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Saīsinājumi
ATAVL – Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums
CSP – Centrālā statistikas pārvalde
ES – Eiropas Savienība
LIAS 2030 vai Latvija 2030 – Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam
LM – Labklājības ministrija
NVA – valsts aģentūra „Nodarbinātības valsts aģentūra”
NVO – nevalstiskās organizācijas
RPP – Reģionālās politikas pamatnostādņu 2013.-2019.gadam
SAC- sociālās aprūpes centrs
SD speciālists – sociālā darba speciālists
Pamatnostādnes – „Sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam”
SPS – sociālo pakalpojumu sniedzējs
SPSP likums – Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums
VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
VSAC- Labklājības ministrijas pakļautībā esošie valsts sociālās aprūpes centri

Termini un definīcijas
Administratīvā teritorija – termins lietots ATAVL izpratnē un ar to saprot Latvijas teritoriālā iedalījuma
vienību, kurā pašvaldība savas kompetences ietvaros realizē pārvaldi.
Apdzīvotā vieta – termins lietots ATAVL izpratnē un ar to saprot teritoriju, kurā dzīvo cilvēki, ir izveidoti
materiālie priekšnoteikumi tās apdzīvošanai un kurai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirts
attiecīgais apdzīvotās vietas statuss. Apdzīvoto vietu veidi Latvijā ir pilsēta, ciems un viensēta.
Aprūpe mājās — pakalpojumi mājās pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu
apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt
Attīstības centrs – teritorija, kurā ir resursu (t.sk. cilvēkresursu), sociālo un ekonomisko aktivitāšu
koncentrācija un kas veicina apkārtējās teritorijas attīstību. „Latvija 2030” definē 4 starptautiskas
nozīmes attīstības centrus, 9 nacionālas nozīmes centrus un 21 reģionālas nozīmes attīstības centru
(kopā 30, starptautiskas nozīmes attīstības centri – Rīga, Liepāja, Daugavpils, Ventspils – vienlaikus ir arī
nacionālas nozīmes attīstības centri). Novadu nozīmes attīstības centrus nosaka reģionālā un vietējā
līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentos – teritorijas plānojumā un/vai attīstības
programmā. (saskaņā ar RPP).
Blīvi apdzīvota vieta – Izvērtējumā tiek lietota atbilstoši šādiem kritērijiem:
 Apbūvēta teritorija, kurā attālums starp atsevišķām mājām nepārsniedz 200 m un pastāvīgo
iedzīvotāju skaits ir vairāk nekā 50;
 Apbūvētās teritorijas, kas vēsturiski veidojušās kā ciema vai pilsētas atsevišķas daļas, bet attālums
starp tām ir lielāks par 200 m, ir apvienotas vienā blīvi apdzīvotā vietā.
 Blīvi apdzīvotu vietu areālus izdala neatkarīgi no administratīvajām un teritoriālajām robežām.
Blīvajās apbūves joslās pilsētu pievārtē, ņemot vērā tradīcijas apdzīvoto vietu uzskaitē, informatīvos
nolūkos kā atsevišķas izdalāmas lielākās no saplūdušajām apdzīvotajām vietām.
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Cilvēku tirdzniecības upuris — persona, kura atzīta par cietušo noziedzīgā nodarījumā ar cilvēku
tirdzniecību vai kurai Valsts policija izsniegusi izziņu, ka tā ir cietusi cilvēku tirdzniecībā ārvalstī, kā arī
persona, kuru par atbilstošu cilvēku tirdzniecības upura kritērijiem atzinis sociālo pakalpojumu
sniedzējs.
Dienas aprūpes centrs — institūcija vai struktūrvienība, kas nodrošina sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus sociālo prasmju attīstībai, izglītošanai un brīvā laika pavadīšanai personām
ar garīga rakstura traucējumiem.
Dienas centrs - institūcija vai struktūrvienība, kas nodrošina telpas (infrastruktūru) sociālo prasmju
attīstībai, izglītošanai un brīvā laika pavadīšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem, invalīdiem,
bērniem no trūcīgām ģimenēm un ģimenēm, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, kā arī
personām, kuras sasniegušas vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju (turpmāk —
pensijas vecuma personām). Dienas centros var tikt organizēti arī sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumi. (Termins lietots SPSP likuma 27.panta izpratnē)
Dzīves kvalitāte — personas, ģimenes, personu grupas, sabiedrības labklājības rādītājs, kas ietver fizisko
un garīgo veselību, brīvo laiku un tā izmantošanu, darbu, saikni ar sabiedrību, tiesības patstāvīgi pieņemt
lēmumus un tos realizēt, kā arī materiālo nodrošinājumu.
Funkcionālais traucējums — slimības, traumas vai iedzimta defekta izraisīts fiziska vai garīga rakstura
traucējums, kas ierobežo personas spējas strādāt, aprūpēt sevi un apgrūtina personas iekļaušanos
sabiedrībā.
Garīga rakstura traucējums — Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma izpratnē - psihiska
saslimšana un garīgās attīstības traucējums, kas ierobežo personas spējas strādāt un aprūpēt sevi, kā arī
apgrūtina tās iekļaušanos sabiedrībā.
Grupu māja (dzīvoklis) — atsevišķa māja vai dzīvoklis, kurā personām ar garīga rakstura traucējumiem
nodrošina individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā.
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija — sociālā institūcija, kas nodrošina
personai, kura vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, kā arī bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušiem bērniem mājokli, pilnu aprūpi un sociālo rehabilitāciju.
Jauniešu māja – ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas izveidota viena vai
vairākas atsevišķas dzīvokļa tipa telpas, kurās bāreņus un bez vecāku gādības palikušos bērnus vecumā
no 15 līdz 17 gadiem sagatavo patstāvīgai dzīvei.
Karitatīvais sociālais darbs — sociālajam darbam analogs darbs, kura mērķis ir palīdzēt personām,
ģimenēm, grupām vai sabiedrībai kopumā atgūt spēju sociāli un garīgi funkcionēt.
Klients — persona, kas saņem sociālos pakalpojumus vai sociālo palīdzību.
Krīzes centrs — sociālā institūcija, kurā tiek sniegta īslaicīga psiholoģiska un cita veida palīdzība krīzes
situācijā nonākušām personām.
Naktspatversme — sociālā institūcija, kas personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā
nonākušām personām nodrošina naktsmītni, vakariņas un personiskās higiēnas iespējas.
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Pamatvajadzības — ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība.
Patversme — sociālā institūcija, kas personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām
personām nodrošina īslaicīgas uzturēšanās iespējas, uzturu, personiskās higiēnas iespējas un sociālā
darba speciālistu pakalpojumus.
Profesionālā rehabilitācija — pasākumu kopums, kas nodrošina jaunas profesijas apgūšanu,
profesionālo zināšanu un prasmju atjaunošanu vai attīstīšanu, tajā skaitā profesionālās izglītības
programmu apgūšanu pamata un vidējā izglītības pakāpē atbilstoši personas funkcionālo traucējumu
veidam, smaguma pakāpei un iepriekš iegūtās izglītības un kvalifikācijas līmenim.
Psihosociālā palīdzība — sociālā darba virziens, kura nolūks ir palīdzēt indivīdam un ģimenei risināt
starppersonu un sociālās vides problēmas, sniedzot psiholoģisku un sociālu atbalstu.
Pusceļa māja — sociālās rehabilitācijas institūcija vai ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas
institūcijas struktūrvienība, kurā personām ar garīga rakstura traucējumiem nodrošina sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus.
Servisa dzīvoklis — dzīvoklis, kas tiek izīrēts un ir pielāgots personai ar smagiem funkcionālajiem
traucējumiem, lai palielinātu personas iespējas dzīvot patstāvīgi un aprūpēt sevi.
Sociālā darba speciālists — persona, kurai ir SPSP likumā noteiktā izglītība un kura veic sociālā
darbinieka, karitatīvā sociālā darbinieka, sociālā aprūpētāja, sociālā rehabilitētāja vai sociālās palīdzības
organizatora profesionālos pienākumus.
Sociālais dienests — pašvaldības izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz
sociālos pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem.
Sociālais darbs — sociālā darbinieka atbalsts sociālo problēmu risināšanā, lai palīdzētu personām,
ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, kā
arī radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus.
Sociālais pakalpojums – Izvērtējumā ar sociālo pakalpojumu saprot sociālās aprūpes, vai sociālās
rehabilitācijas vai sociālā darba pakalpojumu.
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 pakalpojums personas dzīvesvietā — pakalpojums, kas tuvināti ģimenes videi [aprūpe
mājās, pakalpojumi dienas aprūpes centrā, servisa dzīvoklis, grupu māja (dzīvoklis) u.c.].
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.
Sociālās rehabilitācijas pakalpojums personas dzīvesvietā — pakalpojums, kas ir pieejami dzīvesvietā
(individuāls sociālais darbs ar klientu, specializēto darbnīcu pakalpojumi, krīzes centru, dienas aprūpes
centru u.c. pakalpojumi).
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Sociālo pakalpojumu sniedzējs — persona, kas sniedz sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas,
profesionālās rehabilitācijas un sociālā darba pakalpojumus.
Specializētās darbnīcas — darbnīcas, kurās izveidotas darba vietas un nodrošināts speciālistu atbalsts
redzes un dzirdes invalīdiem vai personām ar garīga rakstura traucējumiem.
Tehniskie palīglīdzekļi — aprīkojums vai tehniskās sistēmas, kas novērš, kompensē, atvieglo vai
neitralizē funkcijas pazeminājumu vai invaliditāti.
Tehnisko palīglīdzekļu pakalpojums — pasākumu kopums, kas nodrošina personas funkcionālo
novērtēšanu, tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanu, pielāgošanu, lietošanas apmācību, remontu, aprites
nodrošināšanu, kā arī piegādi personas dzīvesvietā.
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Ievads
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātās Reģionālās politikas pamatnostādnes
2013.-2019.gadam paredz Latvijas reģionālās attīstības plānošanā un teritoriju atbalsta pasākumos
turpmāk plašāk ieviest teritoriālo pieeju.
Viens no šīs pieejas pamatprincipiem ir atbalsta plānošana un apguve atbilstoši publisko pakalpojumu
„klāstam”, kas paredz pakalpojumu teritoriālo diferenciāciju atbilstoši apdzīvoto vietu rangam,
izvērtējot un ņemot vērā līdzšinējo pakalpojumu teritoriālo izvietojumu valsts apdzīvojuma sistēmā,
pakalpojumu saņemšanas biežumu/regularitāti, ievērojot principu, ka biežāk saņemamie pakalpojumi
