APSTIPRINĀTS
ar Lielvārdes novada domes
2018.gada 28.marta lēmumu Nr.126

Lielvārdes novada sociālā dienesta darbības
stratēģijas 2016.-2018.gadam
2017.gada DARBA PLĀNA IZPILDE
Sociālā dienesta Stratēģiju var definēt kā vadīšanas procesu iestādes dzīvotspējas uzturēšanai starp tā mērķiem, resursiem un ārējiem
nosacījumiem. Sociālā dienesta Stratēģijas rūpju objekts ir pats darba produkts, šajā gadījumā klientu grupas. Izstrādājot Sociālā dienesta Stratēģiju, vērā
ņemta dažādu lēmumu īslaicīgā un ilglaicīgā iedarbība. Stratēģijas nozīme ir tajā, ka tā:
1. Dod ievirzi Sociālā dienesta darbībā un ļauj labāk izprast Sociālā dienesta darbības struktūru.
2. Nodrošina Sociālā dienesta Stratēģijā katrai izvirzītajai darbībai noteiktus mērķus, kas savukārt ir saistīti ar Sociālā dienesta kopējiem
mērķiem.
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1. Uzlabot esošo un attīstīt sociālo pakalpojumu kvalitāti, sociālā dienesta darbības plānošanu, administrēšanu un kontroli.
1.1. Paaugstināt sociālo pakalpojumu sniegšanā iesaistīti darbinieku darba kvalitāti un efektivitāti.
1.2 Uzlabot Sociālā dienesta administrēto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti.
1.1. Paaugstināt sociālo pakalpojumu sniegšanā iesaistīti darbinieku darba kvalitāti un efektivitāti.
1.1.1.Veikt un
Uzlabota un
Nodrošināta sociālo
SD reģistrēto klientu lietu skaits,
uzlabot Sociālajā
paaugstināta sociālā
gadījumu vadīšana
kuri vismaz vienu reizi saņēmuši
dienestā darbu ar
darba kvalitāte un
individuāli un
sociālo palīdzību 2017.gadā:
klientiem.
efektivitāte.
dažādām klientu
Lielvārdē - 1634 kl.lietas;
grupām (ģimenēm ar
Jumpravā – 403 kl.lietas;
bērniem kā līdz šim,
Lēdmanē – 337 kl.lietas;
ilgstošajiem
Lielvārdes novadā kopā –
bezdarbniekiem,
2374 kl.lietas. (par 90 kl. lietām
jauniešiem pēc
vairāk nekā 2016.g.).
ārpusģimenes aprūpes
vai ar zemām
Sociālo gadījumu vadīšana
sociālajām prasmēm,
individuāli – sociālo pabalstu un
personām, kuras
pakalpojumu piešķiršana, aktīvs
izcietušas sodu,
sociālais darbs ar
personām, kuras
personu/ģimeni 2017.gadā,
aprūpē tuviniekus
tiekoties ar klientu vienu reizi
u.c.).
mēnesī vai biežāk pēc
reģistrācijas žurnāliem:
 ar ģimenēm ar bērniem:
Lielvārdē – 51 klientu lietas;
Jumpravā – 21 klientu lietas;
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2016.2018.g.

Pašvaldības
budžets.
Citi finanšu
līdzekļi.

Atbildīgas
personas,
iesaistītās
institūcijas
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Iestādes
vadītājs.
Dienas
centra
vadītājs.
Sociālā
darba
speciālisti.

Lēdmanē – 13 klientu lietas;
Lielvārdes novadā kopā –
85 klientu lietas (2016.gadā 94
klientu lietas, t.i., par 9 klientu
lietām vairāk);
 ar personām ar
invaliditāti:
Lielvārdē – 532 pers.;
Jumpravā – 69 pers.;
Lēdmanē – 87 pers.;
Lielvārdes novadā kopā –
688 pers. (par 102 pers. vairāk
nekā 2016.g.);
 ar pensijas vecuma
personām, apsveicot
nozīmīgās dzīves
jubilejās:
Lielvārdē - 106 pers.;
Jumpravā – 28 pers.;
Lēdmanē – 28 pers.;
Lielvārdes novadā kopā – 162
pers. (par 21 pers. vairāk nekā
2016.g.);
 personām, kuras
izcietušas sodu:
Lielvārdē – 3 pers.;
Jumpravā – 1 pers.;
Lēdmanē – 1 pers.;
Lielvārdes novadā kopā –
5 pers. (par 1 pers. mazāk nekā
2016.g.);
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ar klientiem, kuri
saņēmuši sociālos
pabalstus veselības
aprūpes izdevumu
daļējai segšanai:
Lielvārdē – 211 pers.;
Jumpravā – 151 iesniegums (85
pers.);
Lēdmanē –.105 iesniegums (44
pers.);
Lielvārdes novadā kopā –
467 pers. (par 56 pers. vairāk
nekā 2016.g.);
 ar klientiem, kuri
saņēmuši dzīvokļa
pabalstu:
Lielvārdē – 86 pers.;
Jumpravā – 14 pers.;
Lēdmanē – 17 pers.;
Lielvārdes novadā kopā –
117. pers. (par 41 pers. vairāk
nekā 2016.g.);
 ar klientiem, kuri
saņēmuši mājokļa
pabalstu (kurināmā
iegādei):
Lielvārdē – 108 pers. (2016.g. 53 pers.).;
Jumpravā – 103 pers.;
Lēdmanē – 46 pers.;
Lielvārdes novadā kopā –
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257 pers. (par 137 pers. vairāk
nekā 2016.g. (2016.g. Jumpravā un Lēdmanē bija par
84 pers. mazāk));
 sociālais darbs ar
asistentiem:
Lielvārdē – 19 pers.;
Jumpravā – 9 pers.;
Lēdmanē – 18 pers.;
Lielvārdes novadā kopā –
46 pers. (par 12 pers. vairāk
nekā 2016.g.);
 no jauna klientiem
iedalīti tehniskie
palīglīdzekļi:
Lielvārdē – 19 pers.;
Jumpravā – 6 pers.;
Lēdmanē 4 pers.;
Lielvārdes novadā kopā –
29 pers. (par 11 pers. vairāk
nekā 2016.g.);
 sociālais darbs ar klientu
izvērtēšanu valsts
kopšanas pabalsta
saņemšanai:
Lielvārdē – 13 pers.;
Jumpravā – 4 pers.;
Lēdmanē – 9 pers.;
Lielvārdes novadā kopā –
26 pers. (par 33 pers. mazāk
nekā 2016.g.);
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veikts sociālais darbs ar
klientiem ārkārtas
situācijās:
Lielvārdē – 21 ģim.;
Jumpravā – 3 ģim.;
Lēdmanē – 3 ģim.;
Lielvārdes novadā kopā –
27 pers. (par 9 pers. vairāk nekā
2016.g.);
 klientiem nodrošināta
aprūpe mājās:
Lielvārdē – 4 pers. noslēgti
aprūpes līgumi +
12 pers.soc.dien.aprūpētājs =
16 pers.;
Jumpravā – apr.līg. nav. +
10 pers. soc.dien.aprūpētājs
Lēdmanē – 2 apr.līg.+
5 pers. soc.dien. apr. + 4 pers.
soc.dien.apr. servisa dzīvoklī =
11 pers.
Lielvārdes novadā kopā:
37 personām (par 3 pers. vairāk
nekā 2016.g.);
 sociālais darbs ar
klientiem garantētā
minimālā ienākuma
līmeņa saņēmējiem:
Lielvārdē – 22 pers.;
Jumpravā – 24 iesniegumi (14
pers.);
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Lēdmanē – 17 iesniegumi (13
pers.);
Lielvārdes novadā kopā –
63 pers. (par 18 pers. mazāk
nekā 2016.g.);
 veiktais sociālais darbs
ar Lielvārdes novadā
apzinātajiem
vientuļajiem
pensionāriem:
Lielvārdē – 47 pers.;
Jumpravā – 24 pers.;
Lēdmanē 21 pers.;
Lielvārdes novadā kopā:
92 pers. (par 4 pers. vairāk nekā
2016.g.);
 izmaksāti sociālie
pabalsti personām ar
funkcionālajiem
traucējumiem:
Lielvārdē – 125 pers.;
Jumpravā – 15 iesniegumi (9
pers. – nākušas pēc pabalsta
vairākās reizēs);
Lēdmanē – 11 pers.;
Lielvārdes novadā kopā:
145 pers. (par 7 pers. vairāk
nekā 2016.g. - 138 pers.).
Individuāli izstrādāti
un noslēgti ar
klientiem sociālās

Un citi sociālie pabalsti un
sociālie pakalpojumi.
7

rehabilitācijas plāni un
sadarbības līgumi par
darba un sociālo
prasmju veicināšanu
sociālo problēmu
mazināšanai.


Noslēgti sociālās rehabilitācijas
plāni ar ģimenēm un bērniem:
Lielvārdē – 51 pers.;
Jumpravā – 15 pers.;
Lēdmanē – 20 pers.;
Lielvārdes novadā kopā –
86 pers. (2016.g. bija 92 pers. –
par 6 pers. mazāk nekā 2017.g.)
Noslēgti sadarbības līgumi par
darba un sociālo prasmju
veicināšanu:
Lielvārdē – 29 pers.;
Jumpravā – 66 pers.;
Lēdmanē – 28 pers.;
Lielvārdes novadā kopā –
123 pers. (2016.g. bija 243 pers.
– par 120 pers. vairāk nekā
2017.g.)

Izvērtēti riski
ģimenēm ar bērniem.

Izvērtēti riski ģimenēm ar
bērniem:
Lielvārdē - 27 riski (18 ģim.);
Jumpravā – 18 riski (21 ģim.);
Lēdmanē – 13 riski (14 ģim.);
Lielvārdes novadā kopā –
58 riski (53 ģim.).(2016.g. – 69
riski (89 ģim.).

Samazinās bērnu
namos un institūcijās
ievietoto bērnu un

2017.gadā institūcijā ievietoti un
uzturējās:
no Lielvārdes – 2 bērni/
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43 pieaugušās pers.;
no Jumpravas – 4 bērni/
6 pieaugušās pers.;
no Lēdmanes – 0 bērni/
4 pieaugušās personas;
Lielvārdes novadā 2017.g. kopā
- 6 bērni/53 pieaugušās pers.

personu skaits.

