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Latviju pēdējo gadu lai-
kā ir skārušas krasas sociāli
ekonomiskās un politiskās iz-
maiņas, kam pielāgoties dau-
dzi cilvēki nav spējuši dažādu
iemeslu dēļ. Lai palīdzētu
iedzīvotājiem risināt sociālās
problēmas, Latvijā un arī
Daugavpilī 90-to gadu sāku-
mā tika izveidoti sociālie die-
nesti. Šajos dienestos strādā
sociālā darba speciālisti, ku-
ru dzīves aicinājums ir palī-
dzēt cilvēkiem, kas paši sa-
viem spēkiem nevar atrisināt
dzīves problēmas, pārvarēt
krīzes.

Sociālais darbs un ar to
saistītās profesijas Latvijā ir
jauns jēdziens. Sociālā darba
misija ir nodrošināt solida-
ritāti un iecietību sabiedrībā.
Sociālais darbinieks ir ne-
daudz ārsts, nedaudz psiho-
logs, nedaudz jurists un arī
pedagogs, kam cilvēks var
droši uzticēt savas rūpes un
sāpes. Šis darbs ikdienā var-
būt nav pamanāms, bet ir ļoti
nepieciešams ikvienā, pat
ekonomiski un politiski attīs-
tītā, stabilā sabiedrībā.

Daugavpils ir pašval-
dība, kura daudzu gadu ga-
rumā ir ieguldījusi lielu bu-
džeta daļu iedzīvotāju so-
ciālās aizsardzības nodroši-
nāšanā: sociālie pabalsti ir
vislielākie valstī, strauji at-
tīstās sociālā infrastruktūra,
kur iedzīvotāji var saņemt
visdažādākos sociālos pakal-
pojumus un rehabilitāciju,
profesionāli tiek piesaistīti
arī Eiropas Savienības un
valsts budžeta līdzekļi.

Par prioritāti sociālajā
sfērā visā valstī ir izvirzīta ģi-
menes un bērna sociālā dro-
šība, mūsu pilsētā – arī cil-
vēku ar invaliditāti un pen-
sionāru drošība.

Cienījamie pilsētas iedzīvotāji! Jebkuram no Jums, kam radušās
sociālas problēmas, ir iespējas saņemt profesionālu konsultāciju,
kā tās risināt, bet sociāli neaizsargātiem – saņemt materiālu vai
cita veida palīdzību. Šajā avīzes izlaidumā jūs varat atrast
nepieciešamu informāciju par sociālās sfēras darbību Daugavpilī.
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– Sakiet lūdzu, vai laika gaitā
mainās jautājumi, ar kuriem pie
Jums griežas visbiežāk?

– Jā, mainās. Vēl pavisam nesen
cilvēki nāca ar vienu lūgumu: «Palī-
dziet atrast jebkuru darbu». Un prak-
tiski nebija iespējams atrast kādu
variantu. Šodien, kā visi zina, vakan-
to darba vietu ir pietiekoši, būtu tikai
vēlēšanās strādāt. Bet ir palicis ļoti
daudz citu problēmu. Diemžēl pen-
sijas un algas aug ne tik ātri kā cenas,
un dažiem cilvēkiem ir grūti iztikt.
Pilnīgi saprotams, ka viņi griežas
pašvaldībā pēc palīdzības.

– Ja spriest pēc mašīnu skaita
pilsētā, tad veidojas priekšstats, ka
pilsētnieku labklājība strauji aug.

– Ne tik strauji, kā gribētos, bet
aug. Objektīvi to apstiprina ienāku-
ma nodokļa pieaugums un atbilstoši,
pilsētas budžeta palielināšanās. Vēl
viens zīmīgs skaitlis: maznodrošinā-
to skaits pēdējos gados samazinājies
piecas reizes! Mēs dažreiz sakām, ka
pilsēta ir pārvarējusi krīzi. Bet ko tas
nozīmē? Faktiski šī kustība uz priek-
šu veidojas no cilvēku pūliņiem, kuri
atrada sevī spēku apgūt citu specia-
litāti, iekārtoties darbā jaunā ražotnē,
izveidot savu biznesu.

– Vai tagad mazāk līdzekļu tiek
tērēts sociālajai palīdzībai?

