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1. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS LIEPĀJAS PILSĒTĀ 

1.1. NOZARES PIEDĀVĀJUMA PUSES APSKATS 

1.1.1. SOCIĀLIE PAKALPOJUMI UN PALĪDZĪBA 

Liepājas pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem sociālo palīdzību sniedz, sociālos 
pakalpojumus organizē un sniedz Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas 
pilsētas domes Sociālais dienests” (turpmāk – Sociālais dienests).  
 
Sociālais dienests ir Liepājas pilsētas domes izveidota pašvaldības iestāde, juridiska 
persona, ar saviem norēķinu kontiem bankās, un darbojas saskaņā ar Latvijas 
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Domes lēmumiem un 2018.gada 
17.maija Domes nolikumu Nr.29 “Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas 
pilsētas domes Sociālais dienests” nolikums”.  
 
Sociālā dienesta darbības mērķis ir palīdzēt personām, ģimenēm un personu grupām 
atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot 
atbalsta sistēmas, sniegt materiālu atbalstu trūcīgām, maznodrošinātām un krīzes 
situācijās nonākušām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un 
veicinātu darba spējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā, veikt sociālo 
darbu ar personām un ģimenēm, kā arī attīstīt un sniegt iedzīvotājiem sociālos 
pakalpojumus, pamatojoties uz sociālā darbinieka vai sociālā darba speciālista veiktu 
personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu. 
 
Sociālā dienesta pamatfunkcija ir nodrošināt iedzīvotāju sociālo vajadzību profesionālu 
izvērtēšanu, kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu 
personām, kurām uz to ir tiesības un kurām deklarētā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētas 
administratīvajā teritorijā. 
 
Sociālā dienesta pakļautībā atrodas šādas sociālās institūcijas: 
 

- Birojs „Aprūpe mājās”, Klaipēdas ielā 19/21, Liepāja; 
- Bērnunams, Labraga iela 11, Liepāja; 
- Nakts patversme, Flotes iela 7, Liepāja; 
- Atkarību profilakses centrs, Flotes iela 7, Liepāja; 
- Dienas centrs personās ar garīgās attīstības traucējumiem, Teodora Breikša 

iela 16/20, Liepāja; 
- Veco ļaužu dzīvojamā māja, Ganību iela 135/141, Liepāja; 
- Sociālā dzīvojamā māja, Flotes iela 14, Liepāja; 
- Sociālā dzīvojamā māja, Viršu iela 9/11, Liepāja; 
- Sociālā dzīvojamā māja, Kuldīgas iela 34, Liepāja; 
- Sociālā dzīvojamā māja, Ģenerāļa Baloža iela 1, Liepāja; 
- Grupu dzīvokļi, Kuldīgas iela 34; 
- Pensionāru dienas centrs, Klaipēdas iela 96a, Liepāja; 
- Pensionāru dienas centrs, Ģenerāļa Baloža iela 1, Liepāja. 

 

Galvenie sociālo jomu regulējošie normatīvie akti: 

Likums „Par pašvaldībām” nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir 
nodrošināt  iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi), sociālo palīdzību 
maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, vietas pansionātos 
veciem ļaudīm, vietas mācību un audzināšanas iestādēs bāreņiem un bez vecāku 
gādības palikušiem bērniem, naktsmītnes bezpajumtniekiem u.c. 
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Likums „Par sociālo drošību” nosaka vispārīgos sociālās drošības sistēmas veidošanas 
un darbības principus, personu galvenās sociālās tiesības un pienākumus, to 
realizēšanas pamatnosacījumus, kā arī nosaka sociālo pakalpojumu veidus. 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums nosaka sociālo pakalpojumu, t.i. 
sociālā darba, sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas, profesionālās rehabilitācijas 
pakalpojumu, un sociālās palīdzības sniegšanas un saņemšanas principus, to personu 
loku, kurām ir tiesības saņemt šos pakalpojumus un palīdzību, kā arī sociālās aprūpes, 
sociālās rehabilitācijas un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas un 
finansēšanas principus. 
 
Bērnu tiesību aizsardzības likums, kas noteic bērna tiesību, brīvības un to aizsardzību, 
ņemot vērā, ka bērnam, kā fiziski un intelektuāli nenobriedušai personai, vajadzīga 
īpaša aizsardzība un gādība. Likums regulē arī pamatnosacījumus, saskaņā ar kuriem 
kontrolējama bērna uzvedība un nosakāma viņa atbildība, reglamentē vecāku un citu 
fizisko un juridisko personu, kā arī valsts un pašvaldību tiesības, pienākumus un 
atbildību par bērna tiesību nodrošināšanu, kā arī nosaka bērna tiesību aizsardzības 
sistēmu un tās darbības tiesiskos principus.  
 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību un valsts finansēto 
sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību noteic Ministru kabineta noteikumi.  
 
Pašvaldības sociālās palīdzības un citas materiālās palīdzības un sociālo pakalpojumu 
saņemšanas kārtību noteic pašvaldības izdotie saistošie noteikumi. 
 
Termini: 
pamatvajadzības — ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība. 
 
sociālā palīdzība — naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz 
materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu 
pamatvajadzību apmierināšanai; 
 
sociālais darbs — profesionāla darbība, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu 
grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, kā 
arī radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus; 
 
sociālās aprūpes pakalpojums — pasākumu kopums, kas vērsts uz to personu 
pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai 
funkcionālo traucējumu dēļ, un ietver sevī pakalpojumus personas dzīvesvietā un 
ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās; 
 
sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīvesvietā — pakalpojumi, kas tuvināti 
ģimenes videi [aprūpe mājās, pakalpojumi dienas aprūpes centrā, servisa dzīvoklis, 
grupu māja (dzīvoklis) u.c.]; 
 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personas dzīvesvietā — pakalpojumi, kas ir 
pieejami dzīvesvietā (individuāls sociālais darbs ar klientu, specializēto darbnīcu 
pakalpojumi, krīzes centru, dienas aprūpes centru u.c. pakalpojumi); 
 
sociālās rehabilitācijas pakalpojums — pasākumu kopums, kas vērsts uz sociālās 
funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai nodrošinātu sociālā statusa 
atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā, un ietver sevī pakalpojumus personas dzīvesvietā 
un sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai dzīvesvietā vai sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā; 
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sociālo pakalpojumu sniedzējs — persona, kas sniedz sociālās aprūpes, sociālās 
rehabilitācijas, profesionālās rehabilitācijas un sociālā darba pakalpojumus; 
 
krīzes situācija — situācija, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes 
(personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt 
savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība. 

