Preiļu novada Labklājības pārvaldes pārskats par 2018. gadu
Preiļu novada Labklājības pārvalde ir Preiļu novada domes izveidota pašvaldības iestāde,
kas nodrošina novada administratīvajā teritorijā reģistrētajām personām profesionālu sociālās
palīdzības sniegšanu, organizē sociālo darbu, sniedz psiho sociālu atbalstu, kā arī veic sociālo
pakalpojumu administrēšanu.
Sociālā un materiālā palīdzība
2018.gada 12 mēnešos, izvērtējot personu ienākumus, trūcīgās personas/ģimenes statuss ir
piešķirts 216 ģimenēm.
Tāpat kā iepriekšējos gados lielākie līdzekļi tērēti pabalsta GMI (garantētā minimālā
ienākumu) līmeņa nodrošināšanai, kas 2018.gada 12 mēnešos sastāda kopā EUR 72313,09.
Preiļu novadā GMI pabalsta līmenis tiek noteikts divās kategorijās: atbilstoši valstī noteiktajam
gan pieaugušajam, gan bērnam EUR 53,00 mēnesī un atbilstoši pašvaldības saistošajos
noteikumos paredzētajam, respektīvi, GMI līmenis pilngadīgai personai ar invaliditāti un
pensijas vecuma personai ir EUR 120,00 mēnesī.
2018.gadā 29 ģimenēm piešķirts maznodrošinātas ģimenes statuss.
Mājokļa pabalsts (kurināmā iegādei un saņemtā apkures pakalpojuma apmaksai) piešķirts
207 trūcīgām ģimenēm EUR 24360,00, 152 pensijas vecuma personām EUR 18710,00. Kopā
mājokļa pabalstam iztērēti EUR 43070,00.
Bērna piedzimšanas pabalstu saņēmušas 80 ģimenes, kopējā pabalstam izlietotā summa
EUR 13860,00.
Pabalsts 50% atlaidei par bērnu ēdināšanu pirmskolas izglītības iestādē daudzbērnu
ģimenēm sastāda EUR 10344,74 un EUR 389,88 trūcīgām ģimenēm.
Pēc atgriešanās no soda izciešanas ieslodzījumā izmaksāts pabalsts 3 personām par kopējo
summu EUR 120,00.
Apbedīšanas pabalsts piešķirts 130 personām un izmaksātā summa kopā sastāda EUR
12760,00 un 6 trūcīgām personām – EUR 1768,00.
Medicīnas pabalstu saņēmušas 14 trūcīgas personas, kopējā pabalstam izlietotā summa
EUR 277,59, kā arī 51 persona pensijas vecumā – kopējā pabalsta summa EUR 1893,03.
Pabalsts mācību līdzekļu iegādei piešķirts 26 ģimenēm par kopējo summu EUR 1800,00.
Pabalstu pensionāriem jubilāriem, kuri sasnieguši 90 un vairāk gadus, ir saņēmušas 76
personas, to izmaksai bijuši nepieciešami EUR 2280,00.
Pabalstu zelta un dimanta kāzu jubilejā saņēmušas 13 ģimenes par kopējo izdevumu
summu EUR 2160,00.
Pabalstam audžuģimenēm izlietoti EUR 34056,00, bērniem bāreņiem – EUR 3381,19.
2018.gadā ir ieviests jauns atbalsta veids pacienta iemaksu segšanai līdz divām dienām stacionārā
nestrādājošiem pensionāriem un/vai nestrādājošām personām ar invaliditāti; aizvadītajā gadā atbalsts
piešķirts 56 personai par kopējo summu EUR 1313,51.
Materiālu atbalstu rīcībnespējīgu personu aizgādņiem par aizgādņa pienākumu pildīšanu, ja
lēmumu par aizgādņa iecelšanu pieņēmusi Preiļu novada bāriņtiesa, pabalstu EUR 50 apmērā
saņēmušas 30 personas, pabalstam kopā izlietojot EUR 1500,00.
Vienreizējs pabalsts EUR 15 apmērā 2018.gadā ir piešķirts 869 personām, no tām 173 personas ir
vientuļie pensionāri, 37 politiski represētās personas, 659 persona ar 1. un 2. grupas invaliditāti,
pabalsta izmaksa tikusi veikta novembra, decembra mēnešos.
Sociālie pakalpojumi, sociālais darbs.

