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Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde 

ir Daugavpils pilsētas domes budžeta iestāde,

kura nodrošina sociālo pakalpojumu 

un sociālās palīdzības administrēšanu Daugavpils pilsētas 

teritorijā.

Sociālo lietu pārvalde ir tieši pakļauta Daugavpils pilsētas domei un 

atrodas Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas 

pārraudzībā. Sociālo lietu pārvaldes darbu metodiski vada Latvijas 

Republikas Labklājības ministrija.

2014.gada laikā tika pieņemti izskatīšanai 65 573 iesniegumi, kas ir 

par 12 800 vairāk, nekā 2014.gadā.

Ir izstrādātas 45 sociālās rehabilitācijas un integrācijas  programmas.

Tiek sniegts 21 sociālās palīdzības pabalstu veids.

Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes pamatdarbinieku 

kopskaits uz 31.12.2014. ir 223 cilvēki, no tiem ar augstāko izglītību –

165 cilvēki, t.sk. 25 cilvēki - ar maģistra grādu un 2 cilvēki ar doktora 

zinātnisko grādu. 





Sociālo lietu pārvaldē ir šādas nodaļas:

 Sociālās palīdzības nodaļa;

 Sociālo pakalpojumu nodaļa ģimenēm ar bērniem;

 Sociālo pakalpojumu nodaļa veciem ļaudīm un personām ar 

invaliditāti;

 Sociālo pakalpojumu nodaļa pilngadīgām personām;

 Informācijas, supervīzijas, apmācības, attīstības un projektu 

nodaļa;

Grāmatvedība;

 Saimniecības nodaļa.

Sociālo lietu pārvaldes pakļautībā atrodas 

šādas struktūrvienības:

 Sociālā māja;

 Sociālā patversme;

 Nakts patversme;

 Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas dienas centrs;

 Aprūpes mājās birojs;

Ģimenes atbalsta centrs/patversme;

 Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura

traucējumiem;

Grupu dzīvokļi;

 Bērnu nams-patversme «Priedīte» (līdz 2014. 31.12.)
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SLP saņēmto iesniegumu 

skaits
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2014.gadā klientu ērtībai, dažādu veidu

pabalstus varēja noformēt arī pilsētas

mikrorajonos. Šāda darba organizācija

pozitīvi ietekmēja pabalstu saņemšanas

procesu un klientu apmierinātību, kā arī

krietni samazinājās rindas Sociālo lietu

pārvaldes telpās.

Peņēmto iesniegumu skaits  mikrorajonos
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Daugavpils pilsētas pašvaldības 

2014.g izmaksātie sociālie pabalsti
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Daugavpils pilsētas pašvaldības 2014.g izmaksāto 

sociālo pabalstu un atbalstu saņēmēji (cilv.)
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Sociālās palīdzības nodaļa

2014.gada darba statistika
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 2014. gada laikā pabalstu paredzēto

kancelejas preču iegādei Sociālo lietu

pārvaldē noformēja 1383 cilvēki.

 2014. gada laikā pabalsts pārtikas

produktu iegādei bērnam līdz 1 gada

vecumam piešķirts 102 bērniem.

 2014. gada laikā pēc atbalsta sakarā

ar bērna piedzimšanu Sociālo lietu

pārvaldē griezās 741 ģimene.

 2014. gada laikā 1518 cilvēki ir

saņēmusi vienreizēju atbalstu sakara

ar 70, 80, 90 gadu jubileju.

 2014. gadā 6610 pensionāriem no 70

gadiem piešķirta bezmaksas

braukšana pilsētas sabiedriskajā

transportā.

2014. gadā :

Sociālās palīdzības nodaļa

2014.gada darba statistika



Sociālo pakalpojumu nodaļa 

pilngadīgām personām

Nodaļas darbinieki ir izstrādājuši šādas
programmas:

 Rehabilitācijas un reintegrācijas 
programma no ieslodzījumu  vietām  
atgriezušām personām

 Rehabilitācijas programma sociālās 
atstumtības riska grupai tuberkulozes 
slimniekiem dzīves kvalitātes 
uzlabošanai Daugavpils pilsētā

 Motivācijas programma jauniešiem-
bāreņiem ar  zemām pamatprasmēm

 Sociālās motivācijas programma 
bezdarbniekiem, veiksmīgākai 
iekļaušanai darba tirgū

 Atkarību profilakses programma

 Cilvēku tirdzniecības upuru 
rehabilitācijas un reintegrācijas 
programma 



Sociālo pakalpojumu nodaļa 

pilngadīgām personām
Kopējais kientu skaits ar kuriem tika veikts sociālais darbs gada laikā -

5251 cilv.

