Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi
Kārsavas novada pašvaldības sociālais dienests ir Kārsavas novada pašvaldības iestāde, tā
darbība balstās uz Kārsavas novada pašvaldības sociālā dienesta nolikumu un šādiem izstrādātiem
saistošiem noteikumiem: 29.10.2015. saistošiem noteikumiem Nr.15 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Kārsavas novadā”, 29.10.2015. saistošiem noteikumiem Nr.14 „Par pabalstiem
autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei Kārsavas novadā”, 28.11.2013. saistošiem
noteikumiem Nr.28 „Par sociālo pakalpojumu organizēšanu un saņemšanas kārtību Kārsavas
novadā” un 18.12.2014. saistošiem noteikumiem „Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem”’.
Sociālā dienesta darbības mērķis ir palīdzēt personām, ģimenēm un personu grupām
atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta
sistēmas, sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijās nonākušām trūcīgām ģimenēm (personām), lai
apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darba spējīgo personu līdzdarbību savas situācijas
uzlabošanā, veikt profesionālu sociālo darbu ar ģimenēm, kurās audzina bērnus, kā arī attīstīt un
sniegt iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus, pamatojoties uz sociālā darbinieka vai sociālā darba
speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu.
Sociālā dienesta sociālā darba speciālisti veic klientu pieņemšanu katrā novada pagastā un
pilsētā atbilstoši personas deklarētajai dzīvesvietai, savukārt, ņemot vērā Malnavas pagasta
ģeogrāfisko izvietojumu, Malnavas pagasta iedzīvotāju pieņemšana notiek Kārsavas pilsētā.
Sociālā palīdzība
Kopumā kopš 2011. gada trūcīgo personu skaitam Kārsavas novadā ir tendence
samazināties.

1.attēls
2015.gadā Kārsavas novadā dzīves vietu deklarējušas 6122 personas, no kurām trūcīgas
personas/ģimenes statuss piešķirts 920 personām. Salīdzinājumā ar 2014.gadu, trūcīgo personu
skaits 2015.gadā ir samazinājies par 18,3 %.

Pārskata gadā maznodrošinātas personas/ģimenes statuss piešķirts – 147 personām.
Salīdzinājumā ar 2014.gadu maznodrošināto personu skaits 2015.gadā ir samazinājies par 12 %.
Pārskata gada periodā februāra mēnesī trūcīgo personu skaits ir sasniedzis visaugstāko
skaitu un vizmazāko skaitu – decembra mēnesī. Maznodrošināto personu visaugstākais skaits ir
vērojams marta mēnesī un vismazākais skaits – oktobra mēnesī.
Kārsavas novada sociālā dienesta piešķirto trūcīgo um maznodrošināto personu statusa
dinamika Kārsavas novadā salīdzinājumā ar 2014. un 2015.gadu atspoguļota attēlos.

2.attēls

3.attēls

2015.gadā sociālās palīdzības nodrošināšanai – pabalstos tika izlietoti, kopā 223392 EUR,
kas ir par 22187 EUR mazāk nekā 2014.gadā (245579 EUR).
No kopā izmaksātajiem pabalstiem iedzīvotājiem, ienākumu testēto pašvaldības sociālās
palīdzības pabalstos izmaksātie līdzekļi trūcīgām/maznodrošinātām personām 2015. gadā sastāda
161843,33 EUR, kas ir par 19991,31 EUR mazāk nekā 2014. gadā (181834,64 EUR).