jānodrošina pēc iespējas zemākā apdzīvoto vietu grupā pēc ranga apdzīvojuma struktūrā, pakalpojumu
raksturu (pamatpakalpojums, kas svarīgs visām iedzīvotāju grupām vai specializēts pakalpojums, kas
svarīgs noteiktām iedzīvotāju grupām), ievērojot principu, nozaru politiku prioritātes un kritērijus
pakalpojumu apjomam un izvietojumam reģionos (piemēram, iedzīvotāju – pakalpojumu saņēmēju
skaits, lai nodrošinātu optimālu pakalpojuma pieejamību un iestādes uzturēšanas rentabilitāti).
Lai izvērtētu pakalpojumu pieejamību reģionos un nepieciešamās strukturālās izmaiņas pakalpojumu
kvalitātes, pieejamības un sasniedzamības uzlabošanai, VARAM īstenotā Norvēģijas finanšu instrumenta
2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp
Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālās iestādēm” projekta „Latvijas
plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un
attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros tiek veikts Izvērtējums „Publisko individuālo un
administratīvo pakalpojumu klāsta izvērtējums atbilstoši apdzīvojumam” (ID Nr. VARAM 2014/14).
Izvērtējumu veic personu apvienība SIA „Grupa93” un SIA „Karšu izdevniecība Jāņa sēta”, pamatojoties
uz līgumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (11.09.2014. līgums).
Šajā pielikumā ir analizēts sociālo pakalpojumu teritoriālais izvietojums atbilstoši apdzīvojumam Latvijas
reģionos, ņemot vērā demogrāfisko izmaiņu procesus, mobilitātes aspektus un satiksmes un transporta
infrastruktūras nodrošinājumu.
Izvērtējums veikts ar mērķi noteikt priekšnoteikumus visa veida publisko investīciju teritoriālai
plānošanai – atbalsta plānošanai reģioniem un pašvaldībām, kas jānodrošina atbilstoši noteiktajam
pakalpojumu klāstam (valsts atbalsta virziens pašvaldībām, kas ir noteiktas kā starptautiskas, nacionālas
un reģionālas nozīmes attīstības centri, un pašvaldībām, kas Reģionālās politikas pamatnostādnēs veido
„lauku attīstības telpu”).
.
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1 IZVĒRTĒJUMA METODIKA
Izvērtējumam par pamatu ir ņemti Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistra
(turpmāk – Reģistrs) dati.
Reģistrs satur informāciju par pakalpojuma sniedzēja nosaukumu, juridiskās personas reģistrācijas kodu,
reģistrācijas datumu, juridisko un faktisko pakalpojuma sniegšanas adresi, pakalpojumu veidu, klientu
grupām un pakalpojuma sniedzēja vadītāja kontaktinformāciju.
Uz 2014.gada 15.decembri Reģistrs satur 1059 ierakstus, t.sk. arī vēsturiskos datus par izslēgtajiem
sniedzējiem, 144 sniedzējiem, kuriem ir beidzies reģistrācijas apliecības derīguma termiņš, 3
sniedzējiem, kuru darbība ir apturēta, un 3 sniedzējiem, kuri darbību tikai plāno uzsākt. Izvērtējuma
gaitā dati no reģistra ir aktulizēti un gala atskaitēs ir iekļauta Reģistra informācija uz 2015.gada
10.februāri.
Analizējot sociālo pakalpojumu sniedzēju teritoriālo izvietojumu, par pamatu ir ņemta Reģistrā norādītā
objekta faktiskās darbības adrese. Ministru kabineta 2008.gada 20.novembra noteikumu Nr.951
„Kārtība, kādā sociālo pakalpojumu sniedzējs tiek reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un
izslēgts no tā” 5.punkts paredz, ja pakalpojumu sniedzējs sniedz dažādu veidu pakalpojumus,
pakalpojumu sniedzējam ir izsniegta atsevišķa reģistrācijas apliecība katram pakalpojumam.
Izvērtējuma sociālo pakalpojumu sniedzēju objektu datos ir iekļauta Labklājības ministrijas informācija
par līgumorganizācijām, kas sniedz valsts sociālās aprūpes pakalpojumus, pusceļa mājām un jauniešu
mājām.
Sociālo pakalpojumu objekti ir iedalīti pēc (nosacīti) galvenā sociālā pakalpojuma veida, atbilstoši
Ministru kabineta 2008.gada 20.novembra noteikumu Nr.951 „Kārtība, kādā sociālo pakalpojumu
sniedzējs tiek reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un izslēgts no tā” 2.pielikumā
„Iesniegums sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrēšanai” lietotajam dalījumam:
 Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija;
 Sociālās rehabilitācijas institūcija;
 Krīzes centrs;
 Patversme;
 Naktspatversme;
 Dienas centrs vai dienas aprūpes centrs;
 Aprūpe mājās;
 Grupu dzīvoklis (māja);
 Pusceļa māja;
 Servisa dzīvoklis;
 Specializētās darbnīcas;
 Pašvaldības sociālais dienests.
Šāds iedalījums neizslēdz, ka sociālo pakalpojumu sniegšanas vietās (objektos) nav pieejami arī citi
sociālo pakalpojumu veidi. Parasti katrā sociālo pakalpojumu sniegšanas vietā (objektā) vēl ir arī
konkrētu sociālā darba speciālistu pakalpojumi.
Sociālās rehabilitācijas institūcijas lielākoties ir iedalītas dienas centru objektu kategorijā.
SIA „Grupa93” un SIA „Karšu izdevniecība Jāņa sēta”
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Veidojot sociālo pakalpojumu objektu datu bāzi, Reģistra dati ir koriģēti, atlasot (nosacīti) galveno
sociālo pakalpojumu veidu un tā sniegšanas faktisko adresi. Balstoties uz Reģistra 10.02.2015. datiem,
Izvērtējumā analizēto sociālo pakalpojumu sniedzēju objektu datu bāzē ir iekļauti 614 objekti un 667
(nosacīti) galveno pakalpojumu sniedzēji Latvijā.
Sociālo pakalpojumu objektus savā starpā nav korekti salīdzināt, tā kā tie apvieno pēc klientu skaita un
pakalpojumu veida atšķirīgus objektus. Atsaucoties LM ieteikumam izveidot sociālo pakalpojumu
sniedzēju objektu pārskata karti pašvaldību griezumā, ir sagatavots 1.attēls. Karte parāda, ka daļā
pašvaldību ir nepamatoti liels sociālo pakalpojumu objektu skaits tikai tāpēc, ka sniedzēji ir bijuši aktīvi
reģistrēties SPR Reģistrā (piemēram, Saldus novada lielo sociālo pakalpojumu objektu nodrošinājumu
veido pagastu pakalpojumu centri). Tālāk izvērtējumā ir analizēt konkrētā sociālo pakalpojumu objektu
grupa.
Kur bija iespējams vizuāli uztverami atspoguļot, kartēs atsevišķi ir uzrādīti valsts un pašvaldības
pakalpojumu sniedzēju objekti. Teritoriālajā izvietojuma analīzē ir ņemti vērā arī biedrību,
nodibinājumu, reliģisku organizāciju un privātuzņēmumu sociālo pakalpojumu sniedzēji, kurus bija
iespējams identificēt Izvērtējuma laikā Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā vai pašvaldību sociālo
dienestu mājas lapās. Tie ir apvienoti kategorijā „Citi”.
Sociālo pakalpojumu kvalitatīvai analīzei ir izmantoti Valsts statistikas pārskatu kopsavilkumi par
2013.gadu (dati par iepriekšējo gadu pieejami ar nākamā gada 1.jūniju). Valsts statistikas pārskati sniedz
datus republikas pilsētu un novadu griezumā, saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa
noteikumos Nr.338 „Noteikumi par valsts statistikas pārskatiem sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības jomā” noteikto datu apjomu.
Uzsākot Izvērtējumu, tika izvērtētas arī Latvijas plānošanas reģionu sociālo pakalpojumu attīstības
programmas. Tā kā tās ir izstrādātas 2009.-2010.gadā, tās nesatur aktuālo informāciju par sociālajiem
pakalpojumiem, tajās nav ņemta vērā demogrāfiskā un apdzīvojuma prognoze, kā arī sociālo
pakalpojumu objektu iedalījums ir veidots pēc savas, katrā reģionā atšķirīgas metodikas, plānošanas
reģionu sociālo pakalpojumu programmas nav izmantotas sociālo pakalpojumu esošā teritoriālā
izvietojuma analīzei.
Plānošanas reģionu sociālo pakalpojumu attīstības programmas ir ņemtas vērā, izstrādājot
priekšlikumus perspektīvajam sociālo pakalpojumu izvietojumam. 5.pielikumā ir sniegts programmās
plānotais sociālo pakalpojumu teritoriālais izvietojums. Perspektīvais teritoriālais izvietojums pašvaldību
griezumā ir izstrādāts visiem reģioniem, tomēr katrā reģionā ir sava mateodika:
 Latgales plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu programmā 2010.-2017.gadam dots detalizēts
sociālo pakalpojumu telpiskais plānojums, iekļaujot gan pakalpojumu veidus, gan mērķa grupas, gan
pakalpojumu teritoriālo izvietojumu pašvaldībās. Šeit uzsvērti arī pakalpojumi, piemēram,
pakalpojumi tādām klientu grupām kā personām, kas cieš no alkoholisko vielu atkarības, narkologa
pakalpojumi, kā arī pakalpojumi ģimenēm (līdzatkarīgajiem). Mazāk tiek plānots attīstīt jaunus
sociālo pakalpojumu sniedzējus, bet papildināt esošo pakalpojumu sniedzēju piedāvājumu
(piemēram, ergoterpeita un fizioterapeita pakalpojumi un speciālā transporta pakalpojumi ir
pieprasīti gandrīz visās pašvaldībās).
 Vidzemes reģiona alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstības programmā 2010. - 2017.gadam ir
pielietota eko modelēšana, lai katrā pašvaldībā noteiktu visvairāk nepieciešamos sociālos
pakalpojumus. Telpiskais perspektīvais pakalpojumu izvietojums nav dots, bet ir izvērtēti pašvaldību
īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošie Infrastruktūras resursi, kas potenciāli var tikt izmantoti
sociālo pakalpojumu sniegšanai (programmā 8.6.nodaļas 6.tabula). No Vidzemes perspektīvā
pakalpojumu plānojuma šajā Izvērtējumā ir izmantoti sociālo pakalpojumu sniedzēju aptaujas par
SIA „Grupa93” un SIA „Karšu izdevniecība Jāņa sēta”
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Sociālo pakalpojumu vajadzību novērtējumu Vidzemes reģiona pašvaldībās rezultāti (programmas
8.4.nodaļas 5.tabula).
Kurzemes plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu programmā 2011.-2018.gadam un Sociālo
pakalpojumu attīstības programma 2010.-2016.gadam Zemgales reģionā ir piedāvāts plānoto
sociālo pakalpojumu saraksts pašvaldību griezumā. Izvērtējumā ir izmantota Kurzemes plānošanas
reģiona 2015.gadā aktualizētās sociālo pakalpojumu programmas projekts.
Perspektīvie sociālie pakalpojumi Rīgas plānošanas reģionā ir atspoguļoti saskaņā ar pašvaldību
prognozēto klientu pieaugumu, kas ir fiksēts Rīgas plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu
attīstības programma alternatīviem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas programmā 2010.2016.gadam. Ne visos gadījumos pašvaldībās, kurās tiek prognozēts klientu pieaugums, ir plānots
veidot viņiem domātu sociālo pakalpojumu. Ja klientu skaits ir mazs, pašvaldība prognozē, ka
pieaugs klientu grupai nepieciešamais finansējums un iespējams pakalpojums tiks pirkts no citas
pašvaldības (piemēram, Baldones novadā iespējams netiek plānota patversme, bet tiek plānots, ka
patversmes klienti no 0 klientiem 2010.gadā pieaugs līdz 5 klientiem 2016.gadā).