Mājokļa un dzīvesvietas deklarēšanas problemu risināšana 211

Apsekoti dzīvesvietā 172

Psohosociālā palīdzība bez vecāku gādības palikušiem 

jauniešiem sasniedzot pilngadību 

65

Sociālais darbs ar klientiem no iesodzījumu vietām un 

Probācijas dienestu 

72

Sociālais darbs ar iesniegumiem 557

Sociālais darbs ar klientiem nonākušie krīzes situācijā (arī 

ārzemēs) 

32

Sociālie dzīvokļi 88

Sociālais darbs ar plaušu un tuberkulozes slimniekiem 181

Sociālais darbs ar kientiem atkarību problēmu risināšanā 22

Sastādīti individuālie sociālās rehabilitacijas plani 148

Individiālo sociālās rehabilitācijas plānu izpildes rezultātu 

izvērtejums 

2608

Iesaistīti darba un sociālo prasmju saglabāšanas, 

atjaunošanas un apgūšanas pasakumos 

37

Piedalījās «Sociālās atstumtības riska grupu motivāvijas 

programmā» bezdarbniekiem 

70



Sociālo pakalpojumu nodaļa

veciem ļaudīm un personām

ar invaliditāti

Nodaļas darbinieki veica sociālo darbu

saskaņā ar Latvijas Republikas

normatīvajiem aktiem un 14.11.2013.

Daugavpils pilsētas domes

saistošajiem noteikumiem Nr. 42

„Daugavpils pilsētas pašvaldības

sociālie pakalpojumi”.

Nodaļas galvenās

prioritātes - sociālo pakalpojumu

sniegšana veciem ļaudīm

un personām ar invaliditāti.

2014. gada saņemto un apstrādāto

dokumentu skaits - 2180..

2014. gadā izveidotas 516 klientu

lietas.

No tām:

234- vecie ļaudis;

259- personas ar invaliditāti;

7 - bezdarbnieki;

4 – bērni ar invaliditāti;

12 - strādājošas personas.



Sociālo pakalpojumu nodaļa veciem ļaudīm  

un personām ar invaliditāti

2014.gada  darba rezultātu apkopojums

Aktivitāte Personu skaits

Sniegto konsultāciju skaits 2490

Mājokļa problēmu risināšana 95

Īslaicīgas sociālās aprūpes nodaļas 

pakalpojums

252 - saņemto iesniegumu skaits, t.sk. no 

klientu radiniekiem;

65 - saņēma pakalpojumu pirmo reizi;

36 - uzturēšanas termiņš pagarināts

Pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes 

pakalpojums 

218 - saņemto iesniegumu skaits, t.sk. no 

klientu radiniekiem;

80 - saņēma pakalpojumu pirmo reizi;

29 - uzturēšanas termiņš pagarināts;

72 - pastāvīgi

Tehniskie palīglīdzekli no humānās 

palīdzības

47



Sociālo pakalpojumu nodaļa veciem ļaudīm  

un personām ar invaliditāti

Aktivitāte Personu skaits

SLP transporta pakalpojums 117 (258 izsaukumu) - saņēma 

pakalpojumu

Valsts ilgstošas sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas institūcijas 

pakalpojums

69 - saņemto iesniegumu skaits;

15 - saņēma pakalpojumu;

9 - atteicās saņemt pakalpojumu

Valsts sociālās rehabilitācijas 

pakalpojums

128 - saņemto iesniegumu skaits;

122 - saņēma pakalpojumu

Apsekoti 141

Sagatavoti atzinumi 418

Atbalsts vides pieejamības 

nodrošnāšanai personām ar 

invaliditāti

26 - saņemto iesniegumu skaits;

19 - saņēma atbalstu

2014.gada  darba rezultātu apkopojums



Sociālo pakalpojumu nodaļa ģimenēm 

ar bērniem

2014. gadā :

 nodaļas sociālie darbinieki sastadīja 156

atzinumus, pārstāvēja ģimenes intereses un

pieņēma dalību Daugavpils Bāriņtiesas

sēdēs.

 ar 855 klientiem sociālie darbinieki sastādīja

sadarbības līgumus un ar 255 noslēdza

sociālas rehabilitācijas plānus par darba un

sociālo prasmju saglabāšanu, atjaunošanu

un apgūšanu. Sociālo pakalpojumu nodaļas

speciālisti kontrolēja vienošanās ar klientu

izpildes gaitu un pārvērtēja sociālo situāciju.

 nodaļas sociālie darbinieki apmeklēja 579

ģimenes, no kurām 1195 augstā sociālā

riska ģimenes. No gada sakuma speciālisti

veica 179 konsultācijas.

 nodaļas psihologs veica 201 psiholoģisko

izpētes un sniedza 60 konsultācijas

klientiem.

Nodaļas uzskaitē ir 140 ģimenes, kuras

atrodas augstā sociāla riska situācijā.

