniekiem „ ES profesionālis un ES – tas, kas palicis pāri”.  

08., 15. un 29.novembrī I. Mauriņa un D. Bergmane apmeklēja apmācības „Sociālo darbinieku apmācības 

par riska novērtēšanu ģimenēs ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi”.  

Katru mēnesi tiek gatavota: 

- statistikas atskaite LM par sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību 

Dundagas novada iedzīvotājiem,  

- atskaite Latvijas pašvaldību savienībai un A/S „Latvenergo” par izsniegtajām dāvanu kartēm, 

- atskaite Latvijas Sarkanajam krustam par izsniegtajām Eiropas Kopienas pārtikas pakām 

- atskaite Latvijas Bērnu fondam par sniegto sociālo pakalpojumu – rehabilitāciju, 

- pieprasījums Labklājības ministrijai GMI un dzīvokļa pabalsta līdzfinansējuma saņemšanai no 

valsts. 

Tika veikta visas sniegtās sociālās palīdzības  uzskaite elektroniski PVIS datu bāzē. Katru mēnesi 

tiek veikta budžeta izdevumu  analītiskā uzskaite.  



2010.gadā ir veikta piecu vientuļo personu apbedīšana. 

Vienu reizi mēnesī notiek starpprofesionāļu komandas darbs (sociālais darbinieks, sociālais 

pedagogs, bāriņtiesa, psihologs, pašvaldības policists, nepilngadīgo lietu inspektori) preventīvas audzinoša 

rakstura pārrunas, un darbs ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem. 

No pagasta budžeta līdzekļiem sociālajiem pabalstiem 2010. gadā izmaksāti Ls 63283, no tiem: 

- Garantētā minimālā ienākuma pabalsti Ls 26168,28 (91 ģimenei, kopā 217 personām) 

- Dzīvokļa pabalstiem Ls 6435,90 (98 ģimenēm, kopā 265 personām) 

- Pabalsti beidzoties aizbildniecībai Ls 530 (2  personas) 

- Pakalpojumu apmaksa par ārpusģimeņu bērnu aprūpei Ls 7988,80 (4 bērni) 

- Pabalsti ārkārtas situācijās  Ls 3059,45 

- Pabalsts bārenim turpinot izglītību Ls 1635 (3 bāreņi) 

- Pabalsti brīvpusdienām, ēdināšanai izglītības iestādēs Ls 10281,10 (77 bērni) 

- Pabalsti ārstēšanās izdevumu daļējai apmaksai Ls 817,76 

- Pabalsti bērnu izglītībai Ls 564,11 

- Pabalsti iztikai Ls 546,64 

- Pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai Ls 569,34 

- Pabalsts trūcīgo personu apbedīšanai Ls 600 

- Pabalsti no ieslodzījuma atbrīvotām personām Ls 60 

- Maksa par pakalpojumu krīžu centrā Ls 236,62 

- Pabalsts jaundzimušajiem Ls 540 

- Apbedīšanas pabalsts Ls 2800 

- Pabalsti pēc koplīguma Ls 450  
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