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APSTIPRINĀTS 
 ar Valkas novada domes 

2012.gada 23.februāra lēmumu 
(sēdes protokols Nr.3,24.§.) 

 
VALKAS NOVADA  SOCIĀLĀ  DIENESTA   

SOCIĀLO PAKALPOJUMU DAĻAS 
N O L I K U M S 

 
1. Vispārīgie noteikumi 

 
1.1. Sociālo pakalpojumu daļa (turpmāk – SPD) ir Valkas novada Sociālā dienesta (turpmāk – Dienests) 

struktūrvienība, kas sniedz sociālos pakalpojumus Valkas novadā pamata dzīvesvietu reģistrējušiem 
iedzīvotājiem (turpmāk - Iedzīvotājiem). 

1.2. SPD izveidota, pamatojoties uz Dienesta nolikumu un tā funkcijas noteiktas pamatojoties uz Sociālās 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu. 

1.3. SPD kā sociālo pakalpojumu sniedzējs reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. 
1.4. SPD atrodas Dienesta telpās un tā juridiskā adrese ir Rūjienas iela 3D, Valka, Valkas novads, LV – 

4701. 
 

2. Sociālo pakalpojumu daļas mērķis un uzdevumi 

2.1. SPD mērķis ir nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos personai, kura vecuma vai funkcionālo 
traucējumu dēļ to nevar nodrošināt pati saviem spēkiem. 

2.2. SPD uzdevumi ir organizēt sociālo pakalpojumu un sociālās rehabilitācijas saņemšanu iedzīvotājiem: 
2.2.1. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās par pašvaldības līdzekļiem ir 

tiesības saņemt personām, kuras vecuma, garīga vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt 
ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi, dzīvo vienas vai ar šo personu kopā 
dzīvojošie ģimenes locekļi vai kopā dzīvojošās personas vecuma, veselības stāvokļa vai 
nodarbinātības dēļ nevar nodrošināt minētajām personām nepieciešamo aprūpes mājās 
pakalpojumu, kā arī aprūpes mājās pakalpojums nespēj pilnībā apmierināt personas 
pamatvajadzības; 

2.2.2. valsts apmaksātus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar 
garīga rakstura traucējumiem; 

2.2.3. sociālos pakalpojumus Naktspatversmē – naktsmītni, vakariņas, brokastis, personiskās higiēnas 
iespējas, sociālo rehabilitāciju, sociālā aprūpētāja konsultācijas – ir tiesības saņemt pieaugušām 
personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām, kuru iepriekšējā 
dzīvesvieta bijusi deklarēta Valkas novada administratīvajā teritorijā; 

2.2.4. valsts apmaksātus (21 dienu ilgu) sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar 
funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā, ja funkcionālie traucējumi atbilst Latvijas 
Republikas normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, atbilstoši sociālā darbinieka veiktajam 
novērtējumam; 

2.2.5. valsts apmaksātus (21 dienu ilgu) sociālās rehabilitācijas pakalpojumus politiski represētām 
personām ir tiesīgas saņemt Latvijas Republikas likuma „Par politiski represētās personas 



statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” 2. un 4. pantā minētās 
personas reizi 3 gados atbilstoši sociālā darbinieka veiktajam novērtējumam; 

2.2.6. valsts apmaksātus (21 dienu ilgu) sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Černobiļas 
atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas 
avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma 15.pantā minētām personām 
vienu reizi gadā, atbilstoši sociālā darbinieka veiktajam novērtējumam; 

2.2.7. valsts apmaksātus (21 dienu ilgu)  sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar 
prognozējamo invaliditāti darbspējīgā vecumā, ja atbilstoši Veselības un darbspēju ekspertīzes 
ārstu valsts komisijas (turpmāk komisija) apstiprinātajam personas individuālajam rehabilitācijas 
plānam ir nepieciešams saņemt pakalpojumus un personas funkcionālie traucējumi atbilst MK 
 noteikumos norādītajiem kritērijiem; 

2.2.8. personu ievietošanu un reģistru Valkas novada pašvaldības sociālajos dzīvokļos Ērģemes 
pagasta „Valžkalnos” ; 

2.2.9. zupas virtuves pakalpojumus trūcīgām personām (ģimenēm), ārkārtas situācijā nonākušām 
personām, Nakts patversmes iemītniekiem, kā arī aprūpē esošām personām, pēc pamatota 
novērtējuma; 

2.2.10. piešķirt pabalstu aprūpes mājās nodrošināšanai atbilstoši domes saistošajiem noteikumiem. 
 

2.3. sniegt aprūpes mājās pakalpojumus: 
2.3.1. aprūpes mājās pakalpojumu sniedz SPD aprūpētāji. Aprūpes mājās pakalpojums tiek sniegts 

darba dienās, laikā no 8:00 – 17: 00; 
2.3.2. aprūpes mājās pakalpojumu nepiešķir personām, kurām nepieciešama diennakts aprūpe; 
2.3.3. aprūpes mājās pakalpojumu var pārtraukt uz laiku, pamatojoties uz klienta iesniegumu, kurā 

norādīts sociālā pakalpojuma pārtraukšanas iemesls, pamatojums un laika periods; 
2.3.4. aprūpētāju darba apjomu atbilstoši aprūpējamai personai sniedzamo aprūpes mājas 

pakalpojuma līmenim un apkalpojamās teritorijas lielumam izvērtē SPD vadītājs; 
2.3.5. aprūpētāji regulāri aizpilda atskaiti un ikdienas pierakstus par katru aprūpes mājās klientu, kur 

norāda sniegto pakalpojumu veidus, to sniegšanas ilgumu katrai personai; 
2.3.6. aprūpētāju darba grafiku saskaņo ar katru aprūpējamo. 

