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OGRES NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS

2011. gadā tika reorganizēti Ogres, Madlienas, Suntažu un Taurupes Sociālie dienesti un uz to
bāzes izveidots Ogres novada Sociālais dienests. (Ogres sociālais dienests darbu nodrošināja 5 dažādās
adresēs Ogres pilsētā)
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OGRES NOVADA 
SOCIĀLAIS DIENESTS

SPECIĀLISTI SAIMNIECĪBAS 
NODAĻA

Suntažu 
sociālais 
centrs

VADĪTĀJS

Taurupes 
sociālais 
centrs

Madlienas
sociālais 
centrs

Ogres 
sociālais 
centrs

Ģimenes 
atbalsta 
dienas 
centrs

Dienas 
centrs 

“Saime”

Sociālās 
palīdzības

nodaļa

Atbalsta 
nodaļa 

ģimenēm  
ar bērniem

Sociālās 
aprūpes un 

rehabilitācijas 
nodaļa
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ADMINISTRĀCIJA
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1

1

Sociālā dienesta vadītāja - Sarmīte Ozoliņa

Vadītājas vietniece

1 Personāla speciālists

1 Jurists

1 Klientu apkalpošanas operators

1 Saimniecības pārzinis

3 Automobiļu vadītāji

4 Apkopējas

1 Palīgstrādnieks

OGRES NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA DARBU NODROŠINA 69 DARBINIEKI.



OGRES SOCIĀLAIS 
CENTRS
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Nodaļas darbinieki pieņem klientu iesniegumus par trūcīgas/maznodrošinātas personas statusu
un sociālās palīdzības piešķiršanu, izvērtē tos atbilstoši normatīvajiem aktiem, pieņem lēmumus
par sociālās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu, identificē sociālās problēmas, sniedz
konsultācijas par sociālo palīdzību, veic dokumentu apstrādi sociālās palīdzības administrēšanas
programmā SOPA.

SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS NODAĻA
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Sociālās palīdzības nodaļas darbu nodrošina: 

1 Nodaļas vadītāja

5 Sociālie darbinieki

3 Informācijas ievadīšanas 
operatori



● Garantētā minimālā ienākuma nodrošināšana
● Dzīvokļa pabalsts
● Krīzes situācijā
● Dzīvokļa parāda segšanai
● Veselības aprūpei
● Personām, kurām ir hroniska nieru  mazspēja
● Bērna piedzimšanas pabalsts (bez materiālās situācijas izvērtēšanas;
● Ēdināšanas pabalsts (trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kā arī daudzbērnu ģimenēm bez 

materiālās situācijas izvērtēšanas)
● Individuālo mācību līdzekļu un piederumu iegādei
● Zīdaiņu pārtikas iegādei
● Neminētiem mērķiem
● Personām pēc atbrīvošanas no brīvības  atņemšanas soda izciešanas
● Pabalsts bārenim
● Pabalsts audžuģimenei
● Aprūpei mājās (ja nav iespējams nodrošināt pakalpojumu)
● Apbedīšanas pabalsts

OGRES PAŠVALDĪBĀ PIEEJAMIE PABALSTU VEIDI
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ATBALSTA NODAĻA ĢIMENĒM AR BĒRNIEM
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Atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem veic sociālo darbu un sniedz psiholoģisku atbalstu 
ģimenēm:

● kuras nonākušas krīzes situācijā;
● kurās ir bērnu attīstībai nelabvēlīgi apstākļi;
● nav pietiekami nodrošinātas bērnu pamatvajadzības, aprūpe, uzraudzība; 
● vecākiem trūkst prasmes bērnu aprūpē un audzināšanā;
● bērni cieš no prettiesiskām darbībām (vardarbības - fiziskās, emocionālās, seksuālās,  

pamešanas novārtā);
● kurās ir problēmas ar bērnu audzināšanu un disciplinēšanu (piemēram - neattaisnoti mācību 

stundu kavējumi, atkarības problēmas, likumpārkāpumi u.tml.);
● kurās vecākiem pārtrauktas vai atņemtas bērna(u) aizgādības tiesības;
● Darbs ar audžuģimenēm un aizbildņiem; 
● potenciālajiem adoptētājiem izvērtēšanas procesā.
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Nodaļas sociālo darbinieku darbā ar ģimenēm un bērniem galvenais uzdevums ir izzināt ģimenes vajadzības, identificēt
ģimenes sociālās problēmas, apzināt resursus, izstrādāt katrai ģimenei individuālu sadarbības un rehabilitācijas plānu, tos
īstenot.