Izvērtējums ir veikts, ņemot vērā šādus spēkā esošos normatīvos aktus:
 Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu;
 Ministru kabineta 2008.gada 20.novembra noteikumus Nr.951 „Kārtība, kādā sociālo pakalpojumu
sniedzējs tiek reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un izslēgts no tā”;
 Ministru kabineta 2003.gada 3.jūnija noteikumus Nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu
sniedzējiem”;
 un citus sociālo pakalpojumu sniegšanu regulējošos normatīvos aktus.
Sociālo pakalpojumu teritoriālā izvietojuma analīze ir veikta, ņemot vērā galvenos sociālās jomas
attīstības plānošanas dokumentos noteiktos attīstības virzienus:
 Sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam (apstiprinātas 04.12.2013.,
precizētas 28.11.2013.). Pamatnostādnes, atsaucoties Eiropas Komisijas paziņojumam „Virzoties uz
sociālām investīcijām izaugsmei un kohēzijai, tai skaitā īstenojot Eiropas Sociālo fondu 2014.2020.gadā”, maina līdzšinējo pieeju un izpratni par sociālajiem pakalpojumiem ne tikai kā par „tīru”
aprūpes formu, bet kā par nozīmīgu atbalsta instrumentu personas resursu stiprināšanā, iekļaušanai
sabiedrībā, izglītības sistēmā un darba tirgū, radot iespēju cilvēkiem būt neatkarīgiem no ilgtermiņa
aprūpes un baudīt savas pamattiesības un rīcības brīvību.
 Profesionāla sociālā darba attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam (apstiprinātas
18.12.2013.), kas apskata Sociālo dienestu un sociālo pakalpojumu institūciju kapacitātes vērtējumu
un nepieciešamos risinājumus.
Lai analizētu sociālo pakalpojumu teritoriālo izvietojumu, atbilstoši apdzīvojumam, izmantoti
1.starpatskaitē iegūtie dati par demogrāfisko procesu analīzi.

SIA „Grupa93” un SIA „Karšu izdevniecība Jāņa sēta”
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1.att.

