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Dundagas novada Domes izpilddirektoram 

 

Gada pārskats par sociālā dienesta darbu 2011. 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.  

2011.gada 28.aprīlī apstiprināti saistošie noteikumi Nr.6 „Par sociālo palīdzību Dundagas novada 

iedzīvotājiem”. 2011. gada 27.jūlijā veikti grozījumi saistošajos noteikumos Nr.6„Par sociālo palīdzību 

Dundagas novada iedzīvotājiem”. 

2011.gada 27.jūlijā apstiprināti saistošie noteikumi Nr.10 „Par sociālajiem pakalpojumiem Dundagas 

novadā”. 2011. gada 27.oktobrī veikti grozījumi saistošajos noteikumos Nr.10 „Par sociālajiem 

pakalpojumiem Dundagas novadā”. 

Dundagas novadā uz 2012. gada 1. janvāri ir reģistrēti 4743 iedzīvotāji. Uz 01.01.2012. ir reģistrēti 

168 bezdarbnieki, no tiem 129 personas ir piedalījušās stipendiātu programmā. Ārpusģimenes aprūpē uz 

2012. gada 1. janvāri atradās 31 bērni bāreņi, bez vecāku gādības palikušie bērni, no tiem 4 bērni atrodas 

bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, viens bērns atrodas audžuģimenē, 25 

bērni atrodas aizbildniecībā.  

Sociālais dienests sniedz aprūpi dzīvesvietā, 2011. gadā patstāvīgu aprūpi saņēma divi Dundagas 

pagasta iedzīvotāji. Patstāvīgā redzeslokā bija astoņi Dundagas novada vientuļo pensionāru. Sociālais 



darbinieks ar ģimenēm un bērniem veic regulāru sociālo darbu ar četrpadsmit Dundagas novada sociālā riska 

ģimenēm, veic patstāvīgu darbu ar pieciem Dundagas novada nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem.  

Sociālajā dienestā 2011. gadā notikušas 63 sēdes, izskatīti 392 iesniegumi pabalstu saņemšanai un 

izvērtētas 208 materiālo ienākumu deklarācijas. 2011.gadā sociālais dienests ir izvērtējis 208 ģimenes 

/personas ienākumus un noteicis trūcīgo ģimeņu statusu 125 ģimenēm, kopā 408 personām. Izsniegtas 167 

izziņa trūcīgo ģimeņu/personu statusam. Izsniegti 463 lēmumi par sociālo palīdzību.  

2011.gadā sociālais dienests ir izvērtējis ģimenes (personas) ienākumus un izsniedzis 52 

ģimenēm/personām izziņas pacienta iemaksu un līdzmaksājumu atbrīvojumu saņemšanai atbilstoši MK 
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 punktā vai 10.18 apakšpunktā minētajiem ienākumu līmeņiem.  

2011.gadā Dundagas novada Domei iesniegti 17 lēmumu projekti. 

Veiktas septiņas ģimeņu apsekošanas un materiālā stāvokļa izvērtēšana saistībā ar apdzīvojamās 

platības nepieciešamību. Izvērtēti pieci iesniegumi, sociālā un materiālā situācija personu ievietošanai 

ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā. Veiktas trīs personu apsekošanas sociālās situācijas novērtēšanai un 

iesniegšanai Jelgavas DEĀK. Sagatavoti seši ģimeņu sociālās un materiālās situācijas izvērtējumi 

iesniegšanai Vītola fonda stipendiju saņemšanai. Sagatavoti trīspadsmit sociālā darba izvērtējumi, 

nosūtījumi sociālā pakalpojuma saņemšanai krīžu centrā. Pakalpojumu saņēma piecas ģimenes. Veikts 

deviņu personu sociālais izvērtējums un sagatavoti lēmumi sociālās rehabilitācijas saņemšanai institūcijā 

„Dubulti”. Pieci no prettiesiskām darbībām cietuši Dundagas novada bērni ir saņēmuši sociālo rehabilitāciju 

dzīvesvietā. 