4.attēls
2015.gadā izmaksātajos pabalstos lielākais īpatsvars ir garantētā minimālā ienākuma
(turpmāk - GMI) pabalsta izmaksas nodrošināšanai (109078 EUR), kas ir par 31872 EUR (23%)
mazāk nekā 2014.gadā (140950 EUR). GMI pabalstu 2015. gadā ir saņēmušas 214 ģimenes,
personas ģimenēs – 381, kas ir par 54 ģimenēm un 130 personām ģimenēs mazāk nekā 2014.gadā.
Pamatojoties uz 27.11.2014. veiktajiem grozījumiem Kārsavas novada pašvaldības
2009.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Kārsavas
novadā”, kas stājās spēkā 2015.gada 1.janvārī, sociālās palīdzības ietvaros ir paredzēts sniegt
atbalstu lielākam skaitam mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem, piešķirot dzīvokļa pabalstu līdz
100 EUR apmērā. Ņemot vērā dzīvokļa pabalsta apmēra palielinājumu vienai mājsaimniecībai,
salīdzinoši ar 2014.gadu ir vērojams izlietoto līdzekļu palielinājums dzīvokļa pabalsta izmaksām
2015. gadā.
2015. gadā salīdzinot ar 2014.gadu izmaksas dzīvokļa pabalstam palielinājušās par 51%
trūcīgām/maznodrošinātām personām/ģimenēm. Izlietotie līdzekļi dzīvokļa pabalstam 2015.gadā
sastāda 39079 EUR, kas ir par 19994 EUR vairāk nekā 2014. gadā (19085 EUR).
Pārskata gadā no kopā piešķirtajiem pabalstiem iedzīvotājiem trūcīgām un maznodrošinātām
personām izlietotie līdzekļi sastāda 72%, pārējos ienākumu netestētajos pašvaldības pabalstos
izlietoti 28%.
Sociālai dienests gada laikā ir pieņēmis 1340 lēmumus par sociālās palīdzības (pabalstu)
piešķiršanu vai atteikumu.

Valsts finansēts asistenta pakalpojums
Asistenta pakalpojums pašvaldībā ir – atbalsts ārpus mājokļa personai ar ļoti smagu vai
smagu invaliditāti, lai mazinātu invaliditātes sekas, veicinātu personas mobilitāti un iesaistīšanos
sabiedriskajā dzīvē.
2015.gadā salīdzinot ar 2014.gadu par 32,4% ir palielinājies asistenta pakalpojuma
saņēmēju skaits un par 34 % palielinājies asistentu skaits.
Salīdzinot ar 2014.gadu izlietotie līdzekļi asistenta pakalpojumam 2015.gadā palielinājušies
par 41%.
2014.gads
Pieņemto lēmumu skaits
Noslēgto līgumu skaits
Pakalpojuma saņēmēju skaits
Asistentu skaits
Izlietotie līdzekļi

86
49
46
44
63595

2015.gads
187
132
68
67
108113

5.attēls
Sociālie pakalpojumi
Sociālo pakalpojumu sniegšanas mērķis ir uzlabot ģimenes (personas) un dažādu personu
grupu dzīves kvalitāti un atjaunot personu spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā.
Pārskata gādā Sociālais dienests ir pieņēmis 172 lēmumus par sociālo pakalpojumu
piešķiršanu vai atteikumu.
Budžeta izlietojums 2014., 2015. gadā sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Kārsavas
novadā
Sociālie pakalpojumi

no tiem

Aprūpes sociālie pakalpojumi
Mobilā aprūpes grupa (fakt. atrašanās vieta – „Aprūpes
centrs”, Mežvidi, Mežvidu pag.)
Mobilā brigāde (fakt. atrašanās vieta – Vienības iela 53,
Kārsavā)
Individuālie aprūpētāji
Savas pašvaldības institūciju nodrošinātie sociālie
pakalpojumi
Pansionāts „Mūsmājas”
Īslaicīgas uzturēšanas sociālās aprūpes nodaļa - SIA
„Kārsavas slimnīca” (klienta uzturēšanas izmaksas no
Sociālā dienesta budžeta)
No citas pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi
No nevalstiskajām organizācijām (ārpus savas
pašvaldības teritorijas) pirktie sociālie pakalpojumi
Valsts apmaksāta sociālā rehabilitācija no
prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem

