
SOCIĀLO PAKALPOJUMU UN 
SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS 

NODROŠINĀŠANA 
Kocēnu novada
iedzīvotājiem

Kocēnos 12.11.2015.

Projekts „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas 

uzlabošana”

Kocēnu novada domes

Sociālais dienests



Kocēnu novada domes Sociālais 

dienests 

ir pašvaldības izveidota iestāde, kas 

nodrošina sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības sniegšanu pašvaldības teritorijā 

savu pamata dzīvesvietu deklarējušām 

personām, kā arī valsts nodrošināto 

pakalpojumu administrēšanu.



Dienesta struktūra

Sociālā darbiniece ar specializāciju darbam ar sociālā riska grupām

Sociālā darbiniece ar specializāciju darbam ar personām pēc atbrīvošanas 

no ieslodzījuma

Sociālā darbiniece ar specializāciju darbam ar bāreņiem un bez vecāku 

gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas 

Sociālā darbiniece ar specializāciju darbam ar personām ar funkcionāliem 

traucējumiem 

Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem

Sociālās palīdzības un sociālās 

aprūpes organizators
Sociālais aprūpētājs

Psihologi (3)



• Veicināt personu aktīvu līdzdarbību 

savas ģimenes sociālās situācijas

uzlabošanā un veiksmīgu integrēšanos 

sabiedrībā.

• Nodrošināt augstu klientu apkalpošanas un 
darbinieku apmierinātības līmeni.

Dienesta darbības pamatvirzieni



Sociālā dienesta 
Darbspējīgie klienti   

Ir īslaicīgie un pastāvīgie

Marte-Meo(paša spēkiem)

Prot izdzīvot ar 49,80 euro

Saņem Klienta aptaujas anketu 
un Darba meklētāja uzskaites 
karti

Pienākas līdzdarboties savu 
sociālo problēmu risināšanā

Darbinieki
Ir apmācīti Marte-Meo praktiķi un 

trīs terapeiti

Prot smelties spēku  Kocēnu 
novadā 

Saņem speciālistu un domes 
darbinieku  atbalstu

Pienākas ar prieku iet uz darbu 
un ar gandarījumu par paveikto 
atgriezties mājās.



Sadarboties un iesaistīties sociālajā      
uzņēmējdarbībā ar mērķi:

Izveidot pašvaldības sociālo uzņēmumu, kas 
nodrošina pakalpojumu sniegšanu un preču 
ražošanu ar sociāla labuma radošu efektu.

Veicināt maznodrošināto iedzīvotāju, bezdarbnieku 
un iedzīvotāju no dažādām sociālā riska grupām 
integrāciju sabiedrībā, nodarbinātību un ienākumu 
paaugstināšanu.

Nodrošināt atbalstu lauku kopienu un iedzīvotāju ar 
līdzīgām interesēm un sociālām problēmām 
pašorganizēšanos.



Esošie sadarbības partneri un iespējas

 NVA - darba piedāvājumi, Minesotas programma

 Probācijas dienests -disciplinēšana, uzraudzība

 Ģimenes ārsta prakse- aprūpes mājā pakalpojuma 
senioriem apzināšana un nodrošināšana

 Pašvaldības aktīva iesaistīšanās dažādos sociālajos 
projektos (Motivācijas programma, DI, Krīzes dzīvoklis, 
Supervīzijas, Teraspēles, BEA).

 Ārpakalpojumi - centrs ‘’Valdardze’’ ,’’Rožkalni’’ (atbalsts 
vardarbībā cietušām sievietēm, dzīvesvieta personām ar 
invaliditāti)



Sociālais darbinieks ir kā labs gans, kurš iet aiz 
sava ganāmpulka 

virzot to pa pareizo ceļu.

1. Palīdzēt iepazīt sevi, celt pašapziņu, izdarīt 
izvēli

2. Piedāvāt atbilstoša darba iespējas

3. Uzlabot dzīves kvalitāti

4. Saglabāt uzraudzību un atbalstu

5. Nodrošināt ģimenes pašorganizēšanos 
(biedrības,interešu centri,vecāku iniciatīvu grupas pagastos)



Pašvaldības iniciatīvas pabalsti

• materiāls atbalsts bērna piedzimšanas gadījumā

50,00 vai 100,00 euro

• materiāls atbalsts dzīves jubilejās(80,85,90+) 30,00

euro un novada prezentācijas dāvaniņa

• materiāls atbalsts pirmās grupas invalīdiem mājokļa

pielāgošanai 285,00 euro

• brīvpusdienas Kocēnu novada vispārizglītojošo

iestāžu audzēkņiem, uzturmaksas atlaides PII

• ikmēneša pabalsts veselības aprūpei līdz 40,00

euro

• veselības pabalsts par ārstēšanās izdevumiem

stacionārā līdz 150,00 euro

• materiāls atbalsts bēru gadījumā 80,00 euro

• senioru ikgadējā ekskursija, Zvaigžņu dienas balle

• ikgadējais pasākums ģimenēm ’’Novada Mazulītis’’



Kocēnu novada mazulītis









Senioru ekskursija











GMI pabalsts

0

16069

843

16244

0

11487

843

12331

0

6206

1661

7867

2013.GADS GMI naudā GMI natūrā GMI kopā 2014.GADS GMI naudā GMI naturā GMI kopā 2015.GADS GMI naudā GMI naturā GMI kopā



Mājokļa pabalsts

27100
29589

17510

2013.gads 2014.gads 2015.gads

Izmaksātais mājokļa pabalsts (EUR)  



Paldies!