2016.gadā institūcijā ievietoti un
uzturējās:
no Lielvārdes – 1 bērns/
36 pieaugušās pers.;
no Jumpravas – 4 bērni/
8 pieaugušās pers.;
no Lēdmanes – 0 bērni/
5 pieaugušās personas;
Lielvārdes novadā 2016.g. kopā
- 5 bērni/49 pieaugušās pers.
2015.gadā institūcijās ievietoti
un uzturējās:
no Lielvārdes - 5 bērni/34
pieaugušās pers.
no Jumpravas – 4 bērni/7
pieaugušās personas
no Lēdmanes – 0 bērni/2
pieaugušās personas;
Lielvārdes novadā 2015.g.kopā:
9 bērni;/34 pieaugušās pers.
Bērnu namos un institūcijās
2017.gadā ievietoto bērnu skaits
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ir palielinājies par vienu bērnu,
bet ievietoto pieaugušo personu
skaits 2017.gadā palielinājies par
4 personām.
Veikta klientu
apsekošana klientu
dzīvesvietās.

Veikta klientu apsekošana un
sastādīti sarunu protokoli:
Lielvārdē – 1355 reizes;
Jumpravā – 237 reizes;
Lēdmanē – 306 reizes;
Lielvārdes novadā kopā –
1898 reizes (2016.g. – 1697
apsekošanas, t.i. par 201
apsekošanu mazāk nekā
2017.g.).

Samazinās par aprūpi
institūcijās izlietoto
finanšu līdzekļu
apjoms.

Budžetā plānotie līdzekļi netiek
pārtērēti, bet kopumā izlietoto
finanšu līdzekļu apjoms
palielinās sakarā ar aprūpes
iestāžu uzturēšanās maksas
paaugstināšanu.

Klientu aptaujās
dominē pozitīvs
novērtējums par
sociālā darba kvalitāti.
1.1.2. Paaugstināt
sociālo pakalpojumu
sniegšanā iesaistīto
speciālistu
profesionālo

Sociālo pakalpojumu
sniegšanā iesaistītie
sociālie darbinieki
paaugstinājuši savu
kvalifikāciju,

Izvērtētas sociālo
darbinieku
tālākizglītības
iespējas.

Klientu aptaujās dominēja
pozitīvs vērtējums par sociālā
darba kvalitāti.
Tika izvērtētas sociālo
darbinieku tālākizglītības
iespējas. 24 darbinieki 824
stundās apguvuši un
papildinājuši savas profesionālās
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2016.2018.g.

Iestādes
plānotais
finansējums
apmācībām.

Iestādes
vadītājs.
Dienas
centra
vadītājs.

izaugsmi.

apmeklējot kursus,
seminārus,
surpervīzijas u.c.
Pieredzes apmaiņās
sociālā darba
speciālisti apguvuši
jaunas zināšanas,
prasmes un sociālā
darba pieredzi.

zināšanas, piedaloties dažādos
semināros, konferencēs un
kursos, piemēram:
Nodrošināta sociālā
darba speciālistu
iesaistīšanās
tālākizglītības
pasākumos.

SIA “Drošības konsultācijas”“Darbinieku apmācība rīcībai
incidentu, apdraudējumu un
ārkārtas situāciju gadījumos”.
Psihoterapeite Nikola Dzina un
Aiga Abožina “Personību tipoloģija”.

Sociālā darba
speciālisti apguvuši
vai pilnveidojuši
dažādas sociālā darba
metodes.

Labklājības ministrija “Profesionālā integritāte
sociālajā darbā II: ētika sociālajā
darbā”.
Labklājības ministrijas bezmaksas metodiskiinformatīvā tikšanās par risku
novērtēšanu ģimenēs ar bērniem,
sadarbības nozīmi, parādsaistību
atgūšanu par ārpusģimenes
pakalpojumiem.
SPA “Izglītības centrs” seminārs “Meli”.
Baltijas starptautiskajā
akadēmijā - konference
“Aktualitāte sociālajā darbā:
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Sociālā
darba
speciālisti.

specializācija un robežas”.
Iekšlietu ministrijas Informācijas
centrs Programmas NPAIS apmācības
Rīgas Stradiņa universitāte “Stress ģimenē – kas, kurš, kā
un kāpēc…” u.c.
Nodrošinātas un
saņemtas grupu
supervīzijas.

2017.gadā apmeklētas
supervīzijas:
Sociālā dienesta 13 sociālā darba
speciālistiem:
sešas supervīzijas, kopā 263
stundas;
no tām:
Sociālā dienesta vadītājai:
6 supervīzijas/18 stundas;
Sociālā dienas aprūpes centra
vadītājai:
8 supervīzijas/24 stundas;
psiholoģei:
2 supervīzijas/6 stundas.

Notikušas sociālā
darba speciālistu
sanāksmes, iegūstot
zināšanas un
pārrunājot aktuālāko

Notikušas sociālā darba
speciālistu 9 sanāksmes, kurās
pārrunāti aktuālie sociālā darba
jautājumi, risināti sarežģītākie
klientu sociālie gadījumi,
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1.1.3. Plānot un
nodrošināt
starpinstitucionālo
sadarbību sociālā
darba speciālistiem
ar citiem
speciālistiem no
Lielvārdes novada
pašvaldības iestādēm
- izglītības iestāžu,
bāriņtiesu,
pašvaldības policijas
u.c.

Plānota un
nodrošināta
starpinstitucionāla
sadarbība ar izglītības
iestāžu speciālistiem,
ārstniecības iestāžu
speciālistiem,
veselības veicināšanas
speciālistiem,
bāriņtiesu, pašvaldības
policijas
darbiniekiem, u.c.

sociālā darba jomā.

pārrunātas iegūtās zināšanas,
apmeklējot seminārus un kursus
u.tml.

Iespēju robežās
nodrošināti ārzemju
un vietējie pieredzes
apmaiņas braucieni
Sociālā dienesta
sociālā darba
speciālistiem,
apvienojot ar dažādu
sociāla rakstura
institūciju
apmeklējumiem.
Notikušas plānotas un
regulāras
starpprofesionāļu
komandas sanāksmes.

Sociālā darba speciālisti
apguvuši sociālā darba
speciālistu pieredzi Liepājā, kā
arī bijis pieredzes apmaiņas
brauciens uz Raunas novada
sociālo dienestu.

Ņemta līdzdarbība un
izstrādāta instrukcija
starpinstitucionālai
sadarbībai.

Uzlabota sociālā darba
kvalitāte, kas vērsta uz
profesionālāku un
kvalitatīvāku sociālā
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Starpinstitucionālā sadarbība
tika organizēta sadarbībā ar
Sociālā dienesta darbā
iesaistītajām institūcijām un
speciālistiem. Tā plānota un
nodrošināta pēc
nepieciešamības.
Starpinstitucionālā speciālistu
sadarbībā 2017.g., pamatojoties
uz MK Nr.545 “Noteikumi par
institūciju sadarbību bērnu
tiesību aizsardzībā”, 29.11.2017.
ar lēmumu Nr.537 izdots
Lielvārdes novada pašvaldības
bērnu tiesību aizsardzības
komisijas nolikums.

2016.2018.g.

Iestādes
finansējums.

Iestādes
vadītājs.
Dienas
centra
vadītājs.
Sociālā
darba
speciālisti,
t.sk.,
sociālie
darbinieki
darbam ar
ģimenēm un
bērniem.
Pašvaldības
speciālisti.

pakalpojuma
nodrošināšanu,
izvērtēšanu, kontroli
un informācijas apriti,
kā arī uzskaites
funkciju
nodrošināšanu.

1.1.4. Attīstīt
sadarbību ar
speciālistiem un
profesionāļiem, no
citām institūcijām,
uzņēmumiem,
iestādēm u.tml.,
piemēram, ārstiem,
uzņēmējiem u.c.

Uzlabota sociālo
pakalpojumu
administrēšanas
funkcija.
Iegūta profesionāla
darba pieredze un
uzlabota sociālā darba
kvalitāte, kas vērsta uz
profesionālāku un
kvalitatīvāku sociālā
pakalpojuma
nodrošināšanu,
izvērtēšanu, kontroli

Risinātas dažādas
sociālās problēmas,
konkrēti sociālie
gadījumi, lai uzlabotu
sociālo situāciju
ģimenēs ar bērniem
u.c. klientiem.

Starpprofesionāļu komandas
sanāksmes tiek plānotas un
nodrošinātas, risinot konkrētus
sociālos gadījumus, piesaistot
nepieciešamos speciālistus,
deleģējot speciālistiem,
veicamos uzdevumus un nosakot
speciālistu atbildību konkrētu
gadījumu.

Risināti Lielvārdes
novada attīstībai
aktuāli jautājumi.

Uz 01.12.2017. notikušas 12
starpinstitūciju sēdes un sēdēs
izskatītie jautājumi fiksēti sēžu
protokolos.
2017.gada 12 sēdēs caurlūkoti
37 jautājumi.

Fiksēts starpinstitūciju
sēžu skaits un
izskatīto jautājumu
skaits.
Sociālā darba
speciālisti radoši
komunicē ar citiem
speciālistiem un
profesionāļiem,
paaugstināta sociālā
darba pakalpojuma
kvalitāte.
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2017.gadā notikusi sadarbība ar
dažādām izglītības iestādēm,
ilgstošās aprūpes iestāžu
speciālistiem, ārstiem, dienas
aprūpes centra speciālistiem,
psihologiem u.c.

2016.2018.g.

Iestādes
finansējums.

Iestādes
vadītājs.
Dienas
centra
vadītājs.
Sociālā
darba
speciālisti.
Citu
institūciju
speciālisti.

un informācijas apriti,
kā arī uzskaites
funkciju
nodrošināšanu.
1.1.5. Paaugstināt
Sabiedrība un sociālā
komunikācijas
dienesta klienti
kvalitāti ar
informēti par
klientiem. Informēt
pieejamo sociālo
un izglītot sabiedrību palīdzību, sociālajiem
par sociālajiem
pakalpojumiem,
pakalpojumiem un
Sociālā dienesta
sociālo palīdzību.
klientu pieņemšanas
laikiem, sociālā darba
speciālistu darba
specifiku.
Visi klienti tiek
apkalpoti atbilstoši
sociālā darba
speciālistu ētikas
kodeksa principiem.

Sociālā dienesta
sociālā darba
speciālistu un vadības
tikšanās ar Lielvārdes
novada iedzīvotājiem.

2017.gada 11.decembrī
Lielvārdes novada sociālajā
dienestā organizēta Atvērto
durvju diena no plkst. 9.0017.00.

