Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta pārskats
par darbu 2013.gadā
2013.gadā Sociālais dienests sociālo palīdzību sniedzis 2488 ģimenēm

jeb 4706

personām. Sociālās palīdzības pabalstiem izlietoti 889 178 lati.
Trūcīgas personas/ģimenes statuss Sociālajā dienestā 2013.gadā izvērtēts un noteikts 4842
personām jeb 1993 ģimenēm. Tieši trūcīgo iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai izlietoti
vislielākie līdzekļi – 763 227 lati (GMI pabalsts, dzīvokļa pabalsts, apbedīšanas pabalsts, pabalsts
īres un komunālo maksājumu apmaksai sociālajos dzīvokļos, pabalsts norēķiniem par
elektroenerģiju).
No visiem pabalstiem izlietotajiem līdzekļiem lielākā daļa tika novirzīti pabalsta garantētā
minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai, kura obligāta izmaksa noteikta Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. 2013.gadā GMI pabalsta saņēmēji bija 1574 ģimenes
jeb 3690 personas.
Dzīvokļa pabalsta izmaksas aizvadītajā gadā sastādīja 73430 lati, saņēmēju skaitā bija
1049 ģimenes jeb 3492 personas.
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Dienests sniedz palīdzību arī pilngadību sasniegušajiem bērniem bāreņiem vai bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās. 2013.gadā pabalsts
patstāvīgas dzīves uzsākšanai un mīkstā inventāra iegādei izmaksāts 15 personām. Ikmēneša
pabalsts bērniem bāreņiem, kuri sekmīgi mācās vispārizglītojošās izglītības iestādēs, profesionāli
tehniskajās vidusskolās un augstākajās mācību iestādēs, izmaksāts 60 personām. Pabalsts īres un
komunālo maksājumu apmaksai izmaksāts 14 personām.
Lai nodrošinātu bez vecāku gādības palikušajiem bērniem vai bērniem bāreņiem
ģimenisku vidi, dienests izmanto 17 audžuģimeņu pakalpojumus. 2013.gadā audžuģimenēs
ievietoti un dzīvo 29 novada bērni, kuru bioloģiskajās ģimenēs tika konstatēti bērna attīstībai un
veselībai nepiemēroti apstākļi. Audžuģimenēm ik mēnesi tika izmaksāts pabalsts audžubērna
uzturam un apģērba iegādei, kā arī vienreizējais pabalsts, ievietojot bērnu audžuģimenē.
Institūcijas, kurās sociālās rehabilitācijas pakalpojumus ir saņēmuši Rēzeknes novada bērni:
1. Latgales reģionālais atbalsta centrs „Rasas pērles” – 18 bērni (valsts finansējums),
2. Atbalsta centrs „Valdardze” – 4 bērni (valsts finansējums),
3. Talsu krīžu centrs – 2 bērni (valsts finansējums),
4. Grupu dzīvokļa izmantotie pakalpojumi centrā „Oāze” personām ar garīga rakstura
traucējumiem –1 bērns, 1 mamma (2220 lati),
5. Dienas aprūpes centra „Īpašais bērns” sniegtie pakalpojumi – 2 bērni (1831 lats),
6. Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu izmantošana Tiskādu bērnu namā – 34 bērni.
2013.gadā Sociālajā dienestā reģistrētas un veikts darbs ar 86 augsta riska ģimenēm, kurās
vecāki nepietiekoši rūpējas un atstāj novārtā savus bērnus. Tas ir ilgstošs sociālais darbs, kas ne
vienmēr vainagojas ar pozitīviem rezultātiem. Biežāk tie ir nelieli panākumi un nelielas pozitīvas
izmaiņas.
Psiholoģei I.Žabo periodā no 03.09.2013. - 12.02.2014. ir bijusi aktīva sadarbība ar
sociālajiem darbiniekiem Audriņu, Bērzgales, Gaigalavas, Griškānu, Nagļu, Rikavas, Silmalas,

