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IEVADS 

Krustpils novada pašvaldības sociālā dienesta darbības un attīstības programma 2020 – 

2026.gadam ir plānošanas dokuments, kuru izstrādāja Krustpils novada pašvaldības sociālais 

dienests (turpmāk- Sociālais dienests), pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām”, Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu un  Krustpils novada pašvaldības sociālā dienesta 

Nolikumu. 

Darbības un attīstības programmā tiek raksturota Krustpils novada sociālā situācija, 

tiek atspoguļotas galvenās sociālās problēmas- ilgstošais bezdarbs, nabadzības riskam 

pakļautie seniori, personas ar invaliditāti un viņu integrēšana sabiedrībā un darba tirgū u.c. 

Sociālā dienesta vīzija – Krustpils novadā attīstīti daudzveidīgi sociālie pakalpojumi un 

sociālās palīdzības veidi, sociālais dienests spēj savlaicīgi reaģēt uz iedzīvotāju vajadzībām, 

piedāvājot esošos un radot jaunus kvalitatīvus sociālos pakalpojumus atbilstošā apjomā 

sociālo vajadzību apmierināšanai un sociālo problēmu mazināšanai vai atrisināšanai, veicinot 

ikviena pašvaldības iedzīvotāja iesaistīšanos aktivitātēs.    

Darbības un attīstības programmā tiek raksturota esošā situācija sociālo pakalpojumu 

un sociālās palīdzības jomā Krustpils novada pašvaldībā, identificētas vājās un stiprās puses. 

Plānošanas dokumentā ietverts Sociālā dienesta attīstības tālākais redzējums, noteiktas 

prioritātes un rīcības virzieni mērķu sasniegšanai sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

jomā. 

Lai nodrošinātu koordinētu un mērķtiecīgu sociālā darba virzību uz labklājības un 

augstas dzīves kvalitātes nodrošinājumu Krustpils novada iedzīvotājiem nākotnē, noteikti 

sociālā dienesta darbības un attīstības programmas mērķi:  

• Apzināt pašreizējo sociālo  situāciju Krustpils novadā, identificēt veiktā sociālā darba 

stiprās un vājās puses;  

• Noteikt sociālā dienesta darba prioritātes 2020. – 2026. gadam;  

• Izstrādāt rīcības plānu sociālā dienesta attīstībai turpmākajiem gadiem, nosakot 

rīcības virzienu, darbības rezultātus un plānoto finansējuma avotu. 
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1. ATTĪSTĪBAS PLĀNA SASAISTE AR CITIEM PLĀNOŠANAS 

DOKUMENTIEM UN VALSTS POLITIKU SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS UN 

PAKALPOJUMU JOMĀ 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam ir valsts ilgtermiņa attīstības 

plānošanas dokuments. Stratēģijas pamatuzstādījumi ir laimīgs cilvēks labklājīgā valstī, 

ilgtspējīgs un veselīgs dzīvesveids, radoša, iecietīga un toleranta sabiedrība, sadarbībā radīta 

konkurētspēja un valsts kā ātrspējas partneris. 

Zemgales plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015. - 2030.gadam – 

attīstības vīzija Zemgale 2030.gadā – konkurētspējīgs, zaļš reģions Latvijas centrā ar 

kvalitatīvu un pieejamu vidi. Attīstības stratēģiskais mērķis- Apdzīvotas Zemgales pilsētas un 

lauki, virzītājspēki ir  Cilvēks-  izglītots, radošs un uzņēmīgs, Ekonomika – konkurētspējīga 

un inovatīva, Dzīves vide – ilgtspējīga, kvalitatīva un iekļaujoša pilsētās un laukos. 

Krustpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.- 2030.gadam (Krustpils 

novada domes 2012.gada 19.decembra sēdes lēmums (protokols Nr. 19.,54) “Par Krustpils 

novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.- 2030.gadam apstiprināšanu”) ir ilgtermiņa 

teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts novada ilgtermiņa attīstības 

redzējums, stratēģiskie mērķi, ilgtermiņa prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.  

Krustpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas vīzija – krustceles ekonomikas 

izaugsmei, dabas un kultūras vērtību attīstībai un visaptverošai sabiedrības labklājībai. 

Novada prioritāte un bagātība ir tajā esošie cilvēki -  ģimenes, bērni, jaunieši, seniori. 

Būtiski celt iedzīvotāju dzīves līmeni un labklājību, nodrošinot  visus dzīvei, darbam un 

atpūtai nepieciešamos pakalpojumus -  nodrošinot atbilstošu izglītību, atraktīvu un 

daudzveidīgu kultūras piedāvājumu, kā arī infrastruktūru.  

Bērnu tiesību aizsardzības programma 2019. – 2023.gadam ir pašvaldības plānošanas 

dokuments ar mērķi pilnveidot pašvaldības teritorijā esošo institūciju darbu, savstarpējo 

sadarbību un aktivizēt sabiedrības līdzdarbību bērnu un ģimeņu dzīves kvalitātes uzlabošanai, 

nodrošinot bērnu tiesību ievērošanu novada administratīvajā teritorijā. 

Sociālā palīdzība un pakalpojumi Latvijā ir vērsti uz personu sociālās situācijas 

uzlabošanu un ietver sevī ne tikai pabalstus un materiālo palīdzību, bet arī psihoemocionālo 

un aprūpes nodrošināšanas pakalpojumu klāstu. Reģionālā nevienlīdzība un finansējuma 

dažādais sadalījums, kā arī sabiedrības neizpratne par sociālo darbu rada pakalpojumu 

pieejamības atšķirības Latvijas reģionos.  

Valsts politika sociālās palīdzības jomā ir veicināt solidaritāti un mazināt ienākumu   

nevienlīdzību.  
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Politikas mērķis – sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un 

maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu 

darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.
1
  

Sociālo pakalpojumu mērķis ir veicināt un uzlabot dzīves kvalitāti personām, kuras 

dažādu apstākļu dēļ, nav spējīgi pārvarēt grūtības vai krīzes situācijas. Sociālie pakalpojumi 

ietver sevī gan profesionālās gan sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo aprūpi un 

sociālo darbu kopumā.  

Politikas mērķis ir nodrošināt indivīda vajadzībām atbilstošu, sabiedrībā balstītu 

sociālo pakalpojumu sniegšanu, lai maksimāli sekmētu viņa pašaprūpes iespējas un 

neatkarīgas dzīves iespējas, nodrošināt indivīda, kuram ir ierobežotas pašaprūpes iespējas 

un/vai nepieciešams neatliekams psihosociāls atbalsts krīzes situācijā, ģimenes locekļu 

iespēju integrēties darba tirgū, savienojot ģimenes un darba dzīvi, nodrošināt cienīgus dzīves 

apstākļus un augstas kvalitātes pakalpojumus aprūpes institūcijās tām personām, kuras saņem 

pakalpojumus institūcijās.
2
 

Tiesiskais regulējums sociālo pakalpojumu un palīdzības jomā ir ļoti būtisks. Tas 

paredz kārtību, kādā tiek piemērota sociālā palīdzība vai piešķirts sociālais pakalpojums un 

nosaka konkrētas mērķgrupas, uz kurām attiecas normatīvais regulējums. 

Likums “Par pašvaldībām” nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām 

ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība 

maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana 

ar vietām pansionātos, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar 

vietām mācību un audzināšanas iestādēs, naktsmītnes bezpajumtniekiem u.c.)  

Likums “Par sociālo drošību” nosaka sociālās drošības sistēmas veidošanos un 

darbības principus, personu galvenās sociālās tiesības un pienākumus, to realizēšanas 

pamatnosacījumus, kā arī reglamentē sociālo pakalpojumu veidu, to skaitā sociālo un 

audzināšanas palīdzību, sekmējot sociālo taisnīgumu un sociālo drošību.  

“Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” nosaka būtiskākos aspektus 

saistībā ar sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem; sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības organizēšanas un sniegšanas pamatprincipus, tiek skaidroti termini – sociālais 

darbs, karitatīvais sociālais darbs, sociālā darba speciālists, klients, sociālais dienests, sociālo 

pakalpojumu sniedzējs, supervīzija. Noteiktas prasības personām, kurām ir tiesības veikt 

sociālo darbu. Definēti sociālā darbinieka profesionālie uzdevumi. 

“Bērnu tiesību aizsardzības likumā” noteiktas bērna tiesības un to aizsardzība, ņemot 

vērā, ka bērnam, kā fiziski un intelektuāli nenobriedušai personai vajadzīga īpaša aizsardzība 

                                                           
1
 http://lm.gov.lv/lv/nozares-politika/sociala-palidziba/6-politikas-merkis-un-rezultati 

2
 http://lm.gov.lv/lv/nozares-politika/socialie-pakalpojumi/7-politikas-merkis-un-rezultati 



9 
 

un gādība. Likums reglamentē vecāku un citu fizisko un juridisko personu, kā arī valsts un 

pašvaldības tiesības, pienākumus un atbildību par bērna tiesību nodrošināšanu, kā arī nosaka 

bērna tiesību aizsardzības sistēmu un tās darbības tiesiskos principus.   

“Invaliditātes likums” nosaka kārtību, kādā veicama prognozējamas invaliditātes un 

invaliditātes ekspertīze, kā arī invaliditātes riska un invaliditātes seku mazināšanai 

nepieciešamos atbalsta pasākumus. Likuma mērķis ir novērst vai mazināt invaliditātes risku 

personām ar prognozējamo invaliditāti un mazināt invaliditātes sekas personām ar invaliditāti. 

“Informācijas atklātības likuma” mērķis ir nodrošināt, lai sabiedrībai būtu pieejama 

informācija, kura ir iestādes rīcībā vai kuru iestādei atbilstoši tās kompetencei ir pienākums 

radīt. Šis likums nosaka vienotu kārtību, kādā privātpersonas ir tiesīgas iegūt informāciju 

iestādē un to izmantot. 

“Fizisko personu datu apstrādes likums”  ir radīt tiesiskus priekšnoteikumus fiziskās 

personas datu (turpmāk — dati) aizsardzības sistēmas izveidošanai nacionālajā līmenī, 

paredzot šim nolūkam nepieciešamās institūcijas, nosakot to kompetenci un darbības 

pamatprincipus, kā arī reglamentējot datu aizsardzības speciālistu darbību un datu apstrādes 

un brīvas aprites noteikumus. 

Ministru kabineta 13.06.2017. noteikumi Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu 

sniedzējiem” nosaka prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem un pakalpojumu veidus, kurus 

pakalpojuma sniedzējs nodrošina. 

Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumi Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi 

dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” noteikumi nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa 

līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene, kas sastāv no laulātajiem vai personām, kurām ir kopēji 

izdevumi pamatvajadzību nodrošināšanai un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi 

dzīvojoša persona (turpmāk – ģimene (persona)) tiek atzīta par trūcīgu, un kārtību, kādā 

ģimene (persona) tiek atzīta par trūcīgu. 

Katra pašvaldība ir izdevusi saistošos noteikumus, kuri nosaka sociālās palīdzības un 

pakalpojumu saņemšanas kārtību konkrētā novada teritorijā.  
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2. KRUSTPILS NOVADA SOCIĀLĀS SITUĀCIJAS VISPĀRĒJAIS 

RAKSTUROJUMS 

Krustpils novads tika izveidots 2009.gadā, kad teritoriālās reformas rezultātā apvienoja 

6 pagastus – Atašienes, Krustpils, Kūku, Mežāres, Variešu un Vīpes. Krustpils novads plešas 

no Aiviekstes upes rietumos, līdz Teiču dabas rezervātam (19337ha) austrumos. Novads 

robežojas ar Jēkabpils un Salas novadiem (kopējā robežupe Daugava), Jēkabpils pilsētu, 

Pļaviņu, Madonas, Varakļānu, Riebiņu un Līvānu novadiem. Krustpils novads atrodas 

Zemgales plānošanas reģionā, Austrumlatvijas zemienē, Daugavas labajā krastā, novads ir 

“vārti” uz Latgali. 

Novada teritoriju šķērso valsts galvenie autoceļi A6 Rīga–Daugavpils–Krāslava– 

Baltkrievijas robeža (Paternieki) un A12 (E22) Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža 

(Terehova); reģionālais autoceļš P62 Krāslava–Preiļi–Madona (Madonas apvedceļš), kā arī 19 

valsts vietējie autoceļi. Novada teritoriju šķērso arī dzelzceļa līnijas. Krustpils novada 

teritorijā izvietotie publiskās lietošanas stratēģiskās nozīmes I.kategorijas dzelzceļa sliežu 

iecirkņi: Rīga – Krustpils, pieturvieta Krustpils; Jelgava – Krustpils; Krustpils – Daugavpils 

(pieturvietas Krustpils, Trepe). Krustpils – Rēzekne( pieturvietas Krustpils, Kūkas, Mežāre, 

Atašiene). 

Novada teritorijas lielāko daļu aizņem meži un lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 

attiecīgi 38% un 36%. Purvi aizņem 14% no novada kopējās platības jeb 11 326 ha.  

Avots: Krustpils novada pašvaldības publiskais pārskats par 2018.gadu 

1. Tabula Krustpils novada teritoriālais raksturojums  

Teritoriālā vienība 
Teritoriālās vienības 

platība, km²  
Iedzīvotāji 

01.01.2019. 

Iedzīvotāju 

blīvums uz 1 km
2
 

Atašienes pagasts 242,94 648 2,7 

Krustpils pagasts 86,02 894 10,4 

Kūku pagasts 114,31 1894 16,6 

Mežāres pagasts 142,76 687 4,8 

Variešu pagasts 148,4 1133 7,6 

Vīpes pagasts 77 685 8,9 

Krustpils novads 811,43 5941 7,3 

Avots: PMLP dati 

Atašienes pagasta teritorijas iedzīvotāju blīvums ir vismazākais- tikai 2,7 iedzīvotāji uz 

1 km
2

,  kas skaidrojams ar to, ka Atašienes pagasta teritorijā atrodas Teiču, Eiduka un Lielā 

Pelečāres purvu daļas un šajās purvu teritorijas saimnieciskā darbība ir aizliegta. Visblīvāk 

apdzīvotās pagastu teritorijas ir Kūku pagastā (16,6 iedzīvotāji uz 1 km
2 

) un Krustpils pagastā 

(10,4 iedzīvotāji uz 1 km
2
),  kas skaidrojams ar to, ka attālums līdz republikas pilsētai 

Jēkabpilij ir attiecīgi 12km un 10km.   



11 
 

 

1. Attēls Iedzīvotāju dinamika no 2017.gada līdz 2019.gadam  

 

Visos pagastos laika periodā no 2017.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 1.janvārim ir 

vērojama negatīva iedzīvotāju izmaiņu dinamika. Atašienes pagastā iedzīvotāju skaits 

samazinājās 2018.gadā, taču 2019.gadā tas palielinājās un ir sasniedzis 2017.gada līmeni. 