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā Preiļu novadā
nodrošina Preiļu novada Labklājības pārvaldes pansionāts ar 48 vietām. 2018.gada 12.mēnešos
Preiļu novada pansionātā nodrošināts pakalpojums 71 personai. Preiļu novada 5 personām gada
laikā nodrošināts pakalpojums citas pašvaldības pansionātos. Aizvadītā gada laikā izlietoti
finanšu līdzekli par nodrošināto pakalpojumu SAC “Aglona” – EUR 990,64, par “V un SAC
“Dagda”” – EUR 7274,56, VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” ilgstošas sociālās
aprūpes un rehabilitācijas institūcijā aizvadītajā gadā pakalpojumu saņēma viena persona,
izlietoti EUR 677,06.
2018.gada Preiļu novada Labklājības pārvalde organizēja un nodrošināja aprūpes mājās
pakalpojumu pensijas vecuma personām un personām ar funkcionālajiem traucējumiem, kas
vecuma un veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt un apmierināt pamatvajadzības. Aprūpes
mājās pakalpojumu nodrošina Preiļu novada Labklājības pārvaldes struktūrvienība -“Aprūpes
mājās birojs”. Aprūpes mājās pakalpojums tiek nodrošināts 31 novada iedzīvotājam.
Pakalpojumu veic pašnodarbinātas personas, pašlaik pakalpojumu sniedz 14 aprūpētājas. Par
pakalpojumu – aprūpe mājās klienti veic līdzmaksājumu. Trūcīgas personas ir atbrīvotas no
līdzmaksājuma. Aizvadītā gada 12 mēnešos aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanai
izlietoti EUR 25644.00.
Vides pieejamības nodrošināšanai Labklājības pārvaldē tiek nodrošināts kāpurķēžu
pacēlāja (komplektā ar riteņkrēslu) pakalpojums uz pieprasījumu, ko iedzīvotāji izmanto gan
nokļūšanai dažādās sabiedriskās ēkās, gan privātajos mājokļos.
2018.gadā Labklājības pārvalde novada iedzīvotājiem ar 1. un 2. grupas invaliditāti ik
mēnesi, vidēji mēnesī 80 personām, nodrošina valsts apmaksātu asistenta pakalpojumu.
2018.gadā veikti ikdienā veicamo darbu un vides novērtējumi 1.grupas invalīdiem īpašas
kopšanas nepieciešamībai – kopumā 48 personām.
Novada iedzīvotāji no dažādām mērķa grupām (jaunieši ar funkcionāliem traucējumiem,
jaunās māmiņas, bērni, seniori, personas ar ļoti zemiem ienākumiem, vai bez ienākumiem) ir
iecienījuši Dienas aprūpes centra nodarbības, kopējais apmeklējumu skaits gada laikā ir 3353
reizes.
Ar Labklājības pārvaldes atbalstu Vītolu fonda stipendijai pieteikti 3 skolēni, stipendija
piešķirta 2 skolēniem.
Latvijas Bērnu fonda administrētajai Amerikas latviešu apvienībai pieteikta viena ģimene un
viena studente, abos gadījumos piešķirtas stipendijas.
Pieprasīts ir dušas pakalpojums, šogad kopā ir izmantotas 409 reizes, veļas mazgāšanas
pakalpojums izmantots 232 reizes, 546 reizes apmeklēta sociālā istaba, ēdināšanas pakalpojums
sniegts Dienas aprūpes centra klientiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, ēdināšanas
pakalpojuma nodrošināšanai izlietoti EUR 2183,77.
Iedzīvotājiem ir pieejams arī specializētā transporta pakalpojums, kuriem ir pārvietošanās
grūtības.
Sociālais darbs ar ģimenēm ar bērniem
Sekmīgi strādā starpprofesionāļu komanda darbam ar problēmģimenēm un viņu bērniem.
Sociālais darbs gada garumā veikts ar 43 ģimenēm. Pārskata periodā Bāriņtiesai sagatavoti 13
sociālā darbinieka atzinumi; 2 Preiļu novada bērni, kas cietuši no prettiesiskām darbībām, ir

