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2017.gadā valsts būs 
sasniegusi 2007.gada 
labklājības līmeni

pašvaldības tērē lielus 
līdzekĜus, lai mazinātu 
nabadzības sekas



pabalsti veido 
lielāko daĜu no 
pašvaldību sociālā
budžeta 
izdevumiem



sociālais pakalpojums

ilgtermi Ħā
efekt īvāks 
par pabalstu



programmas fokuss



plānošanas 
dokuments



izstr ādes process   
2010.gada 25.janvāris – 30 jūnijs

(1) Sociālo dienestu vadītāju 10 
semināri dažādās Latgales 
pašvaldībās (reăionālā darba 
grupa)

(2) Klientu (mērėa grupu) 20 semināri 
vajadzību noskaidrošanai, 
pakalpojumu vērtēšanai

(3) Sociālo dienestu vadītāju aptauja

(4) Valsts, pašvaldību, NVO sociālo 
pakalpojumu sniedzēju intervijas 
(25)

(5) Sadarbības partneru – valsts 
iestāžu (NVA, slimnīcu, u.c.) 
intervijas

(6) Sociālo komiteju deputātu aptauja
(7) Sabiedriskās apspriešanas 10 

sanāksmes



21 pašvald ību soci ālo dienestu vad ītāji
tiekas reizi ned ēĜā



eksperti - Santa Anc āne, 
Valent īna Poik āne, 

Juris Osis, Aadne Asland, 
TaĦa Lāce, Una Bur ăe, 

Tālis Tisenkopfs



process

iesaistošs un aktivizējošs – līdzdalības plānošanas  
metodes

40+  plānošanas un praktiskie semināri

20+ mērėa grupu semināri
40+ intervijas
aptaujas, tikšanās, 

Sabiedriskā apspriešana 
sarunas, sarunas, sarunas

radoša jaunu risinājumu meklējošs, domājošs 
ārpus



labās lietas
pirmo reizi reăiona sociālie darbinieki kopā
reăiona izcilie piemēri
pieredzes apmaiĦa, sava veida “supervīzija”, veidojas 

komanda

jēgpilna un patiesa programma
būs finansējums - 2. kārtas finansējuma sadales 

mehānismi un principi



kopā esam sp ēks = 
Latgales pl ānošanas re ăions + Grupa93 + 

programma + soci ālie darbinieki + pašvald ības



programmas mērėa grupas :

- cilvēki ar invalidit āti (22,5 tūkst), 

- ăimenes ar bērniem (6,3 tūkst.), 

- vecie cilvēki (75 tūkst.),

- cilvēki ar atkar ību problēmām,

- bērni un jaunieši (54 tūkst.), 

- bezdarbnieki (36 tūkst.),

- citas sociālās atstumtības 

riskam pakĜautās iedzīvotāju 

grupas (personas, kas atgriezušās 

no ieslodzījuma vietām, 

bezpajumtnieki, u.c.)



esošie institucion ālie 
soci ālie pakalpojumi 

un 

instit ūcijām alternat īvie
soci ālie pakalpojumi

IZVIETOJUMS



faktori

sociālo pakalpojumu sniegšana:

• pašvaldību ATR (no 134 uz 
21 pašvaldību)

• sociālo darbinieku slodze / 
entuziasms

• politiėu un sabiedrības 
nezināšana



faktori

Latgales reģiona specifika:

• ekonomiskā atpalicība, 
nabadzība

• krievu valodā runājošo 
cilvēku īpatsvars,

• tukša pierobeža 
• lieli fiziskie attālumi



SOCIĀLĀ IEKěAUŠANĀS, starpinstitucionālā sadarbība  un SKAT ĪJUMA 
PAPLAŠINĀŠANA sociālā atbalsta piedāvāšanā

DROŠĪBAS SAJ ŪTA par pamata vajadzību apmierināšanu un atbalstu krīzes 
situācijā

LATGALES SITU ĀCIJAI ATBILSTOŠI paĦēmieni sociālo PAKALPOJUMU 
SASNIEDZAM ĪBAI

SOCIĀLO DARBINIEKU profesionalitāte un AIZSARDZ ĪBA
Sociālo pakalpojumu institucionālais ietvars: 

1) PAKALPOJUMU MINIMUMS - katrā pašvaldībā;
2) SPECIALIZĒTIE PAKALPOJUMI ar profesionāliem un augsti kvalificētiem

speciālistiem un starpprofesionāĜu komandām - pilsētās un katrā novadā
atbilstoši novada specializācijai darbā uz kādu klientu grupu(-ām)

