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RRēēzeknes pilszeknes pilsēētas domes Socitas domes Sociāāllāās aprs aprūūpes ppes pāārvaldes vadrvaldes vadīīttāājaja



RRēēzeknezekne --

republikas nozīmes pilsēta un 
vienlaicīgi Rēzeknes administratīvā
rajona centrs. Tā atrodas Latvijas 
austrumos – Latgales centrā, divu 
starptautisku transporta maăistrāĜu 
Sanktpēterburga-Varšava un Rīga-
Maskava  krustojumā. Rēzeknes 
izdevīgais ăeogrāfiskais novietojums 
un funkcionalitāte nosaka pilsētas 
reăionālo un valstisko nozīmi.



RRēēzeknes pilszeknes pils ēēttāā

ir 35 526 iedzīvotāji (CSP 
01.01.2009. dati) Pilsētas 
platība ir 1748 ha, tajā skaitā
apbūvētās zemes 1211 ha, 
zaĜie apstādījumi un meži 
214 ha, lauksaimnieciskās 
zemes 232 ha, ūdeĦi 74 ha, 
citas zemes 17 ha un 
rūpnieciskā zona 250 ha.



RRēēzeknes pilszeknes pils ēētas tas 
papaššvaldvald īības budbas bud žžetsets
� Budžeta (pamatbudžeta un speciālā budžeta) ieĦēmumu 

kopējais apjoms 2010. gadā ir 27,3 milj. latu, kas ir par 
6,2 milj. latu vairāk nekā 2009.gadā.

� Budžeta izdevumu kopējais apjoms 2010. gadam 
plānots 31,2 milj. latu apmērā jeb par 12,5 milj. latu 
vairāk nekā iepriekšējā gadā. Izdevumu finansēšanai 
plānots novirzīt 4,2 milj. latu no budžeta līdzekĜu 
atlikuma gada sākumā, galvenokārt no Eiropas 
Savienības (ES) struktūrfondiem saĦemto finansējumu.

�� SociSoci āālais budlais bud žžets 2010. gadam sastets 2010. gadam sast āāda 2,2 milj. Latu da 2,2 milj. Latu 
jeb 9 % no kopjeb 9 % no kop ēējjāā papaššvaldvald īības budbas bud žžeta.eta.



SociSoci āāllāās aprs apr ūūpes pes 
ppāārvaldes struktrvaldes strukt ūūrara

Rēzeknes pils ētas dome
↓↓↓↓

Kultūras, izglītības, sporta, veselības, sociālo un darba lietu komiteja
↓↓↓↓

Soci ālās aprūpes pārvalde
______________________________________________________________

↓↓↓↓ ↓↓↓↓
- Administr ācija - Pension āru soci ālo pakalpojumu centrs 
- Pabalstu noda Ĝa - Aprūpes m ājās birojs 
- Soci ālo pakalpojumu noda Ĝa - Naktspatversme 
- Atbalsta noda Ĝa - Bērnu patversme 

- Dienas apr ūpes centrs “ Īpašais b ērns”
- Ăimenes atbalsta centrs

- Invalīdu konsultatīvā padome



SociSoci āāllāās aprs apr ūūpes pes 
ppāārvaldes darbiniekirvaldes darbinieki

PaPaššvaldvaldīībbāā socisociāālajlajāā jomjomāā –– SociSociāāllāās aprs aprūūpes pes 
ppāārvaldrvaldēē un tun tāās 6 strukts 6 struktūūrvienrvienīībbāās nodarbins nodarbināāti 172 ti 172 
darbinieki, tajdarbinieki, tajāā skaitskaitāā: : 

��SociSociāāllāā darba administrdarba administrēēttāāji ji –– 21,21,

��SociSociāāllāā darba specidarba speciāālisti listi –– 35,35,

��AprAprūūppēēttāāji ji –– 53,53,

��MedicMedicīīnas personnas personāāls ls –– 10,10,

��Tehniskie darbinieki Tehniskie darbinieki –– 53.53.



