
Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta pārskats 2019.gadā 

 Madonas novada sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības raksturojums.  

Sociālā dienesta darbības mērķis ir palīdzēt novada administratīvajā teritorijā 

dzīvesvietu deklarējušām personām, ģimenēm un personu grupām atrisināt vai mazināt sociālās 

problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas, sniegt materiālu 

atbalstu krīzes situācijās nonākušām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības 

un veicinātu darba spējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā, veikt profesionālu 

sociālo darbu ar ģimenēm, kuras audzina bērnus, kā arī attīstīt un sniegt iedzīvotājiem sociālos 

pakalpojumus, pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu personas individuālo vajadzību 

novērtējumu. 

 

Sociālā dienesta darbību raksturojošie rezultatīvie rādītāji 2019.gadā 

Reģistrēti  un izskatīti iesniegumi un pieņemti lēmumi 7779 

Iedzīvotājiem sniegtās  klātienes konsultācijas  2040 

Iedzīvotājiem sniegtas konsultācijas pa tālruni 767 

Veiktas apsekošanas dzīvesvietā 846 

Neveiksmīga apsekošana 56 

Veikti  reidi sadarbībā ar citām iestādēm 56 

Sociālās situācijas izvērtēšana 124 

Izstrādāti sociālās rehabilitācijas plāni 79 

Sociālā gadījuma vadīšana 120 

Starpinstitucionālās tikšanās 151 

Sagatavoto atzinumi 188 

Sagatavotas  vienošanās individuālajam darbam ar klientu, lai 

sekotu līdzi līdzdarbības pienākumiem sociālās situācijas 

uzlabošanai un pabalstu izlietošanas mērķiem 

662 

Nodrošināts atbalsts klienta atvešanā / aizvešanā pakalpojumu 

saņemšanai 

140 

Nepilngadīgo profilakses lietas 17 

Risku novērtēšana 34 

Sociālā aprūpe un rehabilitācija  

Nodrošināts asistenta pakalpojums personām ar invaliditāti  91 

Veikts personas ikdienas aktivitāšu un vides novērtējums 

indikāciju noteikšanai īpašai kopšanai 
44 

Nodrošināts aprūpes mājās pakalpojums 187 

Nodrošināta ilgstoša sociālā aprūpe pansionātos Madonas 

novadā. Vietu skaits pansionātos kopā 165, kur 10 ir sociālās 

gultas. 2019.gadā ievietotie 81 klients 

246 

Nodrošināta ilgstoša sociālā aprūpe pansionātos citos novados 19 

Atbalsta pakalpojumi ģimenēm ar bērniem  

Psihologa pakalpojumu saņēmušas ģimenes dienestā 94 

Sociālo rehabilitāciju krīzes centrā saņēmušo bērnu un 

pieaugušo skaits  

34 

Psihologa pakalpojums dzīvesvietā par Valsts līdzekļiem 

vardarbībā cietušām personām ( bērni un pieaugušie) 

19 



Sociālie pakalpojumi bērniem un jauniešiem ( terapijas) par 

pašvaldības līdzekļiem 

97 

 

Sociālo pakalpojumu raksturojums 2019.gadā 

Sociālie pakalpojumi - pasākumu kopums, kas vērsts uz to personu pamatvajadzību 

apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu 

dēļ, un ietver sevī pakalpojumus personas dzīvesvietā un ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās. 

Sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā Madonas novadā 

nodrošina–Barkavas pansionāts (42 vietas), Dzelzavas pansionāts ( 30 vietas, no tām 10 sociālās 

gultas), Ļaudonas pansionāts (32 vietas), Mārcienas pansionāts (61 vietas) un Bērnu un jauniešu 

ārpusģimenes aprūpes un atbalsta centrs “Ozoli”. 2019.gadā ar Madonas novada pašvaldības 

Sociālā dienesta lēmumu Madonas novada pansionātos ievietotas 81 personas. Kopējais novada 

pansionātos pakalpojumu saņēmušo personu skaits  ir 246. Bērnu un jauniešu ārpusģimenes 

aprūpes un atbalsta centrs “Ozoli” 2019.gadā nodrošināja pakalpojumu 30 bērniem, tajā skaitā 

7 pilngadību sasniegušiem bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem līdz 

24 gadu vecumam. 