Sociālais dienests
plānojis un ieviesis
atvērto durvju dienas.

21.11.2017. Sociālajā dienestā
Jumpravas pagastā tika
noorganizēta Atvērto durvju
diena, kurā ilgstošie
bezdarbnieki un pirmspensijas
vecuma personas tika informētas
par sociālās palīdzības un
sociālo pakalpojumu saņemšanas
iespējām.

Regulāri caurlūkoti,
atjaunoti un izgatavoti
drukātie materiāli par
Sociālā dienesta
sociālo palīdzību un
sociālajiem
pakalpojumiem –
bukleti.

2017.gadā vairākkārtīgi tika
pilnveidoti normatīvie akti un
veikti grozījumi saistošajos
noteikumos.

Drukātie materiāli –
bukleti pieejami visās
klientu pieņemšanas

Uz 01.09.2017. tika atjaunoti,
papildināti un izgatavoti Sociālā
dienesta informatīvie bukleti,
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2016.2018.g.

Iestādes
finansējums.

Iestādes
vadītājs.
Dienas
centra
vadītājs.
Sociālā
darba
speciālisti.
Pašvaldības
speciālisti.

vietās Lielvārdes
novadā.

kas izvietoti visos Sociālā
dienesta klientu pieņemšanās
vietās.

Regulāri caurlūkota,
ievietota un
papildināta jaunākā
informācija par
Sociālā dienesta darbu
pašvaldības tīmekļa
vietnē
www.lielvarde.lv.

Pēc Sociālā dienesta saistošo
noteikumu konsolidēšanas
informācija ievietota Lielvārdes
novada bezmaksas izdevumā
“Lielvārdes Novada Ziņas”.

Turpinās sadarbība ar
vietējiem plašsaziņas
līdzekļiem, sniegta
aktuālākā informācija
par Sociālā dienesta
darbu, nodrošināta
informācija par
Sociālā dienesta darbu
pašvaldības
bezmaksas izdevumā
“Lielvārdes Novada
Ziņas”.

Sociālie darbinieki informēja un
sniedza skaidrojumus,
piemēram, par sociālajiem
pabalstiem bērniem ar
invaliditāti, politiski
represētajām personām, ČAES
seku likvidēšanas dalībniekiem.
Dažāda informācija par sociālā
dienesta pakalpojumiem un
iespējām vairākkārtīgi ievietota
izdevumā „Lielvārdes Novada
Ziņas”, kā arī pašvaldības
mājaslapās
majaslapa@lielvarde.lv vai
www.lielvarde.lv.
2017.gadā pastāvīgi sniegta
iedzīvotājiem informācija par
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sociālo darbinieku veikto
preventīvo darbu ar Lielvārdes
novada iedzīvotājiem un
bērniem, ievietojot izglītojoša
rakstura informāciju
augšminētajā izdevumā un
mājaslapās.
Veikta anketēšana un
aptaujas, izzināts
sociālā darba
speciālistu viedoklis
par sociālo darbu savā
iestādē, un veikta
Lielvārdes novada
iedzīvotāju aptauja par
Sociālā dienesta darbu
un kvalitāti.

No 2017.gada februāra mēneša
līdz maija mēnesim notikusi
iedzīvotāju aptauja par Sociālā
dienesta darbu un darba
kvalitāti.

Apkopoti anketēšanas
un aptauju rezultāti.

2017.gada novembra mēnesī
apkopotas iedzīvotāju aptaujas
anketas par Sociālā dienesta
darbu un darba kvalitāti,
aptaujas rezultātus atspoguļojot
diagrammās.

Sociālā darba
speciālistiem, kuri
apkalpo klientus,
fiksēti dati par
pieņemto klientu
skaitu.

Kopējie dati par 2017.gadā
veikto sociālo darbu ar klientiem
dažādās datu bāzēs fiksēti
dažādos veidos, tāpēc precīzu
kopējo statistiku nav iespējams
fiksēt, jo ir dažādas programmas,
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kurās statistika uzskaitās
atšķirīgi dažādos griezumos.

1.1.6. Transporta
nodrošinājums
Sociālā dienesta
darba organizēšanai.

Sociālā dienesta
speciālisti nodrošināti
ar autotransportu, kad
tas nepieciešams
amata pienākumu
veikšanai.

Sniegtas atbildes uz
klientu sūdzībām un
sanāksmēs pārrunāti
klientu un speciālistu
ierosinājumi par
sociālā darba kvalitāti.
Plānotas un veiktas
Sociālā dienesta
sociālā darba
speciālistu klientu
apsekošanas klientu
dzīvesvietās, kā arī
operatīvāk veikta
klientu apsekošana
dzīvesvietās un
organizēts sociālais
darbs.

2016.gadā Sociālais dienests nav
saņēmis rakstiskas sūdzības no
klientiem.

Izmantojot Sociālā dienesta
transportlīdzekļus (divas
automašīnas – viena Lielvārdē,
otra Jumpravā), Sociālais
dienests operatīvi spējis veikt
sociālo darbu, apsekojis klientus
dzīves vietās, noformējot
Dzīvesvietas apsekošanas aktus:
Lielvārdē - 1355 klients;
Jumpravā - 237 klienti;
Lēdmanē - 1306 klienti
Lielvārdes novadā kopā –
1898 klienti (2016.g. – 1697
klienti, t.i. par 201 klienta
apsekošanu mazāk nekā
2017.g.).
2017.g. trīs Sociālā dienesta
aprūpētāji izmantoja
autotransportu klientu aprūpes
nodrošināšanai, bet statistika nav
fiksēta.

Nodrošināta iespēja
apmeklēt dažādas
institūcijas, kad tas
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2016.2018.g.

Iestādes
finansējums.

Iestādes
vadītājs.
Dienas
centra
vadītājs.
Sociālā
darba
speciālisti.
Pašvaldības
speciālisti.

nepieciešams amata
pienākumu veikšanai.

1.1.7. Nodrošināt
katru sociālo
darbinieku ar
kvalitatīvu
datortehniku,
printeri, skeneri un
kopētāju sociālā
darba
dokumentēšanai.

2017.gadā, izmantojot Sociālā
dienesta transportlīdzekļus, bija
iespējams nokļūt un risināt
sociālajā darbā nepieciešamos
jautājumus dažādās institūcijās,
piemēram, VDEĀK, SIVA,
ilgstošas aprūpes institūcijās
u.tml.
Nodrošināta operatīva Iegādāti nepieciešamie 2017.gadā Sociālā dienesta
informācijas aprite
datori, printeri,
sociālā darba speciālisti bija
starp sociālā darba
skeneri, kopētāji.
nodrošināti ar darbam
speciālistiem un
nepieciešamo datortehniku,
klientiem sociālā
skeneriem, kopētājiem u.c.
gadījuma risināšanai.
2017.gadā Sociālā dienesta
sociālajiem darbiniekiem:
Iespēju robežās klients
- Jumpravas pagastā iegādāts
tiek apkalpots
fotoaparāts (bērnu vasaras
pieņemšanas dienās,
nometnes darbības fiksēšanai);
neveidojot klientu
- Lielvārdē iegādāti jauni darba
pierakstu rindas.
krēsli daļai no darbiniekiem,
datori;

2016.2018.

Iestādes
finansējums.

Iestādes
vadītājs.
Dienas
centra
vadītājs.
Sociālā
darba
speciālisti.
Citi
speciālisti.

2016.2018.g.

Iestādes
finansējums.

Iestādes
vadītājs.

Sadarbībā ar ZZ Dats un Lielvārdes
pašvaldības datorspeciālistiem
pilnveidotas datorprogrammas
SOPA piedāvātās iespējas
informācijas uzskaitē, apkopošanā
un pārskatos.

Pilnveidotas
datorprogrammas
SOPA piedāvātās
iespējas informācijas
uzskaitē, apkopošanā
un pārskatos.
1.2 Uzlabot Sociālā dienesta administrēto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti.
1.2.1. Izstrādāt,
Izstrādāta, ieviesta un Vienu reizi gadā tiek
2017.gada decembra mēnesī
ieviest un pilnveidot pilnveidota kārtība,
novērtēta un analizēta daļēji jau apkopoti dažādu
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kārtību, kādā nosaka
Sociālā dienesta
administrēto sociālo
pakalpojumu un
sociālās palīdzības
kvalitāti.

kādā nosaka Sociālā
dienesta administrēto
sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības
kvalitāti.
Sociālais pakalpojums
un sociālā palīdzība
vērsta uz to, lai klients
saņemtu kvalitatīvus
sociālos pakalpojumus
un sociālo palīdzību.

sniegto sociālo
pakalpojumu un
sociālās palīdzības
kvalitāte (apkopoti
ataujas anketu
rezultāti u.c.).

aptauju anketu rezultāti par
2017.gadā veiktā sociālā darba
kvalitātes pārbaudes rezultātiem.

Sociālā dienesta
ziņojums par sociālā
darba kvalitātes
pārbaudes rezultātiem.

Par aptauju rezultātiem
2018.gada aprīlī/maijā tiks
informēti Sociālo un veselības
lietu komitejas deputāti,
analizējot sniegto sociālo
pakalpojumu un sociālās
palīdzības kvalitātes pārbaudes
rezultātus.

Dienas
centra
vadītājs.
Sociālā
darba
speciālisti.
Pašvaldības
speciālisti.

Analizēta un
nodrošināta sociālā
darba efektivitāte un
kvalitāte Sociālajā
dienestā.
2. Attīstīt un pilnveidot kvalitatīvus alternatīvos sociālos pakalpojumus personām ar garīga rakstura saslimšanām un funkcionāliem traucējumiem un
citiem Lielvārdes novada iedzīvotājiem, lai veicinātu viņu iekļaušanos sabiedrībā un attīstītu ģimeniskai videi pietuvinātus sociālos pakalpojumus.
2.1. Turpināt iesākto sociālo darbu un attīstīt jaunus alternatīvos sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar garīga
rakstura saslimšanām un funkcionāliem traucējumiem un citiem Lielvārdes novada iedzīvotājiem.
2.2. Attīstīt citus sociālos pakalpojumus.
2.1. Turpināt iesākto sociālo darbu un attīstīt jaunus alternatīvos sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar garīga
rakstura saslimšanām un funkcionāliem traucējumiem un citiem Lielvārdes novada iedzīvotājiem.
2.1.1. Izveidot
servisa dzīvokļus
klientiem ar
funkcionālajiem
traucējumiem un

Izveidots jauns
sociālais pakalpojums
personām, kurām ir
objektīvas grūtības
aprūpēt sevi vecuma

Samazinās vispārēja
tipa pansionātā
ievietoto personu
skaits.
Pieaug pakalpojumu

Salīdzinot ar 2015.g., 2016.,
2017.gadā pieaudzis pansionātos
ievietoto personu skaits:
Lielvārdē – 2015./2016.g. –
34/49/53 personas, skaitam
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2016.2018.g.