SociSoci āāllāās ms mēērrėėa grupasa grupas

� Ăimenes ar b ērniem (tr ūcīgās, daudzb ērnu, vientu Ĝie 
vecāki utml.),

� Bērni – inval īdi ar daž ādiem funkcion āliem 
trauc ējumiem,

� BāreĦi un bez vec āku g ādības palikušie b ērni,
� Trūcīgās ăimenes vai atseviš ėi dz īvojoš ās personas,
� Ilgstošie bezdarbnieki, 
� Pieaugušie inval īdi ar daž ādiem funkcion āliem 

trauc ējumiem,
� Pensijas vecuma personas (t.sk. vientu Ĝie 

pension āri),
� Personas, kuras atgriezuš ās no ieslodz ījuma viet ām,
� Bezpajumtnieki u.c.



SociSoci āālo pakalpojumu un lo pakalpojumu un 
socisoci āāllāās pals pal īīdzdz īības likums bas likums 
�� 3.p. (2) 3.p. (2) ““SociSociāālo pakalpojumu un socilo pakalpojumu un sociāāllāās pals palīīdzdzīības bas 

sasaĦĦememššanas kanas kāārtrtīību nosaka Ministru kabinets un pabu nosaka Ministru kabinets un paššvaldvaldīību bu 
domesdomes””. . 

�� 3.p. (3) 3.p. (3) ““KKāārtrtīību, kbu, kāāddāā sasaĦĦemami paemami paššvaldvaldīību sniegtie socibu sniegtie sociāālie lie 
pakalpojumi, nosaka papakalpojumi, nosaka paššvaldvaldīību saistobu saistoššajos noteikumosajos noteikumos””..

�� 4.p. (2) 4.p. (2) ““SociSociāālos pakalpojumus nodrolos pakalpojumus nodroššina klienta dzina klienta dzīīvesvietvesvietāā
vai iespvai iespēējami tuvu tai, un tikai tad, ja jami tuvu tai, un tikai tad, ja ššāāds pakalpojumu ds pakalpojumu 
apjoms nav pietiekams, tiek nodroapjoms nav pietiekams, tiek nodroššinināāta socita sociāāllāā apraprūūpe un pe un 
socisociāāllāā rehabilitrehabilitāācija ilgstocija ilgstoššas apras aprūūpes un socipes un sociāāllāās s 
rehabilitrehabilitāācijas institcijas institūūcijcijāā..

�� 9.p. (4) 9.p. (4) ““PaPaššvaldvaldīības, kuras nav izveidojubas, kuras nav izveidojuššas nepiecieas nepiecieššamos amos 
socisociāālo pakalpojumu sniedzlo pakalpojumu sniedzēējus, sljus, slēēdz ldz līīgumus ar citiem gumus ar citiem 
socisociāālo pakalpojumu sniedzlo pakalpojumu sniedzēējiem savjiem savāā teritorijteritorijāā vai ar citvai ar citāām m 
papaššvaldvaldīībbāām par minm par minēēto socito sociāālo pakalpojumu snieglo pakalpojumu sniegššanu un anu un 
samaksu. samaksu. ŠŠie sociie sociāālie pakalpojumi pilnlie pakalpojumi pilnīībbāā vai davai daĜēĜēji tiek ji tiek 
finansfinansēēti no pati no paššvaldvaldīības budbas budžžetaeta””..



RRēēzeknes pilszeknes pilsēētas tas 
papaššvaldvaldīības socibas sociāālie lie 
pakalpojumi pilspakalpojumi pilsēētas tas 
iedziedzīīvotvotāājiem un citu jiem un citu 
papaššvaldvaldīību iedzbu iedzīīvotvotāājiemjiem



SociSoci āālo pakalpojumu veidi lo pakalpojumu veidi 

�� ilgstoilgstošša socia sociāāllāā apraprūūpe un socipe un sociāāllāā rehabilitrehabilitāācija cija 
institinstitūūcijcijāā pieaugupieauguššāām personm personāām; m; 

�� socisociāālie pakalpojumi personlie pakalpojumi personāām pensijas vecumm pensijas vecumāā
un personun personāām ar invaliditm ar invaliditāāti; ti; 

�� socisociāāllāās rehabilits rehabilitāācijas pakalpojumi pieaugucijas pakalpojumi pieauguššāām m 
personpersonāām ar funkcionm ar funkcionāāliem traucliem traucēējumiem;jumiem;