2.4. Organizēt tehnisko palīglīdzekļu saņemšanu, palīdzēt noformēt nepieciešamos dokumentus un 
palīdzēt apgūt tehnisko palīglīdzekļu lietošanas praktiskās iemaņas un to kopšanu. 

 
3. Sociālo pakalpojumu daļas pienākumi 

 
1.1. Sniegt personai informāciju par tiesībām saņemt sociālos pakalpojumus un to sniegšanas kārtību. 
1.2. Sniegt informāciju un konsultācijas personai saprotamā veidā. 
1.3. Pieprasīt un bez maksas saņemt no fiziskām un juridiskām personām dokumentus un ziņas, kas 

nepieciešamas SPD uzdevumu veikšanai, pārbaudīt dokumentu pareizību un patiesīgumu, nodrošināt 
saņemtās informācijas konfidencialitāti. 

1.4. Novērtēt sociālo pakalpojumu saņemšanas nepieciešamības pakāpi. 
1.5. Izvērtēt pakalpojumu pieprasītāju un viņu likumīgo apgādnieku maksātspēju par saņemto pakalpojumu. 
1.6. Izveidot un uzturēt datu bāzi par sociālo pakalpojumu saņēmējiem un sociālo pakalpojumu sniedzējiem. 
1.7. Nodrošināt mājas aprūpes pakalpojumus atbilstoši saistošajiem noteikumiem. 
1.8. Sadarboties ar ģimenes ārstiem, ārstniecības iestādēm un sociālo pakalpojumu sniedzējiem. 

 
4. Sociālo pakalpojumu daļas tiesības 

 
4.1. Saņemt konsultatīvu atbalstu no Dienesta vadītāja. 
4.2. Veikt klientu un viņu ģimenes locekļu apsekošanu. 
 

5. Sociālo pakalpojumu daļas darba organizācija 
 

5.1. SPD darbu vada SPD vadītājs. 
5.2. SPD darba kārtību un noteikumus izdod SPD vadītājs un apstiprina Dienesta vadītājs. 

 
 

6. Sociālo pakalpojumu daļas vadītāja pienākumi 
 
6.1. SPD vadītāja pienākumi un tiesības noteikti darba līgumā, amata aprakstā un šajā Nolikumā: 

6.1.1. vadīt un organizēt SPD darbu; 
6.1.2. veikt SPD darba plānošanu un analīzi; 
6.1.3. sniegt klientiem informāciju un konsultācijas par sociālo pakalpojumu saņemšanas iespējām; 



6.1.4. pieņemt lēmumu par sociālo pakalpojumu un sociālā pabalsta aprūpes mājā nodrošināšanai 
nepieciešamību un pabalsta lielumu atbilstoši normatīvajiem aktiem; 

6.1.5. nodrošināt klientiem pakalpojumu saņemšanu; 
6.1.6. organizēt mājas aprūpes pakalpojumu saņemšanu; 
6.1.7. sagatavot atskaites Dienesta vadītājam par sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem un finanšu 

līdzekļu izlietojumu; 
6.1.8. pildīt Dienesta vadītāja norādījumus un rīkojumus, kā arī novada domes priekšsēdētāja un 

izpilddirektora rīkojumus; 
6.1.9. organizēt un pārraudzīt Nakts patversmes darbu; 
6.1.10. pārraudzīt Valkas novada pašvaldības sociālo dzīvokļu Ērģemes pagasta „Valžkalni” 

iemītniekus. 
 

7. Sociālo pakalpojumu daļas vadītāja tiesības 

7.1. Sagatavot un iesniegt izskatīšanai Dienesta vadītājam priekšlikumus par sociālo pakalpojumu darba 
pilnveidošanu. 

7.2. Pieprasīt un bez maksas saņemt no fiziskām un juridiskām personām dokumentus un informāciju, kas 
nepieciešama SPD uzdevumu veikšanai. 

7.3. Organizēt sanāksmes SPD kompetencē esošo uzdevumu izpildei. 
7.4. Strādāt un/vai sadarboties ar tām institūcijām, kuru darbība ir vērsta uz sociālo pakalpojumu sniegšanu. 
 

 
 

8. Sociālā aprūpētāja pienākumi 
 

8.1. Sagatavot un iesniegt izskatīšanai SPD vadītājam priekšlikumus par sociālo pakalpojumu darba 
pilnveidošanu.  

8.2. Novērtēt klienta vajadzības pēc sociālajiem pakalpojumiem un sniegt SPD vadītājam pamatotus 
priekšlikumus lēmuma pieņemšanai. 

8.3. Vadīt aprūpētāju darbu. 
8.4. Veikt aprūpētāju darba uzskaiti. 
8.5. Nepieciešamības gadījumā veikt klientu aprūpi. 
  

9. Sociālā aprūpētāja tiesības 
 

9.1. Apsekot klientu dzīvesvietā.  
9.2. Pārbaudīt aprūpētāju sniegto pakalpojumu kvalitāti. 
 
 

10. Nolikuma grozījumu pieņemšanas kārtība 
 

10.1. Grozījumus nolikumā ar savu lēmumu izdara Dome pēc domes deputātu, Dienesta vadītāja vai 
izpilddirektora priekšlikuma. 

 

 

Valkas novada domes priekšsēdētājs        Kārlis Albergs 
                        
  

 
 