Sociālo pakalpojumu sniedzēju objekti republikas pilsētās un novados

Dati: Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs uz 10.02.2015.
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2 VISPĀRĪGS SOCIĀLO PAKALPOJUMU APRAKSTS
Sociālo pakalpojumu veidus, sociālo pakalpojumu sniegšanas principus un saņemšanas kārtību Latvijā
regulē SPSP likums, no tā izrietoši Ministru kabineta noteikumi un pašvaldību saistošie noteikumi. SPSP
likums nosaka atbildības dalījumu iedzīvotāju nodrošināšanā ar sociālajiem pakalpojumiem starp valsti
un pašvaldībām, un no tā izrietošie Ministru kabineta noteikumi.
Sociālie pakalpojumi ietver:
 sociālās aprūpes pakalpojumus personas dzīvesvietā;
 aprūpi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās;
 sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personas dzīvesvietā un institūcijā;
 nodrošināšanu ar tehniskajiem palīglīdzekļiem.
Sociālos pakalpojumus sniedz valsts, pašvaldības, kā arī citas organizācijas (privātie uzņēmumi,
nevalstiskās organizācijas, reliģiskās organizācijas).
Valsts finansēto sociālo pakalpojumu veidus nosaka SPSP likums (9.1 pants un 13.pants):
 ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijās:
1) personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras šajās institūcijās ievietotas līdz 2003.gada
1.janvārim;
2) pilngadīgām neredzīgām personām un personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem;
3) bērniem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem vecumā no četriem līdz astoņpadsmit gadiem;
4) bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem vecumā līdz diviem gadiem un bērniem ar
garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz četriem gadiem.
 invalīdu profesionālā rehabilitācija;
 redzes un dzirdes invalīdu sociālā rehabilitācija;
 no vardarbības cietušo pilngadīgo personu sociālā rehabilitācija.
 sociālā rehabilitācija personām, kuriem ir izveidojusies atkarība no narkotiskajām, toksiskajām vai
citām apreibinošām vielām;
 tehniskie palīglīdzekļi SPSP likumā noteiktajām personām;
 sociālā rehabilitācija darbspēju atjaunošanai institūcijās SPSP likumā un likumā "Par valsts sociālo
apdrošināšanu” noteiktajām personām;
 cilvēku tirdzniecības upuru sociālā rehabilitācija;
 vardarbību veikušu personu sociālā rehabilitācija;
 vardarbības rezultātā cietušo bērnu sociālā rehabilitācija.
Valsts un pašvaldības sociālo pakalpojumu sniegšanai dibina iestādes, kā arī pakalpojumus var deleģēt
citām organizācijām, t.sk., no nevalstiskā sektora (Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo
savienība, Latvijas Bērnu fonds un to dibinātās juridiskās personas) vai iepirkt Publisko iepirkumu likuma
noteiktajā kārtībā (līgumorganizācijas).
Pašvaldību nodrošināto sociālo pakalpojumu apjomu definē SPSP likums (9. pants). Pašvaldība izveido
sociālo dienestu, veic sociālo darbu, sniedz vai organizē sociālo palīdzību, sociālās aprūpes, sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus.
Sociālos pakalpojumus var iedalīt pēc klientu (mērķa) grupām. Pašvaldības nodrošina sociālos
pakalpojumus:
 personām ar garīga rakstura traucējumiem;
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ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi;
audžuģimenēm un aizbildņiem;
personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem;
invalīdiem (personām ar funkcionāliem traucējumiem);
pensijas vecuma personām;
dažādām personu grupām, kurām tas nepieciešams.

Sociālos pakalpojumus var iedalīt pēc to sniegšanas veida, ko nosaka pakalpojuma sniegšanas vieta,
krīzes situācija, klienta iespējas un vajadzības, piemēram,:
 konsultācijas;
 aprūpe mājās;
 dienas aprūpes centrs;
 krīzes centrs;
 specializētās darbnīcas;
 patversme;
 mobilie sociālie pakalpojumi u.c.
Minētie sociālo pakalpojumu iedalījumi pēc klientu (mērķu) grupā un sociālo pakalpojumu veida nav
izmantojami izvērtēt sociālo pakalpojumu nodrošinājumu un sasniedzamību. Tādēļ Izvērtējumā ir
izmantotas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrēto sociālo pakalpojumu sniegšanas faktiskās
darbības vietas.
Pašvaldības var slēgt līgumus ar citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem savā teritorijā vai ar citām
pašvaldībām, lai nodrošinātu sociālos pakalpojumus savas teritorijas iedzīvotājiem.
Pašvaldības veido un valsts piedalās šādu sociālo pakalpojumu finansēšanā:
 Dienas aprūpes centri personām ar garīga rakstura traucējumiem;
 Grupu mājas (dzīvokļi) personām ar garīga rakstura traucējumiem.
Lemjot par sociālo pakalpojumu sniegšanu un organizēšanu, valsts un pašvaldības vadās pēc SPSP
likumā noteiktajiem pamatprincipiem:
 pakalpojumus nodrošina klienta dzīvesvietā vai iespējami tuvu tai,
 sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju ilgstošas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās
nodrošina tajā gadījumā, ja sociālo pakalpojumu apjoms dzīvesvietā klientam nav pietiekams,
 tiek novērtētas personas individuālās vajadzības,
 pakalpojumu sniedzējs nodrošina starpinstitucionālo un starpprofesionālo sadarbību,
 persona līdzdarbojas lēmuma pieņemšanas procesā,
 ārpusģimenes aprūpē esoša bērnu aprūpē priekšroka tiek dota aprūpei ģimeniskā vidē (pie
aizbildņa vai audžuģimenes),
 pēc iespējas ātra krīzes situācijas pārvarēšana;
 personas iekļaušanās sabiedrībā.
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2.1 Sociālo pakalpojumu sniedzēji
Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistru, Latvijā ir 614 sociālo pakalpojumu sniedzēju objekti.
Tajā skaitā 42 atrodas Rīgā.
Valsts sociālo pakalpojumu objekti ir 42 (Rīgā 6), pašvaldības sociālo pakalpojumu objekti – 417 (Rīgā
11). Pārējie 155 sociālo pakalpojumu objektus pārstāv nevalstiskās organizācijas, reliģiskās organizācijas
un privātā sektora sociālo pakalpojumu sniedzēju objekti (Rīgā 25).
Izmitināšanu piedāvā 275 sociālo pakalpojumu objektos. No tiem 196 ir ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijas, t.sk. bērniem – 41 objektā.
Saskaņā ar pašvaldību sociālo dienestu sniegtajiem datiem par 2013.gadu1, kopējais sociālo
pakalpojumu sniedzēju skaits bija 994 (sociālo pakalpojumu institūcijas, kuru pakalpojumus pašvaldība
nodrošina vai pērk no citas pašvaldības, vai NVO, vai privātā sektora).
Sociālo pakalpojumu nodrošināšanā dominē pašvaldību sektors (710 pašvaldību institūciju sniegtie
pakalpojumi, 284 nevalstiskā un privātā sektora sociālo pakalpojumu sniedzēji). Vairāk sociālo
pakalpojumu iepirkšanu no privātā un NVO sektora praktizē Rīgā, kur pašvaldība nodrošina 29, bet
iepērk 92 institūciju pakalpojumus. Pārējās pilsētās vienu trešdaļu (32) iepērk no NVO un privātajiem un
divas trešdaļas nodrošina no pašvaldību sektora (68). Arī novados lielākā daļa (613) tiek nodrošināta ar
pašvaldību sociālajiem pakalpojumiem, no citiem tiek iepirkti 160 institūciju pakalpojumi.
2.att.

No pašvaldību sektora nodrošinātie un no citiem sektoriem iepirktie sociālie pakalpojumi, %

Dati: Valsts statistikas pārskata kopsavilkums par 2013.gadu (2.tabula, kods 201)

Pašvaldības sadarbojas sociālo pakalpojumu nodrošināšanā gan ar nevalstisko un privāto sektoru, gan ar
citām pašvaldībām – 2013.gadā pašvaldības sociālos pakalpojumus vairāk iepirka ārpus savas teritorijas
(538 institūcijas) kā nodrošināja ar savām iestādēm un kapitālsabiedrībām un savas pašvaldības
privātajām un nevalstiskajām organizācijām (456). Jo īpaši novadu pašvaldības iepērk sociālos
1

Valsts statistikas pārskata kopsavilkuma par 2013.gadu 2.tabula
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pakalpojumus ārpus savas teritorijas (485 jeb 63%). Republikas pilsētas lielāko daļu nodrošina ar savas
pilsētas resursiem. Ārpus pašvaldības visvairāk tika iepirkti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūciju pakalpojumi – 531 institūcijas pakalpojumi, t.sk. 473 institūciju pakalpojumus
pirka novadu pašvaldības.

1.tab. Republikas pilsētu administratīvajā teritorijā nodrošinātie sociālie pakalpojumi un iepirktie no
citas pašvaldības teritorijas (institūciju izmantošanas gadījumi), absolūti skaitļi
Savas pašvaldības teritorijā
No citas pašvaldības teritorijas
Daugavpils 10
4
Jēkabpils
4
0
Jelgava
9
7
Jūrmala
4
0
Liepāja
19
8
Rēzekne
4
1
Rīga
101
20
Valmiera
5
8
Ventspils
12
5
Datu avots: Valsts statistikas pārskata kopsavilkums par 2013.gadu (2.tabula, kods 201)

3.att.