Nodaļas psihologs sniedz individuālās psiholoģiskās konsultācijas, psiholoģisku palīdzību krīzes situācijās, pēc pieprasījuma
veic psiholoģiskās izpētes un sniedz atzinumus, kā arī vada izglītojošas grupu nodarbības vecākiem.

Aprūpētājs/ģimeņu asistents, sniedz praktisku un emocionālu atbalstu ģimenes dzīvesvietā, palīdz ģimenēm rast risinājumus
dažādās sadzīves problēmās, attīsta nepieciešamās prasmes un iemaņas bērnu aprūpē, ikdienas mājasdarbu veikšanā, kā arī
apgūst citas nepieciešamās prasmes un iemaņas.

1 Nodaļas vadītāja
ANĢB nodaļas darbu nodrošina: 

4 Sociālie darbinieki darbā ar ģimenēm un bērniem

1 Psihologs

2 Aprūpētājs/ ģimenes asistents

- Sociālais darbs ar ģimeni kurā ir vardarbība vai aizdomas par vardarbību;
- Sociālais darbs ar ģimenēm GRT; kurās vecākiem pārtrauktas vai atņemtas bērna(u) aizgādības 
tiesības
- Sociālais darbs ar ģimenēm, kurās bērniem ir mācīšanās un uzvedības problēmas/ sociālās 
korekcijas un sociālās palīdzības programma;
- Sociālais darbs ar nepilngadīgajiem bērniem no 16-18 gadiem, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpē. 



SOCIĀLĀS APRŪPES UN REHABILITĀCIJAS NODAĻA
Ogres novada Sociālā dienesta sociālajā centrā Sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus Ogres
pilsētas un lauku teritorijas iedzīvotājiem nodrošina, Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļas
darbinieki sadarbībā ar pakalpojumu sniedzējiem.
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Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļas darbu nodrošina: 

1 Nodaļas vadītāja

3 Sociālie darbinieki

1 Rehabilitācijas māsa

1 Sociālā aprūpētāja

- Sociālais darbs ar pilngadīgām personām;
- vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām 
personām;
- personām ar invaliditāti (DI).



OGRES NOVADĀ PIEEJAMI ŠĀDI SOCIĀLĀS APRŪPES UN 
SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMI

● Sociālas aprūpes pakalpojumi 
● Aprūpes mājās pakalpojumi; 
● siltu pusdienu piegāde mājās;
● drošības poga;
● mobilās aprūpes pakalpojums;
● specializētais transports;
● ilgstošas un īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumi 

(pansionāti, VSAC);
● Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi
● sociālā rehabilitācija (SIVA);
● psihologa pakalpojums bērniem ar 

pirmreizējo invaliditāti;
● sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbībā cietušām

un vardarbību veikušām personām;
● atlaides par peldbaseina apmeklēju;
● bērnu medicīniskā rehabilitācija (masāžas)

● “Atelpas brīža” pakalpojums;
● Deinstitucionalizācijas (DI) pakalpojumu 

nodrošināšana;
● Asistenta pakalpojums;
● Personas ikdienā veicamo darbību un vides 

novērtējums;
● Portrižas agrīnās korekcijas nodarbības;
● Darbs ar pilngadīgām personām;
● bez pajumtes palikušajiem iedzīvotājiem;
● personām pēc soda izciešanas;
● darbs ar pilngadību sasniegušiem bāreņiem.

12



PROFILAKSES PUNKTS

Profilakses punkts veic sociālo darbu ar iedzīvotājiem ar dažādu atkarību problēmām, personām
pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas soda izciešanas, kā arī personām, kuras nosacīti
pirmstermiņa atbrīvotas no brīvības atņemšanas soda un viņu piederīgajiem, lai veicinātu sociālo
funkcionēšanu un uzlabošanu, un veicinātu integrēšanos sabiedrībā un mazinātu atkarību
izraisošo vielu radīto kaitējumu indivīdiem, ģimenēm un sabiedrībai kopumā.
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Profilakses punkta darbību nodrošina: Profilakses punkts veic:
● Sociālo darbu ar atkarīgām un līdzatkarīgām 

personām;
● Testus; (piemēram, HIV, B; C hepatīta testi u.c.)
● Anonīmo alkoholiķu un līdzatkarīgo grupas;
● šļirču maiņu;
● preventīvu pasākumu nodrošināšanu  mācību 

iestādēs (lekcijas).

1 Sociālā rehabilitētāja
1 Medicīnas māsa



ĢIMENES ATBALSTA 
DIENAS CENTRS
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Ģimenes atbalsta dienas centra mērķis ir organizēt bērnu un jauniešu (5.-18. gadiem) saturīgu un
pilnvērtīgu brīvā laika pavadīšanu, tādejādi mazinot sociālos riskus, sociālās problēmas bērnu un
ģimeņu vidū. Ģimenes atbalsta dienas centra pakalpojumus var saņemt Ogrē, Ogresgalā un Ciemupē.

