
 

SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA 

Kalupessociālopakalpojumuunsociālāspalīdzībascentrs 

 2016.gadā saistībā ar Kalupes pagasta iedzīvotājiem ir pieņemts 301 lēmums, kuru 

projektus sagatavoja sociālais darbinieks (sociālā palīdzība,sociālā rehabilitācija, 

sociālā aprūpe). 

 2016.gadā sociālo palīdzību saņēmušas 43 ģimenes 116 personas. 

 Kalupes pagasta pārvaldē, atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, kā obligātie 

izmaksāti 2016.gadā: 

 

 Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai 12 443 euro 

46 personām. 

 

 

  



 Dzīvokļa pabalsts izmaksāts 2016.gadā 1935 euro  83 personām. 

 

 

Pārējie sociālās palīdzības pabalsti, kuri noteikti pašvaldības saistošajos noteikumos 

(bērnu ēdināšanai, bērnu izglītības procesa nodrošināšanai, pabalsti ārkārtas situācijā, 

audžuģimenēm, bāreņiem vai bez vecāku apgādības palikušiem bērniem, bēru pabalsti, 

pabalsti 80 un 90.gadu jubilejās) izmaksāti 2016.gadā: 10 914 euro -  87 personām. 

 

 

 

 Konstatēta atbilstība trūcīgas ģimenes statusam 57 ģimenēm personu skaits tajās – 150. 

 3 personas uzņemtas gaidīšanas rindā sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

saņemšanai „Vaivaros”. 

 Klientiem klātienē vai telefoniski sniegtas 256 konsultācijas par sociālo palīdzību, 

 sociālo rehabilitāciju un sociālajiem pakalpojumiem, kā arī citos jautājumos. 



 Apkopota un iesniegta nepieciešamā informācija AS „Latvenergo”par trūcīgām 

ģimenēm atbalsta saņemšanai norēķiniem par elektrību. 

 2016.gadā  sadarbībā ar Latvijas Sarkano krustu tika izsniegtas: 

675 pārtikas pakas, 

81 higiēnas un saimniecības preču komplekti, 

                         42 skolas piederumu komplekti. 

 Organizētas 4 donoru dienas. 

 3 bērni no trūcīgām ģimenēm piedalījās Daugavpils novada Sociālā dienesta 

organizētajā vasaras nometnē. 

 Kopā ar jaunatnes lietu speciālistu nodrošināta viena bērna iesaiste skolēnu  

nodarbinātības pasākumā vasarā. 

 Ziemassvētkos apsveikti vientuļie pensionāri, politiski represētas personas, apmeklēti 

Ziemassvētku pasākumi novadā bērniem invalīdiem un bērniem bāreņiem. 
 

 

 

 

Latvijas Sarkanā krusta Daugavpils Ilūkstes novadu komitejas organizētajā pasākumā 

„Labā zvaigzne”Valērijs Nitišs saņēma apbalvojumu par aprūpes mājās pakalpojumu 

sniegšanu pensionāriem. 



 
 

Vilciņu ģimene apmeklēja „Laimas namiņa” atklāšanu Rīgā un tikās ar Latvijas 

Valsts prezidenta kundzi Ivetu Vējoni. 

 

 
 

Sociālais darbinieks piedalījās diskusijā Saeimā „Personu ar invaliditāti 

rehabilitācijas un nodarbināmības iespējas un izaicinājumi Latvijā un Eiropā”. 



 

Sociālā darba speciālisti piedalījās Kalupei – 150 jubilejas pasākumu organizēšanā 

un startēja fotoorientēšanās sacensībās Kalupē. 

 

Iedzīvotāju saņemtie  sociālie pakalpojumi 

 
 Sociālās aprūpes pakalpojumus saviem līdzekļiem saņēma 12 klienti. 

 Aktīvas ir 2 audžuģimenes. 

 Ilgstošus sociālās aprūpes pakalpojumus saņēma 1 persona SAC Višķi un 2 personas 

ar psihoneiroloģiskām veselības problēmām saņēma pakalpojumu ārpus Daugavpils 

novada.  

 Psihologa konsultācijas Sociālajā dienestā saņēmušas 24 personas. 

 



 

 
Sadarbībā ar Latvijas Sarkanā krusta jaunatni organizēti pasākumi dažādām 

sociālajām iedzīvotāju grupām. 

 

VESELĪBAS APRŪPES PIEEJAMĪBA 

 Veselības aprūpi Kalupes pagastā nodrošina I.Kudeiko ģimenes  ārsta prakse, kur 

strādā ģimenes ārsts un ārsta palīgs, klientu skaits 1800.Darbojas arī G.Grunšteines ārsta 

prakse zobārstniecībā.G.Grušteinesaņēmusi Latvijas mediķu augstāko apbalvojumu „Gada 

balva medicīnā 2016”. 