Savā pašvaldības teritorijā nodrošinātie un no ārpuses iepirktie sociālie pakalpojumi
(institūciju izmantošanas gadījumi), %

Datu avots: Valsts statistikas pārskata kopsavilkums par 2013.gadu (2.tabula, kods 201)
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2.2 Klienti
Sociālo pakalpojumu saņemšanas un sniegšanas principus nosaka SPSP likums2, un no tā izrietoši
Ministru kabineta noteikumi. Nacionālā līmenī ir ieviesti vienoti sociālo pakalpojumu saņemšanas un
apmaksas noteikumi, kvalitātes prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem un kvalitātes kontroles
mehānisms.
Sociālos pakalpojumus personām sniedz, balstoties uz pašvaldības sociālā darba speciālista veiktu
personas individuālo vajadzību novērtējumu, primāri izvērtējot iespējas sociālo pakalpojumu sniegšanai
personas dzīvesvietā.
Pamatā pašvaldības ar savā administratīvajā teritorijā esošajiem resursiem nodrošina sociālos
pakalpojumus saviem iedzīvotājiem, un iepērk ārpus savas pašvaldības teritorijas pakalpojumus 5%
klientu. Pašvaldības aktīvi sadarbojas ar NVO un privāto sektoru sociālo pakalpojumu nodrošināšanā –
14% klientu sociālos pakalpojumus nodrošina NVO izveidoti sociālo pakalpojumu sniedzēji un 8% privātā
sektora izveidoti sociālo pakalpojumu sniedzēji.
Aktīvāk sadarbojas ar NVO un privāto sektoru lielās pilsētas – republikas pilsētās tikai 54% klientu tiek
apkalpoti pašvaldību izveidotajos sociālo pakalpojumu sniedzējos. Šeit lielu īpatsvaru veido Rīga, kurā ar
savas pašvaldības iestādēm apkalpo tikai 40% (8797) klientu, no NVO iepirktajiem pakalpojumiem
apkalpo 35%, no privātā sektora – 21% un ārpus savas pašvaldības – 4% klientu.
Mazāk pakalpojumus no ārpuses iepērk novadu pašvaldības, kas lielākoties pašas ar savām iestādēm
sniedz sociālos pakalpojumus (90% klientu).
4.att.

Klienti, kurus apkalpojuši pašvaldību, NVO un privātā sektora sociālo pakalpojumu sniedzēji
2013.gadā

Datu avots: Valsts statistikas pārskata kopsavilkums par 2013.gadu (2.tabula)
2

SPSP likums stājās spēkā 2003.gada 1.janvārī.
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2.tab. Klienti, kurus apkalpojuši pašvaldību, NVO un privātā sektora sociālo pakalpojumu sniedzēji
republikas pilsētās un novados 2013.gadā
Klientu skaits, kas ir saņēmuši sociālos pakalpojumus
pašvaldības vietējās vietējos privātuz- no citas pašvaldības, NVO KOPĀ
iestādēs
NVO
ņēmumos
vai privātā uzņēmuma
Latvijā
49603
9315
5630
3517
68 065
Republikas 17862
8728
4915
1478
32 983
pilsētās
Novados
31741
587
715
2039
35 082
Datu avots: Valsts statistikas pārskata kopsavilkums par 2013.gadu (2.tabula)

3 SOCIĀLIE DIENESTI
Lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un pakalpojumu administrēšanu,
katra pašvaldība ir izveidojusi pašvaldības iestādi – sociālo dienestu. Tādēļ Latvijā ir 119 sociālie dienesti
– atbilstoši Latvijas administratīvi teritoriālo vienību skaitam (Izvērtējumā analizēti 118 dienesti, bez
Rīgas).
Pašvaldības ir saglabājušas līdz 2009.gadam pastāvējušo sociālo dienestu teritoriālo izvietojumu –
novadu administratīvajos centros ir izvietoti Sociālie dienesti (izņēmums Rucavas novads) un pagastos
un novadu pilsētās ir izvietoti sociālā dienesta attālinātie klientu pieņemšanas punkti (skat. 5.attēlu). Tas
nodrošina sociālā darba speciālistu pieejamību vietējiem iedzīvotājiem, arī ja sociālā darba speciālists
attālinātajā klientu pieņemšanas punktā ir pieejams uz nepilnu laiku.
Sociālo dienestu un to attālināto klientu pieņemšanas punktu tīkls rada iespējas labai sociālo
pakalpojumu pieejamībai, tā kā sociālie dienesti paši sniedz sociālos pakalpojumus un organizē citu
sociālo pakalpojumu saņemšanu.
Sociālo dienestu uzdevumi ir (SPSP likuma 11.pants):
1) veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām;
2) sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai
nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem,
invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura traucējumiem un citām personu
grupām, kurām tas nepieciešams;
3) novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās zināšanas un
prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus;
4) noteikt klienta līdzdarbības pienākumus, vienojoties ar viņu par veicamajiem pasākumiem;
5) sniegt sociālo palīdzību;
6) administrēt pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
sniegšanai;
7) novērtēt sociālā dienesta administrēto un pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības kvalitāti;
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8) veikt sociālās vides izpēti, noteikt problēmas, izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas,
mērķprogrammas un priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai un piedalīties pašvaldības attīstības
plānu izstrādē;
9) informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību.
Karte parāda blīvāko teritoriālo tīklu sociālajā jomā – sociālo dienestu un sociālo dienestu sociālo
darbinieku teritoriālo pieejamību Latvijā (6.att.).
Sociālajā dienestā ir jānodrošina ne mazāk kā trīs sociālā darba speciālisti, tai skaitā viens sociālais
darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem, otrs – darbam ar pilngadīgām personām un trešais –
sociālās palīdzības organizators. Ja klientu pieņemšanas punktā strādā mazāk kā trīs sociālā darba
speciālisti, vienam no tiem jābūt ar sociālā darbinieka kvalifikāciju.3
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (10.pants) nosaka, ka, lai sociālais dienests varētu
pienācīgi veikt savus uzdevumus, tajā jābūt vismaz vienam sociālā darba speciālistam uz 1000
iedzīvotājiem. Atbilstoši pašvaldību sociālo dienestu sniegtajai informācijai, 2013.gadā republikas
pilsētu un novadu pašvaldību sociālajos dienestos strādāja 1281 sociālā darba speciālists, t.i. viens
sociālā darba speciālists uz 1742 iedzīvotājiem. Redzams, ka sociālā darba speciālistu skaits ir
nepietiekams, t.i., kopumā nodrošināts par 64% no normatīva.4
Sociālā darba speciālistu nepieciešamība saglabājas arī vērtējot kontekstā Demogrāfisko izmaiņu
prognozēm (skat. 1.atskaiti), tā kā Latvijā 2020.gadā tiek prognozēti 1,88 milj. iedzīvotāju, tādējādi uz
1281 sociālā darba speciālistu būtu 1468 iedzīvotāji.
Analizējot sociālā dienesta sociālā darba speciālistu pietiekamību republikas pilsētu un novadu griezumā
2013.gada beigās5 (skat. 6.attēlu un 3.tabulu), redzams, ka laukos sociālā darba speciālistu pietiekamība
ir augstāka (18 novados sociālā darba speciālistu skaits ir lielāks par likumā noteikto minimālo). Sociālā
darba speciālistu atbilstība SPSP likumam ir 33 novados un vēl 38 novados uz vienu speciālistu nav
vairāk par 2000 iedzīvotājiem. Savukārt septiņās republikas pilsētās un astoņos novados (pārsvarā
Pierīgā) sociālā darba speciālistu trūkums ir izteikts. 3.tabulā iekļautas tās pašvaldības, kurās sociālā
darba speciālistu skaits ir divas reizes mazāks kā nosaka SPSP likums.
Lai labāk izvērtētu sociālā darba speciālistu pietiekamību, jāņem vērā arī pašvaldības sociālā dienesta
klientu skaits. Klientu skaitu administratīvajā teritorijā ietekmē vairāki faktori, t.sk. iedzīvotāju sociālās
problēmas – zems ienākumu līmenis, bezdarbs, bezpajumtniecība, vardarbība, atkarības, noziedzība,
pakalpojumu (izglītības, veselības aprūpes u.c.) nepieejamība. Lauku iedzīvotāji ir ievērojami vairāk
pakļauti nabadzības riskam kā pilsētas iedzīvotāji. 6

3

saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 3.jūnija noteikumu Nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” III
nodaļu
4
2013. gada valsts statistikas pārskata par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību pašvaldībā
kopsavilkums
5
VSPARK 27710005; tabula 1.1; kods 11221 sociālā darbaspeciālisti institūcijā, kas sniedz sociālos pakalpojumus
un ir sociālā dienesta struktūrvienība
6
Labklājības ministrijas sagatavotajā Ministru kabineta 2013.gada 21.novembra informatīvais ziņojums
„Priekšlikumi sociālās drošības sistēmas pilnveidošanai”
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5.att.