– Reālā naudā pat vairāk. 2007.
gadā sociālajai sfērai tika iztērēti 3
miljoni 80 tūkstoši latu. 2007.gadā
tiek plānots iztērēt šiem mērķiem 3
miljonus 457 tūkstošus latu. Domāju,
ka uz papildu līdzekļu rēķina šī sum-
ma vēl palielināsies. Bez tam, pie-
daloties dažādos sociālajos projektos,

Pašvaldība sniedz palīdzīgu roku
Uz pieņemšanu pie Domes
priekšsēdētājas nenāk, tie
kuriem klājas viegli. Cilvēki
griežas ar savām bēdām un
sūdzībām. Šādās reizēs tiek
risinātas ne tikai konkrētas
problēmas, bet arī veidojas
kopēja aina, rodas zināms
sociāls šķērsgriezums.
Kuram šodien jāpalīdz
pirmkārt, kādas iespējas
palīdzēt ir pašvaldībai?
Ar šādiem jautājumiem mēs
griezāmies pie Daugavpils
pilsētas domes priekšsēdētājas
RITAS STRODES.

ir izdevies papildus piesaistīt gandrīz
miljonu latu. Tā ir nauda, kas iztērēta
veidojot krīzes centru, nakts patvers-
mi, dažādiem invalīdu apmācības
kursiem utt. Šodien izdevumu daļa
palīdzības nodrošināšanai mazno-
drošinātajiem pilsētas budžetā sa-
mazinās. Gribētos palīdzēt lielākam
skaitam cilvēku, padarīt viņu dzīvi
vieglāku. Bet no kā lai atsakās? No
pagalmu remonta? No nolietojušos
cauruļu nomaiņas? No skolu rekon-
strukcijas? Varu atkārtoties, ka pilsē-
tas budžets aug ne tik ātri, kā gribē-
tos. Neskatoties uz to, pie mums ir
tādi palīdzības veidi, kurus neatļau-
jas bagātās pašvaldības, ieskaitot
Rīgu. Piemēram, nestrādājošie pen-
sionāri lieliski zina, ka slimnīcā sešas
dienas viņi atrodas bez maksas. Bet
ne visi zina, ka valsts apmaksā tikai
pirmo stacionārā pavadīto dienu, iz-
devumus par pārējām piecām die-
nām sedz pašvaldība. Bez tam nestrā-
dājošajiem pensionāriem tiek ap-
maksāts arī dienas stacionārs.

– Ja situācija ir mainījusies,
tad acīmredzot, atbilstošo struk-
tūru darbs jāveido citādi?

– Sociālajā sfērā pašvaldībai
pašreiz ir divi pamatuzdevumi: so-
ciālo dzīvokļu būvniecība (un mēs jau
sākam to darīt, pārveidojot bijušās
kopmītnes Šaurajā ielā 26 par vienis-
tabas un divistabu dzīvokļiem) un

atlaižu sistēmas par medicīniskajiem
pakalpojumiem sakārtošana, lai me-
dicīna būtu pieejama sociāli vis-
mazāk aizsargātajiem iedzīvotāju slā-
ņiem. Sociālos dzīvokļus mēs celsim
līdz tam laikam, kamēr mūsu iedzī-
votāju ienākumu līmenis ļaus viņiem
pašiem iegādāties sev atbilstošu dzī-
vokli. Pastāvīgi modernizējoties, ve-
selības aprūpe pilsētā kļūst aizvien
dārgāka un tāpēc aizvien mazāk pie-
ejama maznodrošinātajiem un pen-
sionāriem. Iespējams, nepieciešamī-
bas gadījumā ir vērts atteikties no ci-
tu atlaižu saņemšanas par labu no-
pietnai medicīniskai palīdzībai ar
pašvaldības palīdzību.

No banālas pabalstu sadales
mums ir jāpāriet pie profesionālas pa-
līdzības katrai trūcīgai ģimenei. Kad
uzskaitē bija pieci tūkstoši ģimeņu,
darbiniekiem vienkārši nebija iespē-
jams zināt, kas notiek katrā no tām.
Bet tagad tas ir pilnīgi reāli. Profesio-
nāla sociālā palīdzība – tas ir pastāvīgs
kontakts, līdz pat tam, ka sievieti ar
bērniem nosūtīs uz krīzes centru, bet
vīrieti pie narkologa. Es uzskatu, ka
sevišķi svarīgs ir darbs ar bērniem un
pusaudžiem. Protams arī veci cilvēki
nedrīkst būt atstāti novārtā. Bet darb-
spējīgiem cilvēkiem dažreiz gribas
pateikt: bez paša pūliņiem pārvarēt
grūtības nav iespējams. Palīdzīgu
roku esam gatavi sniegt vienmēr. �
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– Sociālais dienests ir tā sfēra, ku-
ru ir grūti detalizēti reglamentēt. No
vienas puses, pilsētas budžets nav
bezizmēra, un precīzi ir noteikts, kas
var pretendēt uz dažādām atlaidēm un
pabalstiem. Tiem, kas saņem maz-
nodrošinātā statusu, pašvaldība sniedz
visus pabalstus. Bet notiek arī tā, ka
cilvēks atrodas ārkārtas situācijā,
kuru neparedz noteikumi. Arī viņam
ir tiesības griezties ar iesniegumu,
kuru izskatīs. Pēc tam, kad ir saņemts
iesniegums, vairākumā gadījumu
sociālie darbinieki atbrauc uz mājām,
lai uz vietas noskaidrotu, kas tad ir
noticis. Komisija pieņem lēmumu pēc
sarunas ar iesniedzēju, viņa klātbūt-
nē. Ja cilvēks nevar atnākt, piemēram,
slimības dēļ, viņa intereses pārstāv
sociālais darbinieks.