Vislielākais iedzīvotāju skaita samazinājums salīdzinot 2019.gadu ar 2017.gadu ir Mežāres 

pagastā -9,8%, savukārt vismazākais iedzīvotāju skaita samazinājums Kūku pagastā-2,6%. 

Vīpes pagastā iedzīvotāju skaits samazinājies par 7,2%.  Krustpils pagastā 6,4% un Variešu 

pagastā par 5,4%. Kopumā Krustpils novada iedzīvotāju skaits, salīdzinot 2019. gadu ar 

2017.gadu, ir samazinājies par 4,9%. 

Sociālās situācijas apskats ļauj secināt par sociālajiem procesiem un to attīstību 

Krustpils novadā. Sociālās situācija sevī ietver tādus sociālā riska rādītājus, kā vecuma 

struktūru, bezdarbu, mazaizsargātāko personu grupu apjomu  un sociālo aizsardzību dažādos 

sociālo risku iestāšanās brīžos.  

2. Iedzīvotāju vecumstruktūra Krustpils novadā (2017.gada-2019.gadam) 

Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc vecuma statistiskajos reģionos % 

 

2017 2018 2019 

 

0-15 15-64 >65 0-15 15-64 >65 0-15 15-64 >65 

KRUSTPILS NOVADS 16 64 20 15 65 20 15 64 21 

Atašienes pagasts  11 67 22 12 67 21 12 67 21 

Krustpils pagasts 15 66 20 15 68 20 14 67 19 

Kūku pagasts 16 61 23 16 60 24 15 61 24 

Mežāres pagasts 14 68 18 13 68 19 11 70 19 

Variešu pagasts  18 65 17 20 63 17 18 64 18 

Vīpes pagasts 16 68 18 16 66 18 17 64 19 

Avots : CSPD dati 

Krustpils novada iedzīvotāju vecuma struktūra no 2017.gada līdz 2019.gadam parāda 

procentuālo attiecību par personām līdz darbspējas vecumam, darbspējas vecumā un pensijas 

vecuma sasniegušo skaitu pret kopējo iedzīvotāju skaitu. Kā redzams tabulā, Krustpils novadā 

darbspējīgo personu skaits laika periodā no 2017.gada līdz 2019.gadam vidēji ir 64,3%. 

Salīdzinot 2019.gadu ar 2017.gadu samazinās iedzīvotāju skaits līdz darbspējas vecumam un 



12 
 

palielinās personu skaits, kuri sasnieguši 65 un vairāk gadu vecuma slieksni. Atašienes 

pagastā darbspējīgo personu skaits 3 gadu periodā nav mainījies. Ir pieaudzis personu skaits 

līdz darbspējas vecumam un samazinājies personu skaits pēc darbspējas vecuma. Tas liecina, 

ka pieaug dzimstība un  samazinās mirstība. Visaugstākais personu skaits līdz darbspējas 

vecumam 2019.gadā ir Variešu pagastā- 18%, savukārt viszemākais- Mežārē- 11%. 

Viszemākais darbspējīgo iedzīvotāju skaits 2019.gadā ir Kūku pagastā -61 %, savukārt 

visaugstākais darbspējīgo iedzīvotāju skaits ir Mežārē- 70% personu skaits, kuras ir vecākas 

par 65 gadiem 2019.gadā visvairāk ir Kūku pagastā- 24% no iedzīvotāju kopskaita, vismazāk 

ir Variešu pagastā- 18 %.  

Tā kā iedzīvotāju vecumstruktūrai ir tendence mainīties un pieaug to personu skaits, 

kuras ir sasniegušas 65 un vairāk gadu vecumu, sociālā dienesta stratēģiskā plānošana ir 

jāpielāgo un jāpilnveido ar pakalpojumiem personām, kuras sasniegušas pensijas vecumu.   

Bezdarba līmenis Krustpils novadā 

Pēc NVA datiem Krustpils novadā bezdarba līmenis pēc stāvokļa uz 2018.gada 

31.decembri bija 5,3%, kas bija zemāks par bezdarba līmeni Zemgales reģionā (6,2%) un 

zemāks kā valstī kopumā (6,4%).  

 2 . attēls Reģistrēto bezdarbnieku skaits (2017.gada-2019.gadam)   

 

Avots: NVA statistika 

2017.gadā bija visaugstākais bezdarba līmenis visa gada griezumā, savukārt 2019.gadā 

reģistrēto bezdarbnieku skaits ir viszemākais. Attēlā redzama reģistrēto bezdarbnieku skaita 

dinamika. Raksturīgi, ka bezdarba līmenis Krustpils novadā samazinās vasaras mēnešos, kad 

ir iespēja gūt papildus ienākumus no gadījuma un sezonas darbiem. Sākoties rudens/ziemas 

sezonai, bezdarbnieku skaits pieaug.  

Analizējot šos datus var secināt, ka sociālā dienesta atbalsts rudens/ziemas periodā ir 

īpaši nepieciešams darbspējīgām personām. 
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3.Attēls Bezdarbnieku raksturojums pēc problēmgrupām 2019.gadā  

 

Avots: NVA statistika 

Lielākā daļa Krustpils novadā reģistrēto bezdarbnieku (46%) nepieder pie kādas 

specifiskas risku grupas un bezdarbnieka statusa periods ir mazāk kā gads. 30% no 

reģistrētajiem bezdarbniekiem Krustpils novadā ir ilgstošie bezdarbnieki, kuri ir bez darba 

ilgāk kā 12 mēnešus, 14 %- personas ar dažādu grupu invaliditāti un 10 %- jaunieši. Ilgstošie 

bezdarbnieki ir augstākā sociālā un nabadzības riska zonā, tādēļ stratēģiski jāplāno sociālā 

dienesta un NVA sadarbības iespējas līdzdalības pasākumu izstrādē, lai veicinātu ilgstošo 

bezdarbnieku atgriešanos darba tirgū un sociālās situācijas uzlabošanās iespējas. 

4.attēls Pilngadīgās personas ar invaliditāti Krustpils novadā 

 

Avots: VSAA Statistikas dati 

Laika periodā no 2017.gada līdz 2019.gada septembrim personu skaits ar ļoti smagu 

invaliditāti, kurām noteikta 1.grupas invaliditāte ir robežās no 95 līdz 100 personām. Personu 

skaitam ar smagu invaliditāti, kurām noteikta 2.invaliditātes grupa ir tendence nedaudz 

samazināties no 283 personām 2017.gadā līdz 270 personām 2019.gadā.  Vislielākais skaits ir 

personas ar mēreni izteiktu invaliditāti, kurām noteikta 3.invaliditātes grupa. Šajā grupā 

iekļauto personu skaits pēdējo triju gadu laikā ir virs 300 personām. 2017.gadā personas ar 



14 
 

invaliditāti bija 11,3% no kopējā Krustpils novada iedzīvotāju skaita, 2018.gadā- 11,6%, bet 

2019.gadā -11,7 %. Tas liecina par iedzīvotāju veselības stāvokļa pasliktināšanos, 

bezdarbnieku pieauguma risku un sociālā atbalsta pieprasītāju pieaugumu. Pakalpojumu 

kopums jāorientē uz personu integrēšanu sabiedrībā un darba tirgū atbilstoši viņu iespējām un 

kapacitātei.  

5. Attēls. Ienākumu veids invaliditātes gadījumā (2017.gada-2019.gadam) 

 

Avots: VSAA Statistikas dati 

Personas ar noteiktu invaliditātes grupu lielākoties saņem valsts sociālā nodrošinājuma 

pabalstu invaliditātes gadījumā. 2019.gadā 53,3%  Krustpils novadā esošo personu ar 

invaliditāti saņēma minimālo valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, kura apjoms svārstās no 

64,03 EUR līdz 83,24 EUR atkarībā no personai noteiktās invaliditātes grupas.  Valsts sociālā 

nodrošinājuma pabalsta saņēmēju proporcionāli lielākais skaits, salīdzinājumā ar invaliditātes 

pensiju saņēmēju skaitu, ir skaidrojams ar to, ka personas  nav bijušas sociāli apdrošinātas un 

nav veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas. 

6.attēls Bērni ar invaliditāti Krustpils novadā 2019.gadā  

 

Avots: VSAA Statistikas dati 
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Bērniem, kuriem noteikta invaliditāte ir tendence pieaugt pēdējo triju gadu laikā no 21 

bērna 2017.gadā līdz 24 bērniem 2019.gadā. Bērnu ar invaliditāti skaita pieaugums laika 

periodā no 2017.gada līdz 2019.gada septembrim ir pieaudzis par 12,5%.  

7.attēls Pensiju saņēmēju skaits Krustpils novadā (2017.gada-2019.gadam) 

 

Avots: VSAA Statistikas dati 

Vecuma pensijas saņēmēju skaits ir mainīgs. 2017.gadā vecuma pensiju saņēma  1261 

persona, 2018.gadā- 1244 personas, savukārt 2019.gadā vecuma pensiju saņem 1255 

personas. 

Pensiju saņēmēju skaits, kuri saņem vecuma pensiju līdz 300 EUR mēnesī laika 

periodā no 2017.gada līdz 2019.gadam samazinās, no 970 personām 2017.gadā līdz 767 

personām 2019.gadā. 

Analizējot pensiju saņēmēju skaitu, kuri saņem vecuma pensiju līdz 300 EUR apmērā, 

redzams, ka 2017.gadā to skaits bija 76,9% no pensiju saņēmēju skaita, 2018. gadā- 60,7% un 

2019.gada 9 mēnešos tas bija 61,1% no kopējo vecuma pensijas saņēmēju skaita. Tas liek 

secināt, ka lielākā daļa vecuma pensiju saņēmēju ir potenciālie un esošie sociālās palīdzības 

un pakalpojumu saņēmēji. Sociālā dienesta darbība jāvērš uz palīdzības sniegšanu senioriem, 

kuri ir vientuļi, vai kuru apgādnieki objektīvu apstākļu dēļ nespēj nodrošināt nepieciešamo 

aprūpi un palīdzību.  

Statistikas dati liecina, ka Sociālā dienesta klientu lokā nonāk vecuma pensiju 

saņēmēji, kuru pensijas apmērs ir atbilstošs atzīšanai par trūcīgu vai maznodrošinātu personu. 
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8. attēls Vidējais pensiju apmērs Krustpils novadā (2017.gada-2019.gadam) 

 

Avots: VSAA Statistikas dati 

Vidējais pensijas apmērs Krustpils novadā laika periodā no 2017.gada līdz 2019.gada 

septembrim ir pieaudzis. Salīdzinot 2019.gada septembri ar 2017.gadu vidējais pensiju 

apmērs ir pieaudzis par aptuveni 9,8 %, kas izskaidrojams ar pensiju indeksāciju.  

Vidējais piešķirtais invaliditātes pensijas apjoms laika periodā no 2017.gada līdz 

2019.gada septembrim ir pieaudzis tikai par 3,7%. invaliditātes pensijas pieaugums 

salīdzinājumā ar vecuma pensijas pieaugumu ir par 6,1% mazāks. 
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3. KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀ DIENESTA 

STRUKTŪRAS UN PAMATDARBĪBAS RAKSTUROJUMS 

Krustpils novada pašvaldības Sociālais dienests ir Krustpils novada pašvaldības 

izveidota iestāde, kura darbojas uz 2009.gada 19.augusta apstiprinātā Nolikuma pamata, un 

2010.gada 22.martā reģistrēta Latvijas Republikas Labklājības ministrijas sociālo 

pakalpojumu sniedzēju reģistrā ar Nr.459, kā sociālo pakalpojumu sniedzējs.  2019.gada 

20.februārī tika veikta sociālā dienesta pārreģistrācija. Ar 2019.gada 19.augustu tika reģistrēts 

jauns  pakalpojuma veids- aprūpe mājās ar reģistrācijas Nr. 1250. Krustpils novada 

pašvaldības Sociālais dienests uz Nolikuma pamata, ir patstāvīga lēmumu pieņemšanā un 

dienesta darbības organizēšanā. Savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, Latvijai 

saistošās starptautiskās tiesību normas, Latvijas Republikas likumus, Latvijas Republikas 

Ministru kabineta noteikumus, Krustpils novada pašvaldības saistošos noteikumus, domes 

lēmumus un rīkojumus. Sociālais dienests organizē sociālo darbu, sniedz sociālos 

pakalpojumus un sociālo palīdzību Krustpils novadā deklarētajām personām un tiek finansēts 

no Krustpils novada pašvaldības un valsts budžeta līdzekļiem. Pārraudzību par Sociālā 

dienesta darbību īsteno Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors. Sociālā dienesta darbu  

metodoloģiski nodrošina Latvijas Republikas Labklājības ministrija. Sociālā dienesta misija -

risināt katru individuālo sociālo gadījumu un nodrošināt atbilstošu pakalpojumu pieejamību 

pašvaldības iedzīvotājiem, kuriem tas ir nepieciešams. Veicināt pašvaldības iedzīvotāju 

iesaistīšanos sociālo problēmu risināšanā un sociālo pārmaiņu īstenošanā, piesaistot 

nepieciešamos resursus. Sociālais dienests ir iestāde ar labu reputāciju, kurā strādā augsti 

motivēti un profesionāli darbinieki. 

Sociālā dienesta darbības mērķis ir nodrošināt šādas pašvaldības funkcijas un 

uzdevumus:  

• sniegt iedzīvotājiem sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus, koordinēt 

pakalpojumu sistēmas izveidi, kas sniedz personām, kurām ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, 

nepieciešamo atbalstu, lai spētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē;  

• pildīt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktos sociālā dienesta 

uzdevumus;  

• piešķirt un izmaksāt pašvaldības saistošajos noteikumos paredzētos pabalstus;  

• sniegt iedzīvotājiem palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā;  

• koordinēt un veikt likumpārkāpumu profilakses darbu ar bērniem;  

• nodrošināt ārpus ģimenes aprūpes administrēšanu bērniem bāreņiem un bez vecāku 

gādības palikušiem bērniem, kuri ir ārpus ģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpus ģimenes aprūpes 

izbeigšanās;  
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• nodrošināt normatīvajos aktos pašvaldības sociālās garantijas bērniem bāreņiem un 

bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri ir ārpus ģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpus 

ģimenes aprūpes izbeigšanās.  