Iestādes
finansējums.
Fiziskas
personas
finansējums.

Iestādes
vadītājs.
Sociālā
darba
speciālisti,

veselības
problēmām.

2.1.2. Sociālo
dzīvokļu un/vai
sociālās mājas
nodrošinājums.

vai funkcionālo
traucējumu dēļ,
nodrošinot klientu
pamatvajadzības,
cenšoties nepazemināt
personas dzīves
kvalitāti.
Klients saņem
kvalitatīvu sociālo
pakalpojumu savā vai
tuvu savai
dzīvesvietai.
Attīstīts sociālo
dzīvokļu un/vai
sociālās mājas
nodrošinājums.

saņēmušo klientu
skaits.

palielinoties par 4 personām.

Veiktas klientu
aptaujas par
pakalpojuma kvalitāti.

2017.gadā veiktā anketēšana un
klientu aptauja ir uzsākta un tiks
pilnībā apkopota 2018.gada
aprīļa/maija mēnešos.

Pārbūvēti/atjaunoti
2017.gadā nav
esošie un izveidoti
pārbūvēti/atjaunoti esošie vai
jauni sociālie dzīvokļi. izveidoti jauni sociālie dzīvokļi.
2017.gadā sociālā dzīvokļa
statuss piešķirts vēl 2
pašvaldības īpašumā esošajiem
dzīvokļiem.
Veikti nelieli remontdarbi (krāna
nomaiņa u.tml.).
Piešķirti servisa
dzīvokļi personām ar
funkcionālajiem
traucējumiem

2017.gadā kopā servisa
dzīvokļos dzīvojušas 8 personas
ar funkcionālajiem
traucējumiem, šobrīd dzīvo 4
personas

Izveidota sociālā
māja.

2017.gadā sociālā māja nav
izveidota.
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2016.2018.g.

ES projektu
finansējums.

t.sk.,
sociālais
rehabilitētājs,
aprūpētāji.
Pašvaldības
speciālisti.

Pašvaldības
finansējums.
Fiziskas
personas
finansējums.
ES projektu
finansējums.

Pašvaldības
speciālisti,
t.sk.,
pagastu
vadītāji.
Sociāla
dienesta
vadītāja.

2.1.3. Ieviest aprūpe
mājās pakalpojumu
par maksu.

Paplašināta
aprūpējamo personu
mērķgrupa, kurai ir
objektīvas grūtības
sevi
aprūpēt.

Paplašināts un
pieaudzis aprūpējamo
personu skaits, kurām
ir objektīvas grūtības
sevi aprūpēt.

Sociālajā dienestā strādā trīs
2016.aprūpētājas, aprūpējamo personu 2018.g.
skaits, salīdzinot ar 2016.gadu,
2017.gadā ir palielinājies par 4
personām.
Pakalpojums tika nodrošināts:
Lielvārdē – 2015./2016./2017.g.
– 9/8 /12 pers.;
Jumpravā – 2015./2016./2017.g.
– 8/9/10 pers.;
Lēdmanē – 2015./2016./2017.g.
– 8/12/11 pers.;
Lielvārdes novadā kopā –
2015./2016./2017.g. –
25/29/33 pers.

Veikts sociālais darbs
ar klientiem, ar
kuriem risināti
jautājumi par aprūpi
mājās, noslēdzot
Uzņēmuma līgumus.

Slēgti pieci aprūpei mājās līgumi
ar tuviniekiem vai citām
personām par aprūpes mājās
nodrošināšanu
(2015./2016./2017.g.):
Lielvārdē – 2015./2016./2017.g.
– 4/4 /4 pers.;
Jumpravā – nav;
Lēdmanē –
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Fizisko
personu
maksājumi.
Pašvaldības
finansējums –
aprūpētājiem.

Iestādes
vadītājs.
Sociālā
darba
speciālisti,
t.sk.,
sociālais
rehabilitētājs,
aprūpētāji,
fiziskas
personas.

2015./2016.g./2017.g. –
1/1/2 pers.;
Lielvārdes novadā kopā –
2015./2016./2017.g. –
5/5/6 pers.
Sniegtas konsultācijas
par aprūpi mājās
pakalpojumu tā
pieejamību un iespēju
rast citus risinājumus
(aprūpe mājās, kad
tuvinieki maksā par
aprūpes pakalpojumu
u.tml.)

2016.gada decembra mēnesī
veikti grozījumi saistošajos
noteikumos, lai ieviestu aprūpe
mājās pakalpojumu par maksu.
2017.g. sniegtas konsultācijas
par aprūpi mājās pakalpojumu
pieejamību un iespēju rast citus
risinājumus:
Lielvārdē – 12 reizes
Jumpravā – 10 reizes;
Lēdmanē – 6 reizes;
Lielvārdes novadā kopā – 28
reizes.
Konsultāciju skaits Lielvārdes
novadā 2017.g. palielinājies par
13 konsultācijām vairāk nekā
2016.gadā (41 konsultācija bija).

2.1.4. Izveidot grupu
dzīvokļus/pusceļa
māju
deinstitucionalizācijas (DI) klientiem.

Attīstīti jauni sociālie
pakalpojumi - grupu
dzīvokļi/pusceļa māja.
Ieviests sabiedrībā
balstīts sociālās

Nodrošinātas
dzīvesvietas DI
klientiem grupu
dzīvokļos/pusceļa
mājā.

No 2016.gada oktobra mēneša ar 2017.Domes lēmumu Lēdmanes
2018.g.
pagastā apstiprināts viens servisa
dzīvoklis ar 6 istabām, kurās var
ievietot personas ar smagiem
funkcionāliem traucējumiem.
23

ES projektu
finansējums.
Pašvaldības
finansējums.

ES projektu
speciālisti.
Pašvaldības
speciālisti.
Iestādes
vadītājs.

aprūpes pakalpojums
personām ar garīga,
psihiska un
funkcionāla rakstura
traucējumiem.
Veikts sociālais darbs,
lai personas ar garīga
rakstura un
funkcionāliem
traucējumiem
integrētu sabiedrībā.

Servisa dzīvoklī uz 2016.gada
31.decembri dzīvoja 6 personas.
2017.gadā kopā servisa dzīvoklī
dzīvojušas 8 personas ar
funkcionālajiem traucējumiem,
šobrīd dzīvo 5 personas, t.i., par
1 personu mazāk nekā
2016.gadā.
Samazinās personu
skaits, kuras ievietotas
un uzturas ilgstošas
aprūpes institūcijās no
Lielvārdes novada.

2017.gadā nav izveidoti grupu
dzīvokļi/pusceļa mājas DI
klientiem, Lielvārdes novadā
šāds pakalpojums vēl nav
attīstīts un pieejams.
Nesamazinās personu skaits,
kuras ievieto ilgstošas aprūpes
institūcijās no Lielvārdes
novada.
2017.gadā ar garīga rakstura
traucējumiem (GRT) aktīvi
apmeklēja Dienas centrā
Lielvārdē organizētās nodarbības
un izmantoja dažādus
pakalpojumus:

Palielinājies
sabiedrībā integrēto
personu skaits.

no Jumpravas pagasta – 3
personas;
no Lēdmanes pagasta - 3
personas;
no Lielvārdes - 9 personas;
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Sociālā
darba
speciālisti,
t.sk.,
sociālais
rehabilitētāj
s,
aprūpētāji.

2.1.5. Attīstīt
īslaicīgu atelpas
brīža sociālo
pakalpojumu
ģimenēm, kuras
audzina bērnu,
kuram noteikta
invaliditāte, kā arī
citām personām,
kurām minētais
pakalpojums
nepieciešams,
pamatojoties uz
tuvinieku veselības
problēmām.

Nodrošināti īslaicīgi
atelpas brīža
pakalpojumi
personām, kurām tas
nepieciešams,
pamatojoties uz
tuvinieku veselības
problēmām.

Kopā Lielvārdes novadā – 15
personas.
Tāpat kā 2016.gadā arī
2017.gadā Sociālais dienests DI
projekta ietvaros strādāja, veicot
sociālo darbu ar vecākiem un
viņu bērniem, kuriem noteikta
invaliditāte un ir funkcionālie
traucējumi (FT), kā arī notika
sociālais darbs ar pieaugušajām
personām ar garīga rakstura
traucējumiem (GRT).

Attīstīts īslaicīgs
atelpas brīža
pakalpojums
ģimenēm, kurās augs
bērns, kuram noteikta
invaliditāte.

2016.g.. tika veikts un arī
2017.g. tika turpināts sociālais
darbs ar vecākiem.
2016.g. aizpildīti 26 bērnu
vecāku iesniegumi ar vēlmi
piedalīties DI projektā. Tā
ietvaros notika bērnu izvērtēšana
un atbalsta sociālo rehabilitācijas
plānu izstrāde.
Projekta ietvaros būs iespēja
bērnu ar invaliditāti vecākiem
saņemt īslaicīgus atelpas brīža
pakalpojumus.

Attīstīts īslaicīgs
atelpas brīža
pakalpojums
personām, kurām ir
tuvinieki ar veselības
problēmām.

2017.gadā tika attīstīts īslaicīgs
atelpas brīža pakalpojums, kuru
DI projekta ietvaros saņēma
viena ģimene divas reizes.
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2016.2018.g.

ES projektu
finansējums.
Pašvaldības
finansējums.
Iestādes
finansējums.

ES projektu
speciālisti.
Iestādes
vadītājs.
Dienas
centra
vadītājs.
Sociālā
darba
speciālisti,
t.sk.,
sociālais
rehabilitētājs,
aprūpētāji.
Pašvaldības
speciālisti.

Kā arī vēl netika attīstīts ne
2016.gadā, ne arī 2017.gadā
pieaugušajām personām ar GRT
sociālais pakalpojums DI
projekta ietvaros.
2016.g. sociālie darbinieki,
vienojoties ar personām ar GRT,
sastādījuši 25 sociālās
rehabilitācijas plānus.
Minētajam pakalpojumam
2017.g. kopā pieteikti 40 bērni
un 25 pieaugušās personas, bet
izvērtēti 35 bērni un 22
pieaugušās personas.