Šajās ģimenēs aug 264 bērni. Pēc skolas

un pirmsskolas paziņojumiem sociālie

darbinieki apsekoja un izvērtējaām sociālo

situāciju 35 ģimenēs, kurām tika piešķirti

nepieciešami sociālie pakalpojumi.



2014.gadā :

 Sociālo lietu pārvaldē tika organizēta

psihosociālās rehabilitācijas sniegšana

dzīvesvietā. 2014.gadā no Valsts budžeta

apmaksātu sociālo rehabilitāciju vardarbībā

cietušiem bērniem saņēma 78 bērni, no tiem

dzīvesvietā 54 un institūcijās 24 bērni.

 15 bērniem tika noformēti dokumenti

rehabilitācijas saņemšanai Daugavpils pilsētas

domes Sociālo lietu pārvaldes bērnu namā-

patversmē «Priedīte» un 5 bērniem sastadīti

līgumi par bērnu ievietošanu audžuģimenēs.

 Kopā ar Daugavpils bāriņtiesu nodaļa palīdz

realizēt EES projektu «atbalsta sistēma

Latvijas audžuģimenēm, adoptētājiem,

aizbildņiem un viesģimenēm» Latgales

reģionā.

 15 bērniem tika noformēti dokumenti lai

pieņemtu dalību bērnu vasaras nometnē

«Oāze».

 Kopā ar Daugavpils bāriņtiesu nodaļa palīdz

realizēt EES projektu «atbalsta sistēma

Latvijas audžuģimenēm, adoptētājiem,

aizbildņiem un viesģimenēm» Latgales

reģionā.

 Sociālo pakalpojumu ģimenēm ar bērniem

nodaļas sociālie darbinieki sadarbojās ar

Dzīvokļu nodaļu dzīvokļa jautājuma

risināšanā. Par šo periodu mēs sastādījām

246 atzinumus par ģimenēm ar bērniem ar

priekšlikumiem.

 2014.gadā Sociālo pakalpojumu ģimenēm

ar bērniem nodaļa noformēja 5 klientus un 4

viņu nepilngadīgo bērnus Daugavpils SLP

Ģimenes atbalsta centrā.

Sociālo pakalpojumu nodaļa ģimenēm 

ar bērniem



Sociālo pakalpojumu nodaļa 

ģimenēm ar bērniem

Ģimenes ar bērniem SLP uzskaitē
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Sociālo pakalpojumu nodaļa ģimenēm 

ar bērniem
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Sociālo pakalpojumu nodaļa 

ģimenēm ar bērniem

Nodaļas 2014.gada darba statistika

Kategorija SLP uzskaitē

Daudzbērnu ģimenes

- bērni šajās ģimenēs

385

1321

Nepilnas ģimenes 

- bērni šajās ģimenēs

763

1131

Bērni ar īpašām  vajadzībām līdz 18 gadiem 218

Bērni, kuri atrodas  aizbildniecībā 131

Ģimenes, kuras atrodas augsta sociālā riska  

situācijā 

- bērni šajās ģimenēs

80

142

Audžuģimenes

- bērni šajās ģimenēs

23 (4 pilsētā + 19 Latgalē)

60



Sociālā/nakts  patversme

Klienti:
 bezdarbnieki, 
 bezpajumtnieki, 
 klienti ar īpašām vajadzībām, 
 pensionāri, 
 atbrīvotās no ieslodzījuma vietām personas 
 personas pēc bērnunamiem un  patversmēm..

Persona, uzturoties Sociālajā patversmē, veic līdzdalības maksājumu par gultas 
vietu EUR 0.60 diennaktī  saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes lēmumu. 
Klientam, kurā ienākumi pēc nodokļu nomaksas pārsniedz EUR 170 mēnesī, par 
Sociālās patversmes pakalpojumiem maksā EUR 2.26 apmērā.
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Sociālā/nakts  patversme

Sociālās 
patversmes 

klienti

Algoti pagaidu 
sabiedriskie 

darbi 
pašvaldībā -

35 klienti Deklarēti –
125 klienti

Noformēti  
(pagarināti) 
invaliditātes 
grupas – 40

Konsultāciju 
skaits –
18 959

Uzlaboja 
dzīves 

apstākļus -
14 klientiIevietoti 

pansionātā 
13 klienti

Apmācība 
kursos no NVA  

18 klientu

Anulēta 
dzīvesvieta -
68 klientiem

Individuālo soc. 
rehabilitācijas 

plānu 
izstrādāšana un 

īstenošana -
1987

Ievietoti 
specpansion
ātā 4 klienti

Sociālais darbs ar klientiem sociālajā patversmē 



Sociālā/nakts  patversme

Nakts patversmes klienti
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Sociālais darbs ar klientiem nakts patversmē 

Nakts 
patversmes 

klienti

Ievietoti 
sociālajā 

patversmē 
48 klienti

Apsekošana -
22 reizes

Konsultāciju 
skaits 
1086Pagarināts 

līgums 
129 klientiem

Atjaunotas 
algas nodokļu 

grāmatiņas  
18

Atjaunotas 
pases 

19

Sociālā/nakts  patversme



Nakts patversmes

sanitāri-higiēniskie pakalpojumi klientiem :

Sociālā/nakts  patversme

Uz 31.12.13. Uz 31.12.14.