 Ievērojot pašvaldībā dzīvojošo iedzīvotāju skaitu un pamatojoties uz LR spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem un Sociālā dienesta darba apjomu, Krustpils novada dome 

noteikusi dienesta struktūru un darbinieku skaitu (attēls Nr.9). Sociālā darba speciālistu skaits 

ir atbilstošs likumā noteiktajam – ne mazāk kā 1 sociālā darba speciālists uz 1000 

iedzīvotājiem.  

9. attēls Sociālā dienesta struktūra 

 

Krustpils novada Sociālā dienesta vadītāja pakļautībā strādā 8 sociālie darbinieki, 

kuriem ir iegūta profesionālā augstākā izglītība un sociālā darbinieka kvalifikācija.  

10.attēls. Sociālā dienesta darbinieku vecumstruktūra 

darbinieku 

skaits; 1

darbinieku 

skaits; 3

darbinieku 

skaits; 2

darbinieku 

skaits; 2

darbinieku 

skaits; 2

Sociālā dienesta darbinieku vecumstruktūra

21-30 gadi 31-40 gadi 41-50 gadi 51-61 gadi 62 un vairāk gadi
 

Sociālajā dienestā strādā dažāda vecuma speciālisti, no 28 līdz 65 gadiem.  Sociālo 

darbinieku dažādu vecumu kontrasts ir  sociālā darba attīstības veicinošs faktors Krustpils 

novadā, jo katrai  paaudzei ir  sava unikālā pieredze un vērtības.  
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11. attēls. Sociālo darbinieku profesionālā darba pieredze 

līdz 1 gadam

1-5 gadi

5-10 gadi

10-20 gadi

20 un vairāk 

gadi

Sociālo darbinieku profesionālā darba pieredze

līdz 1 gadam 1-5 gadi 5-10 gadi

10-20 gadi 20 un vairāk gadi

 

Sociālā darba speciālistiem, Krustpils novada pašvaldības sociālajā dienestā, darba 

pieredzes ilgums ir dažāds. Darbinieki savstarpēji dalās pieredzē un pielieto iegūtās zināšanas 

un prasmes ikdienas pienākumu veikšanā. Kolektīva veiksmes atslēga ir savstarpējā 

komunikācija un atbalsts, kas tiek nodrošināts kopēju mērķu sasniegšanai. 

Profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai, sociālā darba speciālisti un vadība 

apmeklē kursus un seminārus pilnveidojot profesionālās iemaņas. Katru gadu Sociālā dienesta 

darbinieces saņēmušas supervīziju. 

Profesionālās kompetences pilnveidošanai darbinieki apmeklē kursus un seminārus. 

Pēdējo trīs gadu laikā zināšanas papildinātas šādās tēmās:  

Profesionālā darbība: 

 Kvalitātes vadības principi un to realizācija valsts un pašvaldības iestādēs 

 Stress darba vietā, tā pārvarēšana un prevence. Profesionālās izdegšanas 

mazināšana sociālā darba praksē 

 Jaunumi dokumentu noformēšanā 

 Darbs ar elektroniskajiem dokumentiem, elektroniskais paraksts 

  Korupcijas novēršana 

 Sociālā darba klienta personas datu aizsardzība 

 Personas datu aizsardzības nodrošināšana sociālajā darbā 

 Par valsts nodrošināto juridisko palīdzību un valsts kompensāciju izmaksu 

cietušajiem 

Sociālais darbs ar ģimenēm ar bērniem:  

 Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā  

 Sociālās rehabilitācijas plāna izstrāde un realizācija 

 Vardarbība. Vardarbīgas uzvedības likumsakarības. Vardarbības profilakse 

sociālajās institūcijās 
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 Grupu organizēšana un vadīšana. Aktīvās darbības metodes darbam ar grupu 

sociālā darba praksē 

 Bērnu emocionālā audzināšana (BEA) 

 Darbs ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm. Grupu 

organizēšana un vadīšana 

 Kompetents traumētu bērnu aprūpētājs 

 Bērnu nometņu organizēšanas un vadīšanas kompetenču pilnveide 

 Pozitīvas disciplinēšanas metodes darbā ar dažāda vecuma bērniem 

 Riski un to novērtēšana sociālajā darbā ar ģimenēm un bērniem 

 Ceļvedis, audzinot  pusaudzi” (CAP)  

 Sociālo darbinieku ģimenēm ar bērniem vasaras skola “Būt attiecībās” 

 Sociālo darbinieku vasaras nometne “Attiecību līkločos” 

 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas rīkotā konference “Sadarbība – 

bērna nākotnei”  

 Tiesībsarga 2017.gada konference “Bērnu sociālās uzvedības korekcija. 

Tagadne un nākotne.” 

 Konference “Latvijai – 100 “, Bērnu tiesību aizsardzības likumam – 20 “ 

 Dalība starptautiskajā konferencē “Sociālā darbinieka loma seksuālās 

vardarbības pret bērnu novēršanā” 

Sociālā darba pilnveidošana darbā ar dažādām mērķgrupām: 

 Aprūpe un aprūpes psiholoģija 

 Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) 

sadarbības iespējas invaliditātes jautājumu risināšanā 

 Sociālās integrācijas valsts aģentūras sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 

 Sociālais darbs vecu cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanai 

 Darbs ar personām, kurām diagnosticēta hroniska saslimšana un noteikta 

invaliditāte. Īpašas kopšanas nepieciešamības izvērtējums 

 Klientu vajadzības pēc sociālās rehabilitācijas izvērtēšana un sociālās 

rehabilitācijas plāna izstrāde, īstenošana, dokumentēšana un novērtēšana 

 Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem 

 Saskarsmes prasmju pilnveide darbā ar senioriem 

 Par Ministru kabineta 21.04.2008. noteikumos Nr. 288 “Sociālo pakalpojumu 

un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība” noteikto aprūpes līmeņu noteikšanu 

 Sociālā darba klientu psiholoģija. Saskarsmes īpatnības, to ētisks risinājums 
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 Komunikācijas prasmju pilnveidošana, komunikācijas barjeras, sabotieri un to 

pārvarēšanas iespējas 

 Šizofrēnijas klients sociālajā darbā. Saskarsmes problēmas, to ētisks risinājums 

 Vecu cilvēku aprūpes specifika. Sociālās aprūpes plānošana, organizēšana un 

novērtēšana 

 Suicidālas uzvedības riski un to novēršana darbā ar klientiem 

 Darbs ar depresīviem klientiem. Atbalsts un motivācija 

 Darbs ar atkarīgām personām 

 Ārpusģimenes aprūpē augušo jauno vecāku (ģimeņu) resocializācija. Sociālo 

un audzināšanas prasmju attīstīšana  

 Profesionālās kompetences pilnveide sociālā darba speciālistiem ar cilvēkiem, 

kam ir intelektuālās attīstības traucējumi 

 Darbs ar cilvēku tirdzniecības upuri 

 Rehabilitācijas process un tā nodrošināšana dažādām klientu mērķgrupām.  

 Izbraukuma seminārs – pieredzes apmaiņa “Sociālais darbs ar dažādām klientu 

grupām – labā prakse Sanktpēterburgā” 

Profesionālās pilnveides kursi un semināri veicina sociāla darba speciālistu 

profesionalitātes un kapacitātes paaugstināšanu, lai sekmīgi risinātu dažādas klientu sociālās 

problēmas, spētu piesaistīt nepieciešamos resursus un veiktu produktīvu sociālo darbu ar 

dažādām klientu mērķgrupām.  

3.1. Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi par sociālajiem pakalpojumiem 

un sociālo palīdzību 

16.09.2009. Saistošie noteikumi Nr. 2009/14 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” nosaka personu kategorijas, kurām pašvaldība sniedz palīdzību nodrošinot ar 

dzīvojamo platību. 

18.12.2013. Saistošie noteikumi Nr. 2013/41 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 

personas atzīšanu par maznodrošinātu Krustpils novadā” nosaka ienākumu un materiālā 

stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene, kas sastāv no laulātiem vai personām, kurām ir 

kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī vai atsevišķi dzīvojoša persona 

tiek atzīta par maznodrošinātu. 

24.11.2010. Saistošie noteikumi Nr. 2010/35 “Par sociālajiem pakalpojumiem 

Krustpils novadā” nosaka Krustpils novada pašvaldībā pieejamo sociālo pakalpojumu veidus,  

to piešķiršanas un saņemšanas kārtību. 
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20.12.2017. Saistošie noteikumi Nr. 2017/18 ”Par Krustpils novada sociālajiem 

pabalstiem” nosaka Krustpils novada domes apstiprinātā budžeta ietvaros piešķiramo sociālo 

pabalstu veidus un apmērus, pabalstu pieprasīšanas, novērtēšanas, piešķiršanas un izmaksas 

kārtību. 

21.03.2018. Saistošie noteikumi Nr. 2018/4 “Par aprūpes mājās pakalpojuma 

organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Krustpils novadā” nosaka Krustpils novada 

pašvaldībā aprūpējamās personas aprūpes mājās pamatvajadzību nodrošināšanas pakalpojuma 

saturu un apjomu, tā piešķiršanas un pārtraukšanas, saņemšanas un samaksas kārtību.   

18.12.2013. Saistošie noteikumi Nr. 2013/42 “Par materiālajiem pabalstiem Krustpils 

novada pašvaldībā” nosaka Krustpils novada pašvaldības materiālā pabalsta veidus, to 

apmēru, saņemšanas kārtību, kādā piešķirami un izmaksājami materiālie pabalsti. 

21.11.2018. Saistošie noteikumi Nr. 2018/15 “Par ģimenes asistenta pakalpojuma 

sniegšanas kārtību Krustpils novadā” nosaka Krustpils novada ģimenes asistenta pakalpojuma 

saturu un apjomu, tā piešķiršanas un pārtraukšanas, saņemšanas un samaksas kārtību. 

18.09.2019. Saistošie noteikumi Nr. 2019/9 “Par materiālo atbalstu pilngadību 

sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm 

Krustpils novadā” nosaka materiālā atbalsta veidus, apmērus, pieprasīšanas un piešķiršanas 

kārtību  pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc 

ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa. 

3.2. Krustpils novada sociālās aizsardzības izdevumu dinamika un to izlietojuma 

analīze laika periodā no 2016.gada – 2019.gadam 

3. Tabula. Izdevumi sociālajai aizsardzībai (2016.gada-2019.gadam) 

Gadi Izdevumi 

sociālajai 

aizsardzī

bai EUR 

Izdevumi 

sociālajiem 

pakalpojumi

em EUR 

Izdevumi 

sociālajiem 

pakalpojumiem  % 

pret izdevumiem 

sociālajai 

aizsardzībai 

Izdevumi 

sociālajiem 

pabalstiem (bez 

brīvprātīgās 

iniciatīvas 

pabalstiem) 

EUR 

Izdevumi 

sociālajiem 

pabalstiem % 

pret 

izdevumiem 

sociālajai 

aizsardzībai 

2016 694000 157118 22,6 113772 16,4 

2017 621840 155496 25,0 100578 16,2 

2018 678588 172118 25,4 98110 14,4 

2019 659293 193201 29,3 76644 11,6 

Krustpils novadā sociālās aizsardzības budžeta sadaļa sociālo pakalpojumu 

nodrošināšanai ir lielāka kā sociālās palīdzības nodrošināšanai. 2016.gadā no kopējiem 

izdevumiem sociālajai aizsardzībai 22,6% tika novirzīti sociālajiem pakalpojumiem un 16,4% 

-sociālajai palīdzībai. Kopā sociālā dienesta darba realizēšanai 2016. gadā tika novirzīti 39% 
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jeb 270890 EUR sociālās aizsardzības izdevumu, 2017.gadā- 41,2 %, 2018.gadā 39,8%, 

2019.gadā- 40,9 %.  Vidēji sociālajiem pakalpojumiem četru gadu periodā ir tērēts 169483 

EUR un sociālajai palīdzībai- 97276 EUR. Sociālās palīdzības novirzītais finansējums 4 gadu 

periodā samazinās, savukārt finansējuma izlietojums no sociālās aizsardzības budžeta 

palielinās sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Krustpils novadā. Tas liek secināt, ka 

pašvaldībai ir izpratne par sociālā dienesta darbību un ir iespējas izdevumu palielināšanai pēc 

pamatotas nepieciešamības. Pašvaldībā sekmīgi tiek īstenots sociālais darbs, kā rezultātā 

samazinās materiālā atbalsta nepieciešamība. Sociālo pakalpojumu jomā izdevumi palielinās, 

jo tiek nodrošināti pakalpojumi pēc nepieciešamības un tuvāk klientu dzīvesvietai, lai 

nodrošinātu dzīves kvalitātes paaugstināšanu (vai vismaz nepasliktināšanos), sociālo risku 

mazināšanu un klientu dzīves prasmju uzlabošanu.  

3.3. Starpinstitucionālā sadarbība sociālajā darbā 

Krustpils novada pašvaldības Sociālais dienests sadarbojas ar  dažādām institūcijām   

ar mērķi uzlabot klientu sociālo situāciju un veicinot personu aktīvu līdzdalību savu problēmu 

risināšanā. Nacionālajā līmenī sadarbība ir izveidojusies ar nozari uzraugošo un politiku 

veidojošo Labklājības ministriju. Ministrijas darbinieki, nepieciešamības gadījumā, sniedz 

konsultāciju atbilstošāko normatīvo aktu piemērošanā dažādu sociālo situāciju risināšanā. 

Sadarbība ar informācijas sistēmu uzturētāju nodrošina nepārtrauktību sociālā dienesta darba 

administrēšanā un, ja nepieciešams, ir iespēja saņemt konsultāciju problēmsituāciju gadījumā.  

Notiek regulāra un rezultatīva sadarbība (regulāra sarakste un starpinstitucionālās 

sanāksmes) ar Valsts probācijas dienesta Jēkabpils nodaļu, Valsts policijas Zemgales reģiona 

pārvaldes Jēkabpils iecirkņa kārtības policijas un kriminālpolicijas nodaļu, Krustpils novadā 

esošo un arī citu skolu pedagogiem, vadītājiem un skolēnu atbalsta speciālistiem, Krustpils 

novada pagastu pārvaldēm, medicīnas darbiniekiem, bāriņtiesu un citām institūcijām.  

KRUSTPILS NOVADA 

BĀRIŅTIESA 

NVO 

KRUSTPILS NOVADA 

UZŅĒMĒJI 
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12. attēls. Krustpils novada pašvaldības sociālā dienesta starpinstitucionālā sadarbība 

 

Sadarbība ar pašvaldības struktūrvienībām ir vērtējama kā ļoti laba vai laba. 2017.gadā 

tika izveidota sadarbības grupa Bērnu tiesību aizsardzības jomā, kuras mērķis ir veicināt 

saskaņotu un efektīvu sadarbību bērna un viņa likumisko pārstāvju interešu aizstāvībai un 

atbalstam.  Sanāksmes notiek regulāri un tajās piedalās iestāžu vadītāji un institūciju pārstāvji. 