 
Sociālais dienests nodrošina iedzīvotājiem, kuru deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir  
Liepājas pilsētā, iespēju saņemt šādus sociālos pakalpojumus: 
 
TABULA 1.1. LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS FINANSĒTIE SOCIĀLIE 
PAKALPOJUMI (AR / BEZ PERSONAS LĪDZFINANSĒJUMA) 

Nr. 
p.k. 

Pakalpojuma veids Pakalpojuma saņēmēji  Finansējums 

1.  Sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas  
pakalpojums ilgstošas 
sociālās aprūpes institūcijā 
pieaugušajiem (pansionāts) 

Personas, kuras vecuma vai 
veselības stāvokļa dēl, 
nespēj nodrošināt 
nepieciešamo diennakts 
aprūpi un uzraudzību 

Persona maksā 85% no 
saviem ienākumiem, 
starpību starp personas 
ienākumiem un  
pakalpojuma sniedzēja 
noteikto mēneša maksu, 
sedz pašvaldība 

2.  Sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas  
pakalpojums ilgstošas 
sociālās aprūpes institūcijā 
bērniem  

Bērni bāreņi un bez vecāku 
gādības palikušie bērni 

Pašvaldība 

3.  Īslaicīgās sociālās aprūpes 
pakalpojums ārstniecības 
iestādē (sociālās gultas) 

Personas, kurām veselības 
stāvokļa dēļ, nepieciešams 
nodrošināt diennakts mediķu 
aprūpi un uzraudzību 

Pašvaldība un personas 
līdzmaksājums 
 

4.  Atbalsta grupas pakalpojums Bērni krīzes situācijā Pašvaldība 

5.  Atbalsta dzīvokļa 
pakalpojums 

Persona (ģimene), kas 
nonākusi krīzes situācijā 

Pašvaldība 

6.  Nakts patversmes 
pakalpojums 

Personas, kas palikušas bez 
dzīvesvietas 

Pašvaldība ar personas 
līdzmaksājumu no 
61.pakalpojuma 
saņemšanas dienas 

7.  Zemākā līmeņa nakts 
patversmes pakalpojums 

Personas, kas palikušas bez 
dzīvesvietas 

Pašvaldība 

8.  Aprūpe mājās pakalpojums Personas, kurām 
nepieciešama aprūpe un 
uzraudzība 

Pašvaldība (ar personas 
(ģimenes) ienākumu 
vērtēšanu)  

9.  Drošības pogas 
pakalpojums 

Personas, kurām vecuma vai 
funkcionālo traucējumu dēl, 
pastāv risks nonākt 
bezpalīdzīgā situācijā 

Pašvaldība 

10.  Portidžas mācībsistēmas 
pakalpojums 

Bērni, kuriem noteikta 
invaliditāte (konkrētas 
diagnozes) un viņu ģimenes 
locekļiem  

Pašvaldība 

11.  Sociālās rehabilitācijas 
pakalpojums bērnam ar 
invaliditāti 

Bērni, kuriem noteikta 
invaliditāte 

Pašvaldība (ar ģimenes  
ienākumu vērtēšanu) 

12.  Dienas aprūpes centra 
pakalpojums personām ar 
garīgās attīstības 
traucējumiem 

Personām ar invaliditāti Pašvaldība ar personas 
līdzmaksājumu 
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13.  Dienas un atbalsta centra 
pakalpojums (Pensionāru 
dienas centri (2)) 

Personas bez noteikta 
statusa vai vecuma 
ierobežojuma 

Pašvaldība 

14.  Ģimenes asistenta 
pakalpojums  

Ģimenes, kurām 
nepieciešama palīdzība un 
atbalsts 

Pašvaldība 

15.  Sociālās rehabilitācijas 
pakalpojums bērnam 
dzīvesvietā (psihologa 
konsultācijas) 

Bērni Pašvaldība 

16.  Sociālās rehabilitācijas 
pakalpojums lauku vidē 

Pilngadīgas personas, 
kurām noteikta invaliditāte 

Pašvaldība 

17.  Agrīnās intervences 
pakalpojums  

Ģimenēm ar bērniem 
vecumā no 0-3 gadiem 

Pašvaldība 

18.  Sociālā atbalsta programma 
audžuģimenei  

Audžuģimenei un tajā 
ievietotajiem bērniem 

Pašvaldība 

19.  Atelpas brīža pakalpojums 
audžuģimenei 

Audžuģimenei un tajā 
ievietotajiem bērniem 

Pašvaldība 

20.  Grupu dzīvokļa pakalpojums Pilngadīgas personas ar 
invaliditāti 

Valsts/ pašvaldība /personas 
līdzmaksājums 

21.  Sociālā darba pakalpojums Personas, kurām 
nepieciešama sociālā 
darbinieka atbalsts un  
palīdzība  

Pašvaldība 

  
                 TABULA 1.2. VALSTS FINANSĒTIE SOCIĀLIE PAKALPOJUMI 

Nr. 
p.k. 