Pašvaldību sociālo dienestu un attālināto klientu pieņemšanas punktu izvietojums

Dati: SPR; autoru pieņēmumi
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Novadu teritorijās iedzīvotāju blīvums ir zemāks, un sociālā dienesta sociālā darbinieka pieejamība ir
nepieciešama „tuvāk iedzīvotājiem”. Tas izskaidro to, ka sociālā darba speciālistu novados ir relatīvi
vairāk, un to, ka novados to skaits ir atbilstošs vai gandrīz atbilstošs SPSP likuma prasībām – viens sociālā
darba speciālists uz 1000 iedzīvotājiem vai tuvu šim rādītājam. Savukārt lielajās pilsētās , kur iedzīvotāju
blīvums ir augstāks, sociālā darba speciālistu ir relatīvi mazāk. Jāņem vērā arī, ka republikas pilsētās
sociālos pakalpojumus vairāk iepērk no nevalstiskā vai privātā sektora (skat. 2.2.nodaļu Klienti). Ja vērtē
pēc SPSP likumā noteiktajām normām, tad republikas pilsētās trūkst 595 sociālā darba speciālistu.
3.tab. Pašvaldības, kurās uz vienu sociālā darba speciālistu ir vairāk par 2000 iedzīvotāju
Pašvaldības

Nepieciešamais SD
speciālistu skaits
līdz 1 SD /1000 iedz.

SD speciālisti sociālajā
dienestā (kods 1122 un kods
11221 starpība)*

Iedzīvotāju
skaits uz 1 SD

Iedzīvotāju
skaits**

Daugavpils

54

33

2649

87403

Jelgava

38

19

3017

57332

Jūrmala

32

18

2764

49750

Rēzekne

18

12

2496

29948

Rīga

378

265

2428

643368

Valmiera

16

8

2957

23657

Ventspils

23

14

2620

36677

Ādažu novads

6

4

2560

10238

Carnikavas novads

4

3

2263

6788

Garkalnes novads

5

3

2606

7817

Ikšķiles novads

7

2

4587

9174

Ķekavas novads

13

9

2482

22335

Mārupes novads

12

5

3390

16948

Ozolnieku novads

6

4

2415

9661

Stopiņu novads

6

4

2549

10195

Dati: * Valsts statistikas pārskatu kopsavilkums. Pārskati par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību novada/republikas
pilsētas pašvaldībā 2013. gadā (Tabula 1.1.). Sociālā darba speciālistu skaits gada beigās
** CSP dati par iedzīvotājiem uz 01.01.2014.

Karte (6.att.) parāda novadu pašvaldības, kuru sociālajos dienestos sociālā darba speciālistu
pietiekamība ir atbilstoša un kurās darba speciālistu pietiekamība ir neatbilstoša SPSP likumam. Karte
raksturo sociālā darba speciālistu „slodzi”. Rīgā, Pierīgas pašvaldībās un vēl piecās lielajās pilsētās
(Valmierā, Ventspilī, Jelgavā, Rēzeknē un Daugavpilī) sociālā darba speciālistu „slodze” ir augstāka,
visaugstākā tā ir Ikšķiles, Mārupes novados un Jelgavas pilsētā.
Jāņem vērā, ka vēl arī sociālās aprūpes institūcijās 2013.gadā strādāja 724 sociālā darba speciālisti, t.sk.
valsts un līgumorganizāciju sociālās aprūpes centros 329, pašvaldību un citu organizāciju bērnu sociālās
aprūpes centros – 197 un pašvaldību un citu organizāciju pilngadīgo personu sociālās aprūpes centros –
198. Amata vienību vietu skaits un sociālā darba speciālistu skaits nedaudz atšķiras – attiecīgi institūcijās
valstī kopā 697,10 amatu vienības un 724 sociālā darba speciālisti.7

7

VSPARK 27710006; tabula 11.1; Kods: 11114
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6.att.

Sociālā darba speciālistu skaita atbilstība SPSP likumam (1 Sociālā dienesta sociālā darba speciālists uz 1000 pašvaldības iedzīvotājiem)

Dati: Valsts statistikas pārskatu kopsavilkums. Pārskati par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību novada/republikas pilsētas pašvaldībā 2013. gadā (VSPARK 27710005; Tabula
1.1.; kods 11221). Sociālā darba speciālistu skaits gada beigās; CSP dati par iedzīvotājiem uz 01.01.2014. (ISG12. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un
novados gada sākumā)
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4 ILGSTOŠĀS SOCIĀLĀS APRŪPES UN SOCIĀLĀS
REHABILITĀCIJAS INSTITŪCIJAS
Ilgstošo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumos dominē sociālās aprūpes
pakalpojumi, tā kā šajās institūcijās ievieto personas, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma
vai funkcionālo traucējumu dēļ.
Ilgstošas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās tiek ievietoti:
 bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni,
 bērni ir smagiem funkcionālajiem traucējumiem,
 personas ar garīga rakstura traucējumiem,
 veci cilvēki, kas nespēj sevi aprūpēt.
VSAC sniedz sociālās aprūpes pakalpojumus bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem
bērniem līdz divu gadu vecumam, bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem līdz četru gadu
vecumam, bērniem invalīdiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu
vecumu, pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem un neredzīgām personām –
pirmās un otrās grupas invalīdiem.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 30.oktobra rīkojumu Nr.746 „Par Labklājības ministrijas
pakļautībā esošo valsts sociālās aprūpes centru reorganizāciju”, tika apvienoti VSAC un izveidoti pieci
reģionālie VSAC ar to filiālēm.
Saskaņā ar LM informāciju uz 15.01.2014., VSAC 30 filiālēs (ieskaitot Rīgu) ir 4498 vietas, no kurām 83%
ir personām ar garīga rakstura traucējumiem, 12,2% bērniem un 4,8% neredzīgām personām.8
Līgumslēdzējas iestādes tiesības uz valsts finansējumu no 2010.-2015.gadam ir ieguvušas publisko
iepirkumu kārtībā, un tajās ir 1048 vietas. Kopumā par valsts budžeta līdzekļiem 2014.gadā bija 5546
vietas un pakalpojumus saņēma 5418 personas. Personu skaits, kas uzturējās VSAC no citiem līdzekļiem,
uz 01.11.2013. bija 367.
2013.gada sākumā VSAC pilngadīgo klientu vidējais vecums bija 55 gadi (bērniem vidējais vecums netiek
noteikts). Vidēji 17% no VSAC dzīvojošām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem (1. un
2.grupas invalīdi) ir personas ar ierobežotu rīcībspēju. Lielākā daļa klientu veselības traucējumu dēļ
nespēj nodrošināt pašaprūpi, un tām ir nepieciešama pastāvīga palīdzība un atbalsts (24 stundu
aprūpe). Vidēji 26% no VSAC pirms iestāšanās VSAC nav veiktas sociālās iemaksas, tādējādi, ja minētās
personas dzīvotu patstāvīgi, viņu vienīgais ienākumu avots būtu sociālā nodrošinājuma pabalsts.
2014.gadā VSAC bija piešķirts finansējums 35,9 milj. eiro, t.sk. 8,3 milj.euro veidoja maksas pakalpojumi
un citi ieņēmumi. Vidējās uzturēšanās izmaksas dienā 2014.gadā ir 20,10 eiro, kas mēnesī ir 603 eiro un
gadā – 7 236 eiro.
Kopā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās 2013.gada beigās bija ievietotas
13249 personas (0,7% no valsts iedzīvotāju kopskaita). Tajā skaitā VSAC un līgumorganizāciju SAC
atradās 5820 klienti (44%), pašvaldību un citu organizāciju pilngadīgo personu sociālās aprūpes centros
8

VSAC faktu lapa (http://www.lm.gov.lv/upload/sociala_aizsardziba/sociala_palidziba_pakalpojumi/faktu_la08012014.pdf)
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– 5639 klienti (43%) un bērnu sociālās aprūpes centros – 1790 klienti (14%). (Valsts statistikas pārskats
par 2013.gadu - VSPARK 27710006; tabula 1.1.; kods: 0114).
Gandrīz 10% (1294) no valsts ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem
dzīvo institūcijās ilgāk par 15 gadiem (uzņemtas pirms 1998.gada 1.janvārim) (VSPARK 27710006;
tabula 1.1; Kods: 01142).