2.1.6. Autotransporta
pakalpojuma
nodrošinājums
Sociālā dienesta
darba organizēšanai
Sociālā dienesta
klientiem.

Atbilstoši spēkā
esošajiem
normatīvajiem aktiem,
veselības problēmu
risināšanai, klienti
saņem bezmaksas
autotransporta
pakalpojumus.

Labklājības ministrija projekta
ietvaros 2017.gadā strādāja pie
iepirkuma procedūras.
Salīdzinot ar 2016.gadu, klientu
skaits ir palielinājies par 13
personām, kuriem bija
nepieciešams bezmaksas
autotransporta pakalpojums.
2017.gadā to izmantoja:
Lielvārdē – 8 pers.
Jumpravā – 1 pers.;
Lēdmanē – 8 pers.;
Lielvārdes novadā kopā -.13
pers.

Palielinājies klientu
skaits, kuriem
nepieciešams
bezmaksas
autotransporta
pakalpojums.

Atbilstoši spēkā
esošajiem
normatīvajiem aktiem,
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2016.2018.g.

ES projektu
finansējums.
Pašvaldības
finansējums.
Iestādes
finansējums.

ES projektu
speciālisti.
Pašvaldības
speciālisti.
Iestādes
vadītājs.
Dienas
centra
vadītājs.
Sociālā
darba
speciālisti,

klientiem nodrošināta
iespēja saņemt
autotransporta
pakalpojumus par
maksu.

2.1.7. Nodrošināt
telpas un organizēt
sociālo prasmju un
iemaņu apgūšanu
jaunajām māmiņām,
ģimenēm ar bērniem,
personām, kurām
noteikta invaliditāte,
bērniem pēc
ārpusģimenes
aprūpes izbeigšanās,
ģimenēm ar bērniem
no sociālā riska
ģimenēm un citiem
Sociālā dienesta
klientiem un klientu
grupām.

Nodrošināti esošie un
attīstīti jauni sociālās
rehabilitācijas
pakalpojumi dažādām
mērķgrupām.
Izremontētas telpas un
izveidotas Dienas
centra filiāles
Lielvārdes novada
Jumpravas un
Lēdmanes pagastos.

Nodrošināta iespēja
saņemt autotransporta
pakalpojumu
klientiem, kuri
pārvietojas
ratiņkrēslos.

SD rīcībā ir specializētais
autotransports, kuru var izmantot
arī klienti ratiņkrēslā.
Šo pakalpojumu 2017.gadā,
tāpat kā 2016.gadā visvairāk
izmantoja Dienas centra klienti,
lai ierastos uz Dienas centra
organizētajām nodarbībām.
2017.gadā šo pakalpojumu
saņēmušas 10 personas,
apmeklējot 38 nodarbības
(2016.g. - 8 personas,
apmeklējot 36 nodarbības), kā
arī, dodoties uz VDĀEK u.tml.
Nav.

Atjaunota ēka Ceriņu
ielā 2a, Jumpravas
pagastā, Lielvārdes
novadā.
Izveidotas Dienas
centra filiāles
Jumpravas un
Lēdmanes pagastos.

Nav.

Atjaunots jumta
segums Dienas centrā
Lielvārdē katlu mājai.

2017.gadā Dienas centra otrajā
stāvā atjaunots jumta segums
katlu mājai, kā arī atjaunota
dušas telpa.

Turpinās un
pilnveidots sociālais
darbs sociālo
pakalpojumu

2017.gadā veikts kosmētiskais
remonts sociālā dienesta telpās
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t.sk.,
sociālais
rehabilitētāj
s,
aprūpētāji.

2016.2018.g.

Pašvaldības
finansējums.
Iestādes
finansējums.

Iestādes
vadītājs.
Dienas
centra
vadītājs.
Sociālā
darba
speciālisti,
t.sk.,
sociālie
darbinieki
darbam ar
ģimenēm un
bērniem,
sociālais
rehabilitētāj
s,

sniegšanā Dienas
centrā Lielvārdē.
Apzinātas ģimenes un
notikušas dzīves
prasmju apgūšanas
nodarbības personām
no jaunajām ģimenēm
un riska ģimenēm.
Attīstītas un
izveidotas jaunas
atbalsta vai
pašpalīdzības grupas.
Klientam atbilstoši
viņu individuālajām
vajadzībām izveidota
psiholoģiskās u.c.
speciālistu palīdzības
komanda, lai sniegtu
sociālos pakalpojumus
individuāli un
dažādām sociālajām
grupām.

Jumpravas pagastā.
Attīstītas jaunas
sociālā darba metodes,
izstrādāti nodarbību
plāni, sociālā darba
metodes, kas
dokumentētas klientu
lietās.
Organizētas
apmācības personām
ar speciālām
vajadzībām,
personām, kurām ir
izveidojusies atkarība
no dažādām vielām,
vardarbībā cietušajām
personām un
personām pēc soda
izciešanas u.c.

Mazinās un/vai
novērstas negatīvās
sekas, kas radušās
Sociālā dienesta
klientiem
invaliditātes,
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2017.g. organizēta sociālo
prasmju un iemaņu apgūšana
Sociālā dienesta klientiem,
pielietojot sekojošas sociālā
darba metodes:
Jumpravas un Lēdmanes sociālie
darbinieki:
 2017.g. novembrī
organizētas lekcijas
“Motivācija mācīties”
skolas vecuma bērniem
(Jumpravas v-sk. un
Jumpravas
Internātpamatskolā);
 bērnu ar uzvedības
traucējumiem
integrēšana sabiedrībā
(2017.gada jūnijā bērnu
vasaras nometne ”Zaļā
Jumprava”) u.c.;
Lielvārdes sociālā darba
speciālisti:
 metode „Kas ir tavā
emociju traukā?”;
 bērnu vasaras nometne
„Zaļā cepure”;
 nepabeigto teikumu
metode bērniem
„Svarīgākais manā

aprūpētāji.

darbnespējas, brīvības
atņemšanas, soda
izciešanas, atkarības,
vardarbības vai citu
faktoru dēļ.

ģimenē” u.c.;
Lielvārdē – Dienas aprūpes
centrā 2017.g. bija pieejamas
interešu nodarbības personām ar
garīga rakstura traucējumiem,
atkarībām, senioriem, bērniem
u.c.
Ģimenes asistenta pakalpojums
nebija pieejams, šo pienākumus
savu iespēju robežās, veica trīs
sociālie darbinieki darbam ar
ģimenēm un bērniem.
Sociālā dienesta trīs aprūpētāji
apmeklēja izglītojošus kursus,
kas bija noderīgi aprūpes mājā
darbā.

Apmācīti: asistenti,
aprūpētāji.

Nodrošināta
individuāla vai
izveidotas jaunas
atbalsta grupas
dažādām sociālā riska
personām, piesaistot
profesionālus
vadītājus.

Asistentiem personām ar
invaliditāti semināri netika
organizēti, tāpēc nebija iespēja
papildināt savas zināšanas. Un
prasmes.
Lēdmanē – 2017.gada oktobrī
organizēts lekciju kurss
vecākiem pozitīvās audzināšanas
metodes „Bez pēriena”.
Notikušas arī cita veida
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nodarbības, tās šeit visas netiek
uzskaitītas.
Apzināta un fiksēta statistika par
2017.g. nodarbībās iesaistītajām
klientiem:
no Lielvārdes - 409 klienti;
no Jumpravas - 19 klienti;
no Lēdmanes – 12 klienti;
Lielvārdes novadā kopā:
440 klienti.
Salīdzinoši ar 2016.g. klientu
skaits 2017.g. kopumā pieaudzis
par 10 klientiem.

Apzināta un fiksēta
statistika par
nodarbībās
iesaistītajām
klientiem.

2017.g. divi aprūpētāji izgājuši
apmācību kursus.
Sociālā dienesta sociālie
darbinieki konsultējuši klientus
par asistenta pienākumu
veikšanu.
2017.g. Dienas centrs
nodrošinājis klientiem
individuālus psihologa
pakalpojumus 57 personām.
Dienas centrā 2017.g. izveidotas
2 jaunas atbalsta grupas
dažādām sociālā riska personām,
piesaistot brīvprātīgos
30

darbiniekus - vadītājus- Alanon
grupa līdzatkarīgajiem, AA
grupa anonīmajiem
alkoholiķiem. Grupu darbībā
iesaistās vidēji 5-7 dalībnieki
katrā grupām, tiekoties1x reizi
mēnesī, grupas darbība uzsākta
no 2017.gada septembra mēneša.
Fiksētas nodarbībās iesaistījušos
personu atsauksmes par
nodarbībām, kad klienti
minējuši, piemēram, ka
ir bijusi iespēja apgūt jaunas
zināšanas, iemaņas, kā arī klienti
ir priecīgi, ka viņiem bijusi
iespēja kontaktēties ar citiem
cilvēkiem, viņi Dienas centra
nodarbībās jutušies mājīgi un
labi u.tml.

Fiksētas nodarbībās
iesaistījušos personu
atsauksmes par
nodarbībām.

Veikts risku
izvērtējums atsevišķās
ģimenēs.
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Izvērtēti riski ģimenēs ar
bērniem:
Lielvārdē – 18 ģim.
(27 riska izvērtējumi);
Jumpravā – 21 ģim.
(18 riska izvērt.);
Lēdmanē – 14 ģim.
(13 riska izvērt.);
Lielvārdes novadā kopā 2017.g.
–
53 ģim.

(58 riska izvērt.).
(2016.g. – 89 ģim.
(69 risku izvērt.).
Sociālais dienests tikai mutiski
saņēmis pozitīvas iedzīvotāju
atsauksmes par organizēto darbu
individuāli ar klientu vai
organizēto grupu darbu.

2.1.8. Attīstīt
dažādus individuālus
un/vai atbalsta grupu
sociālos
pakalpojumus no
vardarbības
cietušajām
personām, personām
ar atkarību
problēmām un
līdzatkarīgajiem,
pirmspensijas
vecuma personām,
personām, kuras
aprūpē savus
tuviniekus u.c.

Mazinās un/vai
novērstas negatīvās
sekas, kas radušās
Sociālā dienesta
klientiem
invaliditātes,
darbnespējas, brīvības
atņemšanas, soda
izciešanas, atkarības,
vardarbības vai citu
faktoru dēļ.