Kādi apstākļu dēļ pilsētnieki
spiesti griezties pie mums?

Ir grūti uzskaitīt visus gadīju-
mus. Visbiežāk tās ir nopietnas sli-
mības. Diemžēl pat pietiekoši nodro-
šināti cilvēki, saslimstot, piedzīvo
materiālas grūtības. Iespēju robežās
pašvaldība cenšas palīdzēt. Komisijas
sastāvā ir slimokases pārstāvis, kas
novērtē visus apstākļus. Speciālists
parasti konsultē, kāda valsts prog-
ramma eksistē konkrētajā saslim-
šanas gadījumā, kādas zāles tiek kom-
pensētas, kur nepieciešams griezties.
Protams, komisijā jāiesniedz receptes,
čeki un citi dokumenti. Var tikt ap-
maksāti medicīniskie pakalpojumi:
bērnu rehabilitācija, zobu protezēša-

na, medicīniskās apdrošināšanas po-
lises saņemšana.

Daudz iesniegumu, kas saistīti ar
apkuri. Komisija, izskatot lietas ap-
stākļus, var piešķirt kompensāciju
daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem
par apkuri, bet privātmāju īpašnie-
kiem malkas iegādei līdz Ls 40.

Vēlreiz uzsveru, ka runa ir par
cilvēkiem, kuri nevar sevi nodrošināt
objektīvu apstākļu dēļ: vientuļi veci
cilvēki, invalīdi, daudzbērnu ģimenes.

Pat, ja viņu ienākumi mazliet pār-
sniedz pusi no minimālas algas uz vie-
nu ģimenes locekli (tieši tas ir nosa-
cījums, lai saņemtu maznodrošinātā
statusu), komisija cenšas sniegt palī-
dzību. Dažreiz pie mums griežas dar-
baspējīgi pilsētnieki, kuriem nav ne-
kādu ienākumu. Šādos gadījumos no-
skaidrot situāciju ir sarežģīti. Kāpēc
cilvēks nestrādā? Nav valsts valodas
prasmes apliecības? Nezina, kur griez-
ties, lai atrastu darbavietu? Vai vien-
kārši negrib strādāt? Kādam piedāvā
latviešu valodas bezmaksas kursus,
kādam vakanto vietu sarakstu. Parasti
šiem cilvēkiem piedāvā materiālo pa-
līdzību ar noteikumu, ka viņi pieda-
līsies sabiedriskajos darbos. Sevišķu
uzmanību šajā gadījumā komisija pie-
vērš tam, vai ģimenē ir bērni. Pat, ja
pieaugušie paši vainīgi pie tā, ka ir bez
iztikas līdzekļiem, bērniem nav jācieš.
Tāpēc neatliekamā palīdzība šādos ga-
dījumos ir bezmaksas ēdināšana sko-
lās un 50% atlaide bērna uzturēšanai
bērnudārzā. Pirms jauna mācību gada
sākuma tiek sniegta palīdzība kan-
celejas piederumu iegādei.

Atsevišķa tēma ir parādi par ko-
munālajiem pakalpojumiem. Šeit ko-
misija ir veikusi ļoti lietu darbu. Mēs
uzskatām, ka nav jāgaida cilvēks ar
iesniegumu. Iespējams, kāds vienkār-
ši nezina, kur griezties.

Parāds par siltumu un citiem pa-
kalpojumiem ir signāls par nelaimi. Vai
ir jāgaida, kad šis parāds palielināsies,
DzKSU griezīsies tiesā un kārtējā ģi-
mene tiks izlikta no dzīvokļa? Mēs
esam pabijuši simtos dzīvokļu dažādos
pilsētas mikrorajonos Križos, Ziemeļu
pilsētiņā, neredzīgo biedrības rajonā,
arī pilsētas centrā, ir apsekotas visas
bijušās kopmītnes, parunājām ar iedzī-
votājiem. Daudzi saprata stāvokļa no-
pietnību un sāka dzēst parādus. Citi
pirmo reizi uzzināja, ka var saņemt pa-
līdzību pašvaldībā, un arī sāka rāpties
ārā no parādu bedres. Pēc šī darba
parāds, piemēram, tikai vienā mājā –
Dzelzceļu ielā 5 samazinājās no 19,5
tūkstošiem latu līdz 3,5 tūkstošiem.