 
Pakalpojuma veids 

1. sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām 
2. sociālās rehabilitācijas pakalpojums nepilngadīgām un pilngadīgām personām, kuras 

atkarīgas no psihoaktīvām vielām 
3. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums bāreņiem un 

bez vecāku gādības palikušajiem bērniem vecumā līdz diviem gadiem un bērniem ar garīgās 
un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz četriem gadiem 

4. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums bērniem ar 
smagiem garīga rakstura traucējumiem vecumā no četriem līdz astoņpadsmit gadiem 

5. sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums ilgstošas sociālās aprūpes 
institūcijā pieaugušajām personām ar invaliditāti, kuriem noteikts trešais un ceturtais aprūpes 
līmenis 

6. sociālās rehabilitācijas pakalpojums no vardarbības cietušām pilngadīgām personām un 
vardarbību veikušām pilngadīgām personām 

7. asistenta pakalpojums personām ar invaliditāti (bērniem un pieaugušajiem) 

8. sociālās rehabilitācijas pakalpojums sociālās rehabilitācijas institūcijā (SIVA) 

9. Psihologa pakalpojums personām līdz 18 gadiem, kurai pirmreizēji noteikta invaliditāte un 
kura dzīvo ģimenē, kā arī tās likumiskajam pārstāvim 

 
Sociālais dienests nodrošina arī sociālo pakalpojumu saņemšanu bērniem ar invaliditāti 
un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem deinstitucionalizācijas 
projekta “Kurzeme visiem” ietvaros.  

 
Sociālais dienests nodrošina iedzīvotājiem, kuru deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir  
Liepājas pilsētā, iespēju saņemt šādus sociālās palīdzības pabalstus un citu 
pašvaldības materiālo palīdzību (pašvaldības brīvā iniciatīva): 
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TABULA 1.3. SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTI 

 
Pabalsta veids 

 
Apmērs 

 
Saņēmēji 

Pabalsts garantētā minimālā 
ienākumu līmeņa 
nodrošināšanai 

 64 euro mēnesī Trūcīga persona (ģimene)   

Dzīvokļa pabalsts Līdz 500 euro 
kalendārajā gadā 

Trūcīga vai maznodrošināta 
persona (ģimene) 

Veselības aprūpes pabalsts Līdz 75 euro vienai 
personai un ne vairāk kā 
145 euro ģimenei 
kalendārajā gadā. 

- Trūcīga vai maznodrošināta 
persona (ģimene),  
- politiski represēta persona 

Pabalsts pārtikas iegādei 45 euro vienai 
personai mēnesī, bet ne 
vairāk kā 200 euro vienai 
ģimenei mēnesī 

- personai, kurai objektīvu 
iemeslu dēļ ir ierobežota vai nav 
iespēja saņemt pietiekamu 
uzturu un ienākumi nepārsniedz 
90 euro mēnesī; 
- ārkārtas situācijā, kura 
izveidojusies stihiskas nelaimes 
rezultātā. 

Pabalsts krīzes situācijā Līdz 3000 euro personai 
vai ģimenei 

Krīzes situācijā nonākušai 
ģimenei vai personai 

 
 
TABULA 1.4. PABALSTI BĀRENIM UN BEZ VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠAM BĒRNAM, 
SASNIEDZOT PILNGADĪBU 

 
Pabalsta veids 

 
Apmērs 

Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai No 250 euro līdz 280 euro (vienu reizi) 

Pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā 
inventāra iegādei 

700 euro, no tiem: 
1) 500 euro izmaksā naudā; 
2) 200 euro, apmaksājot iesniegto 
pavadzīmi (rēķinu) par sadzīves priekšmetu 
un mīkstā inventāra iegādi  

Pabalsts ikmēneša izdevumiem bārenim, 
kurš mācās vai studē izglītības iestādē; 

No 130 euro līdz 140 euro mēnesī 

Pabalsts remontmateriālu iegādei līdz 250 euro (var saņemt, ja ir piešķirta 
dzīvojamā platība Liepājas pilsētā) 

 
TABULA 1.5. MATERIĀLAIS ATBALSTS AUDŽUĢIMENĒM 

 
Pabalsta veids 

 
Apmērs 

Pabalsts bērna uzturam 
 

300 euro mēnesī katram audžuģimenē 
ievietotam bērnam 

Pabalsts apģērba un mīkstā inventāra 
iegādei (audžuģimenē ievietotam bērnam) 

1) Apģērba un apavu iegādei līdz 220 euro 
gadā; 
2) mīkstā inventāra iegādei līdz 80 euro 
gadā. 

Pabalsts mācību piederumu iegādei bērnam 
 

līdz 100 euro gadā 

Pabalsts bērna veselības uzlabošanai 
 

līdz 100 euro gadā 

• Pabalsts sadzīves apstākļu uzlabošanai 

 

līdz 1500 euro (piešķir audžuģimenei vienu 
reizi piecos gados mantiskā veidā 
remontmateriālu un sadzīves priekšmetu 
iegādei) 

• Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu 
pildīšanu 

150 euro mēnesī 



  

7 
 

• Veselības apdrošināšana Audžuģimenei izsniedz veselības 
apdrošināšanas polisi uz gadu 

 
TABULA 1.5. CITA MATERIĀLĀ PALĪDZĪBA (PAŠVALDĪBAS BRĪVĀ INICIATĪVA) 

 
Pabalsta veids 

 
Apmērs 

 
Saņēmēji 

Pabalsts atsevišķās situācijās līdz 430,00 euro gadā 
personai vai ģimenei 

Persona vai ģimene, kura ir 
nonākusi situācijā, kad nesaņemot 
materiālu palīdzību pastāv risks 
būtiski pazemināties personas vai 
ģimenes dzīves kvalitātei 

Bērna piedzimšanas pabalsts - 250,00 euro par vienu 
bērnu; 

- 350, euro, ja vienās 
dzemdībās dzimuši 2 
bērni; 

- 1500,00 euro par 
vienās dzemdībās 
dzimušiem 3 un vairāk 
bērniem. 