Apzinātas dalībnieku
atsauksmes pēc grupu
nodarbībām.

Sociālo pakalpojumu
nodarbībās iesaistīti
dažādi klienti no
dažādām
mērķgrupām.

Dienas centrā, sniedzot sociālos
pakalpojumus, nodarbībās bija
iesaistīti dažādi klienti no
dažādām mērķgrupām, 440
personas.

2.1.9. Attīstīt
ģimenes asistenta
pakalpojumu Sociālā
dienesta klientiem
un ģimenēm, kurās
aug bērni.

Ar klientiem un
ģimenēm strādā
Sociālā dienesta
sociālā darba
speciālisti un asistenti,
lai nodrošinātu
kvalitatīvu asistenta
pakalpojumu.

Klienti apguvuši
dažādas iemaņas un
prasmes.

Nav attīstīts šāds pakalpojums –
ģimenes asistenti, sociālās
iemaņas ikdienā sociālā riska
ģimenēm ar bērniem skaidro un
māca sociālie darbinieki darbam
ar ģimenēm un bērniem, kā arī
to veic Dienas centra speciālisti,
organizējot dažādas nodarbības.

Samazinājies no
ģimenēm izņemto
bērnu skaits.

Apzināts ģimeņu
skaits, kas izmanto
ģimeņu asistenta

Nav apkopota statistika par
ģimenēm, kuras varētu izmantot
ģimeņu asistenta pakalpojumus.
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2016.2018.g.

Pašvaldības
finansējums.
Iestādes
finansējums.

2017.2018.g.

Pašvaldības
finansējums.
Iestādes
finansējums.

Iestādes
vadītājs.
Dienas
centra
vadītājs.
Sociālā
darba
speciālisti,
t.sk.,
sociālie
darbinieki
darbam ar
ģimenēm un
bērniem,
sociālais
rehabilitēt.,
aprūpētāji.
Iestādes
vadītājs.
Dienas
centra
vadītājs.
Sociālā
darba
speciālisti,
t.sk.,
sociālie
darbinieki
darbam ar

pakalpojumus.

Pārsvarā tās varētu būt aktīvās
risku ģimenes ar bērniem, ar
kurām jau šobrīd notiek sociālais
darbs.

Palielinājies bērnu
skaits no sociālā riska
ģimenēm, kuri turpina
dzīvot kopā ar
vecākiem.

Caurlūkojot statistiku ar
2016.gadu, 2017.gadā statistika
ievērojami ir palielinājusies, jo
Lielvārdes novada bāriņtiesai
bija nācies izņemt no ģimenēm
par 14 bērniem vairāk nekā
2016.gadā.

ģimenēm un
bērniem.

2017.gadā no ģimenēm izņemti:
Lielvārdē - 18 bērni;
Jumpravas - nebija;
Lēdmanē – nebija.
2016.gadā no ģimenēm izņemti:
Lielvārdē - 4 bērni;
Jumpravas - nebija;
Lēdmanē – nebija.
2015.gadā no ģimenēm izņemti
bērni:
Lielvārdē – 9 bērni;
Jumpravā – 4;
Lēdmanē: nebija.

2.1.10. Apzināt un

2017.gadā atjaunotas aizgādības
tiesības par 4 bērnam Lielvārdē.
2017.gadā Lielvārdes novadā

Ar ģimenēm strādājuši Apzināts personu
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2016.-

Valsts

Iestādes

paplašināt asistenta
pakalpojumus
personām ar
funkcionāliem
traucējumiem,
garīgās un psihiskās
veselības
traucējumiem.

Sociālā dienesta
sociālie darbinieki
sadarbībā ar ģimeņu
asistentiem.
Samazinājies ilgstošas
aprūpes institūcijās
ievietoto personu
skaits.

skaits ar
funkcionāliem
traucējumiem un
personu ar garīgās,
psihiskās veselības
traucējumiem, kas
izmanto asistenta
pakalpojumus.

Palielinājies personu
skaits, kuras
iekļāvušas sociālajā
vidē un sabiedriskajā
dzīvē.

Apmācīti mentori un
sociālie darbinieki,
attīstīts sociālais
pakalpojums
personām ar garīga,

2018.g.

finansējums.
Iestādes
finansējums.

vadītājs.
Dienas
centra
vadītājs.
Sociālā
darba
speciālisti,
t.sk.,
sociālais
rehabilitētāj
s.

2017.2018.g.

ES projektu
finansējums.

Iestādes
vadītājs.
Dienas
centra
vadītājs.

Lielvārdes novadā kopā 15
personas (Lielvārdē - 5;
Jumpravā - 7; Lēdmanē - 3) ar
garīgās, psihiskās veselības
traucējumiem, t.i., par 4 pers.
vairāk nekā 2016.g.;
Lielvārdes novadā kopā 38
personas (Lielvārdē - 14;
Jumpravā - 6; Lēdmanē - 18) ar
funkcionāliem traucējumiem,
kas izmanto asistenta
pakalpojumus, t.i., par 10 pers.
vairāk nekā 2016.g.

Uzlabojusies personu
ar funkcionāliem,
garīgās un psihiskās
veselības
traucējumiem dzīves
kvalitāte.

2.1.11. Apmācīt
mentorus un sociālos
darbiniekus darbam
ar personām ar
garīgām, psihiskām

kopā reģistrētas:

Apzināts personu
skaits un sniegts
sociālais pakalpojums
personām, kurām
nepieciešams sociālais
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Visas Lielvārdes novadā
2017.gadā asistentu
pakalpojumus saņēmušās 46
(Lielvārdē- 19, Jumpravā – 9;
Lēdmanē – 18) personas tika
integrētas un iesaistītas sociālajā
vidē un sabiedriskajā dzīvē,
uzlabojot viņu dzīves kvalitāti,
t.i., par 12 personām vairāk nekā
2016.g.
2017.gadā:
 apzinātas pieaugušās
personas, kurām
nepieciešami sociālie
pakalpojumi DI projekta

problēmām un
personas ar
funkcionāliem
traucējumiem – no
DI projekta
mērķgrupas.

psihiska rakstura
problēmām un
personām ar
funkcionāliem
traucējumiem.

pakalpojums pēc
pārcelšanās no
ilgstošas aprūpes
institūcijas uz dzīvi
Lielvārdes novadā.

Sociālā
darba
speciālisti,
t.sk.,
mentori,
sociālais
rehabilitētāj
s,
aprūpētāji.

ietvaros:
Lielvārdē – 22 pers.;
Jumpravā – 4 pers.;
Lēdmanē – 2 pers.;
Lielvārdes novadā kopā –
28pers.;
 apzināti bērni ar
funkcionāliem
traucējumiem
pakalpojuma saņemšanai
DI projekta ietvaros:
Lielvārdē – 18 bērniem;
Jumpravā – 10 bērniem;
Lēdmanē – 8 bērniem;
Lielvārdes novadā kopā – 36
bērniem.
Saraksti nosūtīti turpmākai DI
projekta īstenošanai.

Celta sociālo
darbinieku
kvalifikācija.

2.1.12. Piedalīties
deinstitucionalizāci-

Līdzdarbība Rīgas
plānošanas reģiona DI

2017.gadā DI projekta ietvaros
mentoru apmācības vēl nenotika.
Sociālie darbinieki paaugstināja
savu kvalifikāciju, piedaloties
dažādās apmācībās, reģionālajos
semināros, kurās iegūtas
zināšanas par sociālā
pakalpojuma attīstīšanu DI
projekta ietvaros personām ar
GRT.
2017.gadā DI projekta ietvaros
2016.veikts sociālais darbs ar DI
2018.g.

Apzināts
specializētajās
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ES projektu
finansējums.

Iestādes
vadītājs.

jas (DI) plāna
īstenošanā par
sabiedrībā balstītu
sociālo pakalpojumu
attīstību Lielvārdes
novadā, iespēju
robežās piesaistīt ES
Eiropas Sociālā
fonda finansējumu
sociālo pakalpojumu
attīstībai Lielvārdes
novadā.

plāna īstenošanā.
Plānota un notiek
jaunu sociālo
pakalpojumu attīstība
personām ar garīga,
psihiska rakstura un
funkcionāliem
traucējumiem.

darbnīcās iesaistīto
personu skaits un
apkopota statistika.

projektā plānotajām un
piesaistītajām personām,
noformēta nepieciešamā
dokumentācija, izveidoti klientu
saraksti, uzsākta sociālo
rehabilitācijas plānu sastādīšana
šiem klientiem.
2017.gadā vēl izveidojies
precīzāks saraksts par
nepieciešamajiem sociālajiem
pakalpojumiem, jo notika
klientu izvērtēšana, bet
pakalpojumi netika sniegti, kā
arī projektā vēl daudz
neskaidrību Rīgas reģiona
līmenī.

Veikts sociālais darbs
pēc izstrādātiem
individuāliem plāniem
atsevišķiem klientiem
vai klientu grupām
sociālo problēmu
mazināšanai.
Personas ar garīga,
Izveidotas
psihiska rakstura un
specializētās darbnīcas funkcionāliem
personām ar garīga,
traucējumiem
psihiska rakstura
iesaistījušās un
problēmām un
integrējušās
personām ar
sabiedrībā.
funkcionāliem
traucējumiem – DI
Turpinās uzsāktais
projekta mērķgrupai
sociālais darbs
u.c. Lielvārdes novada individuāli un ar
personām.
mērķgrupām.
Nodrošinātas
nodarbības, dažādu

2017.gadā trīs personas no
Jumpravas pagasta un trīs
personas no Lēdmanes pagasta
ar GRT aktīvi apmeklēja DC
nodarbības un izmantoja
piedāvātos pakalpojumus.

Dienas centrs 2017.gadā
turpināja darbu ar divām
mērķgrupām – personām ar
GRT(15 pers.) un personām pēc
pārciesta insulta (9 pers.).

Apzināts un fiksēts

Notiek pakāpenisks darbs pie DI
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Pašvaldības
finansējums.
Iestādes
finansējums.

Dienas
centra
vadītājs.
Sociālā
darba
speciālisti,
t.sk.,
sociālais
rehabilitētāj
s,
aprūpētāji.