Ir grūti uzskaitīt visus cēloņus,
kas liek cilvēkiem griezties ar iesnie-
gumu komisijā. Tie ir arī traģiski
gadījumi – slimība, tuvinieku nāve, arī
komiski, kad mūs lūdz samaksāt par
pārslēgšanos uz citu kabeļtelevīzijas
kanālu paketi. Ir svarīgi noskaidrot,
saprast un palīdzēt – dažreiz pat ar
padomu. �

Neatliekamās palīdzības komisija
Tieši tā var nosaukt Daugavpils
domes Materiālo pabalstu
piešķiršanas komisiju. Tā ir
patiesi demokrātiska insti-
tūcija, tās sastāvā ir iekļauti
visu to  partiju, kas uzvarēja
2005. g. pašvaldību vēlēšanās,
pārstāvji. Strādājot šajā
komisijā, tās locekļi uzņemas
lielu atbildību, jo komisijai ir
jāizskata un jāizvērtē to
cilvēku iesniegumus, kas
nokļuvuši grūtā situācijā.
Par to, kam un kā komisija
var palīdzēt, stāsta tās
vadītāja, Domes priekš-
sēdētājas padomniece
sociālajos jautājumos
VALENTĪNA IVANOVA.

�Gada laikā komisija ir
izskatījusi 1156 iesniegumus.
� Vidēji uz katru sēdi atnāk
ap 30 cilvēku.

SKAITĻI
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– Šajos gados šeit daudz kas ir
mainījies, no veco ļaužu pansionāta
tas ir kļuvis par mūsdienīgu sociālo
iestādi. Dzīves apstākļus šeit droši
var salīdzināt ar sanatoriju. Pensio-
nāru sociālās apkalpošanas centrs at-
rodas Vecstropu mikrorajona meža
masīvā, visapkārt priedes un tīrs
gaiss. Mūsu aizbildnībā esošie vecie
cilvēki un invalīdi atzīst, ka šeit ir at-
raduši  dvēseles mieru, komfortu, rū-
pes un uzmanīgu attieksmi. Darbi-
nieku uzdevums – centra klientu re-
habilitācija. Tas ir sarežģīts process,
kas sevī iekļauj medicīnisko rehabi-
litāciju – slimnieka ārstēšanu, psiho-
loģisko rehabilitāciju – viņa izvešanu
no depresijas stāvokļa, sabiedrisko
un sociālo atgriešanu sabiedrībā, ģi-
menē, darba – pilnīgu vai daļēju darb-
spēju atjaunošana. Laipnība, pacie-
tība un maigums – tie ir laba darba
stila galvenie elementi. Galvenais ak-
cents – vecs cilvēks un viss, kas ar
viņu saistīts. Pastāvīgi tiek paaugsti-
nāta centra medicīniskā un sociālā
personāla profesionalitāte.

Pensionāru sociālās apkalpo-
šanas teritoriālajā centrā ir izveido-
jies noteikts režīms. Cilvēku izmiti-
nāšana istabiņās un korpusos tiek
veikta ņemot vērā veselības stāvokli,
vecumu un viņu vēlmes. Šeit ir piln-
vērtīga trīsreizēja ēdināšana. Medicī-

Labestības misija
Vispasaules veco ļaužu dienā
2007. gada 1. oktobrī
Daugavpils pensionāru
sociālās apkalpošanas
teritoriālais centrs atzīmēs
savu 40 gadu jubileju.
Tā ilggadējais vadītājs
VALENTĪNS PLONIS saka:

nas pakalpojumi atbilstošā līmenī,
guļošo diennakts aprūpe, masāža, fi-
zioterapija, ārstnieciskā fizkultūra,
ķirurga, neiropatologa konsultācijas,
diennakts neatliekamā palīdzība.
Mūsu pilsētā nav citas iestādes, kur
varētu ievietot bezpalīdzīgu vecu cil-
vēku, kam ir vajadzīga ilgstoša aprū-
pe, jo mājas apstākļos ne visi to spēj.
No jaunā gada tika atvērta īslaicīgās
sociālās aprūpes nodaļa. Nāves gadī-
jumā teritoriālais centrs organizē bē-
res saskaņā ar visiem reliģiskajiem
kanoniem un rituāliem. Lai izmitinā-
tu vecu cilvēku, vai jebkuru, kam ne-
pieciešama aprūpe, jāgriežas Sociālo
lietu pārvaldē Vienības ielā 8, 5.ka-
binetā, tālr. 5440915.

