Sociālās palīdzības sniegšana 2016. gadā
2016.gadā Sociālajā dienestā tika pieņemti un izskatīti 479 iedzīvotāju iesniegumi
sociālai palīdzībai un pakalpojumu saņemšanai. Sociālā palīdzība ir naudas vai mantisks
pabalsts, ko piešķir, balstoties uz materiālu resursu novērtēšanu personām/ģimenēm, kurām
trūkst līdzekļu pamatvajadzību – ēdiena, apģērba, mājokļa, veselības aprūpes un obligātās
izglītības nodrošināšanai. Sociālo palīdzību saņēmušas 175 ģimenes jeb 320 personas:
pilngadīgas darbaspējīgas personas - 100; personas ar invaliditāti – 18; pensijas vecuma
personas – 108; nepilngadīgas personas – 94.

Trūcīgas personas statuss (par trūcīgu atzīst personu, kuras ienākumi nepārsniedz
128,06 euro mēnesī) piešķirts 87 personām, tas ir par 19 personām mazāk nekā 2015. gadā.
Maznodrošinātais statuss piešķirts 3 ģimenēm jeb 7 personām.
Jau vairākus gadus vērojama tendence samazināties to personu skaitam, kuras
saņem Garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanas pabalstu (Ministru
kabineta noteikumos noteiktais GMI līmenis ir 49,80 euro mēnesī vienai personai), ko
piešķir ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ negūst
pietiekamus ienākumus un kuras atzītas par trūcīgām. 2016.gadā GMI pabalstu saņēma 13
ģimenes jeb 17 personas: pilngadīgas darbaspējīgas personas – 2; nepilngadīgas personas –
3; pirmspensijas vecuma personas - 12. Sešām personām GMI pabalsts tika izmaksāts natūrā
(talonu veidā).
Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņēma 7 personas, kuru
vajadzības funkcionālo traucējumu vai veselības stāvokļa dēļ neatbilst aprūpes mājās
pakalpojumam dzīvesvietā, tādēļ tika pirkts pakalpojums SIA „Pansionāts Rokaiži”,
samaksājot 13504 euro. Pakalpojums „aprūpe mājās” tika sniegts 8

personām, kuras

vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nespēj veikt pašaprūpi un ikdienas darbus.
Nodrošināts Valsts apmaksāts asistenta pakalpojums 7 personām ar invaliditāti.
Pakalpojumu ir tiesīgi saņemt, ja nepieciešamību pēc asistenta pakalpojumiem ir noteikusi
Veselības un darbspēju ārstu ekspertīzes valsts komisija (VDĀVK).
Sadzīves pakalpojuma punktā 378 personas ir izmantojušas sniegtos pakalpojumus:
veļu mazgājušas 338 personas, dušu izmantojušas 40 personas.

Sociālās palīdzības sniegšanai izlietotie līdzekļi salīdzinājumā ar iepriekšējiem
gadiem ir samazinājušies:
Pabalsta veids

2015. g. (euro)

2016. g. (euro)

GMI *

2224

1361

GMI pabalsts natūrā (talonos)

925

530

Dzīvokļa pabalsts

3534

3534

Kurināmā iegādes izdevumu apmaksas pabalsts

10146

8094

Medicīnas pakalpojumu apmaksas pabalsts

2846

3412

Ārkārtas situācijas (vētras postījumi)

285

-

Domes atmaksātā ēdināšana pirmsskolas izglītības iestādē

4938

4678

Domes atmaksātā ēdināšana skolās

3374

2645

Bērnu izglītībai

198

63

Aprūpe mājās- vientuļajiem pensionāriem

2648

2156

Apbedīšanas pabalsts

4902

3182

Vienreizējs pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu

2700

2700

Sociālās garantijas bērniem bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem
Vienreizējs pabalsts Politiski represētām personām

2619

1659

1890

1830

Pabalsts iedzīvotājiem jubilejās, kuri sasnieguši 85, 90 un
vairāk gadu un kāzu jubilejās

2040

1455

Pavisam

45269

37299

Inese Lapiņa, Sociālā dienesta vadītāja