�� apraprūūppee mmāājjāāss;;
�� ilgstoilgstošša a un un īīslaicslaicīīga sociga sociāāllāā apraprūūpe un socipe un sociāāllāā

rehabilitrehabilitāācija institcija institūūcijcijāā bbēērniem;rniem;
�� īīslaicslaicīīga sociga sociāāllāā apraprūūpe krpe krīīzes situzes situāācijcijāā

nonnonāākukuššāām m ăăimenimenēēm ar bm ar bēērniem;rniem;



SociSoci āālo pakalpojumu veidi lo pakalpojumu veidi 

�� īīslaicslaicīīga sociga sociāāllāā apraprūūpe un socipe un sociāāllāā rehabilitrehabilitāācija cija 
bbēērniem ar rniem ar īīpapaššāām vajadzm vajadzīībbāām;m;

�� PORTAGE apmPORTAGE apmāāccīību sistbu sistēēmas pakalpojums mas pakalpojums 
bbēērniem ar rniem ar īīpapaššāām vajadzm vajadzīībbāām;m;

�� socisociāāllāā darbdarbiniekainieka pakalpojumi;pakalpojumi;

�� psihologa pakalpojumi; psihologa pakalpojumi; 

�� socisociāālie pakalpojumi lie pakalpojumi personpersonāām bez noteiktas m bez noteiktas 
dzdzīīvesvietas.vesvietas.



PaPaššvaldvaldīība nodroba nodroššina personas vajadzina personas vajadzīību bu 
novnovēērtrtēēššanu un pieanu un pieĦĦem lem lēēmumu par mumu par 
valsts valsts finansfinansēēttāā socisociāāllāā pakalpojuma pakalpojuma 
nepiecienepiecieššamamīībubu

�� socisociāāllāā rehabilitrehabilitāācija personcija personāām ar funkcionm ar funkcionāāliem traucliem traucēējumiem jumiem 
darbspdarbspēējjīīggāā vecumvecumāā;;

�� socisociāāllāā rehabilitrehabilitāācija politiski represcija politiski represēēttāām personm personāām;m;
�� socisociāāllāā rehabilitrehabilitāācija cija ČČernobiernobiĜĜas atomelektrostacijas avas atomelektrostacijas avāārijas seku rijas seku 

likvidlikvidēēššanas un anas un ČČernobiernobiĜĜas atomelektrostacijas avas atomelektrostacijas avāārijas rezultrijas rezultāāttāā
cietucietuššajiem dalajiem dalīībniekiem;bniekiem;

�� socisociāāllāā rehabilitrehabilitāācija no psihoaktcija no psihoaktīīvvāām vielm vielāām atkarm atkarīīgiem bgiem bēērniem;rniem;
�� socisociāāllāā rehabilitrehabilitāācija no psihoaktcija no psihoaktīīvvāām vielm vielāām atkarm atkarīīggāām pilngadm pilngadīīggāām m 

personpersonāām;m;
�� socisociāāllāā rehabilitrehabilitāācija bcija bēērnam, kurrnam, kuršš cietis no prettiesiskcietis no prettiesiskāām darbm darbīībbāām;m;
�� socisociāāllāā apraprūūpe ilgstope ilgstoššas socias sociāāllāās aprs aprūūpes un socipes un sociāāllāās rehabilits rehabilitāācijas cijas 

institinstitūūcijcijāā bbēērniem brniem bāārereĦĦiem un bez veciem un bez vecāāku gku gāāddīības palikubas palikuššajiem ajiem 
bbēērniem;rniem;

�� socisociāāllāā apraprūūpe un socipe un sociāāllāā rehabilitrehabilitāācija personcija personāām ar garm ar garīīga rakstura ga rakstura 
trauctraucēējumiemjumiem..