Pēdējos gados uz labo pusi ir iz-
mainījusies arī Centra ēka. Remont-
darbus finansēja un turpina finansēt
pašvaldība. Pašlaik ir veikti 80% no
paredzētajiem remontdarbiem. Pakā-
peniski tiek nomainīti apkures radia-
tori, notiek logu un durvju renovāci-
ja, istabās, kur atrodas gulošie slim-
nieki, pieslēgta kabeļtelevīzija, tiek
pirktas jaunas mēbeles. Iemītnieku
komfortam drīz tiks ierīkots lifts.

Saskaņā ar likumu 85% no teri-
toriālā centra klientu pensijas vai pa-
balsta tiek tērēts viņa uzturēšanai,
bet 15% tiek izsniegts uz rokām. Ja
no pensijas vai pabalsta neizdodas
segt visus izdevumus, tad domes so-
ciālā komisija lemj, kas piemaksās iz-
trūkstošo summu: radinieki, pats

klients vai pašvaldība. Trūcīgie, vien-
tuļie un invalīdi saņem palīdzību no
pašvaldības budžeta, lai apmaksātu
uzturēšanos Centrā.

Droši var teikt, ka tie 245 cilvēki,
kas ir nolēmuši apmesties šajā lab-
sirdīgajā mājā, ir izdarījuši pareizu
izvēli. Viņus apmierina ne tikai ap-
rūpe, bet arī tas, kā tiek organizēts
viņu brīvais laiks, sazināšanās vie-
nam ar otru. Šeit ir iespējams nodar-
boties ar savu vaļasprieku, pat ar tādu
kā biškopība. Katru mēnesi sirsnīgā
un svinīgā atmosfērā tiek atzīmētas
Centra iemītnieku dzimšanas dienas,
tiek klāts saldais galds un rīkoti paš-
darbības koncerti. Uzturēt kārtību un
rīkot pasākumus administrācijai pa-
līdz iekšējā padome, kurā darbojas
Centra iemītnieki. Centra iemītnie-
kiem regulāri ir iespējams doties eks-
kursijās un Aglonu. Ir iespējams ap-
meklēt dažādus pasākumus pilsētā,
vai vienkārši doties sēņot, ogot. Lab-
sirdīga saziņa, kustības un svaigs gaiss
ir labākie veselības un ilgas dzīves
priekšnosacījumi. Tam Daugavpils
pensionāru apkalpošanas teritoriālajā
centrā ir nodrošināti visi apstākļi. �

� Daugavpils pensionāru
aprūpes teritoriālajā centrā
viena klienta uzturēšana
ik mēnesi izmaksā 228 latus.
� Centrā strādā 104 darbinieki.

SKAITĻI
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Galvenais bāriņtiesas uzdevums
ir bērnu tiesību aizsardzība. Rūpes
un aizsardzība vajadzīga ļoti dau-
dziem bērniem un bāriņtiesai ir izšķi-
rošā nozīme ģimeņu uzraudzībā. Tā
ir vidutāja starp ģimeni un tiesiska-
jām kā arī sociālajām institūcijām ne-
pilngadīgo interešu nodrošināšanā,
prioritāri nodrošinot bērna intereses.

 Visa sabiedrība zina patiesību,
ka bērnam vislabāk ir augt un at-
tīstīties savā ģimenē kopā ar saviem

Galvenais bāriņtiesas uzdevums ir
bērnu tiesību aizsardzība

vecākiem. Diemžēl sociāli ekonomis-
kā situācija Latvijā pēdējos 15 gados
daudzās ģimenēs ir izraisījusi krīzi,
kuras rezultātā vecāki nav spējīgi
nodrošināt saviem bērniem pienācī-
gu aprūpi. Vecākiem tiek atņemtas
aprūpes tiesības un bērni – izņemti
no ģimenēm. Viena no bez vecāku
gādības palikušo bērnu aprūpes for-
mām ir ievietošana bērnunamos, ta-
ču speciālisti ir secinājuši, ka insti-
tucionālā aprūpe nevar nodrošināt
bērnu sagatavošanu patstāvīgai dzī-
vei pēc pilngadības sasniegšanas. Ša-
jā sakarā bāriņtiesa kopā ar Sociālo
lietu pārvaldi ir sākusi ļoti nopietnu
darbu, meklējot alternatīvas bez ve-
cāku gādības palikušo bērnu aprūpes
formas, kas būtu tuvinātas ģimenis-
kai videi. Tās ir:

� bērnu nodošana adopcijā (ju-
ridiski brīvi bērni bāreņi, kam vecāki
miruši, atteikušies no bērniem, vai
tiem atņemtas aprūpes tiesības ar
tiesas lēmumu);

� aizbildnības nodibināšana
pār bērnu ( pašlaik pilsētā apmēram
300 aizbildņu audzina ap 400 bēr-
nu);

� bērnu ievietošana audžuģi-
menēs (pašlaik 19 audžuģimenēs
ievietoti 46 bērni).