Sadarbība vietējā līmenī (novada teritorijā) ir izveidojusies gan ar veselības jomas 

pakalpojumu sniedzējiem, gan izglītības iestādēm.  

3.4. Sociālie pakalpojumi Krustpils novadā 

Sociālie pakalpojumi ir sociālā darba speciālistu sniegtie pakalpojumi ar mērķi 

palīdzēt klientam kļūt neatkarīgākam, patstāvīgākam, atjaunot un stiprināt ģimenes attiecības, 

tādējādi atjaunojot indivīdu, ģimeņu grupu un kopienu sociālo funkcionēšanu. Ja pašvaldībā 

nav izveidots kāds no klientam nepieciešamajiem sociālajiem pakalpojumiem, tā slēdz 

līgumus ar citiem pakalpojumu sniedzējiem savā teritorijā (nevalstiskām organizācijām, 

fiziskām personām) vai ar citām pašvaldībām par nepieciešamo sociālo pakalpojumu 

sniegšanu un samaksu. Šie sociālie pakalpojumi pilnībā vai daļēji tiek finansēti no 

pašvaldības budžeta. Īstenojot preventīvos pasākumus, darbam ar dažādām klientu grupām, 

sociālais dienests piesaista Krustpils novada pagastu bibliotēku, kultūras namu un attīstības 

nodaļas speciālistus, īstenojot projektus ģimeņu ar bērniem un pilngadīgo personu 

integrēšanai sabiedrībā. Katru gadu vasaras sezonā sociālais dienests organizē  bērnu un 
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jauniešu nometnes, kur sadarbībā ar pagastu kultūras namiem, novada uzņēmējiem un pagasta 

bibliotēkām tiek īstenoti pasākumi bērnu lietderīgai brīvā laika pavadīšanai. 

  Pašvaldības sociālais dienests administrē un nodrošina šādus sociālos pakalpojumus 

novada iedzīvotājiem: 

 Sociālā darba speciālista konsultācijas 

Sociālā darba speciālisti sniedz sociālā darba pakalpojumu, kas ietver informācijas, 

konsultācijas, psihosociālā atbalsta sniegšanu, klienta sociālās un materiālās situācijas 

izvērtēšanu, nepieciešamā sociālā pakalpojuma vai palīdzības piešķiršanu, kā arī individuālā 

rehabilitācijas plāna izstrādāšanu un realizāciju personai vai ģimenei. Šī pakalpojuma 

nodrošināšanā ir noteikta sociālā dienesta veidlapu „Klienta lieta” veidošanas kārtība, kā arī 

izstrādāti noteikumi rehabilitācijas plāna veidošanā un īstenošanā sociālajā darbā ar ģimeni un 

bērniem un Sociālā dienesta administrēto un finansēto sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības kvalitātes noteikšanā. Sarunas, konsultēšanas, rehabilitācijas plāna sastādīšana; 

ekokarte, genogramma, ģimenes dzīves apstākļu pārbaudes, sociālās situācijas izvērtēšana, 

risku novērtēšana, atbalsta sniegšana (darba meklēšanā, ģimenes budžeta plānošanā, sadzīves 

jautājumos, juridiskos jautājumos, plānošanas, medicīnas pakalpojumu saņemšanas 

plānošanas u.c. jautājumos), informācijas uzkrāšana; darba pārskatu veidošana, atzinumi un 

informācija citām institūcijām, resursu piesaistīšana, starpinstitucionālā un starpdisciplinārā 

sadarbība u.c.   

Bērnu/jauniešu konsultēšana- sarunas ārpus kabineta (dzīvesvietā, pastaigā, skolā, 

telefona sarunā u.c.) Psihosociālais darbs- ar pozitīvu attieksmi un uzticēšanos klientam. 

  Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus nodrošina Krustpils 

novada pašvaldības aģentūra „Jaunāmuiža”.  

4. Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojums institūcijā (2016.gada-2019.gadam) 

Pakalpojuma 

veids/personu skaits 

 2016 2017 2018 2019 

Ilgstošas sociālās aprūpes 

pakalpojums institūcijā 

pers.sk./ 

summa                    

EUR 

48/ 

13797 

54/ 

145137 

53/ 

158878  

57/ 

172118 

 

Vidēji 4 gadu periodu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojuma izmaksas ir 122482,50 EUR. Izmaksas par pakalpojumu 2019.gadā, salīdzinot ar 

2016.gadu, ir pieaugušas par 92%. Tas ir skaidrojams gan ar pakalpojuma pieprasījuma 

pieaugumu, gan ar uzturēšanās izmaksu kāpumu.  Pakalpojuma saņēmēju skaits ir mainīgs. 

Personu uzturēšanās ilgums institūcijā ir mainīgs un ir atkarīgs no katra indivīda dzīvildzes, 

veselības stāvokļa un radinieku iespējām nodrošināt 3. un 4. aprūpes līmeni mājās.  
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 Aprūpes mājās pakalpojums 

Aprūpe mājās ir sociālais pakalpojums dzīvesvietā (mājās) pamatvajadzību 

apmierināšanai personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt. Pēc Krustpils 

novada pašvaldības 2018.gada 21.marta saistošiem noteikumiem Nr.2018/4 „Par aprūpes 

mājās pakalpojuma organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Krustpils novadā”, tiek 

sniegta pastāvīga vai pagaidu aprūpe mājās. Aprūpes mājās pakalpojumu nodrošina 11 

personas, kuras reģistrējušās VID kā pašnodarbinātās personas. 

Tiesības uz pastāvīgu aprūpi mājās ir personām, kas vecuma vai fizisku traucējumu dēļ 

nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi pašu spēkiem. Tiesības uz 

pagaidu aprūpi mājās ikdienas darbu veikšanai un personiskās aprūpes nodrošināšanai ir 

personām slimošanas vai atveseļošanās periodā. 

5. Aprūpes mājās pakalpojuma saņēmēji (2018.gada-2019.gadam) 

Klientu mērķa grupas 2018. 2019. 

Klientu kopējais skaits 11 12 

I aprūpes līmenis 3 3 

II aprūpes līmenis 8 9 

Kopš 2018.gada Krustpils novadā tiek sniegts pakalpojums „Aprūpe mājās”. Lielākajai 

daļai personu ir noteikts II aprūpes līmenis. Aprūpes mājās pakalpojumu pieprasa un izmanto 

vientuļie un atsevišķi dzīvojošie klienti. 

Aprūpes mājās pakalpojumu sniedz personas, kuras reģistrējušās Valsts ieņēmumu 

dienestā kā pašnodarbinātas personas. 

 Asistenta pakalpojums personām ar invaliditāti pašvaldībā 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumiem Nr. 942 

“Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā”, Sociālais dienests 

administrē pakalpojuma piešķiršanu personām ar 1. un 2.grupas invaliditāti, kā arī bērniem  ar 

invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam.  Asistenta pakalpojumu pašvaldībā sniedz personas, 

kuras reģistrējušās Valsts ieņēmumu dienestā kā pašnodarbinātas personas, lai sniegtu 

atbalstu personām ar invaliditāti  aktivitātēs ārpus mājas – nokļūšanai uz mācību iestādi, darba 

vietu vai pakalpojumu saņemšanas vietu. 

6. Asistenta pakalpojums personām ar invaliditāti pašvaldībā (2017.gada-2019.gadam) 

Klientu mērķa grupa 2017. 2018. 2019. 

Klienti 11 12 13 

t.sk. bērni 5-7 gadi 1 2 2 

I invaliditātes grupa 5 5 6 

II invaliditātes grupa 5 5 5 

Asistenti 12 12 13 

Asistenta  pakalpojums pašvaldībā tiek nodrošināts līdz 40 stundām nedēļā, ko 

personas izmanto ārpus mājas aktivitātēm. Klientu skaitam ir tendence pieaugt. Šobrīd katram 

klientam ir asistents.  
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 Sociālo dzīvokļu izīrēšana 

Pakalpojumu sniegšanu reglamentē likums “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšana”, likums “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājam”, Krustpils 

novada pašvaldības  2009.gada 16.septembra saistošie noteikumi Nr.2009/14 “Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā”. Pakalpojumu saņēmēju loku nosaka 11.01.2005. Ministru 

kabineta noteikumi Nr.32 “Noteikumi par sociāli mazaizsargāto personu grupām”. 

7. Sociālie dzīvokļi Krustpils novada pašvaldībā (2014.gada-2019.gadam) 

Klientu mērķa grupas 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ģimenes 7 5 7 4 3 1 

Kopējais klientu skaits 11 7 8 6 14 3 

No tām: 

Bērni 4 1 1 2 10 2 

Pensijas vecuma personas   2 3   

Personas ar invaliditāti 3 3 3 1 1 1 

Bezdarbnieki 4 3 1  3  

Bāreņi    1    

Krustpils novada pašvaldībā sociālie dzīvokļi ir pieejami Krustpils, Mežāres un Kūku 

pagastos.  Perspektīvā plānots izveidot sociālo dzīvokli Atašienes pagastā.  

Atsevišķos sociālajos dzīvokļos nepieciešams kosmētiskais remonts, aprīkošana ar 

sadzīves tehniku (ledusskapis,  veļas mazgājamā mašīna), un mīksto inventāru. 

 Psihologa konsultācijas 

Psihologa pakalpojumu novada iedzīvotāji saņēma dažādās dzīves situācijās – stresa 

mazināšanai krīzes situācijā, kā arī psiholoģiskās izpētes veikšanai par iespējamo vardarbību 

ģimenē vai ārpus tās. Psiholoģisko izpēti pieprasījušas dažādas institūcijas- bāriņtiesa, Valsts 

policija, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un bērnu vecāki, ja radušies savstarpējie 

strīdi par bērna aprūpi un audzināšanu. 

Psihologa pakalpojumu sociālais dienests pērk, slēdzot pakalpojuma līgumu ar 

sertificētiem psihologiem, kā arī izmanto valsts apmaksātos psihologa pakalpojumus. 

8. Pašvaldības apmaksātie psihologa pakalpojumi (2017.gada-2019.gadam) 

Gads Personu, kuras 

saņēmušas psihologa 

konsultācijas, skaits 

2017. 18 

2018. 21 

2019. 24 

 Pakalpojums ģimenes asistents 

Saskaņā ar Krustpils novada pašvaldības 2018.gada 21.novembra saistošajiem 

noteikumiem Nr.2018/15 „Par ģimenes asistenta pakalpojuma sniegšanas kārtību Krustpils 

novadā” - Asistenta pakalpojuma ietvaros ģimenei vai personai atbilstoši viņu vajadzībām, 
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saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu, tiek nodrošināts atbalsts un 

palīdzība bērnu aprūpē un audzināšanā, mājokļa, nodarbinātības, izglītības, atkarību, veselības 

problēmu risināšanā un sociālo un sadzīves prasmju attīstīšanā. 

Ģimenes asistents ir resurss sociālajam darbiniekam ar ģimenēm un bērniem. Ģimenes 

asistenta pakalpojums ir preventīvais darbs, kas nodrošina ģimenei atbalstu un apmācību 

sociālo prasmju apgūšanā, bērna aprūpē un audzināšanā, mājsaimniecības vadīšanā saskaņā ar 

individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu, lai novērstu bērnu izņemšanu no ģimenes. 

2017.gadā pakalpojumu saņēma 2 ģimenes, savukārt 2018.gadā pakalpojumu saņēma 5 

ģimenes. Pakalpojumu saņēmušajās ģimenēs ir 15 bērni. 2019.gadā ģimenes asistenta 

pakalpojumu saņēma 4 ģimenes. Pakalpojumu saņēmušajās ģimenēs ir 10 bērni. Asistenta 

pakalpojumu veic  personas, kuras reģistrējušās VID kā pašnodarbinātas personas. 

Attīstot ģimenes asistenta pakalpojumu, bērniem tiek saglabāta ģimeniska vide, 

uzlabotas vecāku sociālās prasmes un samazināti pašvaldības izdevumi pakalpojuma 

saņemšanai institūcijā. 

 Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā 

Īslaicīgs palīdzības veids, kuru var saņemt personas, vai ģimenes ar bērniem, kuras 

nonākušas grūtībās dažādu apstākļu dēļ un, kuru sociālā situācija krīzes situācijā atbilst 

normatīvo aktu prasībām. 

 Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem 

No prettiesiskām darbībām cietušie bērni sociālo rehabilitāciju institūcijā vairāku gadu 

garumā saņem Nodibinājumā “Latgales Reģionālais atbalsta centrs Rasas pērles”, kurš atrodas 

Rugāju novadā. Ar centra darbiniekiem izveidojusies pozitīva sadarbība, centrs uztur 

kontaktus ar rehabilitāciju saņēmušajām personām arī pēc pakalpojuma saņemšanas beigām, 

aicinot ģimenes piedalīties vasaras nometnēs. Ar Latvijas Bērnu fonda līdzdalību 

psiholoģisko palīdzību- sociālo rehabilitāciju dzīvesvietā saņem bērni, kuri cietuši no 

prettiesiskām darbībām. Pilns konsultāciju cikls ir 10 nodarbības. Sociālais dienests slēdz 

Pakalpojuma līgumu ar psihologu un pēc atskaišu iesniegšanas Latvijas Bērnu fondā, 

pašvaldības izlietotie budžeta līdzekļi pakalpojuma sniegšanai tiek atgriezti. 

• Sociālā rehabilitācija no prettiesiskām darbībām cietušām pilngadīgām personām 

Pakalpojums ir pieejams pieaugušajiem, kuri cietuši noziedzīgā nodarījumā, 

ekspluatācijā, seksuāli izmantoti, vai tikuši pakļauti vardarbībai vai jebkādām citām 

nelikumīgām, cietsirdīgām vai cieņu aizskarošām darbībām. Rehabilitācijas mērķis ir 

nodrošināt, lai pieaugušais spētu atgūt fizisko un psihisko veselību un integrētos sabiedrībā. 

• Sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbību veikušām personām 

Pakalpojuma mērķis: palīdzēt vardarbību veikušam pilngadīgam cilvēkam apzināt 

fiziskās un psiholoģiskās vardarbības pielietošanas sekas un mazināt vardarbības izpausmes 
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pret apkārtējiem (ģimenē pret partneri, bērniem u.c. iespējams arī citiem pieaugušiem 

cilvēkiem). Pakalpojumu iespējams saņemt Jēkabpilī, apmeklējot grupu nodarbības vai 

individuālas konsultācijas. 