PensionPension āāru sociru soci āālo lo 
pakalpojumu centrspakalpojumu centrs

�� NodroNodro ššina iina i lgstolgsto ššas socias soci āāllāās aprs apr ūūpes, socipes, soci āāllāā darba darba 
un sociun soci āāllāās rehabilits rehabilit āācijascijas pakalpojumus, mpakalpojumus, m āājokli un jokli un 
diennakts aprdiennakts apr ūūpi personpi person āām (pensijas vecuma m (pensijas vecuma 
personperson āām, pieaugum, pieaugu ššāām personm person āām ar I un II grupas m ar I un II grupas 
invaliditinvalidit āāti), kuras vecuma vai veselti), kuras vecuma vai vesel īības stbas st āāvokvok ĜĜa da dēēĜĜ
nespnesp ēēj sevi aprj sevi apr ūūppēēt un kuru dzt un kuru dz īīvesvieta deklarvesvieta deklar ēēta ta 
RRēēzeknes pilszeknes pils ēētas patas pa ššvaldvald īības administratbas administrat īīvajvajāā
teritorijteritorij āā ((kklientilienti emem ar izmitinar izmitin āāššanu)anu) ..

�� PaPaššlaik centrlaik centr āā dzdz īīvo 168 personas, tajvo 168 personas, taj āā skaitskait āā, 28 , 28 
pirmpirm āās un otrs un otr āās grupas invals grupas inval īīdi.di.

�� UzturUztur maksmaks aa 2010. gad2010. gadāā citcit āām pam pa ššvaldvald īībbāām  m  ––
121.17 Ls par pilnu m121.17 Ls par pilnu m ēēnesinesi vienai personai.vienai personai.



PensionPension āāru sociru soci āālo pakalpojumu lo pakalpojumu 
centrs (dienas centrs)centrs (dienas centrs)

� Dienas laik ā - soci ālā darba un soci ālās 
rehabilit ācijas pakalpojumus, br īvā laika 
pavad īšanas iesp ējas, fizisk ās un intelektu ālās 
att īst ības veicin āšanu, pašapr ūpes iema Ħu apguvi 
un izmantošanu pensijas vecuma person ām un 
pieauguš ām person ām ar fiziska vai gar īga rakstura 
trauc ējumiem (klientiem bez izmitin āšanas).

� Pašlaik dienas centru apmekl ē vidēji 4200 pensijas 
vecuma personas gad ā un 14 personas ar gar īga 
rakstura trauc ējumiem.



AprApr ūūpes mpes m āājjāās birojss birojs

� Aprūpes mājās pakalpojumus dienas laik ā pensijas vecuma 
person ām un person ām, kur ām noteikta I un II invalidit ātes 
grupa un kur ām vecuma vai funkcion ālo trauc ējumu d ēĜ ir 
grūtības veikt ikdienas darbus pamatvajadz ību apmierin āšanai 
un veikt savu personisko apr ūpi. 

� Pakalpojumam ir četri apr ūpes l īmeĦi:
1. - 2 reizes ned ēĜā līdz 16 stund ām mēnes ī – 2 Ls
2. - 2 reizes ned ēĜā līdz 24 stund ām mēnes ī – 4 Ls
3. - 2 reizes ned ēĜā līdz 32 stund ām mēnes ī – 5 Ls, pakalpojums ar 

teritorijas uzkopšanu – 7 Ls;
4. - 5 reizes ned ēĜā līdz 48 stund ām mēnes ī–12 Ls.
� Pašlaik tiek nodrošin āta aprūpe mājās 158 person ām, tajā

skait ā 40 pirm ās un otr ās grupas inval īdiem.



DDienas aprienas apr ūūpes centrs pes centrs 
““ ĪĪpapaššais bais b ēērnsrns ””
Sniedz soci ālās aprūpes pakalpojumus person ām ar īpašām 

vajadz ībām no 3 l īdz 18 gadu vecumam. Personas, kuras
vecākas par 18 gadiem, var apmekl ēt Centru l īdz 
pamatizgl ītības ieg ūšanai.

Dienas laik ā nodrošina:
� apmācību un soci ālos pakalpojumus, kas ietver sev ī

fizisk ās un intelektu ālās att īst ības veicin āšanu; 
� izgl ītības un iema Ħu apguvi, atbilstoši klientu sp ējām un 

sniedz iesp ēju ieg ūt viĦuu vesel ības st āvoklim un 
att īst ības l īmenim atbilstošu izgl ītību;

� sniedz soci ālos pakalpojumus klientu praktisko dz īves 
iemaĦu veidošanai vecum ā no dzimšanas l īdz 5 gadiem 
mājas apst ākĜos (b ērniem, kuri neapmekl ē bērnud ārzus, 
dienas centrus vai citas m ācību iest ādes) pēc 
specializ ētās PORTAGE apm ācību sist ēmas.