Pirmās palīdzības 

pakalpojumu 

sniegšana (reizes)

671 519

Veļas mazgāšana 

(reizes)
1115 1164

Apģērbi, apavi 

(reizes)
3642 3571

Mazgāšana dušā 

(reizes)
1256 994

Pedikuloze 141 78

Drēbju utis 730 2188



Sociālās rehabilitācijas programma “Karsts ēdiens –veselīga 

vide”

Sociālā/nakts  patversme

Sociālās rehabilitācijas programmas mērķis: krīzes 

situācijā nonākušām personām veselības, dzīves kvalitātes 

uzlabošanas un izglītošanas iespējas. 

Sociālās rehabilitācijas programmas uzdevumi:

 atjaunot un uzlabot klientu sociālo funkcionēšanu;

 veicināt dzīves kvalitātes paaugstināšanu;

 palīdzēt atjaunot saskarsmes loku;

 mazināt emocionālo spriedzi; 

 paplašināt klientu sociālo loku.

Programmas ietvaros klientiem tiks nodrošināti:

 bezmaksas karsts ēdiens (400 gr zupas un 100 gr. 

maizes);

 pirmreizējā medicīniskā apskate drēbju utu un 

pedikulozes konstatēšanai;

 rekomendāciju saņemšana iziet profilaktisko apskati 

(fluorogrāfijas) Daugavpils reģionālās slimnīcas plaušu 

slimību diferenciāldiagnostikas nodaļā pie ārsta-

pulmonologa;

 konsultāciju saņemšana par Sociālās/nakts patversmes

pakalpojumiem.       





Motivacijas programmas dalībnieku 

dzīves kvalitātes uzlabošana.

Pēc motivācijas programmas:

 Algotie pagaidu sabiedriskie darbi 

pašvaldībās – 9 klienti iesaistītās no 

augusta mēneša.

 Viena kliente kļuva par Daugavpils 

medicīnas koledžas studenti- studijas 

uzsāks 1. septembrī.

 Apmācība latviešu valodas kursos 1aK 

līmenis- 2 cilvēki uzsāks apmācības 

septembrī.

 Pierakstījās uz latviesu valodas apguves 

vidējo līmeni 2aK- 3 klienti.

 Uzlaboja dzīves apstākļus – 2 klienti, 

izrisināja problēmu, kura ilga vairākus 

gadus.

 Iekārtojas darbā  - 2 klienti.

Sociālā/nakts  patversme

Sociālās atstumtības riska grupu motivācijas programma. 



Sociālā māja

Sociālās  mājas Šaurā ielā 28 klienti:

295 cilvēki, no tiem 131 bērni (uz 01.01.2015). 

 Bezdarbnieki

 Atkarīgie 

 Pensionāri 

 Invalīdi 

 Personas pēc ieslodzījuma

 Ģimenes ar bērniem: daudzbērnu ģimenes; nepilnas  

ģimenes;  sociālā riska ģimenes.

Galvenie mērķi:
 Sniegt sociālo, psiholoģisko, morālo atbalstu un palīdzību

klientiem, kuriem ir sociālas un psiholoģiskas problēmas un

kuras saviem spēkiem nespēj pārvarēt īpašas dzīves

grūtībās.

 Risināt sociālo apstākļu radītus konfliktus starp klientu un

sabiedrību, ģimenes locekļiem, skolu u.c.

 Izanalizējot klienta situāciju laikā, kad klients griezās pēc

palīdzības, pieņemt lēmumu par nepieciešamās palīdzības

un atbalsta sniegšanu.

 Sniegt klienta vajadzībām atbilstošu informāciju

 Pārstāvēt klienta intereses valsts, pašvaldības un citās

institūcijās.

 Kopīgi ar ģimeni plānot un realizēt sociālās rehabilitācijas

programmu.

 Palīdzēt attīstīt nepieciešamās prasmes (konfliktsituāciju

risināšanai, bērnu audzināšanai u.c.), lai uzlabotu ģimenes

dzīves situāciju.



 programma Sociālās mājas daudzbērnu ģimeņu

integrācijai sabiedrībā,

 programma Sociālās mājas sociālā riska ģimeņu

integrācijai sabiedrībā,

 programma sociālo pakalpojumu sniegšana

dzīvesvietā,

 sociālās rehabilitācijas programma „Mēs esam

talantīgi!”

 sociālās rehabilitācijas programma „Sargājiet

sevi no alkohola atkarības”

 sociālās rehabilitācijas programma bērniem

„Bērnu radošo spēju attīstīšana ar rotājumu

izgatavošanas no pērlītēm palīdzību”

Uz 01.01.2015. Sociālā mājā dzīvo 5

čigānu ģimenes (t.i. 17 cilvēki).