Sociālais dienests organizē un nodrošina aprūpes mājās pakalpojumu pensijas vecuma 

personām un personām ar funkcionāliem traucējumiem, kas vecuma un veselības stāvokļa dēļ 

nav spējīgi sevi aprūpēt un apmierināt pamatvajadzības. 2019.gadā Sociālais dienests ir 

nodrošinājis aprūpes mājās pakalpojumu 187 novada iedzīvotājiem. Par sociālās aprūpes mājās 

pakalpojumu klienti veic līdzmaksājumu. Trūcīgas personas ir atbrīvotas no līdzmaksājuma, 

bet maznodrošinātas personas veic līdzmaksājumu 50% apmērā. Klientu aprūpi mājās 

nodrošina biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”. 

      2019.gadā ar  kāpurķēžu pacēlāju komplektā ar ratiņkrēslu pakalpojums pēc klienta 

pieprasījuma sniegts 14 personām. Ar  3 personām ir noslēgti lietojuma līgumi par kāpurķēžu 

pacēlāja komplektā ar ratiņkrēslu  nodošanu bezatlīdzības lietošanā un viens nodots lietošanā 

Ļaudanas pansionātam. 

      Novada iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem un ratiņkrēslos tiek nodrošināts 

transporta pakalpojums nokļūšanai uz/no ārstniecības iestādēm.  

     Cilvēkiem ar invaliditāti tiek  nodrošināti asistenta pakalpojumi. Asistenta pakalpojums 

ir paredzēts cilvēkiem ar invaliditāti (I un II grupa), kuriem vajadzīgs atbalsts, pārvietojoties 

ārpus mājokļa, kuras tā funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar veikt pastāvīgi, lai nokļūtu 

vietā, kur viņi mācās, strādā, saņem pakalpojumus (piemēram, darbavieta, dienas centrs, 

poliklīnika, valsts iestādes u.c.). Pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā apmaksā no valsts 

budžeta līdzekļiem. 2019.gadā Sociālais dienests 91 novada iedzīvotājiem ar  1. un 2.grupas 

invaliditāti  nodrošināja valsts apmaksātu asistenta pakalpojumu.  

Turpinās sadarbība ar Latvijas Sarkanā krusta Madonas komiteju. Madonas novada 

trūcīgas un maznodrošinātas personas/ģimenes saņēma ES pārtikas preču komplektus un 

ģimenes ar bērniem arī higiēnas un saimniecības preču komplektus un skolas piederumu 

komplektus. 

2019.gadā savu darbību turpināja Dienas centrs ‘’Baltā ūdensroze’’, kas ir reģistrēts 

zem nodibinājuma ’’Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centra’’. Pašvaldība ir 

deleģējusi pārvaldes uzdevumu – nodrošināt sociālā atbalsta un rehabilitācijas pakalpojumu 

sniegšanu pilngadīgām personām dienas centrā un sociālo funkcionēšanas spēju atjaunošanas 

pakalpojumu ar izmitināšanu grūtniecēm un jaunajām māmiņām ar bērniem krīzes situācijā 

atbalsta centrā. Šobrīd Madonas novada pašvaldības iedzīvotāji – pilngadīgās personas, varēja 

dienas centrā pavadīt brīvo laiku, piedaloties nodarbībās (angļu valoda, keramika, tamborēšana, 

kulinārija, dejas sēdus, līnijdejas, dziedāšana, senioru teātris un citas), apmeklēt zupas virtuvi, 

dušu un pirts pakalpojumus, pasākumus, lekcijas, lai gūtu jaunas zināšanas un atjaunotu 



prasmes. Savukārt, kā līgumā ir paredzēts, darbību vēl nav uzsācis pakalpojums grūtniecēm un 

jaunajām māmiņām ar bērniem, kuras nonākušas krīzes situācijā, bet projekta ietvaros tika 

izremontētas telpas, lai varētu uzsākt sniegt līgumā paredzēto pakalpojumu. 