Stoļerovas, Vērēmu pagastos, kā arī ar Audriņu, Gaigalavas, Kaunatas, Lendžu, Maltas,
Ozolaines, Rikavas, Silmalas un Vērēmu bāriņtiesām un ar BTAI inspektoriem (R.Vasiļjevu,
G.Kopeiku un S.Ciuli). Gaigalavas, Kaunatas, Lendžu, Maltas, Silmalas un Vērēmu bāriņtiesām
tika sniegti atzinumi un rakstiski ziņojumi. Piedalījās starpinsticionālajā sanāksmē (klientu lietu
izskatīšanā). Ir sniegts viens ziņojums policijā par bērna vardarbību ģimenē. Piedalījās trijās
nepilngadīgo bērnu pratināšanās Rēzeknes Policijas iecirknī. 17.01.2014. pārstāvot klienti kopā ar
izmeklētāju A.Megri krīzes centrā „Rasas Pērles” piedalījās pratināšanā. 2013.gadā ir sniegtas 207
konsultācijas, uz 2014.gada 12.februāri ir aktīvas 36 klientu lietas (slēgtas 10 klientu lietas).
2013.gadā Sociālā dienesta speciālisti piedalījās dažādu institūciju pārstāvju (Rēzeknes
novada Izglītības pārvalde, novada Bāriņtiesas, Sociālais dienests, Valsts probācijas dienests,
Valsts Rēzeknes iecirkņa policijas pārstāvji, bērnu tiesību aizsardzības speciālistu) sanāksmēs,
kuru mērķis bija veidot starpinstitucionālās sadarbības modeli, lai kvalitatīvi risinātu sociāla
rakstura problēmas, kas skar bērnus.
2013.gada laikā pabalstu jaundzimušā aprūpei saņēmušas 262 novada ģimenes, četrās
ģimenēs piedzimuši dvīņi.
Sociālais dienests arī 2013.gadā turpināja aktīvu dalību Latvenergo sociālajā kampaņā –
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Kopā par attiecīgo laika periodu tika izdalītas 547 dāvanu kartes.
Bez pabalstu izmaksas Sociālais dienests apmaksā pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes
institūcijās (Strūžānu veco ļaužu pansionāts, Viļānu SAC sociālās gultas, Maltas SAC, Dagdas
SAC, Alūksnes SAC, Rēzeknes pilsētas SAC”). No pašvaldības budžeta tika izlietoti 66 852 lati
Viļānu slimnīcas sociālo gultu pakalpojuma apmaksai (vidēji 34 klienti katru mēnesi), 84 800 lati
Maltas sociālās aprūpes centrā pakalpojumu apmaksai un 317 733 lati Strūžānu veco ļaužu

pansionāta pakalpojumu apmaksai. 2013.gada 21.novembrī durvis vēra Strūžānu veco ļaužu
pansionāta filiāle „Pilcene”. No 2013.gada februāra līdz jūlijam notika remontdarbi, kas tika
finansēti no novada pašvaldības budžeta. Remontdarbiem tika izlietoti 185 000 lati,
labiekārtošanas darbiem tika izlietoti 25 000 lati. Telpas ir piemērotas 20 klientu uzņemšanai. Līdz
gada beigām Strūžānu veco ļaužu pansionāta filiālē „Pilcene” bija 11 klienti.
Dienests piedāvājis arī iespēju stāties rindā dažādu valsts sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu saņemšanai. 2013.gadā šo iespēju izmantojušas 76

personas ar funkcionāliem

traucējumiem, 4 Černobiļas AES seku likvidēšanas dalībnieki, 2 politiski represētās personas.
Sociālās aprūpes pakalpojuma personām ar garīga rakstura traucējumiem par valsts budžeta
līdzekļiem saņemšanai pagājušajā gadā pieteikti 2 novada iedzīvotāji. 32 novada iedzīvotāji
izmantojuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumus par valsts budžeta līdzekļiem.
Gadījumos, kad personas stāvoklis ļauj uzturēties savā dzīves vietā, dienests nodrošina
aprūpes mājās pakalpojumu. Kopumā 2013.gada laikā aprūpes mājās pakalpojums (aprūpētāja
pakalpojumi) tika nodrošināts 83 pensijas vecuma personām un 2 pilngadīgām personām ar
invaliditāti. Aprūpes mājās pabalsts gada laikā izmaksāts 100 pensijas vecuma personām.
2014.gadā tiek turpināts darbs pie saistošajiem noteikumiem, kas reglamentā sociālās
palīdzības sniegšanu audžuģimenēm, kā arī aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanā. Tiek
domāts par atbalsta paplašināšanu daudzbērnu ģimenēm, ģimenēm ar bērniem invalīdiem.

Sociālā dienesta vadītāja
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