 Atbalsta grupu nodarbības dažādām klientu mērķgrupām un apmācību programmas 

vecākiem: “Bērnu emocionālā audzināšana” un “Ceļvedis audzinot pusaudzi” 

Visos novada pagastos regulāri notiek vecāku un citu interesentu atbalsta grupu 

nodarbības, kuru darbība vērsta uz vecāku prasmju paaugstināšanu, izpratnes veidošanu par 

pozitīvas audzināšanas principiem un bērnu vecumposmu īpatnībām. Atbalsta grupu 

nodarbībās iesaistās pagastu sociālie darbinieki, skolu pedagogi, psihologs un citi speciālisti, 

kas var sniegt savas zināšanas un praktisko pieredzi, lai papildinātu dalībnieku  komunikācijas 

prasmes, iemaņas sadarbībā ar institūcijām un motivāciju sniegt saviem bērniem pilnvērtīgu 

audzināšanu un pozitīvu emocionālo atbalstu ikvienā dzīves jomā. Trūcīgo ģimeņu vecākiem, 

kas ir sociālās palīdzības saņēmēji, apmeklējums vecāku atbalsta grupā tiek noteikts kā 

obligāts līdzdarbības pienākums, lai veicinātu ģimenes dzīves kvalitātes uzlabošanos. Interese 

par atbalsta grupu nodarbībām ir arī citiem sociālā dienesta klientiem, kas iesaistās šajās 

nodarbībās, un apmeklētāju skaitam ir tendence pieaugt. 

Sadarbībā ar Krustpils novada pašvaldības Attīstība nodaļu tika īstenots projekts 

“Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Krustpils novada 

iedzīvotājiem”(9.2.4.2/16/I/012) sadarbībā ar  dažādu nozaru speciālistiem. 

Atbalsta grupām vienu reizi gadā tiek noorganizēta kopīga ekskursija, lai iepazītos ar 

citās Latvijas pašvaldībās organizētajām biedrībām, kas sekmē sabiedrības aktivitātes un 

ģimeņu vērtību saglabāšanu. 

Sociālais dienests īsteno izglītojošas grupu nodarbības bērnu vecākiem -“Bērnu 

emocionālā audzināšana” un “Ceļvedis audzinot pusaudzi”, kuru mērķis ir, izmantojot 

speciālistu zināšanas un prakses pieredzi, papildināt vecāku un citu bērnu aprūpes personu 

komunikācijas prasmes ar bērniem dažādos vecumposmos, vairot vecāku spējas sniegt 

bērniem pozitīvu emocionālo atbalstu. 

• Humānās palīdzības sniegšana 

Katrā novada pagastā izveidota humānās palīdzības istaba, kurā novada iedzīvotāji var 

nodot vai saņemt  lietotos apģērbus, apavus, saimniecības preces, kā arī mēbeles, piešķirot 

tām otru iespēju.  

Sociālā dienesta darbinieki veic izvērtēšanu pakalpojumu saņemšanai par valsts budžeta 

līdzekļiem:  

• asistenta pakalpojums personām ar invaliditāti pašvaldībā; 

• sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personām ar funkcionālajiem traucējumiem (SIVA); 

• personas ikdienā veicamo darbību un vides novērtēšanu (VDEĀVK); 
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Veicot preventīvo sociālo darbu ar ģimenēm ar bērniem, sociālais dienests katru gadu, 

kopš 2013.gada, organizē - 

 Bērnu/ jauniešu vasaras  nometnes  

Šī darba rezultātā tiek iepazīti gandrīz visi novada bērni un jaunieši. Tiek izprasta 

situācija katrā ģimenē, un līdz ar to palielinās arī sociālā darba efektivitāte. Nometņu 

dalībnieki iesaistīti savas dzīves vides uzkopšanā un uzlabošanā, veido savu atbildību pret 

novadu, valsti. Nometņu vadīšanā tiek iesaistīti jaunieši- brīvprātīgā darba veicēji. 

  

3.5. Sociālā palīdzība Krustpils novadā 

Sociālās palīdzības mērķis ir mazināt ienākumu nevienlīdzību un mazināt nabadzības 

riskus.  Sociālo palīdzību sniedz gan testējot ienākumus, gan netestējot tos. Testēto ienākumu 

pabalstu saņēmēji ir personas, kurām noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes/personas 

statuss. Ienākumu līmenis atzīšanai par trūcīgu valstī ir noteikts 128,06 EUR, bet 

maznodrošinātas personas statusa ienākumu līmeni katra pašvaldība nosaka individuāli.  

Krustpils novadā ienākumu līmenis maznodrošinātas personas statusa iegūšanai nedrīkst 

pārsniegt 288,10 EUR  (1 personai) jeb 67% no valstī noteiktās minimālās darba algas.  

9. Tabula. Sociālā dienesta klientu īpatsvars no kopējā iedzīvotāju skaita 

Gads Iedzīvotāju 

skaits uz 

01.01. 

Trūcīgo 

personu skaits 

% no kopējā 

iedzīvotāju 

skaita 

Maznodrošināto 

personu skaits 

% no kopējā 

iedzīvotāju 

skaita 

2017 6244 466 7,5 296 4,7 

2018 6052 370 6,1 310 5,1 

2019 5941 254 4,3 285 4,8 

Pēdējo triju gadu laikā ir samazinājies gan trūcīgo, gan maznodrošināto 

personu/ģimeņu skaits Krustpils novadā bija ar nepietiekošiem ienākumiem. 2019.gadā 

trūcīgu un maznodrošinātu personu/ģimeņu skaits, salīdzinājumā ar 2017.gadu, bija 

samazinājies par 3,1% un bija 9,1% no kopējā iedzīvotāju skaita Krustpils novadā. 

Personu skaits, kuri tika atzīti par trūcīgām laika periodā no 2017.gada līdz 

2019.gadam samazinājās un maznodrošinātu personu skaits palielinājās, jo iedzīvotāju 

ienākumi palielinājās sakarā ar dažādām VSAA piemaksām un pensiju indeksācijām. 

Krustpils novada sociālās palīdzības veidu raksturojums  

Sociālās palīdzības pabalsti Krustpils novada pašvaldībā ir iedalāmi 3 grupās.  

 Ir sociālie pabalsti, kuru piešķiršanai ir nepieciešama klienta ienākumu izvērtēšana 

- garantētā minimālā ienākuma pabalsts (GMI), dzīvokļa (mājokļa) pabalsts, pabalsts 

veselības aprūpes nodrošināšanai. 
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 Pabalsti, kuru piešķiršanai nav nepieciešama ienākumu izvērtēšana - krīzes 

situācijā, pabalsti bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc 

pilngadības sasniegšanas, pabalsti audžuģimenēm. 

 Pašvaldības materiālie pabalsti (pašvaldības brīvā iniciatīva), kuri tiek piešķirti 

pamatojoties Krustpils novada pašvaldības 2013.gada 18.decembra saistošajiem noteikumiem 

Nr. 2013/42 “Par materiālajiem pabalstiem Krustpils novada pašvaldībā”, nosakot pabalstu 

saņemšanas iespējas, pamatojoties  uz piederību kādai iedzīvotāju grupai vai iestājoties 

konkrētai dzīves situācijai.  

13. attēls Krustpils novada pašvaldības sociālie un materiālie pabalsti 

 

GMI pabalstu nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 913 “Noteikumi par garantēto 

minimālo ienākumu līmeni”, no 2020.gada 1.janvāra tas ir 64 EUR apmērā. GMI 

aprēķināšanu nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 550 “Kārtība, kādā aprēķināms, 

piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un 

slēdzama vienošanās par līdzdarbību”.  

Dzīvokļa(mājokļa) pabalsta un pabalsta veselības aprūpes nodrošināšanai  apmēri 

noteikti Krustpils novada pašvaldības 2013.gada 18.decembra saistošajos  noteikumos Nr. 

2017/18 “Par Krustpils novada sociālajiem pabalstiem”  

Dzīvokļa(mājokļa) pabalsta piešķiršanas mērķis ir īres maksas un maksas par 

pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu un kurināmā iegādi, segšanai.  

Pabalsts veselības aprūpes nodrošināšanai – samaksai par ārstēšanos slimnīcā, briļļu 

iegāde bērniem, medikamentu iegādes izdevumu segšanai nepilngadīgiem bērniem, smagas 
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saslimšanas gadījumā, traumas gadījumā un atsevišķu situāciju, kas saistītas ar veselības 

uzlabošanu, risināšanai.  

14. attēls Izmaksāto sociālo pabalstu kopsumma EUR (2014.gada-2019.gadam) 

 

Kā redzams attēlā, laika periodā no 2014.gada līdz 2019.gadam ir samazinājies 

kopējais GMI pabalsta izmaksātais apjoms eiro. Tas liecina par klientu sociālās situācijas 

uzlabošanos un ienākumu palielināšanos. Daudzos gadījumos ienākumu palielināšanās ir 

saistīta ar vecuma sasniegšanu, kad izpildās nosacījumi vecuma pensijas saņemšanai, kā arī ir 

tikusi nokārtota invaliditātes grupa.  

Salīdzinot 2014.gadu ar 2018.gadu mājokļa pabalsta izmaksātais apjoms ir pieaudzis 

par 38,6%. Šim pabalstam ir visaugstākais izlietotais finansējums testēto pabalstu grupā 2018. 

gadā. 2019.gadā šī pabalsta finansējuma apjoms joprojām ir vislielākais, bet attiecība pret 

2018.gadu, tas ir samazinājies par 17,6%.  

Pabalsts veselības aprūpei augstāko izmaksāto kopsummu eiro sasniedza 2016.gadā. 

Šajā laika periodā tika izmaksāts pabalsts personas  aprūpei, kas veicināja izmaksātā pabalsta 

apjoma straujo kāpumu. Pabalsta apjoma samazināšanās skaidrojama ar to, ka Krustpils 

novada pašvaldībā šis pabalsta veids tika reorganizēts un pārveidots par pakalpojumu, kuru 

sniedz personai, kurai nepieciešama aprūpe mājās.  
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15. attēls Pabalstu saņēmēju skaits (2014.gada-2019.gadam) 

 

Visvairāk personas saņem mājokļa pabalstu. Straujākais mājokļa pabalsta saņēmēju 

skaits 2015.gadā ir skaidrojams ar to, ka Krustpils novada pašvaldībā mainījās saistošie 

noteikumi un tika paplašināts personu loks, kuras ir tiesīgas saņemt mājokļa pabalstu.  

Veselības aprūpes nodrošināšanas pabalsta saņēmēju skaita straujākais pieaugums ir 

vērojams 2016.gadā un pēc tam nav krasi mainīgs.  

GMI pabalsta saņēmēju skaits ir samazinājies par 80,25% salīdzinot 2019.gadu ar 

2014.gadu. Tas liek secināt, ka personu ienākumu līmenis ir palielinājies sociālais darbs ir 

bijis sekmīgs.  

10. GMI un mājokļa pabalsta saņēmušo personu īpatsvars no kopējā iedzīvotāju skaita 

Gads Iedzīvotāju 

skaits uz 01.01. 

GMI 

saņēmušo 

personu 

skaits 

% no 

kopējā 

iedzīvotāju 

skaita 

Mājokļa 

pabalstu 

saņēmušo 

personu skaits 

% no 

kopējā 

iedzīvotāju 

skaita 

2015 6423 176 2,7 633 9,9 

2016 6346 103 1,6 642 10,1 

2017 6244 100 1,6 580 9,3 

2018 6052 77 1,3 512 8,5 

2019 5941 49 0,8 402 6,8 

Salīdzinot 2019.gadu ar 2015.gadu, GMI pabalsta saņēmēju skaits ir samazinājies par 

1,9%. Visaugstākais GMI pabalsta saņēmēju skaits ir reģistrēts 2015.gadā, kad šo pabalstu 

saņēma 176 Krustpils novadā dzīvojošas personas jeb 2,7% no kopējā iedzīvotāju skaita. GMI 

pabalsta saņēmēju skaita samazināšanās ir vērtējama kā pozitīva, jo tas liecina par iedzīvotāju 

ienākumu līmeņa palielināšanos. 

Mājokļa pabalsta saņēmēju skaits 5 gadu periodā vidēji ir 8,92% no kopējā iedzīvotāju 

skaita. Salīdzinot 2019.gadu ar 2016.gadu, mājokļa pabalsta saņēmēju skaits ir samazinājies 

par 3,3%. Tas liecina par klientu materiālās situācijas uzlabošanos.  
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Ienākumu netestētie sociālie pabalsti ir noteikti Krustpils novada saistošajos  

noteikumi Nr. 2017/18 “Par Krustpils novada sociālajiem pabalstiem” un tie ir- pabalsts 

krīzes situācijā, pabalsts bāreņiem un pabalsts audžuģimenēm. 

Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā var tikt piešķirts līdz 1000 EUR apmērā. To 

piešķir, ja ģimene vai persona ir nonākusi krīzes situācijā stihiskas nelaimes vai iepriekš 

neparedzamos apstākļu gadījumos un daļēji vai pilnībā nespēj nodrošināt savas 

pamatvajadzības. 

Pabalsts bāreņiem tiek piešķirts pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanas ne ilgāk kā līdz 

24 gadu vecumam. Tā apjoms svārstās no 45 EUR līdz 250 EUR dažādās situācijās.  

Pabalsts audžuģimenēm ir 300 EUR mēnesī par katru bērnu un vienreizējs pabalsts 

gadā apģērba sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei, katram bērnam 300 EUR.  

16. attēls Sociālo pabalstu (bez ienākumu testēšanas) izmaksas EUR (2014.gada-2019.gadam) 

 

Visvairāk finanšu resursu netestēto pabalstu izmaksai tiek piešķirti pabalstam 

bāreņiem. Pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, sasniedzot pilngadību tiek izmaksāts 

vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai un sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra 

iegādei. Ikmēneša pabalstu dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai un ikmēneša izdevumu 

segšanai izmaksā līdz bērna- bāreņa, kurš ir palicis bez vecāku gādības, 24 gadu vecumam, ja 

ir noslēgts īres līgums un iegūts apliecinājums, ka bērns-bārenis apgūst izglītību un ir 

sekmīgs. Krasu svārstību pabalsta izmaksās nav, jo pabalsta pieprasītāju skaits ir praktiski 

nemainīgs. 

Pabalsts krīzes situācijā 2019.gadā tika izmaksāts 103 EUR apmērā, kas salīdzinot ar 

2018.gadu ir par 97% mazāks. Pabalsts krīzes situācijās nav prognozējams, jo šādas situācijas 

praktiski nav iespējams paredzēt. 

Pabalsts audžuģimenēm apjoms ir palielinājies par 82 % salīdzinot 2019.gadu ar 

2018.gadu. Tas liek secināt, ka Krustpils novadā valsts politika tiek sekmīgi realizēta, tiek 
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atbalstītas audžuģimenes, kurās bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības, tiek nodrošināta 

iespēja augt ģimeniskā vidē.  