Viens no bērna vecākiem vai 
persona, kura adoptējusi vai 
ņēmusi bērnu aizbildnībā līdz 12 
mēnešu vecumam, ja pabalsts nav 
izmaksāts bērna vecākiem  

Pabalsts pirmklasniekam 30,00 euro (katram 
bērnam) 

Ģimene, kurā bērns kalendārā 
gada septembrī ir uzsācis mācības 
pirmajā klasē Liepājas pilsētas 
vispārējās izglītības iestādē 

Pabalsts skolas piederumu 
iegādei akcijā "Skolas soma" 

20,00 euro (par katru 
ģimenē dzīvojošu bērnu, 
kurš kalendārā gada 
septembrī turpinās 
mācības vispārējās 
izglītības iestādē, sākot 
no 2.klases (par bērnu 
uzskatāma arī persona, 
kas sasniegusi 18 gadu 
vecumu un turpina 
mācības vispārējās 
izglītības iestādē dienas 
maiņā un nav 
nodarbināta, bet ne ilgāk 
kā līdz 21 gada 
vecumam) 

1) Daudzbērnu ģimene; 
2) ģimene, kuras ikdienas 
aizgādībā ir bērns, kuram noteikta 
invaliditāte; 
3) ģimene, kuras aizbildnībā ir 
bērns (bērni); 
4) ģimene, kura ir Sociālā 
dienesta Sociālā darba daļas 
klients un kura veic pasākumus 
savas sociālās situācijas 
uzlabošanai; 
5) ģimene, kurai laika posmā no 
kārtējā kalendārā gada 1.jūlija līdz 
30.septembrim ir noteikta 
atbilstība trūcīgas ģimenes 
statusam; 
6) Černobiļas atomelektrostacijas 
avārijas seku likvidēšanas 
dalībnieku ģimene 

Pabalsts Latvijas Republikas 
proklamēšanas dienā 

50,00 euro politiski represētajām personām 

Ziemassvētku pabalsts 15,00 euro (par katru 
bērnu) 

1) Ģimene, kura audzina četrus 
vai vairāk bērnus; 
2) ģimene, kuras ikdienas 
aizgādībā ir bērns, kuram noteikta 
invaliditāte; 
3) ģimene, kura audzina 
aizbildnībā esošu bērnu (bērnus) 

Pabalsts 100 vai vairāk gadu 
jubilejā 

150,00 euro Persona, kura sasniegusi simts vai 
vairāk gadu vecumu 

Pabalsts ūdens patēriņa 
skaitītāju uzstādīšanai vai 
nomaiņai 

Mantiskā veidā, uzstādot 
skaitītājus dzīvesvietā 
saskaņā ar līgumu, kas 
noslēgts ar pakalpojuma 
sniedzēju 

1) ģimene, kura audzina četrus vai 
vairāk bērnus; 
2) daudzbērnu ģimene, kurā 
vecāks viens audzina bērnus; 
3) ģimene, kura audzina bērnu ar 
invaliditāti; 
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4) ģimene, kura audzina 
aizbildnībā esošu bērnu; 
5) ģimene, kura audzina bērnu un 
vienam vai abiem vecākiem ir 
noteikta II invaliditātes grupa; 
6) persona, kurai noteikta I 
invaliditātes grupa; 
7) atsevišķi dzīvojoša persona, 
kurai noteikta II invaliditātes grupa; 
8) nestrādājoša politiski represēta 
persona, kura sasniegusi valsts 
vecuma pensijas saņemšanai 
nepieciešamo vecumu; 
9) personai, kura ir Černobiļas 
atomelektrostacijas avārijas seku 
likvidēšanas dalībnieks; 
10) atsevišķi dzīvojoša valsts 
vecuma pensijas saņemšanai 
nepieciešamo vecumu sasniegusi 
personai, kurai noteikts trūcīgas 
personas statuss saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem; 
11) valsts vecuma pensijas 
saņemšanai nepieciešamo 
vecumu sasniegusi persona, kurai 
nav likumīgo apgādnieku un kura 
saņem Sociālā dienesta biroja 
"Aprūpe mājās" sniegto aprūpes 
mājās pakalpojumu; 
12) atsevišķi dzīvojoša 80 gadu 
vecumu sasniegusi persona 

Apbedīšanas pabalsts līdz 300,00 euro Personai, kura faktiski uzņēmusies 
apbedīšanu: 
1) ja mirusi persona, kuras pēdējā 
deklarētā dzīvesvieta ir bijusi 
Liepājas pilsētas administratīvajā 
teritorijā, un par šo personu nav 
tiesību saņemt valsts apbedīšanas 
pabalstu; 
2) ja mirusi persona, kuras pēdējā 
deklarētā dzīvesvieta ir bijusi 
Liepājas pilsētas administratīvajā 
teritorijā, un par šo personu 
piešķirtā valsts apbedīšanas 
pabalsta apmērs ir mazāks par 
300,00 euro 

Vienreizējs pabalsts 
personām, kuras atbrīvotas 
no brīvības atņemšanas 
vietām 

- 64,03 euro sadzīves 
apstākļu uzlabošanai; 

- valsts nodevas apmērā 
personu apliecinoša 
dokumenta 
noformēšanai 

Persona, kura atbrīvota no 
ieslodzījuma vietas un kuras 
pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir 
Liepājas pilsētas pašvaldības 
teritorijā 

Pabalsts pilngadīgas 
personas aizgādnim 

40,00 euro mēnesī (20 
euro, ja aizgādnībā 
esoša persona dzīvo 
institūcijā vai ilgstoši 
(ilgāk par trim 
mēnešiem) atrodas 
ārstniecības iestādē) 

personai, kuru Liepājas pilsētas 
bāriņtiesa ir iecēlusi par aizgādni 
pilngadīgai personai, kurai tiesa 
ierobežojusi rīcībspēju un 
nodibinājusi aizgādnību 

Pabalsts personu apliecinoša 
dokumenta noformēšanai  

Valsts nodevas 
minimālajā apmērā par 

1) trūcīga persona; 



  

9 
 

personu apliecinoša 
dokumenta 
noformēšanu (vienu reizi 
5 gados) 

2)  krīzes situācijā, ja persona 
nespēj segt izdevumus par 
personu apliecinoša dokumenta 
izsniegšanu, un personu 
apliecinoša dokumenta neesības 
dēļ persona nevar realizēt savas 
sociālās tiesības un palielināt 
ienākumus, un personas ienākumi 
nepārsniedz normatīvajos aktos 
noteikto ienākumu līmeni 
personas atzīšanai par trūcīgu 

Pabalsts mājokļa ārējās vides 
pielāgošanai personai, kura 
pārvietojas riteņkrēslā 

līdz 15000,00 euro persona, kura pārvietojas 
riteņkrēslā 

 
2018. gadā 6 064 Liepājas iedzīvotāji jeb 8,8% saņēma pašvaldības sociālos 
pabalstus. Pašvaldības sociālo pabalstu saņēmēju skaits Liepājā kopš 2010. gada ir 
samazinājies par 46,8%. 2017. gadā Liepājā dzīvokļa pabalstu saņēma 5 966 personas 
jeb 85,4% no sociālo pabalstu saņēmēju kopskaita. Salīdzinot ar 2012. gadu, dzīvokļa 
pabalsta saņēmēju skaits Liepājā samazinājies 7 755 personām jeb 56,1%, savukārt 
salīdzinot ar 2017. gadu dzīvokļa pabalstu saņēmēju skaits samazinājies par 923 
personām jeb par 13,2%. 

