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Pamatinformācija 

u Siguldas pašvaldību veido iedzīvotāju vēlēta dome (19 cilvēku 
sastāvā) un pārvalde, kuras darbu vada priekšsēdētājs, divi 
priekšsēdētāja vietnieki, izpilddirektors un trīs 
izpilddirektora vietnieki. Siguldas novada pašvaldības 
administrācijā nodarbināti vairāk nekā 200 darbinieki.

• Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”, Siguldas novada
pašvaldības viens no galvenie uzdevumi ir: nodrošināt veselības
aprūpes pieejamību, veicinot iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu,
sniegt sociālo palīdzību.

• Sociālo palīdzību nodrošina Sociālais dienests

http://sigulda.lv/public/lat/pasvaldiba/kontaktinformacija1/parvaldes_struktura/
https://likumi.lv/doc.php?id=57255


Sociālais dienests
Pašvaldības iestāde, kas organizē un sniedz sociālos pakalpojumus un 

sociālo palīdzību Siguldas novada iedzīvotājiem.

u Sociālais dienests
- Ģimenes atbalsta nodaļa
- Sociālo pakalpojumu nodaļa
- Sociālā darba ar pilngadīgām personām nodaļa
- Sociālās palīdzības nodaļa
- Kopienas centri: 
- 1. «Iespēju māja» Siguldā
- 2. «Gauja» Vangažos
- 3. «Sunīši» Krimuldā
u Sociālais aprūpes centrs 
- Sociālās aprūpes māja “Gaismiņas”
- Sociālās aprūpes māja “Gauja”
- Sociālās aprūpes māja “Mālpils”
- Sociālās aprūpes māja “Pēterupe”
- Pansija “Krimulda”



Sociālie pakalpojumi

u Sociālie pakalpojumi ir pasākumu kopums, kas vērsts uz personu sociālās 
funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu un tiek realizēts kā:

• sociālais darbs;
• sociālās aprūpes pakalpojumi;
• sociālās rehabilitācijas pakalpojumi.

u Sociālo pakalpojumu sniegšanas pamatprincipi:

• pakalpojumi atbilst klienta individuālajām vajadzībām;

• pakalpojumi tiek sniegti pēc vispusīgas klienta resursu izvērtēšanas un klients

līdzdarbojas lēmuma pieņemšanas procesā;

• pakalpojumi tiek nodrošināti klienta dzīvesvietā vai iespējami tuvu tai;

• pakalpojumus nodrošina starp institucionāla profesionāļu komanda.

u Sociālos pakalpojumus var saņemt personas, kuras savu pamata dzīvesvietu 
deklarējušas Siguldas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.



Sociālo pakalpojumu veido

1. Sociālais darbs ar ģimenēm un bērniem, (Ģimenes atbalsta nodaļa)

2. Sociālā aprūpe – aprūpe mājās

3. Sociālā rehabilitācija

4. Sociālā palīdzība – pabalsti

u konsultāciju un nepieciešamo palīdzību bēgļiem vai personām ar alternatīvo 
statusu.

https://www.sigulda.lv/public/lat/pasvaldiba/sociala_aizsardziba/gimenes_atbalsta_nodala/


Siguldas novada pašvaldības domes
Saistošie noteikumi

u Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu un izīrēšanas kārtību Siguldas novadā.

u Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Siguldas novadā .

u Par Siguldas novada pašvaldības brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem.

u Par sociālajiem pakalpojumiem Siguldas novadā.

u Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības 
pabalstiem Siguldas novadā.

u Par sociālajām garantijām bez vecāku gādības palikušam bērnam Siguldas 
novadā .

u Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamās telpas, un palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā Siguldas novadā 

u Par statusa “Siguldas novada pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un 
vairāk bērni” piešķiršanu un atjaunošanu



Atbalsta veidi
Atbalsts ģimenēm, kuru aprūpē ir trīs un vairāk bērni

u Pabalsts jaundzimušajiem

u Atlaide ģimenēm ar aktīvu statusu ēdināšanas pakalpojumu apmaksai

u Atlaide profesionālās ievirzes izglītības programmām Siguldas Sporta
skolā un Mākslu skolā “Baltais flīģelis”

u Atlaide interešu izglītības programmām Siguldas Sporta skolā un Mākslu
skolā “Baltais flīģelis”

u Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides par, dzīvokli, dzīvojamo māju,
dzīvojamo māju palīgēkām, garāžām un tām piekritīgo zemi

u Bezmaksas sabiedriskais transports
Uzrādot Siguldas novada iedzīvotāja ID karti, ģimenēm ar aktīvu statusu
Siguldas novada sabiedriskais transports pieejams bez maksas.



Sociālais dienests deleģē sociālos 
pakalpojumus

u Biedrībai «Aicinājums Tev»
u Biedrībai «Cerību spārni»

u Sociālā atbalsta biedrības:
Inčukalna Invalīdu biedrība “Mūsmājas” 

Mālpils biedrība “Notici sev”

Paldies par uzmanību!!!