17. attēls Sociālo pabalstu (bez ienākumu testēšanas) saņēmēju skaits (2014.gada-

2019.gadam) 

 

Pabalsta saņēmēju skaits krīzes situācijā ir strauji samazinājies 2019.gadā, nav bijuši 

apstākļi, kuru rezultātā personas nespētu nodrošināt pilnvērtīgu pamatvajadzību 

apmierināšanu. 

Praktiski nemainīgs ir bērnu-bāreņu pabalsta saņēmēju skaits. Tas liek secināt, ka 

veiksmīgi tiek īstenots sociālais darbs ar ģimenēm ar bērniem jo bērnu-bāreņu skaits 

nepieaug. 

Krustpils novadā ir 1 audžuģimene, kurā tiek nodrošināta ģimeniska vide  bērnam, 

kurš palicis bez vecāku gādības.  

Ienākumu netestēti materiālie pabalsti Krustpils novada pašvaldībā, kuru saņemšanas 

kārtība tiek nodrošināta ar sociālā dienesta starpniecību, ir bērna piedzimšanas pabalsts, 

pabalsts bērna izglītībai, pabalsts politiski represētajām personām, pabalsts personām, kuras 

atgriezušās no ieslodzījuma vietas un pabalsts bēru gadījumā. Šo pabalstu piešķiršanai 

lēmumu pieņem Krustpils novada pašvaldības sociālais dienests un tos regulē saistošie 

noteikumi Nr. 2013/42 “Par materiālajiem pabalstiem Krustpils novada pašvaldībā”. 

Bērna piedzimšanas pabalsta apmērs svārstās no 214 EUR līdz 499 EUR. Pabalsta 

apmērs ir atkarīgs no bērnu skaita ģimenē un vecāku deklarēšanās ilguma dzīvesvietā pirms 

bērns piedzimšanas. Lai saņemtu bērna piedzimšanas pabalstu vienam vai abiem vecākiem 

jābūt deklarētiem Krustpils novadā ne mazāk kā 12 pēdējos mēnešus.  

Pabalsts bērna izglītībai 100 EUR apmērā tiek piešķirts tiem bērniem, kuri jauno 

mācību gadu pirmo reizi uzsāk pirmajā klasē. Pabalsts 25 EUR apmērā tiek piešķirts 

daudzbērnu ģimenēm, audžuģimenē ievietotiem bērniem vai bērniem, kuriem nodibināta 

aizbildnība. Pabalstu piešķir bērniem vecumā no 5 līdz 18 gadu vecumam, uzsākot jauno 

mācību gadu.  
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Pabalstu politiski represētajām personām izmaksā 2 reizes gadā (martā un novembrī) 

75 EUR apmērā.  

Pabalsts personām, kuras atgriezušās no ieslodzījuma vietas pēc soda izciešanas ir 60 

EUR apmērā, izņemot personas, kuras izcietušas īslaicīgas brīvības atņemšanas sodu. 

Pabalstu bēru gadījumā piešķir, ja nav tiesību saņemt citu valstī noteikto apbedīšanas 

pabalstu, vai no VSAA piešķirtais pabalsts ir mazāks par Krustpils novada pašvaldības 

noteikto. Pabalsta apmērs ir līdz 430 EUR. Pabalstu apbedīšanai 600 EUR apmērā piešķir, ja 

persona uzņemas apbedīt Krustpils novada teritorijā dzīvojošu vientuļu personu, ja mirusī 

persona nestrādāja algotu darbu, netika saņēmusi pensiju vai sociālā nodrošinājuma pabalstu.  

18. attēls Izmaksātā materiālā pabalsta kopsumma EUR (2014.gada-2019.gadam) 

 

Visvairāk finanšu līdzekļu Krustpils novada sociālais dienests izlieto bērna 

piedzimšanas pabalsta izmaksai. Tas liecina par pozitīvu tendenci, ka Krustpils novadā 

demogrāfiskie jautājumi ir svarīgi un viens no dzimstības stimulējošajiem aspektiem ir 

materiālais atbalsts. Pabalsta izmaksātais apjoms liecina, ka 2016.gadā strauji pieauga 

dzimstība, taču pēc 2016.gada dzimstība samazinājusies. 2019.gadā dzimstība palielinājusies 

un līdz ar to izmaksātā pabalsta apjoms pieaudzis.  

2016.gadā strauji pieaug izmaksātā pabalsta bērnu izglītībai apjoms (par 44,56%), jo 

mainās personu loks, kuri var saņemt pabalstu un mainās pabalsta apjoms vienai personai. Pēc 

2016.gada pabalsta izmaksātais apjoms būtiski nemainās. 

Pabalsta politiski represētām personām saņēmēju skaits samazinās un tādēļ arī 

izmaksātais apjoms samazinās.  

Pabalsta izmaksas apjoms bēru gadījumā ir svārstīgs, taču vērtējot 2017.gadu un 

2018.gadu, šī pabalsta dinamika pieaug, taču 2019.gadā izmaksu apjoms samazinās.   

Pabalsts personām, kuras atgriezušās no ieslodzījuma vietas finansējums ir 

viszemākais un praktiski nemainīgs 3 gadu periodā. 2019.gadā šis pabalsts netika izmaksāts. 
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19.attēls. Materiālā pabalsta saņēmēju skaits (2014.gada-2019.gadam) 

 

Bērna piedzimšanas pabalsta saņēmēju skaits ir mainīgs. Piecu gadu periodā (2014.-

2019.) vislielākais personu saņēmēju skaits ir 2016.gadā, kad bērna piedzimšanas pabalstu 

saņēma 80 ģimenes. Pēc 2016.gada pabalsta saņēmēju skaits samazinās, taču 2019.gadā tas 

atkal pieaug.  

Izglītības pabalsta saņēmēju skaits 2016.gadā salīdzinājumā ar 2015.gadu pieauga par 

62,6%. Pēc 2016.gada izglītības pabalsta saņēmēju skaits ir praktiski nemainīgs. Straujais 

pieaugums 2016.gadā ir skaidrojams ar to, ka ir mainījies pabalsta saņēmu loks un pabalsta 

apmērs (izņemot bērnus, kuri uzsāk mācības 1.klasē).  

Pabalsta politiski represētajām personām saņēmēju skaits samazinās. Politiski 

represēto personu nāves gadījumā samazinās pabalsta saņēmēju skaits. 

Pabalsta personām, kuras atgriežas no ieslodzījuma vietas saņēmēju skaits 2017.gadā 

bija 8 personas un 2018.gadā- 9 personas. 2019.gadā neviena persona nesaņēma šo pabalstu. 

20.attēls Pabalstu dalījums (%) pēc izmaksātās kopsummas EUR 2019. gads. 

 

2019.gadā 57% no izmaksātajiem pabalstiem bija izmaksāti personām, kuru ienākumu 

līmenis atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes/personas statusa saņemšanai. Lai 
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saņemtu šos pabalstus, sociālā dienesta darbinieki izvērtē personas materiālo situāciju un 

ienākumu līmeni.  

32% no piešķirto pabalstu apjoma ir materiālie pabalsti, kuru saņemšanai nav 

nepieciešams izvērtēt personas ienākumu līmeni. Šis pabalsts tiek piešķirts notiekot kādam 

konkrētam apstāklim, kurš dot tiesības personai saņemt kādu no pabalstiem (piem. bērna 

piedzimšana, personas nāve, izglītības uzsākšana utt.).  

11% no izmaksāto pabalstu kopsummas 2018.gadā tika novirzīti sociālajiem 

pabalstiem, kas tiek izmaksāti pie konkrētiem apstākļiem, nevērtējot personas ienākumu 

līmeni, taču tiek veikta sensitīvo datu apstrāde. 
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3.6. SVID analīze - Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības darbības novērtējums 

Krustpils novadā 

Stiprās puses Vājās puses 

Sociālais dienests un aprūpes mājās pakalpojums ir  

reģistrēti Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. 

 Dienesta darbinieku pienākumu izpildei 

nodrošināts nepietiekošs transporta līdzekļu 

skaits (1 vienība).  

Darbinieku skaits ir atbilstošs “Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” 

noteiktajam. Darbiniekiem nodrošināta dzīvības un  

veselības apdrošināšana. 

Sociālā dienesta darbiniekiem izplūdušas 

profesionālās robežas, kā rezultātā nereti tiek 

deleģēti pienākumi no pagastu pārvaldēm, kuri 

nav attiecināmi uz profesionālo kompetenci vai 

amata aprakstu. Augsts profesionālās 

izdegšanas risks. 

Sociālā dienesta speciālistiem ir atbilstoša izglītība.  

Notiek profesionālās kompetences un kvalifikācijas 

paaugstināšana un supervīzija. 

Alternatīvo sociālo pakalpojumu 

nepietiekamība (dienas centri, grupu dzīvokļi,  

specializētās darbnīcas, personām ar invaliditāti 

un gados veciem cilvēkiem). 

Tiek nodrošināta Sociālā dienesta darbinieku 

savstarpējā informācijas aprite regulārās sanāksmēs 

vismaz 1x mēnesī. 

Dzīvojamā fonda  pasliktināšanās un tā 

nepietiekamība pašvaldībā. Sociālo dzīvokļu 

neesamība Vīpes, Atašienes un Variešu 

pagastos 

Izstrādāta Sociālā dienesta darbību reglamentējoša 

iekšējās nozīmes dokumentācija, kura nodrošina 

vienotu darba sistēmu, uzskaiti un pēctecību. Tiek 

veikta darba kvalitātes iekšējā kontrole. 

Atsevišķos pakalpojumu sniegšanas punktos 

klientiem ar funkcionāliem traucējumiem tikai 

daļēji pieejamas sanitārās telpas 

Sociālā darba speciālistu pieredze sociālo 

pakalpojumu un palīdzības sniegšanā un 

organizēšanā. Labi attīstīts komandas darbs. 

Nepietiekams finansiālais atbalsts aizbildņiem. 

Nodrošināta pamata infrastruktūra un 

materiāltehniskā bāze (sociālā dienesta 

struktūrvienības telpas, automašīna, biroja tehnika 

u.c.) sociālo pakalpojumu un palīdzības sniegšanai. 

Finansiāla atbalsta trūkums pilngadīgu personu 

aizgādņiem. 

Sadarbība ar novada sabiedrisko attiecību 

speciālistu, lai nodrošinātu iedzīvotāju informēšanu 

par sociālajiem pakalpojumiem un palīdzību  

pašvaldības bezmaksas izdevumā “Krustpils 

Novadnieks”  un mājas lapā internetā. 

Nav izveidoti atbalsta pasākumi personām ar 

garīga rakstura traucējumiem, nodrošinot 

individuālu atbalstu sociālo problēmu 

risināšanā, saglabājot neatkarīgas dzīves 

iespējas. 

Daudzveidīgi sociālās palīdzības veidi (sociālie un 

materiālie pabalsti), pietiekams līdzekļu apjoms to 

nodrošināšanai. 

Nav izveidotas higiēnas istabas (duša, veļas 

mazgāšana) visos pakalpojumu sniegšanas 

punktos. 

Novada visos pagastos tiek īstenoti preventīvie 

pasākumi klientu dzīves kvalitātes uzlabošanai 

(atbalsta grupas, bērnu un jauniešu vasaras 

nometnes, izglītojošās programmas BEA un CAP) 
Interneta un mobilā tīkla pārklājums un 

pieejamības nevienmērīgums novada pagastos, 

kā rezultātā klientiem ir ierobežota e-

pakalpojumu pieejamība 
Tiek sniegts psihosociālais atbalsts dažādām 

klientu grupām- ģimenēm ar bērniem, vientuļiem 

vai atsevišķi dzīvojošiem senioriem, personām ar 

invaliditāti, atkarīgām personām u.c. 

Novada iedzīvotājiem tiek nodrošināta sociālā 

aprūpe un rehabilitācija dzīvesvietā vai institūcijās. 

Ir pieejami institūcijām alternatīvi sociālie 

pakalpojumi- aprūpe mājās, ārpus ģimenes aprūpe 
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audžuģimenēs vai pie aizbildņiem un ģimenes 

asistents. 

Ir pieejamas humānās palīdzības istabas katrā 

pagastā. 

 

Laba sadarbība ar novada pagastu pārvaldēm 

transporta pakalpojumu nodrošināšanā 

Iespējas Draudi 

Daudzveidīgu un kvalitatīvu alternatīvo sociālo 

pakalpojumu attīstīšana (aprūpe mājās bērniem ar 

invaliditāti, “atelpas brīdis”, bērnu pieskatīšanas 

istabas, utt.) 

Sociālās un ekonomiskās situācijas 

pasliktināšanās valstī. Negatīvas demogrāfiskās 

tendences, sabiedrības novecošanās. 

Iespēja pirkt ārpakalpojumus no citiem 

pakalpojumu sniedzējiem sociālo pakalpojumu 

nodrošinājumam. 

Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju aizplūšana no 

Krustpils novada 

Sniegto pakalpojumu kvalitātes un pieejamības 

uzlabošana 

Klientu motivācijas trūkums sadarboties ar 

sociālo dienestu un institūcijām savu sociālo 

problēmu risināšanā. 

Sadarbības veicināšana starp dažādu sociālo 

pakalpojumu sniedzējiem, NVO, pagasta pārvaldes 

darbiniekiem (kultūra, bibliotēka) un kopienas 

sociālā darba attīstības iespējas. 

Vāja NVO sektora sadarbība novadā, kas būtu 

vērsta uz projektu izstrādi un realizāciju sociālo 

pakalpojumu sniegšanai. 

Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības 

mazināšanās 

Sociālā dienesta izstrādātie priekšlikumi un 

ieteikumi sociālā darba uzlabošanai pašvaldībā tiek 

izskatīti un realizēti atbilstoši budžeta iespējām 

Sabiedriskā transporta pakalpojuma 

pieejamības ierobežojumi. 

Latvijas un  citu valstu sociālo pakalpojumu 

sniedzēju pieredzes gūšana, pilnveidojot zināšanas 

pieredzes apmaiņas braucienos. 

Izmaiņas valsts sociālajā politikā un 

likumdošanā. 

 Iestādes darbības iespējamās izmaiņas 

Administratīvi Teritoriālā reformas rezultātā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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4. RĪCĪBAS PLĀNS UN SASNIEDZAMIE REZULTĀTI SOCIĀLAJĀ DARBĀ  2020. – 2026.GADAM 

N.p.

k. 

