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Daugavpils novada Sociālā dienesta Demenes sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības centra darba pārskats par 2015.gadu 

Daugavpils novada Sociālā dienesta Demenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

centrs  plāno un koordinē sociālās palīdzības darbu Demenes pagasta pārvaldes teritorija, 

nodrošina un sniedz sociālās palīdzības pakalpojumus un materiālo palīdzību tās teritorijā 

savu pamata dzīves vietu deklarējušām un dzīvojošām trūcīgām un mazaizsargātām 

personām.  

 Sociālā centrā uzskaitē 2015.gadā bija:  

 85 personas ar invaliditāti, no kurām – 17 pirmās grupas, 

               33 – otrās grupas, 30 – trešās grupas un 5 bērni invalīdi;  

  17 daudzbērnu ģimenes, kurās dzīvo 61 bērni;  

  6 nepilnās ģimenes, kurās dzīvo 13 bērni;  

  4 augsta riska ģimenes, kurās 9  nepilngadīgi bērni;  

  158 sociālā riska ģimenes, kurās 69 nepilngadīgi bērni.;  

  33 vientuļie pensionāri, no tiem 11 aprūpējami; 

 2 audžuģimenes, kurās dzīvo 8 nepilngadīgie bāreni – bērni. 

 

Centra uzskaitē 2015.gadā bija: 

 aktīvas lietas - 282; 

  klientu pieņemts gada laikā – 928; 

 no klientiem pieņemtas 330 iztikas līdzekļu deklarācijas; 

  ar klientiem noslēgtas 893 vienošanās par līdzdarbību un noteikti līdzdarbības 

pienākumi; 

  sastādīti 696 dzīves apstākļu apsekošanas akti; 

 sagatavoti un izsniegti 622 dažāda veida administratīvi akti.  

 

Sociālajai palīdzībai 2015. gadā bija izlietotie līdzekļi 39598 eiro, no tiem: 

 GMI – 14657 saņēma 33 ģimenes; 

 Sociālās garantijas bāreņiem bērniem un audžuģimenēm – 14421 eiro, saņēma 5 

bāreņi un 2 audžuģimenes; 

 Dzīvokļa pabalsta – 6044 eiro, saņēma 61 ģimenes; 

 Ēdināšanai skola izlietots – 3439 eiro, bezmaksas pusdienas saņēma 36 skolnieki; 

 Pārējiem pabalstiem izlietots 1037 eiro ( t.sk. - veselības aprūpei, ārkārtas situācijai 

un izglītībai) saņēma 36 ģimenes. 
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Galvenie iemesli  pabalstu samazināšanai: 

1. Zemes platības ierobežojumi ( 5 ha personai un 15 ha ģimenei, kas nedod 

iespēju saņemt trūcīgas personas vai ģimenes izziņu); 

2. Iedzīvotāju skaita samazināšanās; 

3. Iesaistīšanās sezonas gadījuma darbos; 

4. Līdzdarbības pienākumu nepildīšana; 

5. LAD maksājumi tiek uzrādīti; 

6. Citas valsts pensijas; 

 

 

Aprūpes mājas  

Aprūpes mājās darbību nosaka Daugavpils novada Sociālais 

dienests, kurš pārzina un kontrolē tā darbību. Šo darbu organizē 

centra sociālais darbinieks, kurš plāno sociālās aprūpes 

pakalpojumu kompleksu, lai nodrošinātu pamatvajadzību 

apmierināšanu personām, kas vecuma vai veselības stāvokļa dēļ 

nevar to izdarīt pats ar saviem spēkiem, organizē pakalpojumu 

sniegšanu un novērtē to. 

Par 2015. gadu aprūpe mājas pakalpojumus saņēma 18 

aprūpējamās personas.  Šo darbu veica 4 aprūpētājas uz līguma 

pamata.  

 

 

Bezdarbs 2015.gadā 
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Bezdarbnieku skaits pagastā ir  nav mainījusi pēc Valsts nodarbinātības aģentūras  

datiem. 

