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LATVIJAS  REPUBLIKA 

VENTSPILS  NOVADA  DOME 
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, reģ. Nr. 90000052035, tālr. 63629450, fakss 63622231, e-pasts: info@ventspilsnd.lv 

www.ventspilsnovads.lv 
 

NOLIKUMS 
Ventspils novadā 

 

2009.gada 17.decembrī 

      37   

Nr._______________ 

                        

                            (protokols Nr.12, 10.§) 

 
____________________________________________________________________________________________ 

 

ar grozījumiem:    Ventspils novada domes  29.07.2010. sēdes lēmums  ( sēdes protokols Nr. 21, 7.§ ); 
                             Ventspils novada domes  23.09.2010. sēdes lēmums  ( sēdes protokols Nr. 25, 1.§ ); 
                             Ventspils novada domes  25.11.2010. sēdes lēmums  ( sēdes protokols Nr. 30, 35.§ ); 
                             Ventspils novada domes  24.02.2011. sēdes lēmums  ( sēdes protokols Nr. 35, 26.§ ); 
                             Ventspils novada domes  31.03.2011. sēdes lēmums  ( sēdes protokols Nr. 37, 11.§); 
                             Ventspils novada domes  28.07.2011. sēdes lēmums  ( sēdes protokols Nr. 44, 10.§); 
                             Ventspils novada domes  29.12.2011. sēdes lēmums  ( sēdes protokols Nr. 52, 35.§); 
                             Ventspils novada domes  28.03.2013. sēdes lēmums  ( sēdes protokols Nr. 78, 5.§); 
                             Ventspils novada domes  25.04.2013. sēdes lēmums  ( sēdes protokols Nr. 79, 2.§) 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Izdots saskaņā ar 

,,Valsts pārvaldes iekārtas likuma” 28. un 29.pantu; 

 Likuma ,,Par pašvaldībām" 21.panta 1.daļas 8.punktu; 

 41 .panta pirmās daļas 2.punktu 

 

VENTSPILS NOVADA 

SOCIĀLĀ DIENESTA 

NOLIKUMS 
 

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1. Ventspils novada Sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests vai SD) ir Ventspils 

novada domes (turpmāk tekstā - Dome) izveidota iestāde. 

2. Sociālais dienests atrodas Ventspils novada domes pārraudzībā. 

3. Sociālajam dienestam ir savs zīmogs ar Ventspils novada ģērboņa attēlu un uzrakstu valsts 

valodā: ”Ventspils novada sociālais dienests”, kā arī noteikta parauga veidlapas, savs norēķinu 

konts bankā, savs Domes apstiprināts budžets. 

(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils novada domes 29.07.2010. sēdes lēmumu ( protokols Nr.21, 

7.§)); (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils novada domes 23.09.2010. sēdes lēmumu ( protokols 

Nr.25,1.§) (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils novada domes 29.12.2011. sēdes lēmumu ( protokols 

Nr.52,35.§)) 
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4. Sociālā dienesta juridiskā adrese ir: Sociālā dienesta juridiskā adrese Skolas ielā 4, Ventspils 

LV-3601. 

(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils novada domes 25.11.2010. sēdes lēmumu ( protokols Nr.30, 

35.§)) 

5. Izslēgts.  

       (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils novada domes 25.11.2010. sēdes lēmumu ( protokols Nr.37, 

11.§)) 

6. SD darbība tiek finansēta no Ventspils novada pašvaldības budžeta un SD rīkojas ar Ventspils 

novada domes piešķirtajiem finanšu līdzekļiem atbilstoši pašvaldības ikgadējā budžetā 

apstiprinātajam finansējumam. Sociālā dienesta grāmatvedības uzskaiti veic Ventspils novada 

pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļa ar centralizēto grāmatvedību.  

(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils novada domes 29.12.2011. sēdes lēmumu ( protokols 

Nr.52,35.§)) 

7. SD savā darbībā ievēro spēkā esošos LR normatīvos aktus. Sociālais dienests savas funkcijas 

veic sadarbībā ar citām valsts un pašvaldības institūcijām, Domes struktūrvienībām, 

nevalstiskajām organizācijām, privātpersonām.  

 

SOCIĀLĀ DIENESTA MĒRĶIS UN FUNKCIJAS 

8. Sociālā dienesta mērķis ir nodrošināt Ventspils novada iedzīvotāju sociālo vajadzību 

profesionālu izvērtēšanu, kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu, 

veicinot šo personu pašpalīdzību un integrāciju sabiedrībā. 