Aktīvas bāriņtiesas un Sociālo
lietu pārvaldes speciālistu sadarbības
rezultātā ir samazinājies no 100 uz 70
gadā ģimeņu skaits, kurās vecākiem
atņemtas aprūpes tiesības, bet pieau-
dzis no 10 līdz 40 gadā ģimeņu skaits,
kurām atjaunotas bērna aprūpes tie-
sības. Samazinās arī bērnu skaits bēr-
nu namos un pašvaldībā tiek lemts
par bērnu nama patversmes «Ausek-
lītis» slēgšanu.

Pieaug pašvaldības materiālais
un izglītojošais atbalsts aizbildņiem
un audžuģimenēm.

Tā 2007. gadā audžuģimenes par
katru bērnu no pašvaldības mēnesī
saņem pabalstu Ls 100, nākošajā ga-
dā piedāvāsim šo pabalstu palielināt,
lai audžuvecāki varētu nodrošināt
bērniem visu nepieciešamo.

Pašvaldība turpinās iesākto aiz-
bildņu izglītošanas darbu par budže-
ta līdzekļiem (2007. gadā tika apmā-

cīti 50 aizbildņi). Bez tam ģimenēm,
kurās bērni ir aizbildnībā, tiek pie-
šķirti dažādi sociālie pabalsti.

Vēl bāriņtiesas kompetencē ir
nodrošināt aizgādnības jautājumu ri-
sināšanu attiecībā uz pilngadīgajām
personām, kam aizgādnība nepiecie-
šama veselības stāvokļa dēļ un sniegt
iedzīvotajiem konsultācijas saistībā
ar ģimenes un mantojuma tiesību
realizēšanu.

Augsti novērtējot aizbildņu un
audžuvecāku pašaizliedzību un vēl-
mi palīdzēt bērnam izaugt un būt lai-
mīgam ģimenē, Daugavpils bāriņ-
tiesa aicina arī citus iejūtīgus cilvē-
kus pieteikties šim svētīgajam dar-
bam. Jo vairāk mīlestības un saprat-
nes mēs atdosim šiem bērniem, jo
laimīgāki būs viņi un drošāki par
savu un sabiedrības nākotni būsim
mēs visi. �

No 2003. gada bāriņtiesu vada
pieredzējusi, kvalificēta speciā-
liste ar pedagoģisko un
juridisko izglītību LIGITA
STRAZDA. Daudzi pilsētas
iedzīvotāji, it īpaši bāreņi un
ģimenes ar bērniem, ir pateicīgi
Strazdas kundzei un bāriņtiesas
kolektīvam par atbalstu un
kompetentu jautājumu risi-
nāšanu. 2006. gadā Bērnu un
ģimenes lietu ministrija atzina
Daugavpils bāriņtiesu par
vienu no labākajām Latvijā.
Pašlaik iedzīvotājus apkalpo 8
bāriņtiesas locekļi ar juridisko,
sociālo, psiholoģisko vai
pedagoģisko izglītību kā arī
divi tehniskie sekretāri.

� Bāriņtiesa dibināta 1996. gadā,
atrodas Raiņa ielā 27 (3. stāvs).
� Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

pirmdienās no 14.00 – 18.00,
ceturtdienās no 9.00 – 12.00.

� Kontakttālrunis: 654-76791.

UZZIŅAI
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Ja jūs esat nokļuvis sarežģītā situācijā…
Ja kādu apstākļu dēļ jūs esat