 
ATTĒLS 1.1. SOCIĀLOS PABALSTUS SAŅĒMUŠO LIEPĀJAS IEDZĪVOTĀJU SKAITS UN 
SOCIĀLAJIEM PABALSTIEM IZLIETOTIE LĪDZEKĻI 2012.-2018. G. 

Avots: Labklājības ministrija 

2018. gadā Liepājā sociālo pabalstu izmaksām izlietoti 1 771 519 EUR, tai skaitā 
80 942 EUR jeb 4,6% izlietoti pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa 
nodrošināšanai izmaksai, 1 303 575 eiro jeb 73,6% izlietots dzīvokļu pabalstiem un 379 
002 EUR jeb 21,4% izlietoti citiem tiesību aktos noteiktajiem sociālajiem pabalstiem. 
Salīdzinot ar 2012. gadu, sociālo pabalstu izmaksām izlietoto līdzekļu apjoms 
samazinājies par 31,3%, bet, salīdzinot ar 2017. gadu, sociālo pabalstu izmaksām 
izlietoto līdzekļu apjoms samazinājies par 6,5%. 
 
Vidējais sociālās palīdzības pabalsta apmērs vienam pabalsta saņēmējam pieaudzis 
no 187 EUR 2012. gadā līdz 292 EUR 2018. gadā.  

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sociālo pabalstu saņēmušo skaits 13819 11769 7892 7779 7439 6987 6064

Izlietotie līdzekļi uz 1 sociālā
pabalsta saņēmēju (EUR)

187 193 272 270 265 271 292
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ATTĒLS 1.2. PAŠVALDĪBU SOCIĀLO PABALSTU IZMAKSAI IZLIETOTIE FINANŠU LĪDZEKĻI 
(EUR UZ 1 SOCIĀLO PABALSTU SAŅĒMĒJU) 2012.-2018. G. 

Avots: Labklājības ministrija 

Salīdzinot 9 lielākās republikas nozīmes pilsētas, Liepājā 2018. gadā ir bijis piektais 
augstākais izmaksātā pabalsta apmērs uz vienu sociālā pabalsts saņēmēju 292 EUR 
(attēls 1.2.). 
 

Sociālais dienests savā darbībā sadarbojas ar šādām valsts un pašvaldības iestādēm: 

- Ministrijām; 

- Plānošanas reģioniem; 

- Citu pašvaldību Sociālajiem dienestiem;  

- Bāriņtiesām,  

- Izglītības pārvaldi un izglītības iestādēm; 

- Valsts un pašvaldības policiju; 

- Tiesām; 

- Ārstniecības iestādēm un ārstniecības personām; 

- Valsts probācijas dienestu; 

- Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju; 

- Tiesībsarga biroju u.c. 
 
Sociālā dienesta sadarbības partneri – sociālajā jomā darbojošās nevalstiskās 
organizācijas Liepājā: 

- Nodibinājums Fonds„ Agape”, Bāriņu ielā 11, Liepājā; 

-  Pestīšanas armijas Liepājas korpuss,Rīgas ielā 26, Liepājā, 

- Biedrība „Vienība”, Lazeretes ielā 7, Liepājā, 

- “Bahti Joga” Liepājas draudze, Mucenieku ielā 3a, Liepājā; 

- Liepājas baptistu Ciānas draudze, Lāčplēša ielā 62, Liepājā; 

- Biedrība “House of Hope”, Rīgas ielā 67, Liepājā, 

- Centrs bērniem “Cerību bāka” , Metalurga ielā 13,Liepājā; 

- Biedrības “Cerība bērniem” Karostas dienas centrs, Neatkarības rotas ielā 11, 
Liepājā, 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Latvija 225 206 211 206 216 230 241

Rīga 390 403 407 416 509 608 645

Daugavpils 228 220 228 217 217 244 223

Jelgava 224 196 175 157 244 282 313

Jēkabpils 307 212 214 221 253 286 303

Jūrmala 279 289 254 302 357 398 408

Liepāja 187 193 272 270 265 271 292

Rēzekne 263 225 224 244 281 280 231

Valmiera 196 162 161 146 168 288 282

Ventspils 131 116 106 103 101 97 93

Pašvaldību sociālo pabalstu izmaksai izlietotie finanšu līdzekļi (EUR uz 1 sociālo 
pabalstu saņēmēju)    
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- Latvijas Nedzirdīgo Savienības Liepājas Reģionālā biedrība, 1905.gada 35, 
Liepājā, 

- Liepājas Neredzīgo biedrība, Ganību ielā 197/205, Liepājā, 

- Sabiedriskā labuma organizācija “Liepājas Diabētu biedrība”, Klaipēdas ielā 
96A, Liepāja, 

- Biedrība “Cerība.Ticība.Mīlestība”, Klaipēdas ielā 94, Liepājā,  

- Daudzbērnu ģimeņu biedrība “Dēkla” Klaipēdas ielā 96A,Liepājā, 

- Biedrība “Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība” Liepājas 
nodaļa, Klaipēdas iela 96A, 

- Biedrība”Liepājas Diakonijas centrs”, K.Valdemāra 7, Liepājā. 