Sadarbojoties ar institūcijām veikts sociālais darbs (ģimeņu apsekošanas, sociālās un materiālās 

situācijas izvērtēšana, sociālās korekcijas plāna sagatavošana, darbs ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem 

utt.) – sagatavojot atbildes vēstules valsts policijai (11), probācijas dienestam (3), Dundagas vidusskolai (3),  

Dundagas novada bāriņtiesai (3), Latvijas bērnu fondam (3), Latvijas Pašvaldības savienībai (2), slimnīcai 

„Ģintermuiža” (2), Ventspils novada Sociālajam dienestam, LR Tieslietu ministrijai, Veselības ekonomikas 

centram, Laidzes prof. tehnikumam, LR Centrālās statistikas pārvaldei, Zantes bērnu krīžu centram, 

psiholoģei I. Luksai, psihiatrei dr. V. Strēlniecei, PII „Kurzemīte”, Tukuma bāriņtiesa, Asociācija „ Biedrība 

Dzīvesprieks”, Kolkas internātam, Jūrmalas Domei, Kurzemes plānošanas administrācijai, Pilsonības 

migrācijas lietu pārvaldei, Liepājas neredzīgo biedrībai, Bērnu tiesību inspekcijai, Juridiskās palīdzības 

administrācijai u.c. 

2011. gadā laika periodā no aprīļa mēnesi līdz 30. decembrim izdalītas 3227 gb. EK bezmaksas 

pārtikas pakas trūcīgajām ģimenēm/personām. 2011.gadā no „Ziedot lv.” organizētās akcijas „Paēdušai 

Latvijai” ir saņemtas un izdalītas 440.gb pārtikas pakas. Sadarbībā ar nodibinājumu „Talsu novada fonds” 

2011.gada septembrī tika saņemtas un izdalītas 17.gb dāvanu kartes Ls 25 vērtībā, mācību līdzekļu iegādei 



trūcīgo ģimeņu bērniem, divas dāvanas Ls 25,62 vērtībā, piecas dāvanas Ls 9,75 vērtībā. 2011.gadā trīs 

reizes ir saņemti lietotie apģērbi, apavi, mēbeles no sadarbības partneriem Zviedrijā. 2011. gadā trūcīgajām 

mājsaimniecībām un GMI pabalsta saņēmējiem tika izsniegtas 19. gb A/S „ Latvenergo” dāvanu kartes.  

Sociālais dienests piedalījās portāla TV net rīkotajā akcijā „Eņģeļi pār Latviju”, kurā tika sarūpētas 

Ziemassvētku dāvanas piecdesmit Dundagas novada trūcīgo ģimeņu bērniem. Ar Sociālā dienesta līdzdalību 

piecas Dundagas novada trūcīgās ģimenes saņēma Ziemassvētku dāvanas lielveikalu tīkla TOP un Rīgas 

Piensaimnieku rīkotajā akcijā. Pēc Kristiešu draudzes „Prieka vēsts” lūguma, tika apzinātas un ieteiktas 

piecas ģimenes, kurām tika sarūpētas dāvanas Ziemassvētkos. 2011.gada  vasarā sadarbībā ar Latvijas Bērnu 

fondu   tika nodrošināta vasaras nometne pieciem novada bērniem ar īpašām vajadzībām.  

Vienu reizi ceturksnī tiek apmeklētas LM rīkotās informatīvās sanāksmes.  

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, ar maija mēnesi 

tika paralēli uzsākta arī elektroniskā datu uzskaite ZZ Dats sociālās palīdzības uzskaites sistēmā SOPA. 

Katru mēnesi tiek veikta budžeta izdevumu  analītiskā uzskaite.  

2011.gadā ir veikta trīs vientuļo personu apbedīšana. 

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

pedagogs, bāriņtiesa, psihologs, pašvaldības policists, nepilngadīgo lietu inspektori, probācijas dienesta 

darbinieks) preventīvas audzinoša rakstura pārrunas, un darbs ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem. 