2.1.13. Attīstīt krīzes
centra/patversmes
vai krīzes dzīvokļa
pakalpojumu
ģimenēm ar bērniem,
atbalstot ģimenes un
citus Lielvārdes
novada iedzīvotājus

amatu prasmju apguve
un saturīga brīvā laika
pavadīšana personām
ar garīga, psihiska
rakstura traucējumiem
un personām ar
funkcionāliem
traucējumiem – DI
projekta mērķgrupai
u.c. Lielvārdes novada
personām.

personu skaits, kuri
saņems sabiedrībā
balstītus sociālos
pakalpojumus.

projekta, Dienas centrs
2017.gadā klientiem
nodrošinājis dažādus sociālos
pakalpojumus gan individuāli,
gan konkrētām mērķgrupām.
2017.gadā kopā Dienas centru
apmeklējušas 23 pieaugušās
personas.

Fiksētas klientu
atsauksmes par
pakalpojumu saturu
un kvalitāti.

Izveidots krīzes
centrs/patversme vai
krīzes dzīvokļa
pakalpojums ģimenēm
ar bērniem.

Izveidots krīzes
centrs/patversme vai
krīzes dzīvoklis
ģimenēm ar bērniem.

Izvērtējot klientus DI projekta
ietvaros, Dienas centrs fiksēji
klientu atsauksmes par
gaidāmajiem pakalpojumiem DI
projekta ietvaros, piemēram,
sekojošas klientu atsauksmes:
“ar nepacietību gaidām jaunus
pakalpojumus”, “gribam strādāt
un nopelnīt savu naudu”,
“iemācīties kaut ko jaunu”,
”saņemt atbalstu” utt.
Valsts mērogā joprojām vēl nav
izveidots DI plāns, tāpēc
darbiniekiem ir problemātiski
plānot jaunos pakalpojumus.
Krīzes centra/patversmes vai
krīzes dzīvokļa izveide
2017.gadā netika uzsākta.
2017.gadā Sociālais dienests
krīzes situācijās nonākušām
ģimenēm ar bērniem izmantoja
valsts piedāvātos bezmaksas

Personām individuāli
un dažādām interešu
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2018.g.

Pašvaldības
finansējums.
Iestādes
finansējums.
ES projektu
finansējums.

Pašvaldības
speciālisti.
Iestādes
vadītājs.
Dienas
centra
vadītājs.
ES projekta

dažādās krīzes
situācijās.

grupām krīzes
situācijās tiek
piedāvāti profesionāli
speciālistu
pakalpojumi.

pakalpojumus.
Nodrošināta
bezmaksas
psiholoģiskā palīdzība
vecākiem un bērniem
sociālo gadījumu
risināšanai.

Lielvārdes novada Dienas centrā
2017.gadā bija iespēja apmeklēt
bezmaksas psihologa
konsultācijas bērniem un
pieaugušām personām.
Visās Lielvārdes novada
izglītības iestādēs 2017.gadā bija
pieejamas bezmaksas psihologa
konsultācijas.
Lēdmanes pagasta pārvaldē visu
2017.gadu vienu reizi nedēļā
klienti varēja saņemt Sociālā
dienesta psihologa bezmaksas
konsultācijas.

Nodrošināta
individuāla un
interešu grupām
dažādu speciālistu
palīdzība sociālās
spriedzes
mazināšanai.

Dienas centrs, kā arī, savu
iespēju robežās, Jumpravas un
Lēdmanes pagasta sociālie
darbinieki 2017.gadā
nodrošināja individuālu un
interešu grupām atbilstošu
dažādu speciālistu palīdzību
sociālās spriedzes mazināšanai,
piemēram, Dienas centrs
2017.gadā plānoja darbu un
sastādīja darba plānu katram
mēnesim, paredzot dažādas
nodarbības dažādām interešu
grupām, kā arī individuāli
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speciālisti.
Citi
speciālisti.

katram klientam.
Apzināts pakalpojumu
saņēmušo skaits.

Nav precīzi apzināts
pakalpojumu saņēmušo kopējais
skaits 2017.g. Lielvārdes
novadā.
2017.gadā netika tērēti
Lielvārdes pašvaldības finanšu
līdzekļi, lai sniegtu
pakalpojumus krīzes situācijā
nonākušām ģimenēm ar
bērniem, jo tika izmantoti valsts
finansētie pakalpojumi.
2017.gadā:
Lielvārdē – 6 bērni (2016.g. – 4
bērni) izmantoja Valsts
apmaksāto psihologu palīdzību;
Jumpravā - 2 bērni saņēma
valsts apmaksātu sociālo
rehabilitāciju kā vardarbībā
cietušie bērni, un 1 pieaugusī
persona saņēma valsts
apmaksāto sociālo rehabilitāciju
kā vardarbībā cietusī persona;
Lēdmanē – tādu gadījumu
nebija;
2017.g. valsts apmaksātus
pakalpojumus krīzes situācijā
Lielvārdes novadā kopā
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2.1.14. Bērnu un
jauniešu brīvā laika
pasākumu plānošana
un organizēšana.

Plānoti un organizēti
pasākumi bērnu un
jauniešu no mācībām
brīvā laika
pavadīšanai.

izmantoja: 2 ģimenes (2016.g. –
3 ģimenes; 2015.g. – 6
ģimenes).
2017.gadā Lielvārdes novadā
2016.tika plānotas un organizētas
2018.g.
divas bērnu vasaras
nometnes - “Zaļā cepure” Lielvārdē - piedalījās 50 bērni
un ”Zaļā Jumprava” – Jumpravāpiedalījās 30 bērni.
Bērnu vasaras nometnēs
Lielvārdes novadā kopā
piedalījās 82 bērni (2016.g. – 82
bērni).

Plānota, izstrādāta
programma un
novadītas bērnu
vasaras nometnes.

Organizēti un notikuši
plānoti pasākumi
skolēniem no
mācībām brīvajā laikā.

2.1.15. Paplašināt
darbu ar bērniem un
jauniešiem, mazinot
sociālo risku
ietekmi, veicinot
bērnu un jauniešu
attīstības un

Plānots un veikts
sociālais darbs,
pielietojot dažādas
sociālā darba metodes
individuāli un grupu
darbā ar bērniem un
jauniešiem.

Apzināts, kā arī
samazinājies bērnu un
jauniešu skaits, kuri
bija Sociālā dienesta
redzeslokā kā sociālā
riska personas.
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Iestādes
finansējums.

Iestādes
vadītājs.
Dienas
centra
vadītājs.
Sociālā
darba
speciālisti,
t.sk. sociālie
darbinieki
darbam ar
ģimenēm un
bērniem.
Pašvaldības
speciālisti.

Iestādes
finansējums.

Iestādes
vadītājs.
Dienas
centra
vadītājs.
Sociālā
darba

2017.gada 15.decembrī 35
novada bērni tika aizvesti uz
Latvijas Samariešu apvienības
Labdarības pasākumu atpūtas
centrā “Lido”.
2017.gada nogalē 120 novada
bērniem tika sagādātas dāvanas
ar "Laimas labdarības namiņa”
akcijas palīdzību.
Bērnu skaitam, kuri nonākuši
Nepilngadīgo lietu inspekcijas
uzskaitē, kopumā ir tendence
samazināties, to var secināt pēc
tā, ka no augšminētajām
iestādēm tiek saņemtas aizvien
retāk šādas informatīvas

2016.2018.g.

uzvedības
korekcijas.

2.1.16. Uzsākt darbu
ar vardarbībā
cietušām
pieaugušajām
personām un
vardarbības
veicējiem.

Bērni un jaunieši
apguvuši dažādas
iemaņas un prasmes,
mazinās iespējamais
sociālais risks bērnu
un jauniešu vidū.

Pilnveidots un attīstīts
sociālā darba
pakalpojums
mērķgrupai vardarbībā cietušajām
personām un
vardarbības veicējiem.

vēstules, kad tādos gadījumos
tiek uzsākts sociālais darbs.
Statistika ir neliela, tāpēc tā nav
precīzi fiksēta.
Apzināts bērnu un
jauniešu skaits, kuri
sekmīgāk turpina
mācības, aktīvāk
iesaistījušies
sabiedriskajā dzīvē,
mainījuši savus
uzskatus u.tml.

Sociālā dienesta sociālie
darbinieki ar ģimenēm u
bērniem, sadarbojoties ar
pašvaldības sociālajiem
pedagogiem, veikuši 2017.g.
sociālo darbu, lai palielinātu
bērnu un jauniešu skaitu, kuri
sekmīgāk turpina mācības,
aktīvāk iesaistījušies
sabiedriskajā dzīvē, mainījuši
savus uzskatus u.tml. Statistika
ir mainīga.
2017.g. notikušas 12
stapinstitūciju sēdes, kurā
izskatīti jautājumi par ģimenēm
un bērniem.
2017.gadā nebija neviena
persona, kura būtu saņēmusi
sociālo pakalpojumu, kā
vardarbībā cietušās pilngadīgās
personas valsts institūcijā.

Apzināts personu
skaits, kas
saņem sociālos
pakalpojumus.
Attīstīts jauns sociālā
darba pakalpojums –
vardarbības veicējiem.
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Sociālajā dienestā 2017.gadā nav
attīstīts pakalpojums vardarbības
veicējiem, jo nebija šāds
pieprasījums, risināmie
gadījumi.

speciālisti.
Pašvaldības
speciālisti.

2016.2018.g.

Iestādes
finansējums.

Iestādes
vadītājs.
Dienas
centra
vadītājs.
Sociālā
darba
speciālisti,
t.sk.,
sociālie
darbinieki

LR spēkā esošie normatīvie akti
paredz klientiem iespējas,
izmantot valsts piedāvātos
pakalpojumus vardarbības
veicējiem.

darbam ar
ģimenēm un
bērniem.
Pašvaldības
speciālisti.

2.2. Attīstīt citus sociālos pakalpojumus.
2.2.1. Nodrošināt
Lielvārdes novada
iedzīvotājiem, kuri
dzīvo
nelabiekārtotos
dzīvokļos, iespēju
nomazgāties un
izmazgāt veļu.

Nodrošināta
iedzīvotājiem, kuri
dzīvo nelabiekārtots
dzīvokļos, iespēja
nomazgāties un
izmazgāt veļu –
Lielvārdē, Jumpravā
un Lēdmanē.

Dienas centra filiālē
Jumpravas pagastā
nodrošināta
iedzīvotājiem iespēja
apmeklēt dušu un
izmazgāt veļu.