1.1.2. SOCIĀLĀ INFRASTRUKTŪRA UN CILVĒKRESURSU 
PIESAISTE/ATTĪSTĪBA  

Atbilstoši 1.1.1. sadaļā minētajām funkcijām un, lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu 
pieejamību, pašvaldībā darbojas un sociālos pakalpojumus sniedz  šādi sociālo 
pakalpojumu sniedzēji: 
 
TABULA 1.6. Sociālā dienesta sociālās institūcijas (sociālo pakalpojumu 
sniedzēji) 

 
Pakalpojuma sniedzējs 

 
Pakalpojuma veids 

Sociālais dienests Sociālā palīdzība, sociālie pakalpojumi, 
sociālais darbs 

Sociālā dienesta Bērnunams Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojums institūcijā 
bērniem 

Nakts patversme Sociāls pakalpojums personai bez noteiktas 
dzīvesvietas, kas nodrošina personai 
naktsmītni, vismaz vienu ēdienreizi diennaktī 
un personīgās higiēnas iespējas 

Dienas centrs personām ar garīgās 
attīstības traucējumiem 

Nodrošina sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo 
prasmju attīstīšanu, izglītošanu, brīvā 
laika pavadīšanu dienas laikā personām 
ar garīgās attīstības traucējumiem  

Atkarību profilakses centrs Palīdz personām atzīt, atrisināt vai 
mazināt problēmas, kas saistītas ar 
atkarību izraisošo vielu un atkarību 
izraisošo procesu lietošanu 

Birojs “Aprūpe mājās” Aprūpes mājās pakalpojums 

Grupu dzīvokļi Nodrošina mājokli un atbalstu sociālo 
problēmu risināšanā personām ar garīga 
rakstura traucējumiem 

 
Bez tam pašvaldībā darbojas sociālo pakalpojumu sniedzēji, kuru sniegtie pakalpojumi 
tiek iepirkti un nodrošināti Liepājas iedzīvotājiem par pašvaldības, valsts budžeta un 
ESF fonda līdzekļiem: 
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TABULA 1.7. CITI SOCIĀLO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI PAŠVALDĪBĀ 

 
Pakalpojuma sniedzējs 

 
Pakalpojuma veids 

Nodibinājums “Sociālā atbalsta un 
integrācijas fonds” 

Atbalsta pakalpojumi aužuģimenēm 

Ģimenes asistenta pakalpojums 

Agrīnās intervences pakalpojums 

SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” Īslaicīgā sociālā aprūpe ārstniecības 
iestādē (sociālās gultas) AS “Veselības centru apvienība” 

Liepājas Neredzīgo biedrība Sociālās rehabilitācijas pakalpojums 
lauku vidē 

Biedrība “Dižvanagi” Atelpas brīža pakalpojums bērniem 

Latvijas Portidžas mācībsistēmas 
asociācija 

Portidžas mācībsistēmas pakalpojums 
bērniem un viņu vecākiem 

Centrs MARTA Liepājas filiāle Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 
vardarbībā cietušām pilngadīgām 
personām 

 
TABULA 1.8. CITI SOCIĀLO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI LIEPĀJAS 
IEDZĪVOTĀJIEM ĀRPUS LIEPĀJAS 

 
Pakalpojuma sniedzējs 

Pakalpojuma veids 

SIA “Priekules slimnīca” Īslaicīgā sociālā aprūpe ārstniecības 
iestādē (sociālās gultas) 

SIA “Pansionāts Rokaiži” Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojums institūcijā 
pilngadīgām personām (pansionāts) 

Skrundas novada pašvaldība (aprūpes 
nams “Valtaiķi”) 

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” 
(aprūpes centrs “Landze”) 

Nodibinājums “Fonds “Cilvēks 
Cilvēkam””  

Biedrība “Latvijas SOS Bērnu ciematu 
asociācija” (Valmierā) 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojums institūcijā 
bērniem 

Dobeles novada Sociālo pakalpojumu 
centra Atbalsta centrs ģimenēm. 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums no 
prettiesiskām darbībām cietušiem 
bērniem un viņu likumīgajiem 
pārstāvjiem; 
Sociālās rehabilitācijas pakalpojums no 
vardarbības cietušām pilngadīgām 
personām 

Nodibinājums “Talsu novada krīžu 
centrs” 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums no 
prettiesiskām darbībām cietušiem 
bērniem un viņu likumīgajiem 
pārstāvjiem; 
Sociālās rehabilitācijas pakalpojums no 
vardarbības cietušām pilngadīgām 
personām 

Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem 
“Paspārne” (Ventspilī) 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums no 
prettiesiskām darbībām cietušiem 
bērniem un viņu likumīgajiem 
pārstāvjiem; 
Sociālās rehabilitācijas pakalpojums no 
vardarbības cietušām pilngadīgām 
personām. 
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Zantes ģimenes krīzes centrs Sociālās rehabilitācijas pakalpojums no 
prettiesiskām darbībām cietušiem 
bērniem un viņu likumīgajiem 
pārstāvjiem; 
Sociālās rehabilitācijas pakalpojums no 
vardarbības cietušām pilngadīgām 
personām 

 VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža” (Jelgava) Sociālās rehabilitācijas pakalpojums no 
psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem; 
Sociālās rehabilitācijas pakalpojums no 
psihoaktīvām vielām atkarīgām 
pilngadīgām personām; 
Pusaudžu narkoloģiskā motivācijas 
programma 

 
Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2018.gada 15.marta lēmumu Nr.80 “Par 
Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu 2017.-2020.gadam” 
un  2018.gada 5.oktobrī Sociālo pakalpojumu padomē apstiprināto “Kurzemes 
plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu 2017.-2020.gadam” projektā Liepājas 
pilsētā plānots izveidot un aprīkot šādus infrastruktūras objektus, kuros paredzēts 
sniegt sociālos pakalpojumus: 

- Jauniešu māja (dzīvoklis 214 m2 platībā)  12 bērniem vecumā no 15-18 
gadiem un personālam, nodrošinot pilnīgu vides pieejamību; 

- Grupu dzīvokļus ar atbalstu aprūpē dzīvošanai  16 pilngadīgām personām (2 
personas dzīvoklī) ar garīga rakstura traucējumiem, nodrošinot pilnīgu vides 
pieejamību; 

-  specializētās darbnīcas 18 personām ar garīga rakstura traucējumiem, 
nodrošināta vides pieejamību; 

- Divas dzīvojamās ēkas ar teritorijas labiekārtojumu un vides pieejamību,  
nodrošinot ārpusģimenes aprūpē esošiem 16 bērniem ģimeniskai videi pietuvinātu 
pakalpojumu. 
 