9. Sociālā dienesta funkcija ir nodrošināt un pilnveidot kvalitatīvus un decentralizētus sniegtos 

sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību Ventspils novada administratīvajā teritorijā. SD 

mērķis ir nodrošināt novada iedzīvotāju sociālo vajadzību profesionālu izvērtēšanu. Sociālais 

dienests funkciju izpildē cenšas veicināt klientu pašpalīdzību un integrāciju sabiedrībā.  

10. SD sekmē Ventspils novada pašvaldības sociālo attīstību, sniegto sociālo pakalpojumu 

daudzveidību. Apsaimnieko Sociālā dienesta valdījumā nodoto Ventspils novada pašvaldības 

kustamo un nekustamo mantu, savā īpašumā vai tiesiskā valdījumā esošo kustamo mantu. 

11. Sociālais dienests nodrošina iestādei piešķirto budžeta līdzekļu administrēšanu, nodrošina ārējā 

finansējuma līdzfinansēto projektu sagatavošanu un administrēšanu 

12.    Izslēgts.  

          (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils novada domes 25.11.2010. sēdes lēmumu ( protokols Nr.37,      

11.§)) 

SOCIĀLĀ DIENESTA UZDEVUMI 

13. SD veic sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām. 

14. Sociālais dienests sniedz sociālos pakalpojumus vai organizē to sniegšanu ģimenēm ar 

bērniem, audžu ģimenēm, 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. 

15. Sociālais dienests novērtē klienta vajadzības, materiālos un personiskos resursus, pamatojoties 

uz „Iztikas līdzekļu deklarāciju" un/vai dzīvesvietas apsekošanas aktu. Sniedz personai 

psihosociālu un materiālu palīdzību, lai sekmētu krīzes situācijas pārvarēšanu un veicinātu šīs 

personas iekļaušanos sabiedrībā. 

16. SD nosaka klientu līdzdarbības pienākumus. 

17. Sniedz sociālo palīdzību Ventspils novada teritorijā deklarētām ģimenēm (personām) SD 

finansiālo iespēju robežās: Domes piešķirtā un apstiprinātā kārtējā budžeta ietvaros. 
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18. Informē iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, to saņemšanas 

kārtību. Informāciju un konsultācijas sniedz personai saprotamā veidā. 

19. Nodrošina saņemtās informācijas konfidencialitāti. 

20. Izveido datu bāzi par sociālās palīdzības saņēmējiem, sniegtās palīdzības vai pakalpojuma 

veidu un apmēru. 

21. Sagatavo un iesniedz domē izskatīšanai priekšlikumus par jaunu sociālo pakalpojumu 

ieviešanu un esošo pakalpojumu pilnveidošanu. 

22. Administrē pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības sniegšanai. 

23. Pieņem lēmumus SD kompetences ietvaros. Lēmumos informē personu par pieņemto lēmumu, 

bet atteikuma gadījumā rakstveidā norāda atteikuma iemeslu un lēmuma pārsūdzēšanas 

termiņus un kārtību. 

24. Iesniedz Domei SD uzturēšanai nepieciešamo līdzekļu tāmi, kā arī atskaiti par to izpildi. 

25. Normatīvo aktu noteiktajā kārtībā organizē un kontrolē SD budžeta līdzekļu izlietojumu. 

(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils novada domes 25.11.2010. sēdes lēmumu ( protokols Nr.37,      

11.§)) 

26. Saņem humāno palīdzību un koordinē tās sadali novada teritorijā. 

27. Spēkā esošo tiesību aktu noteiktajā kārtībā vai Ventspils novada domes noteiktajā kārtībā sagatavo 

domes lēmumu projektus, sniedz atzinumus, ja jautājuma izskatīšana ir vēlētā orgāna- novada domes 

kompetencē.  

28. Sociālais dienests nodrošina pieejamību informācijai par domes pieņemtajiem lēmumiem, 

pašvaldības darbību un izdotajiem saistošajiem noteikumiem sociālās palīdzības jomā. 

Finanšu iespēju robežās izdod bukletus un citus informatīvus izdevumus par sociālās 

palīdzības dienesta darbu, sniedzamajiem pakalpojumiem un palīdzības veidiem. 

29. SD sniedz informāciju un izziņas interesentiem par Domes un  Sociālā dienesta kompetencē 

esošajiem jautājumiem, ievērojot fizisko personu datu aizsardzību. 

