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APSTIPRINĀTS 

ar Ķeguma novada domes 

2014.gada 19.marta 

lēmumu Nr.107 (protokols 

Nr.7,9.§) 

 

 

 

ĶEGUMA NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA NOLIKUMS 
 

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”15.p., 1.d.7.p un 41.p, 1.d.2p., 

„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 10.p.2.p. 

 

I. nodaļa 

VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

 

1. Ķeguma novada Sociālais dienests (turpmāk tekstā - SD) ir Ķeguma novada domes 

(turpmāk tekstā - Dome) izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un 

sniedz sociālos pakalpojumus Ķeguma novada pašvaldības teritorijā pamatdzīvesvietu 

deklarējušām personām. 

2.  SD izveidots un tā funkcijas noteiktas, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. 

panta pirmās daļas 7. punktu un „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu”. 

3. SD adrese: Komunālā ielā 3, Ķegums, Ķeguma nov., LV-5020. 

4. SD lieto zīmogu ar Ķeguma novada ģerboni un pilnu iestādes nosaukumu „Ķeguma 

novada Sociālais dienests”.  

5. Pašvaldība finansē SD darbību no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

6. SD darbojas saskaņā ar Satversmi, likumiem, Ministru kabineta noteikumiem, 

Labklājības ministrijas izdotajiem normatīvajiem aktiem, Domes saistošajiem 

noteikumiem, SD nolikumu, domes lēmumiem, domes priekšsēdētāja un 

izpilddirektora  rīkojumiem. 

7. Domes priekšsēdētājam un pašvaldības izpilddirektoram SD ir pakļauts attiecībā uz 

saimniecisko darbību, piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu, spēkā esošo normatīvo 

aktu ievērošanu, Domes lēmumu un šī nolikuma izpildi. 

8. SD normatīvajos aktos noteikto autonomo funkciju izpildi metodiski vada, pārrauga 

un kontrolē Labklājības ministrija.   

 

II. nodaļa 

 SOCIĀLĀ DIENESTA DARBĪBAS MĒRĶIS 

 

9. SD darbības mērķis ir palīdzēt personām, ģimenēm un personu grupām atrisināt vai 

mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta 

sistēmas, sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijās nonākušām trūcīgām ģimenēm 

(personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darba spējīgo personu 

līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā, kā arī attīstīt un sniegt iedzīvotājiem sociālos 

pakalpojumus, pamatojoties uz sociālā darbinieka vai sociālā darba speciālista veiktu 

personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu.  
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III. nodaļa 

SOCIĀLĀ DIENESTA UZDEVUMI 

 

10. Veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām. 

11. Sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, 

audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, 

invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura traucējumiem un 

citām personu grupām, kurām tas ir nepieciešams. 

12. Novērtēt klienta vajadzības, materiālos un personiskos resursus normatīvajos 

dokumentos noteiktajā kārtībā.  

13. Noteikt klienta līdzdarbības pienākumus, vienojoties ar viņu par veicamajiem 

pasākumiem. 

14. Informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, to 

saņemšanas kārtību. 

15. Nodrošināt saņemtās informācijas konfidencialitāti. 

16. Nodrošināt klientu privāto datu un citas privātās informācijas aizsardzību. 

17. Izveidot datu bāzi par sociālās palīdzības saņēmējiem, sniegtās palīdzības vai 

pakalpojuma veidu un apmēru. 

18. Sagatavot un iesniegt Domē izskatīšanai priekšlikumus par jaunu sociālo pakalpojumu 

ieviešanu un esošo pakalpojumu pilnveidošanu. 

19. Administrēt pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības sniegšanai. 

20. Saņemt humāno palīdzību un koordinēt tās sadali novada administratīvajā teritorijā. 

21. Iesniegt Domes centralizētajā grāmatvedībā SD protokola izrakstus par 

izmaksājamiem sociālajiem pabalstiem un sniegtajiem pakalpojumiem.  

22. Sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī ar citām juridiskām un fiziskām 

personām, nevalstiskām organizācijām un reliģiskām konfesijām sociālo jautājumu 

risināšanā. 

23. Novērtēt SD administrēto un pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības kvalitāti. 

24. Veikt sociālās vides izpēti, noteikt problēmas, izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības 

koncepcijas, mērķprogrammas  un piedalīties pašvaldības attīstības plānu izstrādē. 

25. Pieņemt lēmumus normatīvajos aktos noteiktās SD kompetences ietvaros. 

 

IV. nodaļa 

SOCIĀLĀ DIENESTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

26. SD tiesības: 

26.1. izstrādāt instrukcijas, ieteikumus un citus reglamentējošus dokumentus 

sociālajos jautājumos; 

26.2. pārstāvēt pašvaldību jautājumos, kuri ir SD kompetencē; 

26.3. pieprasīt un bez maksas saņemt no fiziskām un juridiskām personām 

dokumentus un      informāciju, kas nepieciešama SD uzdevumu veikšanai, un 

pārbaudīt informācijas patiesīgumu, lai pieņemtu lēmumus; 

26.4. slēgt līgumus pašvaldības vārdā ar fiziskām un juridiskām personām par 

sociālās  palīdzības un/vai sociālo pakalpojumu, kā arī no valsts budžeta 

finansēto sociālo pakalpojumu sniegšanu; 

