
Sociālais  
darbs 



Nr.p.k. Pabalsta mērķis Ģimene

s 

Summa kopā, 

euro 

1 GMI pabalsts 27 15654,73 

2 ēdināšana skolā 16 1249,42 

3 kurināmā iegādei 31 2351,48 

4 vienreizējiem veselības pakalpojumiem 18 1133 

5 mācību grāmatām, kancelejas precēm 11 308 

7 pabalsts bērna uzturam audžuģimenē 1 5220 

8 pabalsts jubilejā 2 220 

9 Dokumentu noformēšana 1 42,69 

10 pabalsts politiski represētiem 3 200, 

   Kopā: 26379,32 

27895,17 

2014.g. 

286 lēmuma projekti par trūcīgas ģimenes/personas 
statusa, pabalsta un sociālo pakalpojumu piešķiršanu 



Turpinās sadarbība ar Daugavpils novada Līksnas 
bāriņtiesu, Vaboles vidusskolu, Gaidu apvienību, 

tika rīkotas labdarības akcijas  
 



Trūcīgo ģimeņu 10 bērni piedalījās  labdarības akcijā 
“Brīnumi Ziemassvētkos”, ko atbalstīja Ziedot LV, ar 

sociālā darbinieka palīdzību zīmēja un rakstīja vēstules 
rūķiem ar lūgumu palīdzēt piepildīt bērnu sapņus. 



Tika apmeklētas sociālās 
aprūpes iestādes (Višķu SAC, 
Valsts sociālā centra Latgale 

filiāle „Kalupe”) Ziemassvētku 
priekšvakarā. Pasniegtas 
dāvanas 8 pensionāriem,  

sumināti 2 pagasta pensionāri 
90 gadu jubilejā un 4 pagasta 
pensionāri 80 gadu jubilejā, 

kuras finansēja pagasta 
pārvalde. 

Sociālā darbiniece jau trešo gadu  
iesaistījās aktīvo sieviešu kluba 

”Olīvia” organizētajā akcijā 
”Ziemassvētku brīnums”, 

2015.gadā akcijā piedalījās arī 
Vaboles vidusskolas Gaidu 

apvienība, Līksnas bāriņtiesa,  kā 
rezultātā 12 ģimenes ar bērniem 

Vaboles pagastā saņēma 
bagātīgas Ziemassvētku dāvanas.  



Vaboles pagasta bezdarbnieki turpināja iesaistīties Eiropas 
Sociālā fonda projektā „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 

pašvaldībās”, tika nodarbināti 13 bezdarbnieki, kuri veica malkas 
gatavošanu pagasta katlu mājām, sakopa pagasta krucifiksus, 

labiekārtoja parka teritoriju, veica sētnieka darbus,  strādāja pie 
veciem vientuļiem pensionāriem, palīdzēja skolas tehniskajiem 

darbiniekiem, uzkopa pagasta kapus.  



Sadarbojoties ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts” 
pagasta trūcīgajām ģimenēm, daudzbērnu ģimenēm 

gada laikā tika izdalīti 494  pārtikas produktu  
komplekti, 109  higiēnas preču komplekti, humānā 

palīdzība, medikamenti. 



 Piedalījāmies invalīdu un senioru novada 
Jaungada pasākumā  

 Piedalījāmies novada donoru pasākumā 
„Dzīvības lāse”, lai godināt savus donorus  

 Sociālā darbiniece piedalījās 2 bāriņtiesas sēdēs  

 Tiek strādāts pie sociālā darba attīstības 
stratēģiskā plāna 2016.-2020.gadam  

 3 skolas absolventiem sagatavotas 
rekomendācijas vēstules Vītola fonda stipendijai  