7.att.

Klientu sadalījums starp valsts un pašvaldību sociālās aprūpes centriem

Dati: Valsts statistikas pārskatu par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu 2013. gadā
(tab.1.1., kods 0111)

Kartē (8.att.) ir parādīts 192 ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju (objektu)
teritoriālais izvietojums. Saskaņā ar aktuālākajiem LM datiem, valsts finansēto sociālo aprūpi uz
01.01.2015. saņēma 5444 klienti, tajā skaitā 30 VSAC filiālēs 4389 klienti un 13 līgumslēdzēju institūcijās
– 1055 klienti. Lielākā daļa valsts finansējuma tiek izmantota personu ar garīga rakstura traucējumu
sociālajai aprūpei (skat. 4.tabulu).
4.tab. Klientu grupas VSAC un līgumorganizācijās uz 01.01.2015.
Kopējais klientu skaits VSAC un līgumorganizācijās, t.sk.
5444
100%
Pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem
4698
86%
Pilngadīgas personas ar redzes traucējumiem
217
4%
Bērni
529
10%
Dati: LM

No 117 pašvaldību izveidotajām ilgstošās sociālās un sociālās rehabilitācijas institūcijām 34 ir bērnu
nami un 9 struktūrvienības (kartē – bērnu sociālās aprūpes centri). Lielākajā daļā pašvaldību (71) ir
izveidotas sociālās aprūpes iestādes, lielākoties pilngadīgām personām (63 pašvaldībās). Abu veidu
ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas – gan bērniem, gan pilngadīgām
personām – ir izveidotas 17 pašvaldībās. Starp tām ir ne tikai lielās pilsētas kā Daugavpils, Jūrmala,
Rēzekne, Rīga, Ventspils un lielie novadi Bauskas, Daugavpils, Gulbenes, Jelgavas, Limbažu, Ludzas,
SIA „Grupa93” un SIA „Karšu izdevniecība Jāņa sēta”
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Madonas, Ogres, Rēzeknes, Talsu novadi, bet arī mazāki novadi kā Alojas, Apes, Cesvaines, Ērgļu,
Krimuldas novadi.
Pašvaldību sociālās aprūpes centru klienti tiek noteikti saskaņā ar SPSP likumu un konkrētās pašvaldības
noteikto kārtību. Pašvaldību sociālās aprūpes centros ievieto personas, kuras vecuma vai veselības
stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, un, ja personai nepieciešamo pakalpojumu apjoms pārsniedz aprūpes
mājās vai dienas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu. Tā kā klientu
loks pašvaldību SAC ir ar „vieglākām” aprūpes prasībām kā VSAC, pašvaldību SAC nereti vairāk ir
„pietuvināti” mājas apstākļiem (individuālas istabas, brīvāks režīms).
Ņemot vērā, ka Latvijā, atbilstoši demogrāfijas prognozēm (skat. 1.atskaiti9), 65 gadu un vecāku
cilvēku skaits un īpatsvars no 23,7% (475114) 2014.gadā pieaugs līdz 26,3% (494463) 2020.gadā un līdz
32,3% (527980) 2030.gadā, pieprasījums pēc sociālās aprūpes pakalpojumiem būtiski pieaugs.
Kā atzīmēts veselības aprūpes pakalpojumu teritoriālā izvietojuma izvērtējumā (skat. 2.atskaites
1.pielikumu), „… maznoslogotās slimnīcas būtu pārveidojamas par sociālās aprūpes iestādēm”. Daļā
pašvaldību slimnīcās ir izveidotas sociālās aprūpes nodaļas. Tomēr tās būtu izmantojamas tikai
īslaicīgiem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem. Palielināt gultu skaitu vai veidot
jaunas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas līdz ar veco cilvēku skaita pieauguma prognozi nav
ieteicams, jo uzturēšanās institūcijā ir saistīta ar izmaksām, kuras pārsniedz iedzīvotāju uzkrātos
ienākumus un pensiju, kā arī tas ir pretrunā Pamatnostādnēs izvirzītajam principam par sociālo
pakalpojumu tuvināšanu dzīves vietai. Nākotnē lielāka loma būs aprūpei mājās un sabiedrībā
balstītiem pakalpojumiem vecajiem cilvēkiem (piemēram, dienas centri). Jāņem vērā, ka līdz
2020.gadam kā prioritārās sabiedrības grupas, kuru vajadzības ir jārisina, ir bērni un personas ar garīga
rakstura traucējumiem.
LM izmēģinājuma projektā, kas norisinājās 2013.gadā piecās VSAC filiālēs - VSAC „Rīga" filiālē „Rīga",
„Baldone", „Ezerkrasti", „Jugla" un VSAC „Zemgale" filiālē „Jelgava", pirmo reizi Latvijā tika izstrādāta
metodika klientu grupēšanai atbilstoši viņu funkcionālo traucējumu smaguma pakāpei četros aprūpes
līmeņos:
 1.aprūpes līmenis – uzlabojot patstāvīgās dzīves un saskarsmes prasmes, šādi klienti – cilvēki ar
psihiskiem un uzvedības traucējumiem – var būt sagatavoti patstāvīgai dzīvei ārpus VSAC.
 2.aprūpes līmenis - ar noteiktiem finansiāliem un ekonomiskiem nosacījumiem, uzlabojot klientu
neatkarīgās un pastāvīgās dzīves prasmes, viņi ir spējīgi organizēt savu dzīvi ārpus VSAC patstāvīgi
vai ar nelielu atbalsta personāla palīdzību.
 3.aprūpes līmenis – klientiem nepieciešama personāla palīdzība papildu aprūpei, personīgās
higiēnas nodrošināšanai un pašaprūpes prasmju nostiprināšanai, kā arī regulārs fizioterapeita un
ergoterapeita pakalpojums.
 4.aprūpes līmenis - klientiem ir nepieciešama nepārtraukta aprūpe un 24 stundu uzraudzība, lai
nepazeminātos viņu dzīves kvalitāte, jo viņi nespēj veikt pašaprūpi patstāvīgi, ievērot personīgo
higiēnu; viņiem ir mobilitātes un kognitīvo funkciju traucējumi, saskarsmes grūtības; klienti
neorientējas laikā un nespēj uztvert realitāti. Viņiem ir augsts izgulējumu risks.
Atbilstoši projekta ekspertu rekomendācijām, uzlabojot patstāvīgās dzīves un saskarsmes prasmes,
klienti, kuru funkcionālo traucējumu smaguma pakāpe atbilst 1. vai 2.aprūpes līmenim (izmēģinājuma
projektā no 4377 VSAC klientiem 1726 cilvēki) ar noteiktiem finansiāliem un ekonomiskiem
nosacījumiem var būt sagatavoti patstāvīgai dzīvei ārpus VSAC un dzīvot patstāvīgi vai ar nelielu
9
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atbalsta personāla palīdzību. LM izmēģinājuma projektā minētie skaitļi sniedz sākotnējo priekšstatu
deinstitucionalizācijas jeb sabiedrībā balstītu pakalpojumu plānošanas apjomam.
Kartē (8.att.) ir iekļauts sociālā pakalpojuma „pusceļa māja” teritoriālais izvietojums (LM dati), kas
lielākoties sakrīt ar VSAC izvietojumu. „Pusceļa māja” ir sociālās rehabilitācijas pakalpojums personām ar
garīga rakstura traucējumiem, un tas ir izveidots sešās VSAC filiālēs un Valsts SIA "Strenču
psihoneiroloģiskā slimnīca”:
 Valsts sociālās aprūpes centra "Zemgale”, filiāles "Jelgava" Pusceļa māja
 Valsts sociālās aprūpes centra "Latgale" filiāles "Kalupe" Pusceļa mājas nodaļa
 Valsts sociālās aprūpes centra "Kurzeme" Pusceļa māja
 Valsts sociālās aprūpes centra "Vidzeme" filiāles "Ropaži" Pusceļa māja
 Valsts sociālās aprūpes centra "Vidzeme" filiāles "Rūja" Pusceļa māja
 Valsts sociālās aprūpes centra "Vidzeme" filiāles "Allaži" Pusceļa māja
 Valsts SIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" struktūrvienība "Pusceļa māja".
Vēl „patstāvīgākas” prasmes dzīvei kā „pusceļa mājas” pakalpojumā klienti iegūst, saņemot sociālo
pakalpojumu „Grupu māja (dzīvoklis)”. Tas ir atsevišķs dzīvoklis vai māja, kurā personām ar garīga
rakstura traucējumiem nodrošina individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā. Vairāk skat
6.1.nodaļā.
Perspektīvā nepieciešams daļu institūcijās ievietoto personu ar garīga rakstura traucējumiem
pārvietot uz sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem – grupu māju, audžuģimenēm, papildus nodrošinot
veselības un sociālās aprūpes pakalpojumus.