30. Nodrošina informācijas apriti starp Sociālo dienestu, pašvaldības iestādēm un citām 

institūcijām Domes noteiktajā kārtībā; 

31. Atbilstoši spēkā esošajām arhivēšanas prasībām uzkrāj un saglabā Sociālā dienesta 

dokumentus līdz to nodošanai valsts arhīvā; 

32. Nodrošina pašvaldības sociālo pabalstu izmaksas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likumā un Domes saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā. 

33. Pieņem iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus Iesniegumu likuma noteiktajā kārtībā, 

organizē atbildes sagatavošanu un izsniegšanu iesniedzējam, ja jautājums ir Sociālā dienesta 

kompetencē. 

34. Sociālais dienests veic citas darbības un uzdevumus, ja tos ir uzdevusi veikt Dome. 

SOCIĀLĀ DIENESTA KOMPETENCE 

35. Lai nodrošinātu Sociālā dienesta uzdoto funkciju izpildi, tai ir tiesības: 

35.1. pieprasīt un saņemt no Domes, tās padotībā esošajām institūcijām un 

amatpersonām SD funkciju un uzdevumu izpildei nepieciešamās ziņas, statistisko un 

citu informāciju, dokumentus, kas to apliecina; 

35.2. ārējos normatīvos aktos noteiktā kārtībā pieprasīt un saņemt no privātpersonām, citām 

SD iestādēm funkciju un uzdevumu izpildei nepieciešamās ziņas un dokumentus, kas 

apliecina ziņu patiesumu; 

35.3. izstrādāt un iesniegt Domes komitejām, komisijām priekšlikumus par SD kompetencei 
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atbilstošo darbību un pakalpojumu pilnveidošanu un uzlabošanu; 

35.4. iesniegt Domei priekšlikumus par SD darbības nodrošināšanai nepieciešamo 

finansējumu, ierosinājumus SD darba uzlabošanai un pakalpojumu kvalitātes 

paaugstināšanai. Domes noteiktajā kārtībā saņemt dotācijas nolikumā paredzēto 

pamatuzdevumu izpildei un izlietot tās atbilstoši Ventspils novada domes 

apstiprinātajiem noteikumiem; 

35.5. Domes noteiktajā kārtībā saņemt ziedojumus un dāvinājumus; 

35.6. izdot administratīvos aktus un sagatavot Ventspils novada  domes lēmumu projektus 

par apstrīdētajiem administratīvajiem aktiem SD kompetencē esošajos jautājumos; 

35.7. sniegt maksas pakalpojumus tiesību aktos noteiktā kārtībā; 

35.8. privāto tiesību jomā – SD vārdā slēgt un lauzt līgumus atbilstoši šajā nolikumā 

noteiktajai kompetencei; 

35.9. pildīt citas tiesību aktos noteiktās funkcijas. 

35.10. veikt likumpārkāpumu profilakses darbu ar bērniem, izstrādāt sociālās korekcijas un 

sociālās palīdzības programmu un iekārtot profilakses lietu. Koordinēt sadarbību ar 

bērnu vecākiem, izglītības iestādēm, valsts policiju, citām valsts un pašvaldību 

iestādēm, nevalstiskajām organizācijām profilakses darba veikšanā. 

(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils novada domes 25.04.2013. sēdes lēmumu ( protokols 

Nr.79, 2.§)) 

 

SOCIĀLĀ DIENESTA DARBA ORGANIZĀCIJA 

36. SD izveido, reorganizē vai likvidē Dome. 

37. Dienesta darbību plāno, vada un koordinē SD vadītājs. 

38. Dienesta vadītāju ieceļ amatā un apstiprina Dome. Darba līgumu ar SD vadītāju slēdz Domes 

izpilddirektors. 

39. Dienesta vadītājs savā darbībā ir pakļauts Ventspils novada domes priekšsēdētāja pirmajam 

vietniekam sociālajos, izglītības, kultūras un sporta jautājumos. 

40. Sociālā dienesta struktūru un darba algas fondu apstiprina Novada dome.  

41. Izslēgts. 

(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils novada domes 25.11.2010. sēdes lēmumu ( protokols Nr.37,      

11.§)) 

42. Dienesta sēdes notiek ne retāk kā divas reizes mēnesī. Sēdēs jāpiedalās vismaz trijiem sociālā 

darba speciālistiem. Sēdes tiek protokolētas. Sēdes protokolu paraksta dienesta vadītājs vai 

persona, kura viņu aizstāj. 