UzturUzturmaksmaksaa 2010. gad2010. gadāā citcitāām pam paššvaldvaldīībbāām  m  –– 105,48105,48 Ls par pilnu Ls par pilnu 
mmēēnesinesi vienai personaivienai personai..



BBēērnu patversmernu patversme

Diennakts re žīmā nodrošina b ērniem un ăimen ēm:
� ilgstošu soci ālo apr ūpi, vispus īgu att īst ību, audzin āšanu, 

soci ālo rehabilit āciju, medic īnisko pal īdzību un soci ālā
darba speci ālistu, psihologa pakalpojumus, iesp ēju b ērna 
un ăimenes atkalapvienošanai vai jaunas ăimenes 
iegūšanai b ērniem-b āreĦiem un bez vec āku g ādības 
palikušiem b ērniem (taj ā skait ā bērniem ar īpašām 
vajadz ībām) vecum ā no 2 l īdz 18 gadiem (atseviš ėos 
gad ījumos l īdz visp ārējās izgl ītības vai profesion ālās 
izgl ītības ieg ūšanai p ēc pilngad ību sasniegušas personas 
iesnieguma izskat īšanas) un nepilngad īgām jaun ām 
māmiĦām, kuras palikušas bez vec āku g ādības. 

Vietu skaits B ērnu patversm ē – 42;



BBēērnu patversmernu patversme

� Nodrošina īslaic īgus soci ālos pakalpojumus b ērniem, kuri 
ievietoti soci ālo apst ākĜu dēĜ, Klientiem, kuri uz Ħemti, 
pamatojoties uz Valsts policijas vai pašvald ības policijas 
iesniegumu, vai ar ī paši griezušies p ēc pal īdzības.

� Nodrošina īslaic īgus soci ālos pakalpojumus kr īzes 
situ ācijā nonākušām ăimen ēm ar bērniem

Vietu skaits B ērnu patversmes kr īzes istabi Ħās – 9.

UzturUztur maksmaks aa 2010. gad2010. gadāā citcit āām pam pa ššvaldvald īībbāāmm par Bpar B ēērnu rnu 
patversmespatversmes pakalpojumiem pakalpojumiem –– 248,54248,54 Ls par pilnu mLs par pilnu m ēēnesinesi
vienai personai.vienai personai.



SociSoci āāllāā darba specidarba speci āālistu listu 
izstrizstr āāddāāttāās programmass programmas
� Personisk ās naudas izmantošanas apm ācība 

klientiem no 7 – 18 gadu vecuma
� Vecāku prasmes un zin āšanas b ērnu 

audzin āšanā
� Motiv ācijas veidošana p ārmaiĦu veikšanai
� Vecāku un b ērnu savstarp ējās attiec ības 



ĂĂimenes atbalsta centrsimenes atbalsta centrs

� Sociālā darba un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 
dažādām mērėa grupām, tajā skaitā, personām ar 
funkcionāliem traucējumiem;

� Psihologa pakalpojumi;
� Sociālais darbs krīzes un riska situācijās;
� Pašpalīdzības un atbalsta grupas dažādām mērėa 

grupām;
� Sociālās rehabilitācijas programmu ieviešana dažādām 

sociālā riska grupām;
� Preventīvie pasākumi – semināri ăimenes atbalstam, 

lekcijas, Vecāku skola, Topošo māmiĦu skola.
PPsihologa sihologa maksas maksas individuindividuāāllāā konsultkonsultāācija cija ((50 min.50 min.) citu ) citu 

papaššvaldvaldīību klientiem bu klientiem -- vienai personai 4.00 Lsvienai personai 4.00 Ls..