Viens no svarīgākajiem faktoriem kvalitatīvu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai 
iedzīvotājiem ir sociālajā jomā strādājošie speciālisti jeb cilvēkresursi – to kvalifikācija 
un atbilstošs skaits. 
 
Sociālajā dienestā un tā sociālajās institūcijās strādājošo skaits uz 2020.gada 1.janvāri 
bija ir 239, no tiem sociālā darba speciālistu skaits 83, t.i.: 54 sociālie darbinieki, 21 
sociālās palīdzības organizators, 4 sociālie aprūpētāji, 4 sociālie rehabilitētāji. 
 
Pēdējo gadu laikā darbu Sociālā dienestā ir uzteikuši salīdzinoši liels skaits sociālā 
darba speciālistu: 2017.gadā – 12 darbinieki, 2018.gadā – 15 darbinieki, 2019.gadā – 
7 darbinieki. Iemesli aiziešanai: profesionālā izdegšana, zemais atalgojums, darba 
piedāvājums ar lielāku atalgojumu, jo darbs Sociālajā dienestā ir saistīts ar 
paaugstinātu emocionālo slodzi, risinot klientu sociālās problēmas, darbs ar klientiem 
ar garīga rakstura traucējumiem, bērni ar uzvedības un veselības problēmām 
bērnunamā, u.c. faktori. 
 
Sociālā dienesta personālā ir daudz darbinieku pirmspensijas vecumā, bet jaunie 
speciālisti darbu Sociālajā dienestā neizvēlas. Pēc Liepājas Universitātes sniegtās 
informācijas 2018.gadā sociālā darbinieka kvalifikāciju ieguva 15 studenti, 2019. gadā 
– 25 studenti. Studiju programmā “Sociālais darbinieks” studē studenti no visa 
Kurzemes reģiona  un pēc  studiju beigām strādā arī citās pilsētās un novados. 
Sociālajā dienestā 2019.gadā sociālā darbinieka darbam ar ģimeni un bērniem amatā 
ir uzsāka tikai viena 2019.gada Liepājas Universitātes absolvente. 
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Darbinieku motivācijai papildus tiek nodrošinātas šādas sociālās garantijas: veselības 
apdrošināšanas polise, apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem īpašam riskam 
pakļautajos amatos, papildatvaļinājums līdz 5 darba dienām gadā, atvaļinājuma 
pabalsts 50% apmērā no mēnešalgas, aizejot ikgadējā atvaļinājumā, u.c. 
 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums nosaka, lai nodrošinātu iedzīvotāju 
vajadzību profesionālu izvērtēšanu un kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības sniegšanu, katrā pašvaldībā jābūt vismaz vienam sociālā darba speciālistam 
uz katriem tūkstoš iedzīvotājiem (10.panta pirmā daļa). 
Tiesības veikt sociālo darbu ir personām, kas ieguvušas otrā līmeņa profesionālo 
augstāko vai akadēmisko izglītību sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā 
(41.pants). 
 
Tiesības sniegt sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un sociālo 
palīdzību ir personām, kas ieguvušas pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību 
sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas vai sociālās palīdzības sniegšanas jomā vai 
profesionālo vidējo izglītību sociālās aprūpes jomā (pēc tādas profesionālās 
vidusskolas vai citas izglītības iestādes beigšanas, kura īsteno profesionālās vidējās 
izglītības programmas (42.pants). 
 
Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām Sociālais dienests ik gadu nodrošina regulāru 
profesionālās kompetences pilnveidi sociālā darba speciālistiem un citiem 
speciālistiem atbilstoši nepieciešamībai. 

1.1.3. VIDES, DARBA TIRGUS UN PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBA  

Lai apskatītu vides, darba tirgus un pakalpojumu pieejamību, nepieciešams analizēt 

bezdarba, atalgojuma un citus rādītājus Liepājas pilsētā.  

 
 
Saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras sniegtajiem datiem bezdarba līmenis 
Liepājā un Latvijā ir nemainīgi mazinājies kopš 2013.gada. Ja Latvijā vidējais bezdarba 
līmenis 2013.gadā bija 7,3%, tad 2018.gadā tas bija vairs tikai 5%. Savukārt bezdarba 
līmenis Liepāja ir samazinājies no 10,5% 2013.gadā līdz 6% 2018.gadā. Pozitīvā 
bezdarba līmeņa samazināšanās ļauj analizēt datus par Liepājā esošajiem 
bezdarbniekiem. 
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Analizējot Nodarbinātības valsts aģentūras un Centrālās statistikas pārvaldes sniegtos 
datus par Liepājā reģistrētajiem bezdarbniekiem redzams, ka, ja 2013.gadā uz katriem 
1000 iedzīvotājiem bija 65,289 reģistrētie bezdarbnieki, tad 2018.gadā uz katriem 1000 
iedzīvotājiem bija tikai 35,898 bezdarbnieku. Tādejādi bezdarbnieku skaits uz katriem 
1000 iedzīvotājiem ir samazinājies gandrīz 2 reizes, tomēr jāņem vērā fakts, ka arī 
pilsētas iedzīvotāju skaits šajā periodā ir samazinājies no 71926 iedzīvotājiem 2013. 
gadā līdz 68945 iedzīvotājiem 2018.gadā.  
 
Bezdarba līmenis un bezdarbnieku skaits nav apskatāms bez atalgojuma līmeņa un 
vidējās algas analīzes pilsētā. 

 
 
Kā informē Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Statistikas daļa, vidējā alga 
apskatāmajā periodā ir nemitīgi pieaugusi, no 566,30 euro 2013.gadā līdz 775,95 euro 
2018.gadā. 
 
Bez sabiedrības novecošanās pēdējo gadu laikā aktuāla problēma ir personu ar 
invaliditāti skaita palielināšanas visā valstī, tostarp arī Liepājā. 
 