Lai veicinātu Sociālā mājā dzīvojošo čigānu ģimeņu

motivāciju atgriezties aktīvajā dzīve un uzlabotu

savu sociālo situāciju bija izstrādāta sociālas

rehabilitācijas programma „Romu sociālā

integrācija”.

2014.gadā bija izstrādātas un realizētas sociālās 

rehabilitācijas programmas:

Sociālā māja



Sociālās rehabilitācijas programma bērniem
„Mēs esam talantīgi!”

(Paredzēta 2014.gada vasaras periodā15 bērniem no 6 līdz 10 gadiem, kuri dzīvo Sociālajā mājā)

Programmas pamatuzdevumi:

 Bērnu aizņemtība brīvlaikā.

 Informācijas sniegšana par rīcību dažādās

sadzīves situācijās

 Pozitīvu prasmju un iemaņu veidošana,

attīstīšana un nostiprināšana bērnos.

 Motivēšana uz veselīgu dzīvesveidu.

 Bērnu pazīšana ar dzimta novadā skaistām

vietām, vēstures pieminekļiem un novērojamām

vietām.

 Pozitīvas attieksmes pret dzimtā novada dabu

audzināšana bērnos.

 Cieņas pret Latvijas un sava dzimta novada

kultūru un tradīcijām audzināšana bērnos.

 Vides ap Sociālās mājas izzināšana.

 Kriminālo risku novēršana.

 Bērnu uzvedības korekcija.

 Bērnu psiholoģiskās un sociālās veselības

saglabāšana un uzlabošana.

 Estētiskās uztveršanas attīstīšana bērnos.

 Pozitīvo emociju iegūšana pasākumu laikā.

Sociālā māja



Ģimenes atbalsta 

centrs/patversme

Ģimenes atbalsta centrā/patversmē uzņem:

 personas, kuru īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir 
gājusi bojā vai daļēji sagruvusi stihiskas nelaimes vai citas avārijas, ugunsgrēka 
rezultātā;

 ģimenes ar bērniem, kuras palikušas bez pajumtes, izņemot gadījumus, kad tās 
pašas pasliktinājušas savus dzīves apstākļus;

 vardarbībā cietušas personas, ģimenes ar bērniem un citas personas, kuras 
objektīvu iemeslu dēļ nevar uzturēties savā dzīvesvietā pēc sociālā darbinieka 
atzinuma;

 bērnus, kuri apmaldījušies, pamesti, aizgājuši no mājām vai ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām (arī no citu pašvaldību 
administratīvajām teritorijām), līdz to nodošanai vecākiem vai ievietošanai bērnu 
aprūpes institūcijā), ciktāl bērns neapdraud iestādes iekšējo kārtību 

Ģimenes atbalsta centra/patversmes mērķis - sniegt īstermiņa palīdzību 
nepieciešamības gadījumā, ārkārtas situācijās, krīzes situācijās  un sniegt 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kopumu, lai stabilizētu, atjaunotu vai 
uzlabotu personas sociālās funkcionēšanas spējas. 



Grupu dzīvokļi

Grupu dzīvokļu mērķi

 Veicināt personu ar garīga rakstura traucējumiem

rehabilitāciju, integrāciju sabiedrībā un darba tirgū.

 Sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un

individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā

personām ar garīgās attīstības traucējumiem.

 Nodrošināt klientam sociālo pakalpojumu atbilstoši

klienta individuālajām vajadzībām.

Grupu dzīvokļu uzdevumi

 Veicināt klientu patstāvīgas dzīves prasmju, iemaņu

apgūšanu, attīstot normālas sociālās funkcionēšanas

spējas.

 Organizēt sociālo resursu sistēmu piesaisti klientu

sociālo problēmu risināšanā, veicinot klientu

integrāciju sabiedrībā.

 Sniegt klientiem saprotamu informāciju par iespējām

uzlabot savu sociālo situāciju, izglītojot par spēkā

esošiem pastāvošajiem noteikumiem.

 ·Meklēt risinājumus klientu nodarbinātības iespējām

un pilnvērtīga brīvā laika pavadīšanai.

 Sadarboties ar citiem sociālo pakalpojumu

sniedzējiem, sniegt priekšlikumus, piesaistīt

nepieciešamos resursus ar mērķi uzlabot sniegtā

pakalpojuma kvalitāti.



Grupu dzīvokļi

Grupu dzīvokļos uzņem:

 personas ar smagiem garīga rakstura 

traucējumiem, kurām vairs nav nepieciešami 

pusceļa māja vai ilgstošas sociālās aprūpes 

un sociālās rehabilitācijas institūciju 

pakalpojumi;

 citas personas ar garīga rakstura 

traucējumiem, kurām ir objektīvas grūtības 

dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama 

atrašanās specializētā institūcijā.