Jumpravas pagastā nav realizēts
projekts par DC filiāles izveidi,
bet DI projekta ietvaros nākotnē
ir mērķis izveidot līdzvērtīgu
pakalpojumu kā Lielvārdē.
Joprojām aprūpētāja klientiem
palīdz nokļūt Dienas centrā uz
dušu, kā arī ir iespēja izmazgāt
veļu Dienas centrā Lielvārdē.

Lēdmanes pagastā
pilnveidots dušas un
veļas mazgāšanas
pakalpojums.

Nav pilnveidots, bet
pakalpojums ir pieejams.

Fiksēts higiēnas
centru apmeklētāju
skaits.

Sociālā dienesta aprūpētāja
Jumpravas pagastā 2017.gadā uz
Lielvārdes Dienas centru
izmantot dušas pakalpojumus un
veļas mazgāšanu, regulāri vedusi
4 personas (2016.g. – 4
personas).
Lēdmanē šo pakalpojumu
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2016.2018.g.

Pašvaldības
finansējums.
Iestādes
finansējums.

Iestādes
vadītājs.
Dienas
centra
vadītājs.
Sociālā
darba
speciālisti.

2.2.2. Nodrošināt
sociālos
pakalpojumus
vientuļajiem
pensionāriem un
personām, kurām
noteikta invaliditāte.

Veikti preventīvi un
atbalsta pasākumi, lai
uzlabotu dzīves
kvalitāti vientuļajiem
pensionāriem un
personām, kurām
noteikta invaliditāte.

izmantojušas 23 personas, t.i.,
par 3 pers. vairāk nekā 2016.g.
Pamatojoties uz klientu
ieinteresētību, saņemot
saistošajos noteikumos noteikto
vienreizējo sociālo pabalstu
60,00 EUR budžeta gadā,
personām ar I un II grupas
invaliditāti un bērniem, kuriem
noteikta invaliditāte, ir
pilnveidota un precizēta esošā
datu bāze 2017.gadā.
Lielvārdē – I gr. un II gr. un
bērni ar invaliditāti (270 pers.);
Jumpravā – I gr. un II gr. un
bērni ar invaliditāti (69 pers.);
Lēdmanē – I. gr. un II gr. un
bērni ar invaliditāti (54 pers.).
Lielvārdes novadā kopā – I gr.
un II gr. un bērni ar invaliditāti
(393 pers.).

Caurlūkota un
precizēta izveidotā
datu bāze.

Plānoti un fiksēti
vientuļo pensionāru
un personu, kurām
noteikta invaliditāte
dzīvesvietu
apsekojumu maršruti.

Veikta apsekošana dzīvesvietā
 vientuļo personu
apsekošanai:
Lielvārdē – 47 pers.;
Jumpravā – 28 pers.;
Lēdmanē – 21 pers.;
Lielvārdes novadā kopā –
96 pers. (2016.g. – 65).
 personām ar invaliditāti
(t.sk., veicot vides un
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2016.2018.g.

Iestādes
finansējums.

Iestādes
vadītājs.
Dienas
centra
vadītājs.
Sociālā
darba
speciālisti.

funkcionālo traucējumu
novērtēšanu klientam):
Lielvārdē – 11 pers.;
Jumpravā – 4 pers.;
Lēdmanē – 9 pers.;
Lielvārdes novadā kopā –
24 pers. (2016.g. 45 pers., t.i. par
21 pers. mazāk 2016.g.).
Apzināta un saņemta
informācija par
klientiem, kuriem
nepieciešama aprūpe
mājās.

2.2.3. Iesaistīšanās
Veselības ministrijas
Veselīgo pašvaldību
tīkla organizētajos
pasākumos, lai
veicinātu un attīstītu
veselīgu dzīvesveidu
Lielvārdes novada
pašvaldībā.

Notikusi iesaistīšanās
valsts vai reģionu
veselības organizāciju
organizētajos veselīga
dzīvesveida
veicināšanas
pasākumos.

Organizēti un notikuši
pasākumi veselīga
dzīvesveida
veicināšanai
Lielvārdes novada
iedzīvotājiem.

Plānoti un organizēti
pasākumi un
aktivitātes saskaņā ar
Veselības ministrijas
Veselīgo pašvaldību
tīkla vadlīnijām arī
Lielvārdes novada

2017.gadā no jauna piešķirts
pakalpojums - aprūpe mājās:
Lielvārdē – 4 pers.;
Jumpravā – 2 pers.;
Lēdmanē – 1 pers.;
Lielvārdes novadā kopā –
7 pers. (par 3 pers. mazāk nekā
2016.g.).
Jumpravā - 2017.gada jūnijā
Bērnu vasaras nometnē „Zaļā
Jumprava” visas aktivitātes
plānotas un notikušas dabā.
Sociālais dienests iegādājies
nūjošanas nūjas, kuras aktīvi
izmanto pagasta seniori.
Lēdmanē - veikts preventīvais
darbs ar bērniem mācību gada
garumā, organizējot interešu
grupu pasākumus. Piemēram,
ziemas slidošanas aktivitātes.
krāsu terapija, mandalu
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2016.2018.g.

Iestādes
finansējums.

Iestādes
vadītājs.
Dienas
centra
vadītājs.
Sociālā
darba
speciālisti.
Pašvaldības
speciālisti.

pašvaldībā.

zīmēšana.
Lielvārdes Dienas centrā bērnu
vasaras nometne “Zaļā cepure”
(03.07.2017.- 14.07.2017.) bija
plānota ar veselīga un aktīva
dzīvesveida nodarbību tematiku.
Dienas centrā:
regulāri trīs reizes nedēļā
2017.g. notikušas senioru
vingrošanas nodarbības;
nūjošanas nodarbības vienu reizi
nedēļā.
ārstnieciskā vingrošana bijusi 10
nodarbības;
mūzikas terapijas 10 nodarbības;
Starptautiskais Invalīdu dienas
pasākums Lielvārdes KN;
Jāņu ielīgošanas pasākums;
dažādi semināri Dienas centrā:
“Drosme draudzēties”,
sākumskolas un pirmskolas
vecuma bērnu vecākiem;
“Datorspēļu ietekme uz bērnu
attīstību un uzvedību”;
“Depresijas profilakse”;
acu speciālists - bezmaksas
pārbaude;
seminārs aprūpētājiem un tiem,
kuru veic personu aprūpi ar
funkcionālajiem traucējumiem
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2.2.4. Reizi gadā
caurlūkot, analizēt
un precizēt Sociālā
dienesta darbības
stratēģiju.

Izstrādāta, apstiprināta
un reizi gadā
caurlūkota un
analizēta Sociālā
dienesta darbības
stratēģija.

dzīvesvietā;
draudzības pasākums bērniem;
Al anon sapulces;
anonīmo alkoholiķu sapulces;
u.c. pasākumi.
Pamatojoties uz izstrādāto Darba 2016.plānu 2017.gadam tika plānots
2018.g.
un veikts Sociālā dienesta darbs.

Pamatojoties uz
Sociālā dienesta
darbības stratēģiju,
tiek plānota un
norisinās iestādes
darbība.
Pārrunāti un plānoti
jauni uzdevumi
sociālā darba jomai.

2.2.5. Piedalīties
Lielvārdes novada
pašvaldības
attīstības plānošanā,
kas saistīta ar
sociālo jomu, kā arī
plānot un izstrādāt
Sociālā dienesta un
Dienas centra
ikgadējos darba
plānus sociālās
palīdzības un sociālo

Piedalīšanās
Lielvārdes novada
pašvaldības attīstības
plānošanā, kas saistīta
ar sociālo jomu.

Regulāri 2017.gadā Sociālā
dienesta sēdēs tika pārrunāti un
plānoti jauni uzdevumi sociālā
darba jomai, piemēram DI
projekta gaidāmās aktivitātes
u.tml.
2017.gadā Sociālais dienests
piedalījies Lielvārdes novada
pašvaldības attīstības plānošanā,
kas saistīta ar sociālo jomu,
caurlūkojot un veicot
grozījumus dokumentos.

Nodrošināts
plānveidīgs sociālais
darbs.

Plānota un izstrādāta
Sociālā dienesta un
Dienas centra
ikgadējie darba plāni
sociālās palīdzības un
sociālo pakalpojumu

Dienas centrs izstrādājis
2017.gada darba plānu Dienas
centra darbībai sociālo
pakalpojumu nodrošināšanai, ko
arī ikdienas darbā īstenojis.
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2016.2018.g.

Iestādes
finansējums.

Iestādes
vadītājs.
Dienas
centra
vadītājs.
Sociālā
darba
speciālisti.

Iestādes
finansējums.

Pašvaldības
speciālisti.
Iestādes
vadītājs.
Dienas
centra
vadītājs.
Sociālā
darba
speciālisti.

pakalpojumu
nodrošināšanai.
2.2.6. Informācijas
sniegšana par
bezmaksas jurista
pakalpojuma
nodrošināšanu
Sociālā dienesta
klientiem.

nodrošināšanai.
Sniegta informācija
bezmaksas juridiskās
palīdzības
pakalpojuma
saņemšanai trūcīgiem
un maznodrošinātiem
klientiem.

Fiksēta statistika par
personām, kuras
informētas par
bezmaksas jurista
pakalpojuma
nodrošināšanu.

Klientiem Sociālā dienesta
2016.speciālisti ieteikuši izmantot
2018.g.
bezmaksas jurista pakalpojumus:
Lielvārdē – 12 pers.;
Jumpravā – 5 pers.;
Lēdmanē – 5 pers.;
Lielvārdes novadā kopā22 pers.
Sociālā dienesta juristes veiktais
juridiskais darbs 2017.gadā:
izdoti 173 rīkojumi (2016.g.
263, t.i., par 90 rīkojumiem
mazāk nekā 2016.g.);
noslēgti 149 līgumi (2016.g. - 77
līgumi, t.i., par 72 līg. Vairāk
nekā 2016.g.);
nosūtītas 82 vēstules (2016.g. 51 vēstule, t.i. par 31 vēstuli
vairāk nekā 2016.g.);
sagatavotas ikmēneša darba
laika uzskaites tabeles;
iepazīstināti speciālisti ar
rīkojumiem;
skenēti līgumi;
un veikti citi pienākumi.

Informāciju apkopoja:
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Valsts
finansējums.

Iestādes
vadītājs.
Dienas
centra
vadītājs.
Sociālā
darba
speciālisti.
Sociālā
dienesta
jurists.

Lielvārdes novada sociālā dienesta vadītāja

Inese Gelte
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