saņēmuši valsts apmaksātu sociālo rehabilitāciju dzīvesvietā un 1 bērns rehabilitāciju
institūcijā. LP Krīzes centra pakalpojumu saņēmuši 3 novada bērni, kas nonākuši krīzes
situācijā, 3 novada pieaugušie. Krīzes centrā 2018.gadā izmitināti arī 2 citu pašvaldību klienti.
Labklājības pārvaldē strādā psihologs, kas ir liels atbalsts gan sociālajā, gan bāriņtiesas darbā;
aizvadītā gada 12 mēnešos sniegtas 335 psihologa konsultācijas, organizētas 2 darbnīcas.
Sociālais darbs ar pilngadīgām personām
Aizvadītā gada 12 mēnešos veiktas 310 apsekošanas personu dzīvesvietā, sastādīti 47 sarunas
protokoli. Sociālo darbinieku ar pilngadīgām personām individuālas konsultācijas gada laikā
kopā sastāda 3804.
2018.gada 12 mēnešos reģistrēti un apstrādāti 1324 klientu iesniegumi sociālās palīdzības
saņemšanai. Sagatavoti 1638 pamatoti lēmumi par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu
piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu par valsts budžeta līdzekļiem pieprasījušas 33 personas
darbspējīgā un pēc darbspējīgā vecuma ar funkcionāliem traucējumiem, 2 politiski represētās
personas un 1 ČAES seku likvidēšanas dalībnieks .
Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām projekta ietvaros 12 mēnešu periodā
izsniegtas pārtikas, higiēnas, mācību līdzekļu komplekti – kopā 2474.
Sociālie darbinieki regulāri piedalās dažādos apmācību kursos un semināros, papildinot savas
zināšanas un prasmes, visi Labklājības pārvaldes sociālie darbinieki ir saņēmuši supervīzijas.
Pakalpojuma centrā “Līči” 2018.gada 12 mēnešos ilgstošās izmitināšanas pakalpojums
piešķirts 25 personām, ir pieejams arī īslaicīgās uzturēšanās pakalpojums.

Iestādes administratīvie jautājumi
Būtiskāko administratīvo jautājumu sakārtošanā, lai nodrošinātu iestādes darbību atbilstoši
normatīvajos aktos minētajam, jāmin sekojošais:
•

•

veikta visu piecu (sociālais dienests, aprūpes mājās birojs, krīzes centrs, dienas aprūpes
centrs, pansionāts) sniegto sociālo pakalpojumu pārreģistrācija sociālo pakalpojumu
sniedzēju reģistrā, sagatavojot atbilstošus iesniegumus, pievienojot attālināto klientu
pieņemšanas punktu telpu plānus u.c. nepieciešamo informāciju;
uzsākts veikt nepieciešamās darbības, lai Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā reģistrētais lietošanas veids sociālo pakalpojumu sniedzējiem
“Preiļu novada Labklājības pārvalde” , “Preiļu novada Labklājības pārvaldes Krīzes
centrs”, “Preiļu novada Labklājības pārvaldes pansionāts “Preiļi” un “Preiļu novada
Labklājības pārvaldes Dienas aprūpes centrs” atbilstu faktiski sniedzamajam
pakalpojumam, kā to paredz Ministru kabineta noteikumu Nr.385 “Noteikumi par
sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanu” 11.3.apakšpunkts un Ministru kabineta
noteikumu Nr.338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” 10.1.un
10.2.apakšpunkts. Vairāku mēnešu garumā sadarbībā ar sertificētu arhitekti ir rediģēti
būvniecības ieceres dokumenti, detalizēti nosakot katras telpas lietošanas veidu, visus
dokumentus iesniedzot Preiļu novada Būvvaldē.

Iestādes papildus finansējuma piesaistei nodrošināta:
• dokumentācijas sagatavošana, lai 4 sociālā darba speciālistiem būtu iespēja saņemt

•

•

•

mērķdotāciju atbilstoši 2017. gada 19.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 778
“Noteikumi par valsts budžeta mērķdotāciju piemaksai pie mēnešalgas 2018. gadā
sociālajiem darbiniekiem darbam ar ģimenēm un bērniem” (mērķdotācijas apmērs par
visiem 4 darbiniekiem 2018.gadā 3317,18 EUR);
dokumentācijas sagatavošanai, lai, atbilstoši 2015. gada 14. aprīļa Ministru kabineta
noteikumu Nr. 193 „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.
specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku
profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1. pasākuma
"Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanas noteikumi” 15.5.1
apakšpunktā noteiktajam, iestāde saņemtu izdevumu kompensāciju par sociālā
darbinieka dalību pilotprojektā „Metodika sociālajam darbam ar pilngadīgām personām
ar garīga rakstura traucējumiem” (kompensācija par oktobra – novembra mēnešiem
saņemta 2015,90 EUR apmērā; par decembri 872,30 EUR);
dokumentācijas sagatavošana finansējuma saņemšanai par sabiedrībā balstītiem
pakalpojumiem projektā “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales
reģionā” (izmaksas periodā no 2018.gada septembrim līdz decembrim sastāda 7 648,83
EUR);
projekta SAM 9.3.1.1. “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide
un attīstība Preiļu novadā” izstrāde un iesniegšana KPVIS sistēmā (kopējās izmaksas
377 784 ,00 EUR).

