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Raunas novads



Novadā dzīvo:

 89,4% latvieši

 2,3% baltkrievi

 5,4% krievi

 1,5% poļi

 1,4% citi

 94,4% iedzīvotāju ir pilsoņi

 5,6% iedzīvotāju ir nepilsoņi



Raunas novada Sociālais dienests tika 

izveidots 2009.gada 1.aprīlī, apvienojot 

Raunas pagasta un Drustu pagasta sociālā 

darba speciālistus.
 Novada platība 309 km2

 Novadā dzīvo 3519 iedzīvotāju (dati uz 2015. gada septembri)

 3862 ( uz 2012.gada jūlijā)



Sociālā dienesta ēka
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Sociālais dienests 

 Ir pašvaldības iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, 

organizē un sniedz sociālos pakalpojumus 

pašvaldības iedzīvotājiem, kuru pamatdzīvesvieta ir 

reģistrēta Raunas novada administratīvajā teritorijā.

 Nodrošina novada iedzīvotājiem iespēju saņemt 

profesionālu sociālo darbinieku konsultācijas, 

atbalstu un palīdzību radušos grūtību risināšanā, lai 

attīstītu personas spējas pašam sevi nodrošināt, 

risināt savas un ģimenes problēmas un veiksmīgi 

iekļauties sabiedrībā.



Sociālā dienesta uzdevumi:

 Veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm, personu 
grupām.

 Sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to 
sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna 
attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, 
aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no 
ģimenes locekļiem, invalīdiem, pensijas vecuma 
personām, personām ar garīga rakstura 
traucējumiem un citām personu grupām, kurām tas 
nepieciešams.



Sociālā dienesta uzdevumi

 Novērtēt klientu vajadzības, materiālos un 
personiskos (motivācija, nepieciešamās zināšanas 
un prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus.

 Sniegt sociālo palīdzību.

 Organizēt sociālās aprūpes pakalpojumu saņemšanu 
ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās.

 Sniegt sociālās aprūpes mājās pakalpojumu novada 
teritorijā dzīvojošām personām, kuras vecuma vai 
funkcionālo traucējumu dēļ nespēj veikt pašaprūpi.

 Administrēt pašvaldības budžeta līdzekļus, kas 
novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
sniegšanai.



Sociālā dienesta uzdevumi

 Novērtēt sociālā dienesta administrēto un 

pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības kvalitāti.

 Izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības koncepciju, 

mērķprogrammas un priekšlikumus jaunu 

pakalpojumu ieviešanai.

 Informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem 

un sociālo palīdzību.



Sociālā palīdzība 

 Mērķis – sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā 

nonākušām trūcīgām ģimenēm (personām), lai 

apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu 

darbspējīgo personu līdzdalību savas situācijas 

uzlabošanā.

 Sociālo palīdzību sniedz, pamatojoties uz materiālo 

resursu – ienākumu un īpašuma novērtējumu, 

individuāli paredzot katra līdzdalību.



Sociālā palīdzība

 Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšanai. Pabalsta līmenis ir 49,08 eiro 

mēnesī.

Līdz 31.08.2015.  izsniegti 3065,66 eiro.

□ Dzīvokļa pabalsts:

*iedzīvotājiem, kuru apdzīvojamās platības tiek 

apkurinātas centralizēti;

*iedzīvotājiem, kuru apdzīvojamās platības tiek 

apkurinātas individuāli.

Līdz 31.08.2015.  izsniegti 13400 eiro.



Sociālā palīdzība

 Pabalsts mācību gada uzsākšanai – 60 eiro.

 Pabalsts daļēju medicīnisko izdevumu apmaksai –

2750 eiro.

 Pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotai personai.

 Apbedīšanas pabalsts – 2380 eiro.

 Svētku pabalsts – 2650 eiro.

 Bērna piedzimšanas pabalsts – 1250 eiro.

 Pabalsts ārkārtas situācijā - 390,79 eiro.

 Pabalsts audžuģimenēm – 14730,65 eiro.

 Pabalsts bārenim vai bez vecāku gādības palikušam 

bērnam - 4469,27 eiro.



Sociālie pakalpojumi, ko sniedz vai 

nodrošina sociālais dienests

 Sociālās aprūpes pakalpojums dzīvesvietā – sociālā 
aprūpe mājās- aprūpē vidējo 5 cilvēkus.

 Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumi institūcijā:

*ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija 
institūcijā pilngadīgām personām – 15 personas.

*ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija 
institūcijā bērniem – 2 personas.

*īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija 
institūcijā bērniem;

 Sociālā aprūpe institūcijā:

*īslaicīga sociālā aprūpe institūcijā pilngadīgām 
personām;



Sociālie pakalpojumi

 Sociālais darbs – ap 50 kons., 30 aps. mēnesī

 Psihologa pakalpojumi – 23 kons. mēnesī.

 Dušas un veļas mazgāšanas pakalpojums – ap 20/60 

mēnesī.

 Asistenta pakalpojums – 10 personas.

 Izvērtējam personas ikdienas aktivitātes VDEĀK – 4 

pers. mēnesī.

 Trūcīgās personas 150

 Maznodrošinātās personas 92



Sociālie pakalpojumi, ko nodrošina 

valsts
 Invalīdu profesionālā rehabilitācija;

 Redzes un dzirdes invalīdu sociālā rehabilitācija.

 No vardarbības cietušo bērnu sociālā rehabilitācija.

 Sociālā rehabilitācija attiecīgās institūcijās pilngadīgām 
personām un bērniem, kuriem ir izveidojusies atkarība no 
narkotiskām, toksiskām vai citām apreibinošām vielām;

 Tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumus;

 Personām ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā –
sociālās rehabilitācijas pakalpojumi sociālās rehabilitācijas 
iestādēs;

 Cilvēku tirdzniecības upuru sociālā rehabilitācija;

 Atbalsta programma ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav 
noteikta invaliditāte.



Paldies par uzmanību!