nokļuvis sarežģītā sociālajā un
materiālajā situācijā, tad valsts
paredz palīdzības sniegšanu pēc
trūcīgas ģimenes (personas) statusa
piešķiršanas. KRITĒRIJI: jūsu ie-
nākumi pēdējo 3 mēnešu laikā nav
lielāki par 60 latiem uz katru ģimenes
locekli, jums nepieder naudas uzkrā-
jumi kreditēšanas iestādēs, nepieder
vērtspapīri (izņemot privatizācijas un
kompensācijas sertifikātus), nav pa-
rādu saistību, nepieder īpašums, ku-
ru var izmantot ienākuma gūšanai,
nav noslēgts līgums par uzturēšanu,
neatrodaties valsts vai pašvaldības
pilnā uzturēšanā un nav piešķirts
aizdevums. Ņemot līdzi nepiecie-
šamos dokumentus: pasi, izziņas par
dzīvesvietas deklarēšanu, par visu
ģimenes locekļu ienākumiem pēdējo
trīs mēnešu laikā, nodokļu grāma-
tiņu, bezdarbnieka lapu par nodarbi-
nātības aģentūras apmeklēšanu, iz-
ziņu par uzturlīdzekļiem pēdējo 12
mēnešu laikā (alimenti), izziņu no
DzKSU par ģimenes sastāvu, izziņu
no mācību iestādes par bērniem līdz
15 gadiem, kas apmeklē mācību ie-
stādi, bērniem vecākiem par 15 ga-
diem nepieciešama izziņa par sti-
pendijas saņemšanu, personām, kas
nodarbinātas individuālajā darbā,
izziņa no VID par ienākumiem pēdē-
jos 12 mēnešos, izziņa par komunālo
pakalpojumu apmaksu, jums jāgrie-
žas Sociālo lietu pārvaldē 11.kab.
(izziņas pa tālruni 54-40921), kur
jums palīdzēs aizpildīt deklarāciju
par iztikas līdzekļiem.

Trūcīgas ģimenes (personas) sta-
tuss dod tiesības atrasties slimnīcā
bez maksas un apmeklēt ģimenes
ārstu bez maksas, kā arī dod tiesības
pretendēt uz noteiktiem pabalstu vei-
diem.

Ja ir piešķirts trūcīgās ģimenes
(personas) statuss un ienākumi uz
katru ģimenes locekli ir mazāki par
27 latiem, jums ir tiesības pretendēt
uz pabalstu, kas nodrošina garantēto
minimālo ienākumu līmeni (GMI).

Lai saņemtu pabalstu, kas no-
drošina GMI līmeni ģimenei (per-
sonai) jāgriežas Sociālo lietu pār-
valdē un jāiesniedz šādi dokumenti:
iesniegums ar lūgumu novērtēt at-
bilstību trūcīgās ģimenes (personas)

statusam, noteikta parauga dekla-
rācija par iztikas līdzekļiem un izzi-
ņas par iesniedzēja un ar viņu kopā
dzīvojošo personu saņemtajiem ienā-
kumiem un materiālo stāvokli, ie-
sniegums ar lūgumu piešķirt pa-
balstu, lai nodrošinātu GMI līmeni,
dot piekrišanu norādīto datu pārbau-
dei dzīvesvietā un noslēgt līgumu par
pabalsta, kas nodrošinātu GMI līme-
ni, saņēmēja saistībām.

GMI pabalstu piešķir uz to laiku,
kamēr ģimenei (personai) ir noteikts
trūcīgas ģimenes (personas) statuss,
bet ne ilgāk par trim mēnešiem. Pēc
trim mēnešiem ir tiesības pieprasīt
GMI pabalstu atkārtoti.

Norādītā pabalsta lielums vienai
ģimenei nedrīkst pārsniegt valsts
sociālās nodrošināšanas trīs pabalstu
lielumu (Ls135).

Iepriekš norādītie pabalsti un
atlaides tiek piešķirtas ģimenēm vai
personām ar trūcīgas ģimenes (per-
sonas) statusu.

Daugavpils pilsētas dome ir ap-
stiprinājusi arī citus pabalstu vei-
dus no pašvaldības budžeta. Pa-
gājušā gada decembrī deputāti ir
pārskatījuši saistošos noteikumus,
nosakot jaunus un lielākus pabalstu
veidus:

� veselības aprūpei (medika-
menti, apdrošināšanas polise utt.)

� pirts apmeklēšanai;
� ģimenēm ar bērniem mācību

gada sākumā;
� apbedīšanai;
� dzīvokļa remontam;
� vienreizējs pabalsts personām,

kuras ir atbrīvotas no ieslodzījuma
vietām;

� produktu iegādei bērniem ve-
cumā līdz 1 gadam;

� individuālajai apkurei, lai ie-
gādātos cieto kurināmo;

� aizbildņiem;
� bērnu ēdināšanai un uzturē-

šanai;
� adoptētājiem;
� pieaugušo ēdināšanai;
� Daugavpils iedzīvotājiem 70-

80-90-100 gadu jubilejās;
� pacienta iemaksas nomaksāša-

nai;
� apmaksai par siltumenerģiju;
� Jaungada svētkos
Kā arī:
� Černobiļas atomelektrosta-

cijas avārijas seku likvidatoriem, po-
litiski represētajiem, personām ar
funkcionālajiem traucējumiem ir
tiesības uz bezmaksas sociālo rehabi-
litāciju – 21 diena Jaundubultos (Jūr-
malā);

� Cilvēkiem, kuriem nepiecie-
šama īslaicīga sociālā un medicīniskā
aprūpe, tiek sniegti sociālās gultas
pakalpojumi (apmaksa līdz 7,50 la-
tiem diennaktī).