Rīcības virziens Pamatojums  Sasniedzamie rezultāti Laika 

periods 

Plānotais 

finansējuma 

avots 

Atbildīgā iestāde 

un sadarbības 

partneri 

Koment

āri  

1. RĪCĪBAS PLĀNS DARBĀ AR ĢIMENĒM AR BĒRNIEM, AUDŽUĢIMENĒM, AIZBILDŅIEM, BĒRNIEM BĀREŅIEM 

1.1. Sadarbības grupas 

bērnu tiesību 

aizsardzības jomā 

darbības 

organizēšana, 

vadīšana 

Sadarbības grupa izskata 

problēmu situācijas un izstrādā 

priekšlikumus sociālo gadījumu 

vadīšanai, pārrauga bērnu no 

riska ģimenēm tiesību 

ievērošanu. Izstrādā 

priekšlikumus preventīvajam 

sociālajam darbam ar ģimenēm 

ar bērniem, lai veicinātu 

saskaņotu un koordinētu 

starpinstitūciju sadarbību, kas 

novērstu iespējamos riskus un 

nepilngadīgo likumpārkāpumus. 

Izskatot individuālus 

gadījumus un piesaistot 

iekšējos resursus un ārējos 

resursus, savstarpēji 

sadarbojoties citām 

institūcijām, tiek nodrošināta 

bērnu tiesību aizsardzība. 

2020. – 

2026. 

Pašvaldība Sadarbības grupas 

locekļi, dažādu 

institūciju 

pārstāvji 

 

1.2. Organizēt bērniem 

un jauniešiem 

vasaras nometnes un 

uzvedības sociālās 

korekcijas grupu 

nometnes (bērniem 

un jauniešiem ar 

uzvedības 

traucējumiem) 

Nometnes laikā caur dažādām 

praktiskajām nodarbībām 

nometnes dalībnieki paaugstina 

savu pašapziņu, gūst iemaņas  

vides sakopšanā un uzlabošanā, 

mācās strādāt komandā, veido 

savu atbildību pret novadu un 

valsti  

Katru gadu vasarā 

noorganizētas 3 (trīs) 

diennakts nometnes vai 6 

(sešas) dienas bērnu/jauniešu 

vasaras nometnes katrā no 

pagastiem: 

 

2020. – 

2026. 

Sociālais 

dienests 

Sociālais dienests, 

Nometņu vadītāji, 

Pašvaldība, 

Nevalstiskās 

organizācijas,  

Brīvprātīgie, 

Sadarbības 

partneri 

 

 

1.3. Atbalsta grupu 

organizēšana un 

vadīšana bērnu 

vecākiem  

Tiek organizētas vecāku atbalsta 

grupu nodarbības, kuru darbība 

vērsta uz vecāku prasmju 

paaugstināšanu, izpratnes 

veidošanu par pozitīvas 

audzināšanas principiem un 

bērnu vecumposmu īpatnībām. 

Noorganizētas izglītojošas 

nodarbības: “Ceļvedis audzinot 

pusaudzi” un  

 “Bērnu emocionālā 

audzināšana”, sniedzot atbalstu 

ģimenēm ar bērniem, 

audžuģimenēm un 

2020. – 

2026. 

Sociālais 

dienests 

 

Sociālais dienests, 

Sadarbības 

partneri 
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Grupu nodarbību laikā iespējams 

saņemt informāciju no dažādiem 

speciālistiem, darboties 

praktiskajās nodarbībās, saņemt 

atbalstu no grupas biedriem.  

 

aizbildņiem.. 

1.4. Ģimeņu asistenta 

pakalpojuma 

sniegšana  

Ģimenes asistenta pakalpojums 

ir preventīvais darbs, kas 

nodrošina ģimenei atbalstu un 

apmācību sociālo prasmju 

apgūšanā, bērna aprūpē un 

audzināšanā, mājsaimniecības 

vadīšanā saskaņā ar individuāli 

izstrādātu sociālās rehabilitācijas 

plānu, lai novērstu aizgādības 

tiesību pārtraukšanas risku 

vecākiem. 

Nepieciešams sniegt atbalstu 

esošajiem ģimeņu asistentiem, 

kā arī paplašināt pakalpojuma 

sniedzēju loku, piesaistot 

speciālistus, kuri ieguvuši 

izglītību sociālā darba, sociālās 

rehabilitācijas, psiholoģijas, 

pedagoģijas vai veselības 

aprūpes jomā.   

Ģimenes asistenta 

pakalpojuma saņemšanas laikā 

tiek sniegts atbalsts un 

praktiska palīdzība ģimenēm, 

kā rezultātā mazinās riski un 

draudi’, kas iepriekš varēja būt 

par pamatu aizgādības tiesību 

pārtraukšanai vecākiem. 

Ģimenes asistenta 

pakalpojuma saņēmēji un 

sociālais darbinieks darbam ar 

ģimenēm ar bērniem vērtē 

saņemtā pakalpojuma kvalitāti. 

Ģimenes asistenta 

pakalpojumu saņem bērni 

bāreņi (jaunieši) pēc ārpus 

ģimenes aprūpes līdz 24 gadu 

vecuma sasniegšanai, lai 

veicinātu prasmes un iemaņas 

patstāvīgas dzīves uzsākšanai.  

2020. – 

2026. 

Sociālais 

dienests 

Sociālais dienests, 

Ģimenes asistenta 

pakalpojuma 

sniedzēji 

 

1.5.  Sociālās 

rehabilitācijas 

pakalpojums 

dzīvesvietā vai 

institūcijā bērniem 

un pieaugušajiem, 

kuri cietuši no 

prettiesiskām 

darbībām 

Pakalpojums ir pieejams 

bērniem un pieaugušajiem, kuri 

cietuši noziedzīgā nodarījumā, 

ekspluatācijā, seksuāli izmantoti, 

vai tikuši pakļauti vardarbībai 

vai jebkādām citām 

nelikumīgām, cietsirdīgām vai 

cieņu aizskarošām darbībām. 

Rehabilitācijas mērķis ir 

Ikvienā sociālajā gadījumā tiek 

novērtēta nepieciešamība un 

sagatavoti dokumenti sociālās 

rehabilitācijas saņemšanai 

dzīvesvietā vai institūcijā: 

bērniem un pieaugušajiem, 

kuri cietuši no prettiesiskām 

darbībām. 

2020. – 

2026. 

Sociālais 

dienests 

 

Sociālais dienests, 

Sadarbības 

partneri 
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nodrošināt, lai bērns vai 

pieaugušais spētu atgūt fizisko 

un psihisko veselību un 

integrētos sabiedrībā. 

1.6. Sociālās 

rehabilitācijas 

pakalpojums 

pieaugušajiem, kuri 

veikuši vardarbību 

Pakalpojuma mērķis 

Palīdzēt vardarbību veikušam 

pilngadīgam cilvēkam apzināt 

fiziskās un psiholoģiskās 

vardarbības pielietošanas sekas 

un mazināt vardarbības 

izpausmes pret apkārtējiem 

(ģimenē partneri, bērniem u.c. 

iespējams arī citiem 

pieaugušiem cilvēkiem). 

Ikvienā sociālajā gadījumā tiek 

novērtēta nepieciešamība un 

sagatavoti dokumenti sociālās 

rehabilitācijas saņemšanai 

pilngadīgām personām, kuras 

veikušas vardarbību 

2020. – 

2026. 

Sociālais 

dienests 

 

Sociālais dienests, 

Sadarbības 

partneri 

 

1.7. Sociālās korekcijas 

un sociālās 

palīdzības 

programmu 

izstrādāšana 

nepilngadīgajiem, 

kuriem ir uzvedības 

pārkāpumi 

Sociālajā dienestā iekārto 

profilakses lietu un izstrādā 

sociālās korekcijas un sociālās 

palīdzības programmu katram 

bērnam, tai skaitā bērnam, kurš 

ubago, klaiņo vai veic citas 

darbības, kas var novest pie 

prettiesiskas rīcības. Uzvedības 

sociālās korekcijas un sociālās 

palīdzības programmu, kas 

ietver pasākumu plānu un 

uzdevumus, lai veiktu 

nepilngadīgā uzvedības 

korekciju, atbilstoši novērtēšanā 

izvirzītajām problēmām, savas 

kompetences ietvaros izstrādā 

sociālā darba speciālists 

(gadījuma vadītājs) sadarbībā ar 

nepilngadīgo un viņa ģimeni 

(vecākiem). 

Bērnu/ jauniešu konsultēšana- 

sarunas ārpus kabineta 

(dzīvesvietā, pastaigā, skolā, 

telefona sarunā u.c.),  

sadarbojoties ar skolu 

pedagogiem, psihologiem, 

interešu izglītības pedagogiem 

un citiem speciālistiem-  ar 

mērķi uzvedības korekcija, 

situācijas uzlabošanās. 

Notiek regulāra un rezultatīva 

sadarbība (arī regulāra 

sarakste) ar Valsts probācijas 

dienesta Jēkabpils nodaļu, 

Valsts policijas Zemgales 

reģiona pārvaldes Jēkabpils 

iecirkņa kārtības policijas un 

kriminālpolicijas nodaļu, 

Krustpils novadā esošo un arī 

citu skolu pedagogiem, 

vadītājiem un skolēnu atbalsta 

2020. – 

2026. 

Sociālais 

dienests 

 

Sociālais dienests, 

Sadarbības 

partneri 
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speciālistiem, Krustpils 

novada pagastu pārvaldēm, 

medicīnas darbiniekiem, 

bāriņtiesu un citām 

institūcijām. 

1.8.. Nodrošināt sociālās 

rehabilitācijas un 

sociālās aprūpes 

pakalpojumus 

bērniem ar 

funkcionāliem 

traucējumiem 

Projekta mērķis ir palielināt 

ģimeniskai videi pietuvinātu un 

sabiedrībā balstītu sociālo 

pakalpojumu pieejamību 

dzīvesvietā bērniem ar 

funkcionāliem traucējumiem. 

Saņemti sociālās rehabilitācijas 

un sociālās aprūpes 

pakalpojumi ESF projekta 

“Atver sirdi Zemgalē” Nr. 

9.2.2.1./15/I/001 ietvaros, 

atbilstoši individuālā atbalsta 

plānā nepieciešamajiem 

pakalpojumiem 

2020. – 

31.12.2023

. 

Pašvaldība, 

ESF 

Sociālais dienests, 

Pašvaldība, 

Zemgales 

plānošanas 

reģions, sociālo 

pakalpojumu 

sniedzēji 

 

1.9. Asistenta 

pakalpojuma 

personām ar 

invaliditāti 

pilnveidošana 

Pakalpojums tiek sniegts, lai 

veicinātu bērnu vecumā no piecu 

līdz 18 gadu vecumam ar 

invaliditāti sociālos kontaktus 

ārpus mājas, lai bērns ar 

invaliditāti iespēju robežās 

varētu aktīvi iesaistīties dažādās 

sabiedriskās aktivitātēs. 

Nodrošināts  asistenta 

pakalpojums bērniem vecumā 

no pieciem līdz 18 gadiem ar 

invaliditāti, sociālo kontaktu 

veicināšanai ārpus mājas, 

iesaistoties dažādās 

sabiedriskās aktivitātēs.   

 

2020. – 

2026. 

Sociālais 

dienests, 

Valsts 

budžeta 

līdzekļi 

Sociālais dienests, 

Asistenta 

pakalpojuma 

sniedzēji 

 

1.10. Atbalsta pasākumi 

aizbildņiem, 

audžuģimenēm un 

jauniešiem 

ārpusģimenes aprūpē 

un pēc tās 

Tiek sniegts metodisks un 

psihosociāls atbalsts 

Īstenoti atbalsta pasākumi 

saskaņā ar Krustpils novada 

pašvaldības bērnu tiesību 

aizsardzības programmu un 

rīcības plānu 2019. – 

2023.gadam, atbalsta 

sniegšanā aizbildņiem, 

audžuģimenēm, jauniešiem 

ārpusģimenes aprūpē un pēc 

tās 

2020.- 

2023. 

Sociālais 

dienests, 

Bāriņtiesa, 

Pašvaldība  

Sociālais dienests, 

Bāriņtiesa,  

Nevalstiskās 

organizācijas  

 

2. RĪCĪBAS PLĀNS DARBĀ AR PERSONĀM AR INVALIDITĀTI UN PENSIJAS VECUMA KLIENTIEM 

2.1. Aprūpes mājās 

pakalpojuma 

Personām, kurām ir objektīvas 

grūtības sevi aprūpēt, saglabājot 

Nodrošināt iespēju turpināt 

personu pamatvajadzību 

2020. – 

2026. 

Sociālais 

dienests, 

Sociālais dienests, 

aprūpes mājās 
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pilnveidošana tiesības dzīvot pēc iespējas 

neatkarīgi sev ierastā vidē, 

saņemot aprūpes mājās 

pakalpojumu  

apmierināšanas nodrošināšanu 

personas dzīvesvietā, 

nepazeminot personas dzīves 

kvalitāti un uzlabojot personas 

spējas sociāli funkcionēt un 

iekļauties sabiedrībā. 

Pašvaldība pakalpojuma 

sniedzēji 

 

2.2. Asistenta 

pakalpojuma 

personām ar 

invaliditāti 

pilnveidošana 

Pakalpojums tiek sniegts, lai 

veicinātu personas ar vidējiem 

un smagiem funkcionāliem 

traucējumiem sociālos kontaktus 

ārpus mājas, lai persona ar 

invaliditāti un funkcionāliem 

traucējumiem iespēju robežās 

pati varētu aktīvi iesaistīties 

dažādās sabiedriskās aktivitātēs. 

 

Nodrošināts  asistenta 

pakalpojums personām ar I vai 

II invaliditātes grupu  ar 

funkcionālajiem 

ierobežojumiem, sociālo 

kontaktu veicināšanai ārpus 

mājas, iesaistoties dažādās 

sabiedriskās aktivitātēs.   

 

2020. – 

2026. 

Sociālais 

dienests, 

Valsts 

budžeta 

līdzekļi 

Sociālais dienests, 

Asistenta 

pakalpojuma 

sniedzēji 

 

2.3. Sadarbības ar 

nevalstiskajām 

organizācijām  

veicināšana 

Satikšanās ar saviem 

vienaudžiem sniedz atbalstu 

ikdienas rutīnā un palīdz justies 

vajadzīgam un saprastam 

Aktīvā darbībā iesaistīti seniori 

un personas ar īpašām 

vajadzībām, kā arī citi 

iedzīvotāji no 

mazaizsargātajām iedzīvotāju 

grupām, dalās pieredzē un 

praktiskās nodarbībās ar savām 

prasmēm un iemaņām 

2020.-

2026. 

Sociālais 

dienests 

Sociālais dienests, 

Nevalstiskās 

organizācijas 

 

2.4. Atbalsta grupu 

nodarbības 

Nodarbības satuvina personas, 

kuras beigušas savas aktīvās 

darba gaitas vai veselības 

stāvokļa dēļ vairs nespēj aktīvi 

iesaistīties darba attiecībās. 

