
Ādažu novada Sociālais dienests

Ādaži,
29.01.2019.



• Ādažu novada Sociālais dienests ir Ādažu pašvaldības izveidota iestāde, 
kas 2009.gada 8.aprīli ir reģistrēta Latvijas Republikas Labklājības 
ministrijas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā Nr.384, kā sociālo 
pakalpojumu sniedzējs.

• Sociālais dienests ir iestāde, kas organizē sociālo darbu, sniedz sociālos 
pakalpojumus un ir atbildīga par sociālās palīdzības sniegšanu visos Ādažu 
novada ciemos Ādažu novada teritorijā.

• Iestāde darbojas uz Ādažu novada domes 23.02.2010. apstiprinātā Ādažu 
novada domes Sociālā dienesta nolikuma pamata. 

• Atkarībā no pašvaldībā dzīvojošo iedzīvotāju skaita, pamatojoties uz LR 
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Sociālā dienesta darba apjomu, 
Ādažu novada dome nosaka dienesta struktūru un darbinieku skaitu.
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• Veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un 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, 
personām ar invaliditāti, pensijas vecuma personām, personām ar 
garīga rakstura traucējumiem un citām personu grupām, kurām tas 
nepieciešams;

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

• noteikt klienta līdzdarbības pienākumus, vienojoties ar viņu par 
veicamajiem uzdevumiem;

• sniegt sociālo palīdzību;

Sociālā dienesta galvenie uzdevumi:
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• administrēt pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai;

• novērtēt sociālā dienesta administrēto un pašvaldības finansēto 
sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti;

• veikt sociālās vides izpēti, noteikt problēmas, izstrādāt sociālo 
pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un 
priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai un piedalīties pašvaldības 
attīstības plānu izstrādē;

• informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo 
palīdzību.
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Ādažu sociālā dienesta struktūra
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Sociālā dienesta 
vadītāja

2 Sociālie darbinieki

Sociālais darbinieks  
darbam ar 

ģimenēm ar 
bērniem

2 Sociālie darbinieki  
darbam ar 

pensionāriem un 
invalīdiem

Sociālās palīdzības
organizators



Ādažu novada Sociālā dienesta mērķauditorija un 
personu skaits
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2017.  2018. 

Trūcīgie iedzīvotāji 72 79

Maznodrošinātie iedzīvotāji 137 149

I grupas invalīdi 57 59

II grupas invalīdi 139 133

Bērni – invalīdi 37 38

Bērni – bāreņi 11 15

Politiski represētās personas 51 48



Valsts noteiktie pabalstu veidi un apmēri 
Ādažu novadā
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• GMI pabalsts  53.00 EUR personai

• Dzīvokļa pabalsts  
trūcīgām personām 360.00 EUR gadā

maznodrošinātām personām   270.00 EUR gadā

• Pabalsts krīzes situācijā

katastrofas, stihiskas nelaimes gadījumos
līdz 700.00 EUR personai    

iepriekš neparedzamos gadījumos 
līdz 100.00 EUR personai 



Izpilde 
2017. 

Izpilde 
2018. 

Budžeta izpilde 365 369 387155

Darbinieku atalgojums un  soc.nod. 150 647 163155
Uzturēšanas izdevumi 25 738 14768

Pamatlīdzekļu veidošana 284 2515
Pabalsts par aprūpes un kopšanas pakalpojumiem 35 737 26959

Samaksa par pakalpojumiem ilgstošas aprūpes institūcijā 38234 54756
Samaksa par pakalpojumiem (patversme, dienas centrs) 3 447 7743

Dzīvokļa pabalsts 28989 28203

Garantētā minimālā ienākuma pabalsts  2 141 2110
Pabalsts ārkārtas situācijā 4980 3454

Pabalsts veselības aprūpei 1 813 2189
Pabalsti ēdināšanai 1 312 1301

Sociālās garantijas bāreņiem 3677 9166
Dzimšanas pabalsts 18 953 18950

Apbedīšanas pabalsts 6 974 8610
Pabalsts represētajiem 3 628 4800

Vienreizējs pabalsts 2 150 2450
Transporta kompensācija 2 804 3280

Pārējie pabalsti saskaņā ar pašvaldības saistošajiem not. 19 273 32746

Budžets un izlietojums
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2017. 2018.

Ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojums 14 16

Patversmes pakalpojums - -

Krīzes centra pakalpojums - 1

Dienas centra pakalpojums 1 2

Psihologa pakalpojums 16 27

Ģimenes asistenta pakalpojums 2 2

Valsts finansēts ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojums 3 2

Valsts finansēts sociālās rehabilitācijas pakalpojums 10 7

Valsts finansēts asistenta pakalpojums 67 62

Sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu 
saņēmušo personu skaits 
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• Projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar 
invaliditāti un bērniem” (DI projekta) ietvaros sniegt individuālos 
pakalpojumus personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) un 
bērniem ar funkcionāla rakstura traucējumiem (FRT) 

• DI projekta ietvaros palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā 
balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar (GRT) 
un bērniem ar (FRT) izveidojot Dienas aprūpes centru personām ar 
(GRT) un rehabilitācijas centru bērniem ar (FRT)

Sociālā dienesta uzdevumi 2019.gadā
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Paldies par uzmanību!

Ādaži, 29.01.2019.