Jāpievērš sevišķa uzmanība
tam, ka katrs sociālais gadījums
tiek izskatīts individuāli un nepie-
ciešamo konsultāciju var un vajag
saņemt Sociālo lietu pārvaldē
17.kabinetā.

Sevišķos gadījumos materiālo
pabalstu piešķiršanas komisija
(priekšsēdētāja V.Ivanova), iepazīsto-
ties un izvērtējot pieteicēja lūgumu,
var piešķirt vienreizēju pabalstu sā-
kot no 1 lata un līdz 300 latiem (pie-
mēram, ugunsgrēka gadījumā un
citās kritiskās situācijās). �
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� Sociālie pakalpojumi ģimenēm ar bērniem
K.Valdemāra 13, atsevišķa ieeja 1.stāvs,
tālr. 54-29473, 54-29437, 54-29438

Ģimenes terapijas atbalsta grupas, psihologa konsul-
tācijas, rehabilitācijas plāni

� Sociālie pakalpojumi veciem ļaudīm un
personām ar invaliditāti
Vienības ielā 8,  5. un 7. kabinets,
tālr. 54-40915, 54-40917

Tehniski palīglīdzekļi mājas aprūpes biroja pakalpojumi,
dokumentu noformēšana uz Pensionāru sociālās aprūpes
teritoriālo centru, noformēšana uz  īslaicīgās Sociālās aprūpes
nodaļu (sociālās gultas), rindas uz spec.pansionātiem, sa-
natorijām, rehabilitācijas centriem, vides pielāgošana u.c.

� Sociālie pakalpojumi pilngadīgām personām
Vienības ielā 8, 20. kabinets

Rehabilitācija atkarīgajām personām, personām, kuras
atbrīvotas no ieslodzījuma vietām, ilgstošiem bezdarbnie-
kiem, cilvēktirdzniecības  upuriem, personām, kas slimo ar
tuberkulozi, personām bez noteiktas dzīvesvietas u.c.

� Sociālās aprūpes un rehabilitācijas dienas centrs
Liepājas ielā 4,  strādā no 1000 – 1900

katru darba dienu, tālr. 54-34813, 54-76982
Viena no labākajām šāda veida  iestādēm Latvijā, kur

dažāda vecuma pilsētas iedzīvotāji var saņemt vairāk kā
divdesmit sociālo pakalpojumu un rehabilitācijas veidu, t.sk.:
interešu klubi, fizioterapija, psihologa konsultācijas, dator-
apmācība, valodu kursi, frizētava, atbalsta grupas u.c.).

� Mājas aprūpes birojs
Liepājas ielā 4, tālr. 54-34828

Sniedz sociālās aprūpes pakalpojumus dzīvesvietā
vientuļām personām, kas pašas saviem spēkiem nespēj sevi
aprūpēt. Tuvākajā laikā tiks ieviesti  arī maksas pakalpojumi,
kurus pieprasa pilsētas iedzīvotāji.

� Dienas centrs personām ar garīga rakstura
traucējumiem
Arhitektu ielā 21, tālr. 54-41244

Veic personu vecumā no 16 gadiem  ar garīga rakstura
traucējumiem sociālo rehabilitāciju, izglītojot un nodarbinot.
Centrs ir pielāgots cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

� Ģimenes atbalsta centrs (patversme)
Šaurā ielā 26,tālr. 54-42502

Sniedz sociālos pakalpojumus, psiholoģisko, morālu
atbalstu un sociālo ārstēšanu tām personām un ģimenēm,
kuras nonākušas dažādās krīzes situācijās (vardarbība ģimenē,
mājokļa zaudējums, konflikti starp ģimenes locekļiem u.c.).

� Gadījumos, kad personām vai ģimenēm nepieciešams
komplicētu, sociālo problēmu risinājums, tiek veidota
starpinstitucionāla profesionāļu komanda. Lai pieprasītu
šādu pakalpojumu, jāgriežas  Pilsētas domē ar rakstisku vai
mutisku iesniegumu pie Domes lietu pārvaldnieces
H.Soldatjonokas vai sociālo lietu pārvaldes vadītājas
Ž.Kulakovas.

Sociālo lietu pārvaldes pakalpojumi