Nodarbību laikā tiek saņemta 

personām interesējoša 

informācija.  

Organizētās nodarbības sniedz 

enerģiju un motivāciju aktīvam 

un veselīgam dzīvesveidam  

2020.-

2026. 

Sociālais 

dienests 

Sociālais dienests  

2.5. Dienas centra 

izveide 

Personām ar invaliditāti un 

pensijas vecuma personām 

nepieciešams atbalsts sociālo 

Klienti tiek iesaistīti sociālo 

prasmju veicinošos pasākumos 

atbilstoši viņu spējām, 

2023. – 

2026. 

Pašvaldība Sociālais dienests, 

Pašvaldība 
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funkcionēšanas spēju 

saglabāšanai, uzlabošanai un 

savstarpējai komunikācijai   

veicināta šo personu sociālās 

funkcionēšanas spēju 

saglabāšana un uzlabošana 

2.6. Sociālo dzīvokļu 

pieejamība 

Īslaicīgs palīdzības veids, kuru 

var saņemt personas, kuras 

nonākušas grūtībās dažādu 

apstākļu dēļ un atbilst normatīvo 

aktu prasībām 

Sniegts atbalsts ģimenēm un 

personām krīzes situācijā 

pamatvajadzības – mājoklis 

nodrošināšanā 

2020. – 

2026. 

Sociālais 

dienests, 

Pašvaldība 

Sociālais dienests, 

Pagastu pārvaldes 

 

2.7. Sadarbības ar 

pensionāru 

apvienībām 

veicināšana 

Katrā pagastā pensionāru vidū ir 

aktīvisti, kuri sadarbojoties ar 

pagastu pārvaldēm un 

sociālajiem darbiniekiem, 

organizē sava pagasta senioriem 

un personām ar invaliditāti kopā 

sanākšanas pasākumus- 

tematiskas pēcpusdienas, 

izbraukumus uz koncertiem, 

teātra izrādēm un rīko 

ekskursijas. 

Sadraudzības pasākumi ar citu 

pagastu un novadu pensionāru 

apvienību dalībniekiem sniedz 

jaunas atziņas un darboties 

gribu sava brīvā laika 

pavadīšanas iespējām un 

atpūtai.   

2020. – 

2026. 

Pašvaldība,  

Nevalstiskās 

organizācijas 

Sociālais dienests, 

Nevalstiskās 

organizācijas, 

Pašvaldības 

bibliotēkas un 

kultūras nami 

 

2.8. Higiēnas istabas 

ierīkošana 

Dzīves kvalitātes nodrošināšanai 

katrai personai ir nepieciešamība 

ievērot higiēnas prasības, 

tādējādi rūpēties par savu 

veselību, labsajūtu un izskatu. 

Klientiem, kuri dzīvo 

nelabiekārtotos mājokļos nav 

nodrošināta vai ierobežotas 

iespējas nomazgāties un 

izmazgāt veļu.    

Rasta iespēja klientiem, kuri 

dzīvo nelabiekārtotos 

mājokļos, izmantot veļas 

mazgāšanas un dušas 

pakalpojumus ierīkotajās 

higiēnas istabās katrā pagastā  

2023.- 

2026. 

Pašvaldība Sociālais dienests, 

Pašvaldība 

 

2.9. Ģimeņu asistenta 

pakalpojuma 

sniegšanas 

pilnveidošana un 

paplašināšana 

Ģimenes asistenta pakalpojums 

ir preventīvais darbs, kas 

nodrošina atbalstu pilngadīgām 

personām ar garīga rakstura 

traucējumiem  

Pilngadīgām personām ar 

garīga rakstura traucējumiem 

tiek sniegts atbalsts sociālo un 

sadzīves prasmju apgūšanā un 

nodarbinātības jautājumu 

risināšanā. 

2020. – 

2026. 

Sociālais 

dienests 

Sociālais dienests, 

ģimenes asistenta 

pakalpojuma 

sniedzēji 
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2.10. Nodrošināt sociālās 

rehabilitācijas un 

sociālās aprūpes 

pakalpojumus 

personām ar garīga 

rakstura 

traucējumiem 

Projekta mērķis ir palielināt 

ģimeniskai videi pietuvinātu un 

sabiedrībā balstītu sociālo 

pakalpojumu pieejamību 

dzīvesvietā personām ar garīga 

rakstura traucējumiem. 

Saņemti sociālās rehabilitācijas 

un sociālās aprūpes 

pakalpojumi ESF projekta 

“Atver sirdi Zemgalē” Nr. 

9.2.2.1./15/I/001 ietvaros, 

atbilstoši individuālā atbalsta 

plānā nepieciešamajiem 

pakalpojumiem 

2020. – 

31.12.2023

. 

Pašvaldība, 

ESF 

Sociālais dienests, 

pašvaldība, 

Zemgales 

plānošanas 

reģions, sociālo 

pakalpojumu 

sniedzēji 

 

2.11. Sadarbības ar NVA 

veicināšana 

Sadarbības mērķis ir sniegt 

atbalstu personām ar invaliditāti 

iesaistīties darba tirgū 

Personas izmanto motivācijas 

programmu darba meklēšanai 

un saņem  atbalstu 

nodarbinātībai uz nenoteiktu 

laiku. 

2020.-

2026. 

Sociālais 

dienests 

Sociālais dienests, 

NVA 

Sekojot 

aktuali-

tātēm 

NVA 

mājas 

lapā 

3. RĪCĪBAS PLĀNS DARBĀ AR  DARBSPĒJĪGĀM, PILNGADĪGĀM PERSONĀM 

3.1. Atbalsta pasākumi 

pamattiesību un 

pakalpojumu 

izmantošanā 

Informācijas sniegšana par 

iespēju saņemt valsts 

nodrošināto juridisko palīdzību. 

Valsts nodrošināto pabalstu un 

pakalpojumu saņemšanas  

iespējas, kā arī medicīnisko 

palīdzību. 

Savlaicīga informācijas 

iegūšana par iespējām saņemt 

nepieciešamo atbalstu un 

palīdzību vajadzīgajā brīdī, ir 

svarīga pilnvērtīgai 

funkcionēšanai sabiedrībā, 

attīstot pašu resursus 

2020.-

2026. 

Sociālais 

dienests 

Sociālais dienests, 

Bāriņtiesa 

 

3.2. Atbalsta pasākumi 

integrēšanai darba 

tirgū  

Psihosociālās konsultācijas un 

līdzdarbības pienākumu 

pildīšana, ar mērķi uzlabot 

klientu izpratni par savu sociālo 

situāciju un veicināt izmaiņu 

iespējamību dzīves kvalitātes 

uzlabošanā 

Individuāli izstrādāti klientu 

līdzdarbības pienākumi savas 

sociālās problēmas risināšanā, 

attīstot pašu resursus. 

Samazinās izmaksāto pabalstu 

apjoms personām darbspējīgā 

vecumā  

2020.-

2026. 

Sociālais 

dienests 

Sociālais dienests  

3.3. Atbalsta grupu 

nodarbības 

Atbalsta grupu pakalpojums pēc 

iespējas tuvāk klientu 

dzīvesvietai, dažādām 

mērķgrupām.  

Klienti saņem atbalstu, 

sniedzot atgriezenisko saiti. 

Individuālas psihologa 

konsultācijas krīzes situācijās 

2020.-

2026. 

Sociālais 

dienests 

Sociālais dienests  

3.4. Sociālo dzīvokļu Īslaicīgs palīdzības veids, kuru Sniegts atbalsts ģimenēm un 2020.- Sociālais Sociālais dienests,  
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pieejamība var saņemt personas, kuras 

nonākušas grūtībās dažādu 

apstākļu dēļ un atbilst normatīvo 

aktu prasībām 

personām krīzes situācijā 

pamatvajadzības – mājoklis 

nodrošināšanā 

2026. dienests, 

Pašvaldība 

 

Pagastu pārvaldes 

3.5. Sadarbības ar NVA 

veicināšana 

Sadarbības mērķis ir sniegt 

atbalstu bezdarbniekiem, 

ilgstošiem bezdarbniekiem un 

jauniešiem bezdarbniekiem  

Personas izmanto apmācību 

iespējas, iesaistās reģionālās 

mobilitātes veicināšanā, 

algotajos pagaidu 

sabiedriskajos darbos un 

piedalās atbalsta pasākumos 

bezdarbniekiem ar atkarības 

problēmām.  

2020.-

2026. 

Sociālais 

dienests 

Sociālais dienests, 

NVA 

Sekojot 

aktuali-

tātēm 

NVA 

mājas 

lapā 

4. RĪCĪBAS PLĀNS SOCIĀLĀ DIENESTA SPECIĀLISTU KOMPETENCES PAAUGSTINĀŠANAI 

4.1. Pieredzes gūšana no 

citām pašvaldībām 

Latvijā un Eiropas 

Savienības valstīm. 

Pieredzes gūšana no citām 

pašvaldībām Latvijā un Eiropas 

Savienības valstīm. 

Ierosme veidot jaunus sociālos 

pakalpojumus atbilstoši 

iedzīvotāju vēlmēm un 

pašvaldības iespējām 

2020. – 

2026. 

Sociālais 

dienests, 

Pašvaldība 

Sociālais dienests,  

Pašvaldība 

 

4.2. Jaunu metožu apguve 

sociālajā darbā  

Sociālie darbinieki ir apguvuši 

padziļinātas zināšanas darbam ar 

kādu no sociālā dienesta klientu 

mērķgrupām  

Paaugstināta sociālo 

pakalpojumu sniegšanā 

iesaistīto darbinieku 

kapacitāte, darba kvalitāte un 

efektivitāte 

2020. – 

2026. 

Sociālais 

dienests 

Sociālais dienests, 

Profesionālās 

pilnveides 

apmācību 

nodrošinātāji  

 

4.3. Profesionālās 

kompetences 

pilnveides 

(apmācību) un 

supervīzijas 

nodrošināšana 

Aktivitāte paredz uz 

individuālām vajadzībām 

mērķētu sociālā darba speciālistu 

profesionālās kompetences 

pilnveidi un supervīzijas 

Piedalīšanās ESF projektā 

“Profesionāla sociālā darba 

attīstība pašvaldībās”  Nr. 

9.2.1.1./15/I/001, pilnveido 

sociālā darba speciālistu 

profesionālo kompetenci 

(zināšanas, prasmes, praktiskās 

iemaņas) darbam 

nepieciešamajās tēmās, sniedz 

atbalstu izdegšanas 

mazināšanai 

2020. –  

2022. 

Sociālais 

dienests, 

Valsts 

budžets 

Sociālais dienests, 

Profesionālās 

pilnveides 

apmācību 

nodrošinātāji 

 

4.4. Speciālo zināšanu un Speciālās zināšanas bērnu Iegūtas zināšanas par faktisko 2020. – Sociālais Sociālais dienests,  
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prasmju apguve bērnu 

tiesību aizsardzības 

jomā 

tiesību aizsardzības jomā ir 

nepieciešamas sociālajiem 

darbiniekiem, sociālajam 

darbiniekam darbā ar ģimenēm 

un bērniem un dienesta 

vadītājam 

rīcību vai cita veida darba vai 

dienesta pienākumu veikšanu, 

kuros tiek vai var tikt skartas 

bērna tiesības un tiesiskās 

intereses. 

2026. dienests Profesionālās 

pilnveides 

apmācību 

nodrošinātāji 

5. RĪCĪBAS PLĀNS INFRASTRUKTŪRAS UN MATERIĀLĀS BĀZES UZLABOŠANĀ 

5.1. Uzlabot sociālā 

dienesta speciālistu 

darba vidi 

Sociālā dienesta telpām, tualetes 

un higiēnas iekārtām ir jābūt 

piemērotām klientiem ar 

funkcionāliem traucējumiem 

Sociālā dienesta attālinātajā 

klientu pieņemšanas punktā 

Vīpes pagastā ierīkota klientu 

pieņemšanas telpa ēkas 

1.stāvā, Kūku pagastā (Kūkas 

4-3) pilnveidota uzbrauktuve, 

personām ar apgrūtinātu 

pārvietošanos un māmiņām ar 

bērnu ratiņiem,  līdz dienesta 

telpas ārdurvīm 

2020. – 

2026. 

Pašvaldība Pašvaldība, 

pagastu pārvaldes 

 

5.2. Uzlabot 

materiāltehnisko 

nodrošinājumu  

Papildus autotransporta vienības 

izmantošana, lai klienti saņem 

daudzveidīgu profesionālu 

palīdzību tuvu dzīvesvietai.  

 

Biroja tehnikas nomaiņa un 

esošās tehnikas uzlabošana 

nodrošina operatīvu informācijas 

apriti starp klienta sociālā 

gadījuma risināšanā 

iesaistītajiem speciālistiem. 

Normatīvajos aktos noteikto 

darba pienākumu veikšanai 

nodrošināta iespēja nokļūšanai 

pie klienta, nenoslogojot citu 

struktūrvienību un iestāžu 

autotransportu. 

 

Veikta nolietotās biroja 

tehnikas nomaiņa, veikti biroja 

tehnikas uzlabojumi, sekmē 

ātrāku un kvalitatīvāku darbu 

ar informācijas sistēmām un 

datu apmaiņu. 
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5. ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IEVIEŠANAS, AKTUALIZĒŠANAS UN 

NOVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA 

 

Par Krustpils novada pašvaldības sociālā dienesta darbības un attīstības programmas 2020. – 

2026.gadam ieviešanu ir atbildīgs Krustpils novada pašvaldības sociālais dienests. Rīcības plāna 

ieviešanas termiņi var tikt koriģēti, pamatojoties uz Krustpils novada domes un Sociālā dienesta 

budžeta iespējām. 

Par Sociālā dienesta attīstības programmas uzraudzību ir atbildīga Krustpils novada 

pašvaldības sociālā dienesta vadība, kā galveno uzdevumu izvirzot vadīt un koordinēt rīcības 

plāna ieviešanas un uzraudzības procesu, identificējot, vai sociālā dienesta rīcības plānā definēto 

uzdevumu izpilde norit atbilstoši plānotajam.  

Atbildīgais par rezultātu novērtēšanu, attīstības programmas aktualizēšanu un izstrādi 

nākamajiem plānošanas periodiem ir sociālā dienesta vadītājs. 

Rīcības plāna uzraudzības, aktualizācijas procesa galvenie uzdevumi ir reizi gadā veikt 

procesa novērtēšanu, analizējot paveikto un identificēt pārmaiņas novada sociālajā situācijā 

kopumā. 

 

 

 