SociSoci āāllāā darba specidarba speci āālistu listu 
izstrizstr āāddāāttāās programmass programmas
� Psihosociālā atbalsta sniegšana bērnu ar īpašām 

vajadzībām vecākiem
� Art – terapijas (Latvijā – mākslas terapija) darbnīcu 

eksperimentālā programma
� Dzīves un sociālo prasmju attīstīšana cilvēkiem ar 

speciālajām vajadzībām
� Psihosociālā atbalsta sniegšana motivācijas

paaugstināšanai cilvēkiem ar kustību traucējumiem
� Bezdarbnieku pašsajūtas korekcijas un darba 

meklēšanas motivācijas stiprināšanas programma
� Korekcijas un attīstības programma jauniešiem ar 

zemām pamatprasmēm
� Es un manas vērtības (nepilngadīgajiem 

likumpārkāpējiem)
� Es labs sākums (nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem)



NaktspatversmeNaktspatversme

Nodrošina:
� naktsm ītnes pakalpojumus pieauguš ām person ām 

bez noteiktas dz īvesvietas vai kr īzes situ ācij ā
non ākuš ām person ām, kuru iepriekš ējā deklar ētā
dzīvesvieta ir bijusi R ēzeknes pils ētas pašvald ībā. 
Vietu skaits – 30.

� ēdin āšanas pakalpojumus bez ien ākumu 
izvērtēšanas kr īzes situ ācij ā saska Ħā ar Pārvaldes 
rīkojumiem (35 person ām);

� ēdin āšanas pakalpojumus soci ālo akciju laik ā.

UzturUztur maksmaks aa 2010. gad2010. gadāā citcit āām pam pa ššvaldvald īībbāām  m  –– 178,40178,40 Ls Ls 
par pilnu mpar pilnu m ēēnesinesi vienai personai.vienai personai.



SadarbSadarbīība sociba sociāālo lo 
pakalpojumu jompakalpojumu jomāā
2010. gad2010. gadāā uzsuzsāākta sadarbkta sadarb īība ar VSIA ba ar VSIA ““ Latgales novada Latgales novada 

rehabilitrehabilit āācijas centru cijas centru ““ RRāāznazna”””” –– medicmedic īīnisknisk āās s 
rehabilitrehabilit āācijas pakalpojumu apmaksa Rcijas pakalpojumu apmaksa R ēēzeknes pilszeknes pils ēētas tas 
iedziedz īīvotvot āājiem:jiem:

�� personpersonāām ar funkcionm ar funkcionāāliem traucliem traucēējumiem, ar pietiekamu jumiem, ar pietiekamu 
papaššapraprūūpes lpes līīmeni pensijas vecummeni pensijas vecumāā, kuru ien, kuru ienāākumi mkumi mēēnesnesīī
nepnepāārsniedz 160. Ls;rsniedz 160. Ls;

�� personpersonāām darbspm darbspēējjīīggāā vecumvecumāā, ar pietiekamu pa, ar pietiekamu paššapraprūūpes pes 
llīīmeni, kuru ienmeni, kuru ienāākumi uz katru kumi uz katru ăăimenes locekli pimenes locekli pēēddēējo triju jo triju 
mmēēneneššu laiku laikāā ir no 90 Ls lir no 90 Ls līīdz 150. Ls mdz 150. Ls mēēnesnesīī;;

�� LielLielāā TTēēvijas kara vetervijas kara veterāāniem un dalniem un dalīībniekiem.bniekiem.



SadarbSadarbīība sociba sociāālo lo 
pakalpojumu jompakalpojumu jomāā
2010. gad2010. gadāā piepie ššėėirta pairta pa ššvaldvald īības dotbas dot āācija 20 tcija 20 t ūūkst. kst. 

latu Nacionlatu Nacion āāllāā rehabilitrehabilit āācijas centra cijas centra ““ VaivariVaivari ””
darbdarb īības nodrobas nodro ššinināāššanai Ranai Rēēzeknzeknēē::

�� telpu nomas apmaksa;telpu nomas apmaksa;

�� ergoterapeita pakalpojumu nodroergoterapeita pakalpojumu nodroššinināāššana pilsana pilsēētas tas 
iedziedzīīvotvotāājiem;jiem;

�� tehnisko paltehnisko palīīglglīīdzekdzekĜĜu izsniegu izsniegššana un remonts;ana un remonts;

�� eksperta eksperta –– ergoterapeita pakalpojumi vides ergoterapeita pakalpojumi vides 
pielpielāāgogoššanas jomanas jomāā..



