
Viljaka piirkond 



• Pärast Läti administratiiv-territoriaalset 
reformi  1. juulil 2009. aastal moodustati 
Viljaka piirkond. See ühendas Viljaka linna 
ja kuus lähemat valda: Kupravas, Mednevas, 
Susāju Šķilbānu, Vecumu ja Žīguru 



• Viljaka piirkonna üldpindala on 638.79 км2. 
Selles piirkonnas elab 5701 inimest (seisuga 
01.02.2015) 

Viljaka  1439, 

Kuprava 425,  

Medneva 707,  

Susājos 670,  

Šķilbeni 1160,  

Vecumos 573,  

Žīguri 727,  
Elanikkonna tihedus on 10,1 inimest / км2. 



 

Viljaka piirkond asub Läti idaosas. Idas on 
66,6 km piiri Vene Föderatsiooniga, lõunas 
on piir kõige väiksema Läti piirkonnaga - 
Baltinavaga, läänes Balvi piirkonnaga ning 
põhjas Aluksne piirkonnaga. Viljaka 
piirkonnast algab Euroopa Liit. 



Viljaka piirkonna sotsiaalosakond on loodud 
Viljaka volikogu otsusega 27.08.2009 



 
• Sotsiaalosakonna põhiline ülesanne on 

tagada elanikkonna sotsiaalsed 
vajadused, kvaliteetsed sotsiaalteenused 
ja sotsiaalne abi isikutele, kellel on 
selleks õigus ja kes on kantud piirkonna 
püsielanike registrisse. 



Sotsiaalosakond on orienteeritud 
sotsiaalselt vähemkaitstud inimestele: 
lastega peredele, kes on  ebasoodsates ja 
vaestes tingimustes, puuetega lastele ja  
täiskasvanutele, eakatele, aga ka kõigile 
teistele piirkonna inimestele, kes vajavad 
sotsiaal-psühholoogilist tuge. 



 

Sotsiaalosakonnas töötab 8 
sotsiaaltöötajat. Nende hulgas on 2 
sotsiaalabi korraldajat ja üks 
sotsiaaltöötaja, kes tegeleb lastega 
peredega. 



 

Sotsiaalabi osutatakse Viljaka sotsiaalabi 
keskuse ja Šķilbānu sotsiaalmaja kaudu 



 
Viljaka sotsiaalkeskus on munitsipaalasutus. 
Keskuses asub ka hooldekodu. See keskus 
asub Latgale põhjaosas endises Viljaka haigla 
hoones, mis on ehtitatud 1890. aastal 
Marienhauseni mõisa perenaise – Аnna Lippe-
Lipski eestvõttel. Hooldekodu lähedal asub 
ka Viljaka katoliku kirik. 



• Tegevuse põhiliseks suunaks on pikaajaline 
sotsiaalabi ja -rehabilitatsioon sügava ja 
raske puudega isikutele vanuses 18 aastat 
kuni pensionieani ja neile pakutakse alalist 
või ajutist elamist. 

• Klientidele tagatakse voodikoht koos 
voodipesuga, toitlustamine (sõltuvalt 
vanusest ja tervislikust olukorrast), 
tervishoiuteenused, päevane hooldus ja 
rehabilitatsioon. Klientidele tagatakse 
ravimid, hügieenitarbed ja tehnilised 
abivahendid. 

 



∙ Šķilbēnu sotsiaalmaja on Viljaka piirkonna 
volikogu asutus, mis võimaldab pikaajalist 
sotsiaalabi täiskasvanutele. 

 
∙ Teenuseid osutatakse sügava ja raske 

puudega isikutele vanuses 18 aastat kuni 
pensionieani, kellel on piiratud füüsiline 
võimekus ja kellel on raske enda eest 
hoolitseda. 



 
 
 
• Šķilbēnu sotsiaalmaja tagab täieliku hoolduse inimestele, kes 

vanuse või terviseprobleemide tõttu ei suuda enda eest 
hoolitseda.  

• Isikule tagatakse eluase, kus on olemas hädavajalik inventar; 
• Isikule tagatakse riided, jalatsid, hügieenitarbed, ravimid, 

aga samuti ka toit; 
• Korraldatakse kultuuriüritusi, samuti tagatakse vastavalt 

isiklikele soovidele hingeline abi sõltuvalt inimese 
religioossest kuuluvusest; 

• Vajadusel organiseeritakse abi ka inimese teiste 
sotsiaalsete probleemide lahendamiseks. 

• Sotsiaalmaja teenuseid võivad saada ka inimesed teistest 
omavalitsustest, kui on vabu kohti ja kohalik omavalitsus 
tasub oma inimeste kasutatud teenuste eest. 



 
 
• 2014 aastal käivitati 2 uut sotsiaalteenust: 
• Riigieelarvest tasustatav sotsiaalse 

rehabilitatsiooni teenus vägivalla all 
kannatanutele. Teenust on osutatud ühele 
inimesele; 

• Tugiisiku teenust on kasutanud 12 puudega 
inimest. 

• 12 tugiisiku kasutamiseks ja nende poolt 
abi tagamiseks kulus  7278 eurot. 

 



• Invaspordi ja rehabilitatsiooni klubi 
"Medneva" 

• On loodud selleks, et pakkuda igas vanuses 
erivajadusega inimestele, nende vanematele ja 
sõpradele võimalust vastavalt oma võimetele ja 
soovidele tegelda spordiga, et tugevdada ja 
parandada oma tervist; 

• Eesmärgiks on korraldada rahvale sotsiaal-
psühholoogilist ja füüsilist rehabilitatsiooni; 

• Eesmärgiks on ka erivajadustega inimeste 
õiguste ja huvide kaitse tagamine. 



 

LEADER programmi toel on spordiklubi 
hoone renoveeritud eesmärgiga 
laiendada pakutavate teenuste 
spektrit. 



 

• Pensionäride sotsiaalmajanduslike huvide 
esindamine ja kaitsmine; 

• Abiandmise organisatsioon pensionäridele; 
• Osalemise võimaldamine sobivatel töödel, 

kultuuri-, spordi- ja teistel üritustel, mis 
pakuvad pensionäridele huvi. 

Viljaka linna pensionäride 
ühing 



Heategevuslik ühing 

"Gaismas stars“ 

• Heategevus, sealhulgas abivajavate inimeste 
omakasupüüdmatu abistamine.  

• Laste toetamine lastekodudes ja internaat-
koolides, puuetega ja kodutute laste toetamine.  

• Kodutute ja teiste isikute toetamine, kes vajavad 
materiaalset, meditsiinilist, psühholoogilist, 
sotsiaalset või mingit muud abi. 