No pagasta budžeta līdzekļiem sociālajiem pabalstiem 2011. gadā izmaksāti Ls 46253,12, no tiem: 

- Garantētā minimālā ienākuma pabalsti Ls 11607,80 (91 ģimenei, kopā 217 personām) 

- Dzīvokļa pabalstiem Ls 5666,45 (98 ģimenēm, kopā 265 personām) 

- Pabalsti beidzoties aizbildniecībai Ls 530 (2  personas) 

- Pakalpojumu apmaksa par ārpusģimeņu bērnu aprūpei Ls 10445,48 (4 bērni) 

- Pabalsti ārkārtas situācijās  Ls 900,21 

- Pabalsts bārenim turpinot izglītību Ls 1710,00 (4 bāreņi) 

- Pabalsti brīvpusdienām, ēdināšanai izglītības iestādēs Ls 8548,49  

- Pabalsti ārstēšanās izdevumu daļējai apmaksai Ls 721,10 



- Pabalsti bērnu izglītībai Ls 568,43 

- Pabalsti iztikai Ls 140,21 

- Pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai Ls 294,95 

- Pabalsts trūcīgo personu apbedīšanai Ls 300,00 

- Pabalsti no ieslodzījuma atbrīvotām personām Ls 120,00 

- Pabalsts jaundzimušajiem Ls 600,00 

- Apbedīšanas pabalsts Ls 2900,00 

- Pabalsti pēc koplīguma Ls 1200,00  

Pielikumā: pabalstu izmaksu kopsavilkums par pēdējiem trim gadiem. 

Sociālā dienesta vadītāja:    Ineta Mauriņa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PIELIKUMS 

Pabalsta veids 2009.gads 2010.gads 2011.gads 

Garantētā minimālā 

ienākuma pabalsts 

Ls 3287,64 Ls 26168,28 Ls 11607,80 

Dzīvokļa pabalsts Ls1485,07 Ls 6435,90 Ls 5666,45 

Pabalsti beidzoties 

aizbildniecībai 

Ls 265,00 Ls 530 Ls 530,00 

Pakalpojumu 

apmaksa par 

ārpusģimeņu bērnu 

aprūpei 

Ls 7289,41 Ls 7988,80 Ls 10445,48 

Pabalsti ārkārtas 

situācijās   

Ls 540,00 Ls 3059,45 Ls 900,21 

Pabalsts bārenim 

turpinot izglītību 

Ls 1560,00 Ls 1635 Ls 1710,00 

Maksa par 

pakalpojumu krīžu 

centrā 

 Ls 236,62  

Pabalsti 

brīvpusdienām, 

ēdināšanai 

izglītības iestādēs 

Ls 5068,19 Ls 10281,10 Ls 8548,49 

Pabalsti ārstēšanās 

izdevumu daļējai 

apmaksai 

Ls 652,02 Ls 817,76 Ls 721,10 

Pabalsti bērnu 

izglītībai 

Ls 211,80 Ls 564,11 Ls 568,43 

Pabalsti iztikai Ls 404 Ls 546,64 Ls 140,21 

Pabalsts atsevišķu 

situāciju risināšanai 

Ls 685,52 Ls 569,34 Ls 294,95 

Pabalsts aprūpei Ls 40,00   

Pabalsts trūcīgo 

personu 

apbedīšanai 

Ls 300,00 Ls 600,00 Ls 300,00 

Pabalsti no 

ieslodzījuma 

atbrīvotām 

personām 

Ls 60,00 Ls 60,00 Ls 120,00 

Pabalsts 

jaundzimušajiem 

Ls 660,00 Ls 540,00 Ls 600,00 

Apbedīšanas 

pabalsts 

Ls 2860,00 Ls 2800,00 Ls 2900,00 

Pabalsts jubilejās Ls 136,25   

Pabalsti pēc 

koplīguma 

Ls 300,00 Ls 450,00 Ls 1200,00 

Kopā Ls 25804,90 Ls 63283,00 46253,12 

 

 

 



Pansijas “Jaundundaga” pārskats par 2011. gadu 

Pansijas “Jaundundaga” ēka 1905. gada ielā 4 ir vietējās nozīmes kultūrvēsturiska celtne, kas celta 

1903. gadā kā pagastmāja. 

No 2010. gada 1.janvāra līdz 2011. gada 31. decembrim pansija “Jaundundaga” bija Dundagas novada 

Domes sociālās aprūpes institūcija pensijas vecuma cilvēkiem, kas izveidota pamatojoties uz Dundagas 

novada Domes 2009. gada 16. decembra sēdes lēmumu Nr.296. No 1999. - 2009. gadam izveidotā pansija 

bija pašvaldību sadarbības apvienības “Ziemeļkurzeme” iestāde. 