SadarbSadarbīība ba 
ar nevalstiskajar nevalstiskajāām m 
organizorganizāācijcijāām socim sociāālo lo 
pakalpojumu jompakalpojumu jomāā



NevalstiskajNevalstiskaj āām organizm organiz āācijcij āām m 
piepie ššėėirtie naudas lirtie naudas l īīdzekdzek ĜĜi atbalstam i atbalstam 
socisoci āālo pakalpojumu jomlo pakalpojumu jom āā

Nr. Nosaukumi 2007 2008 2009 2010

1. Latvijas Neredzīgo biedrības Rēzeknes 
teritoriālā organizācija

1384 1290 - 200

2. Latvijas Nedzirdīgo Savienības 
Rēzeknes reăionālā biedrība

820 3200 350 400

3. Latvijas multiplās sklerozes asociācijas 
Rēzeknes nodaĜa

900 1000 - -

4. Rēzeknes invalīdu biedrība 570 2094 257 400

5. Rēzeknes pilsētas politiski represēto 
klubs

500 570 200 450

6. Rēzeknes pilsētas un rajona pensionāru 
biedrība

810 940 100 150

7. Latvijas Sarkanā Krusta Rēzeknes 
komiteja

0 5869 - 580

8. Žēlsirdības un labdarības biedrība 
„Dzīves cerība”

790 790 209 -



NevalstiskajNevalstiskaj āām organizm organiz āācijcij āām m 
piepie ššėėirtie naudas lirtie naudas l īīdzekdzek ĜĜi atbalstam i atbalstam 
socisoci āālo pakalpojumu jomlo pakalpojumu jom āā

Nr. Nosaukumi 2007 2008 2009 2010

9. Sabiedriskā organizācija 
“Daugavas vanagi Latvijā”

500 730 - 250

10. Invalīdu un viĦu draugu apvienība 
“IMPULSS”

600 700 216 500

11. Rēzeknes Latgaliešu kultūras 
biedrība 

280 300 - 200

12. Rēzknes diabēta biedrība 200 200 50 200

13. Biedrība “Rēzeknes PRO LAKCA” 750 900 402 550

14. Latgales reăionālā pensionāru 
apvienība

0 150 - -

15. Septītās dienas Adventistu 
draudze

- - 497 250

KOPĀ: 8104 18733 1804 4130



SociSoci āāllāā akcija akcija ––
IInvalnval īīdu mdu m āājokjok ĜĜu vides pielu vides piel āāgogo ššanaana

� Ierīkoti rokturi sanit ārajās telp ās, kāpĦu telp ās
� Veikts trotu āra seguma remonts un nobrauktuves 

ier īkošana,
� Durvju ailu paplašin āšana,
� Pacēlāja iegāde un uzst ādīšana jaunietei – inval īdei 

(ziedojumi un pašvald ības atbalsts),
� Inval īdu rati Ħu novietnes ier īkošana k āpĦu telp ā
� Iegādātas tehnisk ās pal īgier īces sanit ārajām telp ām u.c. 

vides piel āgošanas darbi.
Izmaksas 2007. - 2009. gad ā

� 2007. – 1583 Ls
� 2008. – 4653 Ls
� 2009. – 5000 Ls
� 2010. – 4000 Ls



InvalInval īīdu lietu konsultatdu lietu konsultat īīvvāā
padomepadome
� Inval īdu lietu konsultat īvā padome izveidota 

04.10.2004.
� Konsultat īvajai padomei ir padomdev ēja 

ties ības, t ās lēmumi ir rekomend ējoši 
pašvald ības instit ūcij ām, sabiedriskaj ām 
organiz ācij ām, fizisk ām person ām. 

� Padomes priekss ēdētāja ir Soci ālās apr ūpes 
pārvaldes vad ītāja Je Ĝena Laškova un padomes 
locek Ĝi ir sabiedrisko un nevalstisko 
organiz āciju vad ītāji.