Kopējais klientu skaits 2014.gadā – 5 cilvēki Klienti apmeklē Dienas aprūpes centru 

personām ar garīga rakstura traucējumiem, mācās, strādā patstāvīgu darbu . 



Dienas aprūpes centrs personām 

ar garīga rakstura traucējumiem

DACPGRT galvenais mērķis ir:

Nodrošināt personu ar garīgās attīstības

traucējumiem aprūpi un sociālo rehabilitāciju

dienas laikā, kas ietver nodarbinātību, fiziskās un

intelektuālās attīstības veicināšanu,

pašnoteikšanās un pēc iespējas pilnīgāku

integrāciju sabiedrības dzīvē, kā arī nodrošina

iespēju apmeklēt apmācības telpas, kurās

izveidotas darba vietas un nodrošināts speciālistu

atbalsts personām ar garīga rakstura

traucējumiem.

Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem (DACPGRT) ir Sociālo lietu

pārvaldes struktūrvienība, kas dienas laikā nodošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas

pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas

personām ar garīga rakstura traucējumiem.



Dienas aprūpes centrs personām 

ar garīga rakstura traucējumiem

2014. gada centru apmeklēja 64 klienti, no

tiem - 50% vīrieši, 50% - sievietes.

Bērni - 20

Klientu vidējais vecums:

vīrieši - 32 gadi, sievietes – 33 gadi. 97%

DACPGRT klientu ir invalīdi kopš bērnības,

3% - ieguva invaliditāti traumas dēļ vēlākajā

vecumā.

36% ir I grupas invaliditāte, tāpēc viņiem ir

nepieciešama pastāvīga aprūpe.



Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas dienas 

centra mērķis: 

 Dažāda vecuma personu, invalīdu,  personu ar

garīga rakstura traucējumiem, sociālā riska grupu

sociālā rehabilitācija, zināšanu un prasmju apguve, 

kas nodrošina iespēju klientam integrēties

sabiedrībā un palielināt pašnovērtēšanās iespējas.

Uzdevumi:

 Veicināt sociālo rehabilitāciju, kas vērsta uz klienta 

sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu un 

uzlabošanu, integrāciju sabiedrībā, fizisko, 

psiholoģisko un profesionālo spēju atjaunošanu.

 Nodrošināt iespēju  saglabāt kontaktus ar 

sabiedrību.

 Dot klientam papildu iespējas pilnīgāk integrēties 

sabiedrības dzīvē un palielināt pašnoteikšanās 

iespējas, iesaistīt klientus pasākumos atbilstoši viņu 

veselības stāvoklim, garīgajām un fiziskajām 

spējām.

 Sniegt klientam konsultācijas psiholoģiskos, 

sociālajos  jautājumos.

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas

dienas centrs
.



Sociālās rehabilitācijas un motivācijas 

programmas

 „ Esmu. Gribu. Varu!”

Programma „Esmu. Gribu. Varu” ir virzīta uz klientu - invalīdu ar

kustību traucējumiem integrēšanas sabiedrībā iespēju

paplašināšanu, uz dotās kategorijas personu sociālo adaptāciju.

Notika 10 nodarbības.

 „Viss manās rokās!”

Programmas cilvēkiem ar multiplo sklerozi „Viss manās rokās”

galvenais mērķis ir sekmēt motivācijas veidošanu cilvēkiem ar

invaliditāti, kā arī uzsākt līdzdarboties savas dzīves kvalitātes

uzlabošanā, veicinot cilvēku ar invaliditāti integrāciju.

Notika 28 nodarbības.

 „Veselības skola”

Alternatīva sociālās rehabilitācijas un psiholoģiskās korekcijas

programma

Notika 118 nodarbības.

 „ Nūjosim!”

Sociālās aprūpes un sociālas rehabilitācijas dienas centrā darbu

uzsāka jauna socialās rehabilitācijas un veselības veicinoša

programma programma „Nūjosim!”. Mērķis: palīdzēt pilsētas

iedzīvotājiem palielināt savu veselību veicinošo ikdienas fizisko

aktivitāšu līmeni, lai uzlabotu un saglabātu savu veselības

stāvokli.

Notika 88 nodarbības.

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas

dienas centrs
.



Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas

dienas centrs
.

Sociālās rehabilitācijas un motivācijas 

programmas

 „ Esi vesels ”

Sociālas rehabilitācijas programma sevī ietver fizisko rehabilitāciju

, kas vērsta uz fizisko un intelektuālo iespēju atjaunošanu vai

kompensācijas pasākumiem, organisma funkcionālā stāvokļa

paaugstināšanu, fiziskās kvalitātes uzlabošanu, organisma

psihiskās un emocionālās stabilitātes un adaptācijas rezervju

attīstību ar fiziskās kultūras metožu un līdzekļu, sporta elementu

izmantošanu, fizioterapijas palīdzību.