ĢIMENES ATBALSTA DIENAS CENTRS
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Ģimenes atbalsta dienas centra darbu nodrošina: 

1 Centra vadītāja

4 Bērnu aprūpes un audzināšanas
iestādes audzinātājas

1 Sociālais aprūpētājs

1 Aukle



DIENAS CENTRS 
“SAIME”
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Dienas centra mērķis - nodrošināt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju
attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem
un psihiskām saslimšanām (no 16 gadu veuma un kuriem ir I vai II invaliditātes grupa), lai radītu pēc iespējas
lielāku personas pašnoteikšanos un pēc iespējas pilnīgāku integrāciju sabiedrības dzīvē.

DIENAS CENTRS «SAIME»
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Dienas centra “Saime” darbu nodrošina:

1 Centra vadītājs

1 Sociālais darbinieks

1 Sociālais rehabilitētājs

1 Aprūpētājs

1 Sociālais aprūpētājs



Madlienas sociālais centrs
(Nodrošina sociālo palīdzību 

un sociālos pakalpojumus 
Madlienas, Ķeipenes un 

Krapes pagastu)

Suntažu sociālais centrs
(Nodrošina sociālo palīdzību 

un sociālos pakalpojumus 
Suntažu un Lauberes pagastu 

iedzīvotājiem)

Taurupes sociālais centrs
(Nodrošina sociālo palīdzību un 

sociālos pakalpojumus Taurupes, 
Meņģeles un Mazozolu pagastu 

iedzīvotājiem)

SUNTAŽU/ MADLIENAS/ TAURUPES SOCIĀLIE CENTRI
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1 Centra vadītāja

3 Sociālie darbinieki

1 Centra vadītāja

3 Sociālie darbinieki

1 Sociālās palīdzības organizators

1 Aprūpētājs

1 Centra vadītāja

2 Sociālie darbinieki

1 Sociālās palīdzības
organizators
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● Administrācijas izveide īsā laika periodā;
● Struktūru apzināšana - teritoriālā, darbinieki, sociālie pakalpojumi, darba organizācija;
● Dokumentu pārņemšana;
● Darba pienākumu pārdale;
● Darba tiesisko attiecību pārformēšana;
● Iekšējo normatīvo aktu sakārtošana - nolikumi dienas centros, kārtības noteikumi, instrukcijas,

darba drošība u.c .;
● Nomenklatūra/ arhīvs;
● Dokumentu aprite;
● Vienotas veidlapas sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņemšanai, klienta lietu veidlapas;
● SOPA (jāizveido vienoti kodi un pakalpojuma klasifikācija)
● Kvalitātes vadības sistēmas izstrāde;
● Loģistika;
● Reģistrēšanās sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

APVIENOŠANAS «IZAICINĀJUMI»
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● Vienota pabalstu sistēma un nosacījumi to 
saņemšanai;

● Ātrāka pabalstu izmaksa;
● Sociālā dienesta pakalpojums pieejams tuvu 

iedzīvotājiem - ātri, viegli sasniedzams;
● Vieglāk risināmi loģistikas jautājumi (pagastu 

transports);
● Ātra informācijas iegūšana no sadarbības 

partneriem (skolas, ģimeņu ārstu prakses);
● Ātrāk novadīta informācija darbiniekiem;
● Operatīvi var rīkoties krīzes situācijās;
● Centri var darboties autonomi;

Darbiniekiem mazāks trauksmes un pretestības 
līmenis reorganizācijas procesā;

● Pakalpojumi: 
- Psihologa pakalpojums;
- Atbalsta grupas: 
BEA (Bērnu emocionālā audzināšana);
CAP (Ceļvedis audzinot pusaudzi);
- Psihosociālais darbs; 
- Grupu darbs ar vardarbību veikušām personām.

● Problēmas ar darbinieku piesaisti;
● Darbinieku identitātes šķelšanās;
● Pagasta pārvalžu ietekme uz sociālo darbu;
● Mazāki darbinieka atbalsta resursi “pleca sajūta”;
● Grūtāk ieviest specializāciju;
● Problēmas ar darbinieku aizvietošanu
● Apgrūtinātāka dokumentu aprite, kontrole un 

pārraudzība.

IEGUVUMI VĀJĀS PUSES

● Sociālā darba speciālisti labi zina kopienas 
iedzīvotājus un to problēmas. 
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PALDIES PAR UZMANĪBU!

ogressd@ogresnovads.lv
650 22992

Facebook – Ogres novada Sociālais dienests

mailto:ogressd@ogresnovads.lv