43. Sociālā dienesta vadītājs: 

43.1. vada, plāno, organizē un nodrošina Sociālā dienesta darbu, ir tiesību aktos noteiktajā 

kārtībā atbildīgs par SD tiesisku un lietderīgu darbību, kompetences jautājumu 

izpildi; 

 (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils novada domes 25.11.2010. sēdes lēmumu (protokols 

Nr.37, 11.§)) 

43.2. atbild par SD sniegto sociālo pakalpojumu un palīdzības un informācijas pieejamību; 

43.3. organizē iedzīvotāju pieņemšanu un atbilstoši savai kompetencei izskata 

iesniegumus un sūdzības;  

43.4. atbild par informācijas apriti starp SD un citām pašvaldības institūcijām; 

43.5. Domes noteiktajā kārtībā rīkojas ar SD rīcībā esošajiem materiālajiem resursiem un 

piešķirtajiem finanšu līdzekļiem;  
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43.6. atbilstoši savai kompetencei slēdz sadarbības, uzņēmuma, saimnieciskos un nomas 

līgumus, līgumus par savstarpējiem norēķiniem, līgumus par sociālās rehabilitācijas un 

sociālo pakalpojuma piešķiršanu, un citus darījumus; 

(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils novada domes 25.11.2010. sēdes lēmumu ( protokols 

Nr.37, 11.§), ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils novada domes 28.03.2013. sēdes 

lēmumu (protokols Nr.78, 5.§) 

43.7. iesniedz spēkā esošajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā lēmumu projektus Novada 

domes komiteju sēdēm; 

43.8. pieņem darbā un atbrīvo no darba Dienesta darbiniekus, slēdz darba līgumus, 

apstiprina darbinieku darba aprakstus, pienākumu sadali un iekšējos darba kārtības 

noteikumus; 

43.9. iesniedz Domē apstiprināšanai SD gada budžeta projektus; 

43.10. pēc Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka vai deputātu pieprasījuma 

s aņ emš an as  s ap r ā t īgā  t e rmi ņ ā  i esn i edz  ziņojumus Domei par SD darbu; 

43.11. atbilstoši savai kompetencei izdod rīkojumus un norādījumus SD darbiniekiem; 

43.12. nodrošina SD materiālo vērtību saglabāšanu; 

43.13. bez atsevišķa pilnvarojuma pārstāv SD attiecībās ar trešajām personām; 

43.14. izdod administratīvos aktus Dienesta kompetences jautājumos, rakstiskus atzinumus, 

izziņas, izsniedz pilnvaras; 

( ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils novada domes 28.03.2013. sēdes lēmumu ( protokols  

Nr.78, 5.§)) 

43.15. organizē lietvedības, grāmatvedības,  personāla un statistikas uzskaiti atbilstoši spēkā 

esošajiem LR normatīvajiem aktiem.                       

(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils novada domes 25.11.2010. sēdes lēmumu ( protokols 

Nr.37, 11.§); (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils novada domes 29.12.2011. sēdes 

lēmumu ( protokols Nr.52,35.§)) 

44. Sociālā dienesta vadītāja atvaļinājuma vai ilgstošas prombūtnes laikā aizvieto Sociālā dienesta 

vadītāja norīkota amatpersona.  

(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils novada domes 25.11.2010. sēdes lēmumu ( protokols Nr.30, 35.§) 

44.
1
 Sociālā dienesta vadītājam ir tiesības veikt organizatoriskas struktūrvienības izmaiņas, 

informējot Ventspils novada domi. 

(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils novada domes 28.07.2011. sēdes lēmumu 

(protokols Nr.44, 10.§)); 

44. 
2
 Sociālā dienesta darbinieki nodrošina sociālā dienesta darbu un ir personīgi atbildīgi par 

ikdienas darba veikšnu un darba rezultātiem saskaņā ar amatu aprakstiem. 

(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils novada domes 28.07.2011. sēdes lēmumu 

(protokols Nr.44, 10.§)); 

44. 
3 

Sociālā dienesta amatpersonas ir atbildīgas par savas kompetences ietvaros pieņemto lēmumu 

un sagatavoto dokumentu projektu atbilstību normatīvajiem aktiem. 

(ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ventspils novada domes 28.07.2011. sēdes lēmumu 

(protokols Nr.44, 10.§)); 

NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

45. Grozījumus Dienesta nolikumā apstiprina ar Domes lēmumu. 

46. Sociālā dienesta  izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību privātpersona apstrīd 

Novada domē lēmumā norādītajā kārtībā. Domes lēmumu par apstrīdēto aktu vai faktisko 

rīcību pārsūdz Administratīvajā  rajona tiesā lēmumā norādītajā kārtībā.  
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47. Nolikums stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                  A.MUCENIEKS 