26.5. saskaņā ar Ķeguma novada domes lēmumu, slēgt sociālo dzīvokļu īres 

līgumus; 

26.6.   ja SD ir pamats uzskatīt, ka bērns cietis vardarbības, vecāka, aizbildņa vai 

audžuģimenes tiesību ļaunprātīgas izmantošanas rezultātā, pienācīgas aprūpes un 
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uzraudzības trūkuma vai cita bērnu tiesību pārkāpuma dēļ, tas nekavējoties, bet ne 

vēlāk kā nākamajā darbdienā, paziņo par to bāriņtiesai un Valsts policijai; 

26.7. ja SD ir pamats uzskatīt, ka nepienācīgas aprūpes dēļ bērnam netiek 

nodrošināta pietiekama veselības aprūpe, tas nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju 

darbdienu laikā paziņo par to bērna ģimenes ārstam vai attiecīgi citai ārstniecības 

personai; 

26.8. SD ir tiesības tos darbspējīgos klientus, kuri saņem sociālo palīdzību vismaz 

trīs mēnešus pēc kārtas, iesaistīt nodarbinātību veicinošos pasākumos „Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” noteiktajā kārtībā. 

 

27. SD pienākumi: 

27.1. sniegt personai informāciju par tiesībām saņemt sociālo palīdzību un sociālos 

pakalpojumus, kā arī to sniegšanas kārtību; 

27.2. informēt personu, kas pieprasījusi sociālo palīdzību vai sociālo pakalpojumu, 

par pieņemto lēmumu un atteikumu gadījumā rakstveidā sniegt atteikuma iemeslus, kā 

arī lēmuma pārsūdzēšanas termiņus un kārtību; 

27.3. sniegt personai psihosociālu un/vai materiālu palīdzību, lai sekmētu krīzes 

situācijas pārvarēšanu un veicinātu šīs personas iekļaušanos sabiedrībā;  

27.4. sniegt informāciju un konsultācijas personai saprotamā veidā. 

 

 

V. nodaļa 

SOCIĀLĀ DIENESTA ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA  

UN DARBA ORGANIZĀCIJA 

 

28. SD darbinieku skaitu, amatu sarakstu, algu likmes un struktūru apstiprina  Dome 
(pielikumā SD struktūra). 

29. SD vadītāju amatā ieceļ un atbrīvo no amata Dome. 

30. Pašvaldības izpilddirektors pieņem darbā un atbrīvo no darba SD darbiniekus, 

saskaņojot ar SD vadītāju. 

31. SD darbinieku personāllietas kārto pašvaldības administrācijas personāla speciālists. 

32. Lietvedības un arhīva darbu SD veic saskaņā ar apstiprināto lietu nomenklatūru. 

33. SD darbinieki veic sociālo darbu un sniedz sociālos pakalpojumus SD vadītāja 

noteiktos un ar Domi saskaņotos darba laikos: 

Ķeguma pilsētā –  Komunālā iela 3, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020; 

Rembates pagastā – Lielvārdes iela 3, Rembates pagasts, Ķeguma novads, LV-

5016;  

Birzgales pagastā – Lindes iela 2, Birzgales pagasts, Ķeguma novads, LV-5033. 

34. SD vadītājs vada SD darbiniekus un veic pienākumus saskaņā ar amata aprakstu. 

35. Vadītāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda Domes priekšsēdētāja vai 

izpilddirektora norīkots darbinieks. 

36. SD vadītāja pakļautībā strādā sociālie darbinieki, sociālās palīdzības organizators, 

sociālais pedagogs, aprūpētāji un citi speciālisti. Darbinieki veic pienākumus saskaņā 

ar normatīvajiem aktiem un amata aprakstiem. 

37. Finanšu un grāmatvedības uzskaiti veic pašvaldības administrācijas centralizētā 

grāmatvedība.  

38. Personu iesniegumus par sociālo pabalstu un/vai sociālo pakalpojumu jautājumiem 

izskata SD sēdēs. 

39. Sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi nedēļā. 

40. Sēdi vada SD vadītājs vai viņa norīkots sociālais darbinieks. 

41. Sēdē ar balsstiesībām piedalās SD vadītājs un dienesta sociālie darbinieki. 

42. Sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā divi sēdes dalībnieki. 
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43. Sociālos pabalstus izmaksā pašvaldības administrācijas centralizētās grāmatvedības 

kasē, Rembates pagasta pārvaldes kasē un Birzgales pagasta pārvaldes kasē, kā arī ar 

pārskaitījumu uz attiecīgajiem bankas kontiem. Par SD sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem personas norēķinās saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par attiecīgo 

pakalpojumu. 

 

 

VI. nodaļa 

NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

 

Nolikums stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Domē. Ar šī nolikuma spēkā stāšanās 

brīdi spēku zaudē 2011.gada 20.aprīļa Ķeguma novada domes sēdē (prot. Nr.10, 9§) 

apstiprinātais „Ķeguma novada Sociālā dienesta nolikums”. 

 

 

 

Sociālā dienesta vadītājas p.i.        V.Kļava 
 