 Ar 2012. gada 1. janvāri pansija “Jaundundaga” ietverta sociālā dienestā kā struktūrvienība. Ēkas 

otrajā stāvā ir 11 istabiņas pansijas iemītniekiem, bet pirmajā stāvā viesu istabas 14 cilvēkiem. 

Pansija ar Labklājības Ministrijas 02.08.2011. lēmumu Nr. 16.8 – 0701/403 tika reģistrēta Sociālo 

pakalpojumu sniedzēju reģistrā kā sociālās aprūpes pakalpojuma sniedzēja. Tika izstrādāti un apstiprināti: 

pansijas „Jaundundaga” nolikums, „Darba kārtības noteikumi”, „Ņoteikumi par fizisko personu datu 

aizsardzību”, pansijas „Jaundundaga” organizatoriskā struktūra, iekšējie kārtības noteikumi un uzņemšanas 

noteikumi pansijā „Jaundundaga”. 

Pansijas funkcija ir nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos personai, kura vecuma vai 

funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt pati saviem spēkiem un viņai nav nepieciešama diennakts 

aprūpe. 

Pansijai, savas kompetences ietvaros, ir pienākums nodrošināt sociālā aprūpē ievietotās personas ar: 

 sociālo aprūpi, 

 mājokli, kas aprīkota ar sadzīvei nepieciešamām ierīcēm un inventāru; 

 risina starppersonu un sociālās vides problēmas, sniedzot nepieciešamo atbalstu viņu problēmu 

risināšanā; 

 iespēju īstenot sadzīves un pašaprūpes iemaņas atbilstoši klienta funkcionālajam stāvoklim; 

 reģistrāciju pie ģimenes ārsta un klienta vajadzībām atbilstošu veselības aprūpi. 

 

Pansija piedāvā: 

 mazlietotu apģērbu, apavus un pārvietošanās palīglīdzekļus; 

 veļas mazgāšanu; 

 mazgāšanos dušā; 

 telpu nomu. 

 

 

 

Pansijas vadītājai Lilitai Laicānei ir iegūta sociālā darbinieka kvalifikācija un profesionālais bakalaura 

grāds sociālajā darbā ar specializāciju sociālajā pedagoģijā. No 2011. gada 1. decembra pansijā tika 

izveidota aprūpētājas amata vieta. 

 

Budžeta izdevumu tāme 2011. gadā – Ls 10390 un tā struktūra: Ls 3495 (34%) – Dundagas novada 

Domes finansējums, Ls 3977 (38%) – iemītnieku maksājumi, Ls 1487 (14%) – pašvaldību savstarpējie 

norēķini (Ventspils novads), Ls 1431(14%) – maksas pakalpojumi (telpu noma, veļas mazgāšana, duša).  

 

Pakalpojuma cena mēnesī pansijā ir Ls 80.00. Klients papildus katru mēnesi maksā atsevišķi par 

komunāliem izdevumiem (elektrību, ūdeni, kanalizāciju atkritumiem, telefonu, veļas mazgāšanu) pēc 

kontroles skaitītāju rādījumiem vai noteiktiem pakalpojumu izcenojumiem. 



2011. gadā pansijā dzīvoja 8 cilvēki, tai skaitā: 3 – Ventspils novads (Tārgales pagasts), 5 – Dundagas 

novads. Pansijā cilvēki dzīvo vienvietīgās istabiņās. Ir koplietošanas virtuves, vannas istabas, tualetes un 

atpūtas istabas. Pansijas iemītnieki paši iegādājas pārtiku, gatavo ēdienu un uztur kārtībā savu istabu, bet ja 

pansijas iemītnieki paši nevar veikt ikdienas darbus, viņiem palīdz aprūpētāja. Reizi mēnesī ir iespēja no 

bibliotēkas saņemt un apmainīt izlasītās grāmatas. 4 cilvēki izmanto SIA “Dundagas veselības centrs” 

virtuves pakalpojumus, tiek piegādātas siltas pusdienas.  

Izremontējot telpas ēkas pirmajā un trešajā stāvā, būtiski uzlabotos sadzīves un darba apstākļi 

iemītniekiem un darbiniekiem, varētu paplašināt sociālo pakalpojumu klāstu. 

 

 

 

 

Pansijas vadītāja                                               Lilita Laicāne 

26484108                                     
 