Latgales plLatgales pl āānono ššanas anas 
rereăăiona sociiona soci āālo lo 
pakalpojumu attpakalpojumu att īīstst īības bas 
programmas 2010. programmas 2010. ––
2017. gadam nov2017. gadam nov ēērtrtēējumsjums



�� EsoEso ššāās pieredzes apkopojums socis pieredzes apkopojums soci āālo lo 
pakalpojumu jompakalpojumu jom āā, uzlaboju, uzlaboju ššies personies person īīgie gie 
kontakti starp socikontakti starp soci āālajiem dienestiem, izvlajiem dienestiem, izv ēērtrtēēta ta 
pieredze institpieredze instit ūūciju darbciju darb īībbāā;;

�� Latgales reLatgales re ăăiona sociiona soci āāllāā darba specidarba speci āālistu listu 
grupu darba rezultgrupu darba rezult āātu kopsavilkums (socitu kopsavilkums (soci āālo lo 
problprobl ēēmu un mmu un m ēērrėėa grupu defina grupu defin ēēššana);ana);

�� JaunJaun āās pas pa ššvaldvald īības pilnveido un attbas pilnveido un att īīsta sta 
socisoci āālos pakalpojumus, apvieno resursus los pakalpojumus, apvieno resursus ––
starpinstitucionstarpinstitucion āāla sadarbla sadarb īība starp paba starp pa ššvaldvald īībbāām m 
un valsti;un valsti;



�� Papildus resursu piesaiste Latgales plPapildus resursu piesaiste Latgales pl āānono ššanas anas 
rereăăionam (projekti, sadarbionam (projekti, sadarb īības lbas l īīgumi), gumi), 
intelektuintelektu āāllāā potencipotenci āāla izmantola izmanto ššana, piesaistot ana, piesaistot 
valsts un nevalstiskvalsts un nevalstisk āās instits instit ūūcijascijas

�� KoordinKoordin ēējojo ššāā funkcija (specifunkcija (speci āālisti, transports, listi, transports, 
apmapmāācc īības, informbas, inform ēēššana un citi pasana un citi pas āākumi);kumi);

�� Latgales plLatgales pl āānono ššanas reanas re ăăiona virzoiona virzo šša loma a loma 
uzlabojot un pieluzlabojot un piel āāgojot vidi persongojot vidi person āām ar m ar 
funkcionfunkcion āāliem traucliem trauc ēējumiem;jumiem;



�� ReReăăionion āālo centru izveide Daugavpillo centru izveide Daugavpil īī un Run Rēēzeknzeknēē
–– kkāā inovatinovat īīva ideja sociva ideja soci āālo pakalpojumu lo pakalpojumu 
organizorganiz ēēššananāā (izbraukumi uz novadiem, (izbraukumi uz novadiem, 
metodiskmetodisk āā un konsultatun konsultat īīvvāā atbalsta sniegatbalsta snieg ššana;ana;

�� SadarbSadarb īība ar valsts sociba ar valsts soci āālo pakalpojumu lo pakalpojumu 
sniedzsniedz ēējiem pajiem pa ššvaldvald īības iedzbas iedz īīvotvot āāju labju lab āā
(soci(soci āāllāās rehabilits rehabilit āācijas pakalpojumu cijas pakalpojumu 
organizorganiz ēēššana tuvu dzana tuvu dz īīvesvietai, Invalvesvietai, Inval īīdu likuma du likuma 
īīstenosteno ššana.ana.

�� DaudzfunkcionDaudzfunkcion āālu pakalpojumu centru izveide lu pakalpojumu centru izveide 
lauku palauku pa ššvaldvald īībbāās;s;

�� Likuma par brLikuma par br īīvprvpr āātt īīgo darbu piego darbu pie ĦĦememššana.ana.



PaldiesPaldies
Latgales plLatgales pl āānono ššanas reanas re ăăiona iona 
socisoci āālo pakalpojumu attlo pakalpojumu att īīstst īības bas 
programmas 2010. programmas 2010. –– 2017. gadam 2017. gadam 
izstrizstr āāddāāttāājiem par sagatavoto jiem par sagatavoto 
dokumentu! dokumentu! 

VienmVienmēēr ir jr ir jāāuzstuzstāāda augstus mda augstus mēērrėėus, us, 
lai sasniegtu optimlai sasniegtu optimāālus rezultlus rezultāātus!tus!