Bet pagasta teritorija pastāv slēptā bezdarba līmenis, galvenais iemesls: 

1. Neredz jēgu reģistrēties NVA uzskaitē.( no bezdarbnieku aptaujas, jo neviens 

negarantē nodarbinātības iespējas) 

2. Zaudē bezdarbnieku statusu, neierodoties NVA nozīmētāja dienā un atjaunot statusu 

var tikai pēc 3 mēnešiem. 

3. Aizbraukšanas ārzemēs.  

 

 

 

Bezdarbnieku iesaistīšana NVA piedāvātos pasākumos 

Vidēji gada organizētas 15 darbavietas, noslēgti 17 darba līgumi, ar 2 bezdarbniekiem 

lauzti darba līgumi bezdarbnieka neattaisnojoša iemesla dēļ. 

 

Iemesli projekta „APSD pašvaldības” ietvaros bezdarbnieku 

samazināšanos: 

1.Darba vietas tiek dalītas ar NVA lēmumu; 

2. Mazs nodarbinātības periods – tikai 4 mēneši; 

3. Nevēlēšanās piedalīties NVA programmā mazas 

atlīdzības pēc. 

 

- Izdalīti 143 higiēnas un saimniecības preču komplekti; 

- izdalītas 1083 pārtikas pakas; 

- apsveikti 4 - 90. gadu jubilāri un 5 - 80 gadu jubilāri 

- organizētas 3 donoru dienas, kur nodots 64 litri asins. 

 

 

Sociālā riska ģimeņu bērnu atbalsta centrs „Paspārne” centra  mērķis ir –  risināt ģimeņu 

ar bērniem sociālās funkcionēšanas problēmas, sekmēt bērnu sociālā integrācijas procesa 

norisi, brīva laika pavadīšanas iespējas. 

Centru apmeklē vidēji dienā 10 - 12 bērni un jaunieši. 

Sociālais darbinieks  kopā ar bērniem  un jauniešiem 

piedalās dažādās aktivitātēs  brīvā laika pavadīšanai. 

Sniedz konsultācijas un padomus bērniem un viņu 

vecākiem.  
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- Divas reizes nedēļā strādā floristikas 

pulciņš; 

- Divas reizes mēnesī notiek nodarbības 

ar papīru senioriem; 

- Brīvā laika pavadīšanas iespējas katru 

dienu. 

 

 

Sponsora atbalsts  

 

Eduards Mašļakevičs –  no Rīgas   

 

1. 1. septembri uzdāvināja  mācību grāmatas, 

kancelejas preces par summu 360 eiro, kuri 

sadalīti starp bērniem no trūcīgam ģimenēm 

un  daudzbērnu ģimenēm; 

2. Ziemassvētkos uzdāvināja centra „Paspārne” 

bērniem jaungada dāvanas par summu 150 

eiro. 

 

Labdarības akcija. ”No sirds uz sirdi” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaungada akcijas 

 Lietišķo sieviešu klubs “Olivija” sadarbībā ar Daugavpils novada 

Sociālo dienestu, organizētājā labdarības pasākumā 

“Ziemassvētku brīnums” rezultātā, 59 pagasta bērni trūcīgām 

ģimenēm saņēma pārsteiguma dāvanas bērniem.  

 No Ziedot. lv – 12.pagasta bērniem piepildījās sapnis,, viņi 

saņēma dāvanā to, ko velējas ilgus gadus. 

 Daugavpils pilsētas uzņēmējiem organizētāja pasākuma „Brīnumi Ziemassvētkus” 

piedalījās vel 5 bērnu no trūcīgām ģimenēm un saņēma dāvanas. 
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Vasaras bērnu nometne „Cerības dzirkstelīte” 

Nometnes mērķis - radīt drošu un pieejamu vidi Daugavpils novada riska ģimeņu bērniem 

un jauniešiem lietderīgi pavadot brīvo laiku, gūstot nepieciešamu informāciju, veidojot 

savstarpējo saskarsmi un nodrošinot veselīgu dzīvesveidu popularizēšanu. 

Pasākums organizēts par Daugavpils novada Sociālā dienesta līdzekļiem uz Atbalsta 

centra “Paspārne” bāzes. Nometnē radoši atpūtās - 60 novada bērni; ilgums – 2 maiņas x 

10 diennaktīm.  
 