Ar Madonas novada pašvaldības Domes lēmuma  apstiprināto kārtību, kādā piešķir 

Madonas novada pašvaldības finansētos sociālos pakalpojumus ( terapijas – mūzikas terapija, 

smilšu terapija, montesori, logopēds, fizioterapija), 97 bērni un jaunieši saņēma terapijas. Īpašu 

uzmanību vēršam uz to, ka šos sociālos pakalpojumus varēja saņemt arī bērni un jaunieši, 

kuriem nav noteikta invaliditāte.  

Pašvaldībā  notiek aktīvs darbs, lai Eiropas Savienības līdzfinansēto 

deinstitucionalizācijas ( turpmāk DI ) projektu ietvaros saņemtu sociālos pakalpojumus bērni 

un jaunieši ar funkcionāliem traucējumiem, kuri tika skrupulozi izvērtēti, kādi pakalpojumi 

nepieciešami. DI projekta ietvaros bērni un jaunieši un to likumiskie pārstāvji saņem atbalsta 

plānā piedāvātos sociālos pakalpojumus.  

Turpinās darbs pie infrastruktūras attīstības DI projekta ietvaros, kas nodrošinās 

septiņus jaunus pakalpojumus. Ar šī projekta ieviešanu Madonas novadā tiks ļoti paplašināta 

un pilnveidota  sociālo pakalpojumu sniegšanas sistēma, nodrošinot iespēju cilvēkiem 

kvalitatīvi dzīvot ārpus institūcijām, saņemot atbilstošus sabiedrībā balstītus pakalpojumus. 

Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests sadarbībā ar Labklājības Ministriju 

realizēja izmēģinājuma projektu, kurā tika iesaistītas desmit Madonas novada ģimenes ar 

bērniem, kuriem ir funkcionāli traucējumi. Ņemot vērā katra bērna un viņa vecāku individuālās 

vajadzības, katram bērnam tika nodrošinātas iespējami efektīvākais atbalsts un pakalpojumi 

funkcionālo traucējumu un to radīto seku novēršanai vai mazināšanai. Pakalpojuma klāsts, ko 

ģimenes saņēma bija ļoti daudzveidīgs. Projekts ir noslēdzies un šiem bērniem ir iespēja 

turpināt saņemt sociālos pakalpojumus DI projekta ietvaros.  

 

Sociālās palīdzības raksturojums 2019.gadā 

 

Sociālā palīdzība - naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo 

resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību 

apmierināšanai. Pamatvajadzības: ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā 

izglītība. 

Sociālās palīdzības pabalsti tiek piešķirti ar mērķi sniegt materiālu atbalstu krīzes 

situācijā nonākušām trūcīgām personām (ģimenēm), lai apmierinātu to pamatvajadzības un 

veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pārskats par sniegto sociālo palīdzību 2019.gadā 

Nr. 

p.k. 

Pabalsta mērķis Ģimenes Personas Pabalsti Summa 

kopā, EUR 

1. GMI pabalsts 168 235 974 62164,02 

2. Pabalsts maksai par ēdināšanu PII 69 105 517 8656,46 

3. Mājokļa (dzīvokļa) pabalsts 667 1216 856 157579,00 

4. Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu 

apmaksai 

691 912 4029 126247,22 

5. Pabalsts mācību grāmatām, kancelejas 

precēm 

123 245 149 15330,00 

6. Pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības 

palikušiem bērniem pēc pilngadības 

sasniegšanas 

22 23 254 17425,64 

7. Pabalsts audžuģimenēm 18 27 237 53046,12 

8. Pabalsts krīzes situācijā 20 22 22 2756,32 

9 Apbedīšanas pabalsts 59 59 61 19291,60 

10 Pabalsts jubilejā 592 652 622 62500,00 

11 Svētku pabalsts/pakalpojums 

invalīdiem/pensionāriem 

50 50 50 2500,00 

12 Pabalsts politiski represētiem 213 221 221 11050,00 

13 Pabalsts jaundzimušo aprūpei 189 190 190 38000,00 

14. Dzīves apstākļu uzlabošanai 21 21 30 17055,33 

15. Cits pabalsts ( daudzbērnu ģimenēm 

pabalsts bērnu izglītībai) 

213 511 259 23283,00 

  KOPĀ 3789 5384 8472 616884,71 



 

 

 

Pārskatu sagatavoja Madonas novada pašvaldības 

Sociālā dienesta vadītāja vietniece Ilze Fārneste 
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Sociālie pabalsti 2019.gadā