6.attēls

Izlietotie
līdzekļi
2014.gadā
(EUR)
68957
26636

Izlietotie
līdzekļi
2015.gadā
(EUR)
84683
22974

-

20558

42321
153760

41151
169091

121730
32030

133754
35337

29393
-

19206
2600

142,30

142,30

Aprūpes mājās pakalpojumu sniedz aprūpētāji un Kārsavas novada pašvaldības sociālā
dienesta struktūrvienības: Kārsavas novada pašvaldības sociālā dienesta mobilā aprūpes grupa un
Kārsavas novada sociālās rehabilitācijas un alternatīvās sociālās aprūpes mobilā brigāde, atbildīgie
sociālie darbinieki organizē un vada šo pakalpojumu.
2015.gadā aprūpes mājās pakalpojumus ir saņēmušas 88 personas, kas salīdzinoši ar 2014.
gadu ir par 14 personām mazāk nekā 2014.gadā (102 personas). Sociālajam pakalpojumam –
aprūpei mājās izlietotie līdzekļi 2015.gadā ir par 18,57 % lielāki nekā 2014.gadā.
Pamatojoties uz 23.12.2014. MK noteikumu 805 „Noteikumi par prognozējamas
invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību”
3.4.punktu, personām, kurām ir jāveic ekspertīze medicīnisko indikāciju noteikšanai – īpašai
kopšanai, ir veikts ikdienas aktivitāšu un vides novērtējums 42 personām.
Īslaicīgas uzturēšanas sociālā aprūpe
2015. gadā „SIA Kārsavas slimnīcas” īslaicīgas uzturēšanas sociālās aprūpes nodaļā sociālo
aprūpi un sociālo rehabilitāciju saņēma 25 personas. Salīdzinoši ar 2014.gadu izlietotie līdzekļi
2015.gadā palielinājušies par 9,36%.
Pārskata gadā vienai (1) personai ir piešķirts un pirkts sociālais pakalpojums no citas
pašvaldības institūcijas „Ludzas medicīnas centra”.
Ilgstošā sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pilngadīgām personām
Savas pašvaldības institūcijā pansionātā „Mūsmājas” sociālie pakalpojumi 2015.gadā
nodrošināti 24 personām, pārskata gada laikā tāpat kā 2014.gadā ievietotas 5 personas, kopā
iestādes izlietotie līdzekļi 2015.gadā sastāda par 9% vairāk nekā 2014.gadā.
2015. gadā pirktie pakalpojumi no citas pašvaldības - sešām (6) personām tiek nodrošināts
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums SAC„Ludza” un vienai
nepilngadīgai personai – SOS Jelgavas jauniešu mājā.
Pārskata gada laikā divām (2) pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura
traucējumiem ir piešķirts valsts apmaksāts ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojums VSAC „Latgale”filiālē „Kalupē” un VSAC „Latgale”filiālē „Litene”.
Sociālā rehabilitācijas pakalpojumi
Sociālā rehabilitācija cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem darbspējīgā vecumā,
politiski represētajām personām un Černobiļas AES avārijā cietušajiem un avārijas seku
likvidēšanas dalībniekiem, bērniem un pieaugušām personām, kas atkarīgas no psihoaktīvām vielām
un bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām, ir valsts apmaksāts sociālais pakalpojums.
Pārskata periodā ir saņemti iesniegumi no 96 personām, kuras lūgušas nodrošināt sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu. Salīdzinot ar 2014.gadu, pieprasījums pēc sociālās rehabilitācijas
pakalpojuma personām ar funkcionāliem traucējumiem 2015.gadā ir palielinājies.
2015.gadā valsts apmaksātu sociālo rehabilitāciju dzīvesvietā ir saņēmis viens (1) no
prettiesiskām darbībām cietušais bērns. Bezmaksas sociālo rehabilitāciju institūcijā ir saņēmuši
septiņi (7) no prettiesiskām darbībām cietušie bērni un četras (4) pilngadīgas personas.
Pārskata gadā sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā LRAC „Rasas pērles” ir
nodrošināts 3 personām, piedaloties projektā „Piepildīsim kopā sapni par saticīgu ģimeni, lai
sekmētu vardarbības mazināšanos un novērstu vardarbību ģimenē”, un 1 personai no audžuģimenes,
piedaloties projektā „Sociālās palīdzības sniegšana”, lai saņemtu emocionālu atbalstu un veicinātu
emocionāli atbalstošas vides radīšanu audžuģimenē.
Grupu darbs ar personām, personu grupām, ģimenēm
Pārskata periodā organizētas mērķu grupas un veikts grupu darbs ar personām, personu
grupām un ģimenēm gan pilsētā, gan pagastu teritorijās, lai veicinātu ģimeņu ar bērniem, personu,
personu grupu sociālo atbalstu, sociālo prasmju apguvi, sociālo integrāciju sabiedrībā.