Sociālās aprūpes pakalpojumi, maksimāli PIETUVINĀTI DABISKIEM 
APSTĀKěIEM, MĀJĀM

Mazāk birokrātijas, vairāk profesionālas palīdzības, e-pārvalde
Sabiedrības līdzdalība, sadarbība. Sociāli iek Ĝaujoša publisk ā informat īvā

telpa

vīzija 2030



riski
ilgtsp ēja
jaunas idejas – vai esam 

pietiekoši “traki”?
sadarb ības meh ānismi



alternatīva A

visas pašvald ības dara visu

• trūkst speciālistu
• neefektīvi
• trūkst līdzekĜu
• pašvaldības konkurē savā

starpā



alternatīva B

pakalpojumus att īsta 
pils ētas

• savstarpējie norēėini
• attālinās no pakalpojumu 

saĦēmēja



• pilsētas attīsta visu

• katra pašvaldība
padzi Ĝināti strādā ar kādu 
klientu grupu(- ām), 
balstoties uz esošām 
iestādēm. Savstarpēji 
sadarbojas

• pakalpojumu minimums
katrā pašvaldībā

alternatīva C - īstā vīzija 2030



virsm ērėis – soci ālā droš ība un dzīves kvalit āte
strat ēăiskie m ērėi:



stratēģiskais mērķis “Pakalpojumu pieejamība”

risina:
– fiziskos att ālumus
– informat īvās barjeras
– neērtu vidi
– speci ālistu nepietiekam ību

• minim ālais pakalpojumu apjoms + specializ ētie 
pakalpojumi

• mobil ās brig ādes
• īsziĦas, IT
• reăiona koordin ējoš ā loma
• sadarb ības t īklojums



stratēģiskais mērķis “Sociālie darbinieki”

• soci ālā darba speci ālistu, apr ūpētāju kvalifik ācija
• darbinieku soci ālā, vesel ības aizsardz ība, 
• profesijas PRESTIŽS
• iest āžu infrastrukt ūra
• datu apmai Ħa ar valsts IS
• soci ālās jomas ekspertu konkur ētsp ēja - PROJEKTU 

darb ība



pakalpojumu sniedz ēju 
partner ības

• valsts
• pašvald ības
• NVO
• tuvinieki 



stratēģiskais mērķis “Pamata vajadzības”

risina:
– pakalpojumu nodrošin ājumu Latgales situ ācij ā - vismaz 

pamatvajadz ību apmierin āšanu (pārtika, mājoklis, apăērbs, izglītība, 
veselības aprūpe)

• pakalpojumi m ērėa grup ām
• soci ālās rehabilit ācijas pakalpojumi un alternat īvās 

aprūpes pakalpojumi
• jaunas pakalpojumu formas (aprūpes saimniecības, 

pansijas, viesăimenes, u.c.)



sociālie 
pakalpojumi
cilv ēkiem ar 
invalidit āti



sociālie 
pakalpojumi
ăimenēm ar 
bērniem



sociālie 
pakalpojumi
bērniem un 
jauniešiem



sociālie 
pakalpojumi
veciem 
cilv ēkiem



sociālie 
pakalpojumi
bezdarbniekiem



sociālie pakalpojumi
cilv ēkiem ar 
atkar ību 
probl ēmām 

un cit ām sociālās 
atstumtības riskam 
pakĜautajām 
iedzīvotāju grupām 
(bezpajumtniekiem, 
bijušajiem cietumniekiem)



uzraudz ības sist ēma

Ko un cik labi darām?
Vai kādam ir labāk?
Kā jūtas saĦēmējs?
Cik daudz tas maksāja?

ikgad ējais zi Ħojums
nov ērtējums reizi 3 gados

reăionālais koordinators



turpm ākie izaicin ājumi

alternatīvo pakalpojumu attīstīšana

projektu kapacitāte (cerība uz NVO sektoru)

partnerības – NVO, pašvaldība, privātie, brīvprātīgie

sociālo dienestu spēku “paš-apzināšanās”

starpinstitucionālā sadarbība 
vai esam gatavi valsts līmenī mainīt politiku? 
sociālās nodarbinātības programmas
diskusijas ar ZM, RAPLM, Latvenergo, Latvijas Pasts, u.c. par 

kopējām programmām, gan ar nozaru, gan sociāliem mērėiem



Latgales pl ānošanas re ăiona loma

informatīvais resurss sadarbībā ar sociālajiem dienestiem 
sociālo pakalpojumu datu bāze
projektu datu bāze
sadarbības partneru datu bāze
sociālā darba metodikas

reăionālais koordinators, 
programmas uzraudzība