Notika 1303 nodarbības.

 „Latviešu valodas un latviešu tradīciju bagātība”

Sociālās rehabilitācijas programmas bezdarbniekiem mērķis:

Dažāda vecuma līdzdarbības pienākumu veicējām personām,

veidojot un saglabājot sociālos kontaktus, pilnveidot latviešu

sarunvalodu un zināšanas par Latviešu tradīcijām, lai sekmētu

dotās sociālās grupas integrēšanos sabiedrībā.

Notika 8 nodarbības.

 „Dzīves kvalitāte”

Programmas virziens ir sociālā rehabilitācija caur izglītošanu,

zināšanas un prasmju apguvi, kas nodrošina klientiem iespēju

integrēties dzīvē un nostiprināt pašnoteikšanas spējas.

2014.gadā programmā ietilpa 29 kopējās darbības vai interešu

grupas:

Notika 1095 nodarbības.



Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas

dienas centrs
.

Sociālās rehabilitācijas programmas  «Dzīves kvalitāte » 2014.g.

pulciņu  skaits  - 30

nodarbību skaits - 1095

apmeklējumu skaits -17036

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas dienas centrs saņēma Daugavpils pilsētas 

domes pateicību par aktīvu līdzdalību Latvijas veselības nedēļas organizēšanā Daugavpilī.



 Darbu uzsāka jauna sociālās

rehabilitācijas un veselības veicinoša

programma dažādām sociālajām

grupām „ Nūjosim’’;

 Aktīvi darbojas divas jauni pulciņi

«Pērļošana» un «Dekupāža»;

 No 1.aprīļa notiek projekta turpinājums-

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, ko

iepriekš sniedza rehabilitacijas centrs

„Avolina”.Strādā psihologs,

fizioterapeits. Pieņemto klientu skaits –

65.

 Sadarbojoties ar biedrību „ Veselības

skola ’’ un biedrību „ ERFOLG ’’ sociālās

rehabilitācijas programmas „ Veselības

skola ’’ dalībnieki iegādājās grāmatas

par psiholoģiju, muzikālos instrumentus

mūzikas nodarbībām,mālu māla

terapijasa nodarbībām,vingrošanas

paklājus.Speciālistu vadībā notiek māla

terapijas nodarbības un sociālās

glesnošanas nodarbības.

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas

dienas centrs
.

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas dienas 

centrā 2014.gadā:







Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas

dienas centrs
.

Apmeklētāju sociālais statuss (%)

2013.gads 2014.gads
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Aprūpes mājās birojs

Klientu skaits – 261 cilv.
vīrieši – 31,  sievietes -230
No tiem :
Personas ar invaliditāti - 61 cilv.
Guļoši – 4 cilv.
Vientuļi – 196 cilv.

Maksas pakalpojumu saņem – 65 cilv. 
(25%)
Bezmaksas pakalpojumu saņem – 196
cilv. (75%)
Mirušās personas – 10 cilv.
Ievietoti DPSATC – 9 cilv.
Piešķirti pakalpojumi – 40 cilv.



Aprūpes mājās pakalpojuma saņēmēji

Klienti 

Vecums

40-50 

g.g.(%)

Vecums

50-60 

g.g.(%)

Vecums

60-70

g.g.(%)

Vecums

70-80 

g.g.(%)

Vecums 

80-90 

g.g.(%)

Kopā

Sievietes 2,3 9,3 9,3 25 30 76%

Vīrieši 3,1 2,3 9,3 9,3 24%

Kopā 2,3 12,4 11,6 33,3 39,3 100

Aprūpes mājās birojs



SLP PROJEKTI

„Drošības poga”

Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde, sadarbībā ar

Latvijas Samariešu apvienību laika posmā no 01.01.2012. līdz

31.12.2013. realizēja Eiropas Savienības finansētu projektu

„Drošības pogas Latgalē” Nr. 1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/045.

Projekta mērķis: attīstīt jaunu, Daugavpils pilsētas pašvaldībā

inovatīvu sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās

aprūpes pakalpojumu – drošības pogas pakalpojumu Daugavpils

pilsētas iedzīvotājiem:

cilvēkiem ar hroniskām slimībām ar iespējamiem saasinājumiem;

cilvēkiem pēc operācijām vai ārstēšanās stacionārā;

cilvēkiem ar funkcionāliem izaicinājumiem (kustību, redzes,

dzirdes, atmiņas u.c. ierobežojumi). Projekta realizācijas gaitā, t.i.

divu gadu laikā, „Drošības pogas” pakalpojumu ir saņēmušas 44

personas

. Ņemot vērā nepieciešamību pēc „Drošības pogas”

pakalpojuma, klientu vēlmi turpināt iesākto projektu un

klientu skaita pieaugumu, Daugavpils pilsētas domes

Sociālo lietu pārvalde ir paredzējusi „Drošības pogas”

pakalpojuma nodrošināšanu arī turpmāk, t.i. ar 01.01.2014.