Psihologa un sociālā darbinieka darbā ar ģimenēm ar bērniem vadībā noorganizētas atbalsta
grupas:
 atbalsta grupas nodarbībās sociālā riska ģimenēm piedalījās 7 personas
 atbalsta grupas nodarbībās personām ar atkarībām (Goliševas pagastā) piedalījās 6
personas
 individuālās veselību veicinošās nodarbībās un dzīves kvalitāti uzlabojošās un
veselību veicinošās grupas nodarbībās personām ar īpašām vajadzībām piedalījās 7
personas
 adaptīvās skolas „Dzīves prasmes” atbalsta grupas nodarbībās personām ar īpašām
vajadzībām piedalījās 7 personas
 psiholoģiskā atbalsta grupas nodarbībās personām ar īpašām vajadzībām piedalījās 9
personas
Nodibinājums “Centrs Dardedze” projektā “Vardarbības pret bērnu novēršana Latvijas
lauku apvidos” ar “Kids First Foundation” finansiālu atbalstu nodevis labās prakses programmu
“Sargeņģelis” Kārsavas novadam, sagatavojot, apmācot 4 sociālos darbiniekus grupu vadīšanā ar
mērķi apgūt prasmes un pilnveidot zināšanas bērnu audzināšanā un aprūpē, lai novērstu vardarbības
riskus ģimenē. Sasniegtie rezultāti: sociālajiem darbiniekiem attīstītas atbalsta grupu vadīšanas
prasmes; bērnu vecākiem ir iegūtas zināšanas par vardarbības fenomenu; bērniem nodrošināta
saprotama informācija par vardarbības prevenci. Atbalsta grupas nodarbībās piedalās 10 vecāki un
10 bērni. Atbalsta grupas darbs turpināsies arī 2016. un 2017.gadā.
Psiholoģiska korekcija sociālās atstumtības riska grupās esošām personām.






Pārskata gadā ir veiktas šādas aktivitātes:
88 individuālās psiholoģiskās konsultācijas, pamatojoties uz sociālā dienesta un
bāriņtiesas nosūtījumiem par atzinuma sniegšanu riska ģimenēm, t.sk. iesniegti 9
atzinumi.
Psiholoģiskais atbalsts klienta dzīves vietā sniegts 15 Sociālā dienesta klientiem
Individuālās psiholoģiskās nodarbības 9 personām ar īpašām vajadzībām
Individuālās psiholoģiskās nodarbības ar atkarības problēmām 8 personām
Psiholoģiskās konsultācijas pārējiem Kārsavas novada iedzīvotājiem – 12 personām

Plānotās aktivitātes 2016.gadā






Realizēt aktivitātes atbilstoši 2016.gada darba plānam
Līdzdarboties Eiropas Savienības finansēto un citu projektu realizācijā
Pilnveidot starpinstitucionālo tīklu darbam ar klientiem krīzes situācijās un problēmu
risināšanas procesā
Turpināt grupu darbu nodarbības dažādām mērķgrupām, pilnveidojot sociālpsiholoģisko
darbu ar personām, kurām piešķirta invaliditāte, kā arī personām ar atkarībām
Sadarbībā ar pensionāru biedrību uzsākt iniciatīvu iepazīties ar pensijas vecuma
personu dzīves vidi, dzīves kvalitāti, lai sekmētu labvēlīgas dzīves vides veidošanu
novada pašvaldības teritorijā dzīvojošiem pensijas vecuma iedzīvotājiem