Liepājā 2019.gadā bija 338 bērni ar invaliditāti vecumā no 0-18 gadiem. 2018. gada 
beigās Liepājā bija 5838 pieaugušas personas ar invaliditāti, zemāk attēlā redzams to 
sadalījums pa invaliditātes grupām. 
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Informācijas avots: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Statistikas daļa 

 
Neskatoties uz plašo sociālo pakalpojumu piedāvājumu, Liepājas pilsētā nav izveidota 
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija (pansionāts) pensijas 
vecuma personām un personām ar funkcionāliem traucējumiem, ja nepieciešamais 
pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu. Pakalpojums tiek pirkts no citām 
pašvaldībām.  

1.1.4. BĒRNU UN ĢIMENES POLITIKA 

Ņemot vērā nepieciešamību uzlabot demogrāfisko situāciju Liepājā, viens no 
būtiskākajiem faktoriem ir pašvaldības nodrošinātais atbalsts ģimenēm ar bērniem: 
 

▪ Atbalsts daudzbērnu ģimenēm (ēdināšanas maksas atvieglojumi izglītības 
iestādēs, ārpus kārtas uzņemšana bērnudārzā u.c. atlaides izglītības iestādēs, 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi, braukšanas maksas atvieglojumi 
pilsētas sabiedriskajā transportā u.c. pabalsti atbalsts); 

▪ Sociālais atbalsts bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem 
bērniem dzīves grūtībās (ārpusģimenes aprūpes nodrošināšana 
(audžuģimēnē, aizbildnībā, ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas 
institūcijā (bērnunamā); enev pietiekami nodrošināta bērnu aprūpe, uzraudzība 
un audzināšana; 

▪ sociālie pakalpojumi un materiālais atbalsts ģimenēm ar bērniem (sociālā 
palīdzība un citi materiālā atbalsta veidi, t.sk., bērna piedzimšanas pabalsts; 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, t.sk., sociālā darba pakalpojums, u.c.); 

▪ Bērnu invalīdu sociālā rehabilitācija (sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
sniedzēju rēķinu apmaksa, nepārsniedzot 300 EUR kalendārajā gadā). 

 
Papildus pašvaldības nodrošinātajiem pakalpojumiem, iedzīvotājiem pieejama arī 
valsts veidota atbalsta programma daudzbērnu ģimenēm “3+ Ģimenes karte”, kuras 
īpašniekiem ir iespēja saņemt atlaides, izmantojot pakalpojumus vai iegādājoties 
preces Latvijā). 
 
Bērna audzināšanā būtiska ietekme ir videi, kurā tas aug, kas māca attieksmi pret 
apkārtējiem cilvēkiem, apgūt kultūras mantojumu un ļaut bērnam attīstīties saskaņā ar 
viņu individuālajām vajadzībām un vēlmēm. Svarīgi nodrošināt, lai apkārtējā vide būtu 
maksimāli droša bērnam. Joprojām ievērojams skaits bērnu cieš no dažādām traumām, 
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kuru cēlonis bieži vien ir bērniem nedroša vide, kā arī vecāku atbildības un uzmanības 
trūkums.  
 
Atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 66.pantam  pašvaldība izstrādā un īsteno 
bērna tiesību aizsardzības programmu pilsētas administratīvajā teritorijā, kā arī veic 
citus pasākumus bērna tiesību nodrošināšanā.  

1.2. SOCIĀLĀS AIZSARDZĪBAS NOZARES SNIEGUMU 
RAKSTUROJOŠIE KVANTITATĪVIE RĀDĪTĀJI 

1.2.1. DEMOGRĀFIJA 

Teritorijas iedzīvotāju skaita izmaiņas ir uzskatāms rādītājs cilvēku apmierinātības ar 
teritorijas dzīves apstākļiem, kur sociālās aizsardzības pakalpojumu pieejamībai un 
kvalitātei ir vērā ņemama ietekme, novērtēšanai. 
 
2018.gadā Liepājā dzīvoja 68 945 iedzīvotāji, vidējais iedzīvotāji vecums Liepājā bija 
42 gadi, demogrāfiskā slodze - 690 bērni, pusaudži un pensionāri uz 1000 
iedzīvotājiem. Iedzīvotāju skaits laika posmā no 2012.-2018. gadam turpināja 
samazināties vidēji par 750 iedzīvotājiem gadā.  
 
Zemāk Attēlā 1.3. atspoguļotas iedzīvotāju kopskaita izmaiņas Liepājā laika posmā no 
2012.-2018. gadam. 
 

 
ATTĒLS 1.3. LIEPĀJAS IEDZĪVOTĀJU SKAITS UN TĀ IZMAIŅAS LAIKA POSMĀ NO 2012.-
2018. GADAM 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

Attēlā 1.3. novērojamās iedzīvotāju skaita izmaiņas ietekmēja gan negatīvs dabiskais 
pieaugums, gan arī negatīvs mehāniskais pieaugums (migrācija). Jāpiebilst, ka 
iedzīvotāju aizbraukšanas tendence no Liepājas pakāpeniski samazinās, un 2018. 
gadā pirmo reizi daudzu gadu laikā tika sasniegts pozitīvs migrācijas saldo. Labvēlīgas 
migrācijas tendences arvien būtiskāk kompensē negatīvo dabisko pieaugumu, līdz ar 
to kopējā iedzīvotāju skaita samazināšanās tendence 2017. un 2018. gadā ir būtiski 
samazinājusies. 

 
Plānojot sociālās aizsardzības jomas un pilsētas attīstību ilgtermiņa perspektīvā ir 
svarīgs arī iedzīvotāju sadalījums pa vecuma grupām (skat. attēlu 1.4. zemāk). 
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ATTĒLS 1.4. LIEPĀJAS IEDZĪVOTĀJU SADALĪJUMS PA VECUMA GRUPĀM 2018. GADĀ 

Avots: Centrālā statistikas pārvalde 

2018.gadā lielākais skaits iedzīvotāju ir vecumā no 26-56 gadiem, nākošā lielākā grupa 
ir vecumā virs 65 gadiem. Lai gan trešā lielākā vecuma grupa ir 8-18 gadi (8432 cilvēki), 
kopumā vērojama sabiedrības pakāpeniska novecošanās. 
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