„Drošības poga” pakalpojuma finansējumu uzņemas

Daugavpils pašvaldība.



SLP PROJEKTI

„Sociālās rehabilitācijas centrs Avolina Daugavpilī”

Ar Eiropas Sociālo fondu atbalstu 2012.-2014.g.g

Sociālo lietu pārvalde kopā ar biedrību Avolina un

Zviedrijas sadarbības partneriem īstenoja projektu

„Sociālās rehabilitācijas centrs Avolina Daugavpilī”

(Nr.1DP//1.4.1.2.4./11/APIA/nva/177). Šis centrs tika

paredzēts cilvēkiem pēc smagām saslimšanām,

traumām un personām ar funkcionālajiem

traucējumiem, kam nepieciešama speciālista

konsultācija un nodarbības. Pēc projekta noslēguma

pakalpojums tika saglabāts. Šo sociālās rehabilitācijas

pakalpojumu lieto 65 Sociālās aprūpes un sociālās

rehabilitācijas dienas centra klienti, un 25 bērnunama-

patversmes «Priedīte» audzēkņi .



SLP no 15.05.2013. īsteno projektu ELRII-351 „Dabas terapija

vienlīdzīgas dzīves vides pilnveidošanai Latvijas un Krievijas

pierobežas reģionos”. Projekta mērķis: veicināt ilgtspējīgas

sociālās vides attīstību un pilnveidot vienlīdzīgu dzīves vidi,

izmantojot dabas terapiju kā inovatīvu un empīrisku pieeju,

tādējādi veidojot plašāk pieejamu un integrētāku Latvijas-

Krievijas pierobežas reģionu. 2014.gada 18.jūnijā notika

projekta noslēguma pasākums, tomēr projekts vēl nav

pabeigts. Projekta ietvaros Daugavpilī tiks uzlabota sociāla

vide bērniem ar ierobežotām iespējām: bērnunamā-patversmē

„Priedīte” tika ierīkots panduss, līdz ar to šīs objekts kļuva

pieejamāks. Nopirktas dažādas ergometriskās iekārtas.

Projekta ietvaro arī tiks iegādāts specaprīkojums – 2

ratiņkrēslu pacēlāji (pie mikroautobusa stiprināms, iekštelpās

izmantojams).

SLP PROJEKTI

„Dabas terapija vienlīdzīgas dzīves vides pilnveidošanai Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos”



SLP PROJEKTI

„Dabas terapija vienlīdzīgas dzīves vides pilnveidošanai

Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos”

Projekta ietvaros tika iegādāts daudzveidīgs sociālās rehabilitācijas aprīkojums, kā,

piemēram, ratiņkrēslu pacēlājs, mobila iekārta kāpņu laidu pārvarēšanai, ergonomiski

virtuves priekšmetu un rakstīšanas komplekti, ortopēdiskie matrači, datori, u.c.



Apzinoties, cik grūti izkļūt no mājām un doties uz bibliotēku, pie

ārsta vai uz kultūras pasākumu ir cilvēkam ar invaliditāti,

Daugavpils sociālo lietu pārvalde ir iesaistījusies Latvijas – Lietuvas

pārrobežu sadarbības projektā Nr. LLV-392 "Sociālais taksometrs

veicinot pārrobežu mobilitātes aktivitātes starp Daugavpili, Zarasai

un Visaginas" (oriģinālais nosaukums: "Social taxi, promoting cross-

border mobility activities between Daugavpils, Zarasai and

Visaginas"). Projekta mērķi:

 Izveidot IT sistēmu un mobilo aplikāciju, kas ļaus cilvēkiem viegli

plānot un organizēt savus braucienus.

 Iegādāties speciāli aprīkotu automašīnu.

 Izveidot un nodrošināt sociālo taksometra pakalpojumus

Daugavpilī.

Mazināt mobilitātes traucējumus Daugavpils iedzīvotājiem ar

ratiņkrēsliem.

Projekta īstenošanas laiks: 17.03.2014.-16.03.2015. (12 mēneši).

Finansējums: 85% - Eiropas reģionālais attīstības fonds (ERAF).

SLP PROJEKTI

"Sociālais taksometrs veicinot pārrobežu mobilitātes 

aktivitātes starp Daugavpili, Zarasai un Visaginas".



PALDIES PAR

UZMANĪBU!

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLO LIETU  PĀRVALDE

www.soclp.lv,  tāl. 654-23700, e-pasts: soclp@soclp.lv, Vienības 8, Daugavpils, LV-5401