SIA „Grupa93” un SIA „Karšu izdevniecība Jāņa sēta”
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8.att.

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas

Dati: SPSR; LM dati uz 01.01.2015.
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9.att.

Sociālās aprūpes centri pilngadīgām personām un virs darbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvars republikas pilsētās un novados

Dati: LM SPS Reģistra datus un CSP datus 2014.gada sākumā (tabula ISG18)
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Sociālās aprūpes centros nereti tiek ievietotas personas ar funkcionāliem traucējumiem, kurām nav
piemēroti apstākļi mājās. Lai personām ar smagiem funkcionālajiem traucējumiem palielinātu iespējas
dzīvot patstāvīgi un aprūpēt sevi, sāk attīstīties sociālais pakalpojums „servisa dzīvoklis”. Servisa
dzīvokļus veido pašvaldības, īpaši pielāgojot vides un iekštelpu prasības, atbilstoši funkcionālo
traucējumu veidam un smaguma pakāpei. Servisa dzīvokļa nodrošinātie sociālie pakalpojumi 2013.gadā
tika nodrošināti tikai trīs personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem Rīgā un trīs personām
Saulkrastu novadā. Vairākas pašvaldības (Rīga, Tērvetes novads, Auces novads, Jūrmala, u.c.) piedāvā
servisa dzīvokļus pašvaldību mājokļa programmu ietvaros.
Saskaņā ar Valsts statistikas pārskatu, kopā 236 ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
iestādēs 2013.gadā bija ievietoti 1 854 bērni, t.sk. 500 bērni (27%) Valsts un līgumorganizāciju sociālās
aprūpes centros un 1354 bērni (73%) pašvaldību un citu organizāciju bērnu sociālās aprūpes centros.10
Valsts apmaksāta sociālā aprūpe bērniem tiek nodrošināta septiņās no 30 VSAC filiālēm – Baldones
novadā VSAC „Rīga" filiālē „Baldone", Rīgā VSAC „Rīga" filiālē „Teika", filiālē „Pļavnieki" un filiālē „Rīga",
Liepājas pilsētā VSAC „Kurzeme" filiālē „Liepāja", Talsu novadā VSAC „Kurzeme" filiālē „Veģi" un
Daugavpils novadā VSAC „Latgale" filiālē „Kalkūni" (skat. 8.attēlu).
Kartē (8.att.) iekļauts arī pakalpojums „jauniešu māja”. Tās ir pašvaldību vai citu sniedzēju izveidotas
institūcijas, kopā Latvijā ir 15 jauniešu mājas 12 pašvaldībās.
Jauniešu māja ir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, kura nodrošina ar
mājokli, pilnu aprūpi, sociālo rehabilitāciju un sagatavošanu patstāvīgai dzīvei bāreņus un bez vecāku
gādības palikušos bērnus vecumā no 16 līdz 18 gadiem un pilngadīgus bāreņus līdz 24 gadu vecumam.

Pašvaldība
Daugavpils
Jelgava
Liepāja
Rīga

Ventspils
Dobeles novads
Iecavas novads
Jelgavas novads
Kokneses novads
Krāslavas novads
Smiltenes novads
Talsu novads

5.tab. Jauniešu mājas 2014.gadā
SPS, kurā ir izveidots pakalpojums „Jauniešu māja”
Daugavpils pilsētas domes SLP bērnu nams - patversme "Priedīte"
Latvijas SOS – bērnu ciematu asociācijas Jelgavas SOS jauniešu māja
Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta Bērnunams
Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs struktūrvienība "Ilga";
Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienība „Apīte”;
Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienība "Ezermala"
Ventspils pansionāts un bērnu nams "Selga"
Dobeles novada Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta centrs "Lejasstrazdi"
Latvijas SOS – bērnu ciematu asociācijas Iecavas SOS jauniešu māja
Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra Elejas filiāle
Kokneses novada domes Ģimenes krīzes centrs "Dzeguzīte"
Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centrs "Mūsmājas"
Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centrs
Talsu novada Strazdes bērnu nams;
Nodibinājuma „Talsu novada krīžu centrs” struktūrvienība „Jauniešu māja”
Dati: LM, 2014.g.

Saskaņā ar Pamatnostādnēm, LM turpina deinstitucionalizācijas procesu, ieviešot Eiropas Sociālā fonda
un Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektus. Projektu rezultātā plānots vismaz 60% bērniem, kas ir
ievietoti un atrodas bērnu sociālās aprūpes iestādēs ilgāk par 3-6 mēnešiem, kā arī klientiem ar garīga
rakstura traucējumiem (kopā 700 klienti) sniegt sabiedrībā balstītus pakalpojumus. Vienlaicīgi
10
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nepieciešams veikt darbības, lai pašvaldībās attīstītu sociālos pakalpojumus potenciālajiem VSAC
klientiem, kuriem nepieciešams 1. un 2. aprūpes līmenis, kā arī izvērtēt rindā uz VSAC gaidošo klientu
aprūpes līmeni un nepieciešamību klientu ievietot institūcijā. Saskaņā ar LM izmēģinājuma projekta
ieteikumiem, ieteikts:
 Izveidot VSAC veselības aprūpes struktūrvienības Veselības punktus, kas atbilst ārstniecisko
struktūrvienību prasībām, kuras ir noteiktas MK 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60 „Noteikumi
par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm;
 alternatīvus aprūpes pakalpojumus – grupu mājas/dzīvokļus, dzīvokļus/ servisa dzīvokļus, speciāli
izveidotus ciematiņus (komūnas);
 Izstrādāt individuālā atbalsta plānus 700 valsts finansēto aprūpes institūciju klientiem un nodrošināt
viņu pakāpenisku pāreju uz pašvaldībām, lai saņemtu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā, un veicināt
sabiedrības izpratni par šo personu iekļaušanos sabiedrībā;
 1400 personām radīt infrastruktūru pakalpojuma saņemšanai dzīvesvietā (tai skaitā mājokļa
pielāgošana);
 Noteikt prasības grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumam dažāda smaguma klientiem (MK iesniegti
grozījumi MK noteikumos par prasībām sociālo pakalpojumu sniedzējiem);
 Mainīt aprēķina mehānismu līdzfinansējuma saņemšanai grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumam (MK
iesniegti grozījumi SPSP likumā un MK noteikumos līdzfinansējumu grupu mājas (dzīvokļa)
pakalpojuma saņemšanai);
 Pašvaldībām deleģēt atbildību par bērnu līdz 2 gadu vecumam aprūpi (Saeimā iesniegti grozījumi
SPSP likumā) un paplašināt pašvaldību atbildību par pakalpojumu nodrošināšanu atsevišķām
personu grupām;
 Ik gadu vidēji 56 bērniem bērnu sociālās aprūpes centros nodrošināt ģimeniskai videi pietuvinātu
aprūpi (ievērojot Quality4children standartus);
 Bērnu SAC pārveidot par institūcijām alternatīvu sociālo pakalpojumu bērniem sniegšanai (izveidot
daudzfunkcionālos centrus) prioritāri bērnu vajadzību nodrošināšanai;
 Attīstīt alternatīvās ģimenes formas vai sadarboties ar NVO sektoru, kur bērniem nodrošināt
ģimenisku aprūpi. 11

11
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5 APRŪPE MĀJĀS
Aprūpe mājās ir sociālās aprūpes pakalpojums klienta dzīves vietā pamatvajadzību apmierināšanai
personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt (saskaņā ar SPSP likuma 1.panta 1.p.).
Pie jaunajiem sociālajiem pakalpojumiem dzīves vietā var minēt pakalpojumu „drošības poga”, veļas
mazgāšana, ēdiens mājās, mobilā brigāde, u.c.
Spriežot pēc sociālo dienestu mājās lapās ievietotās informācijas 2014.gadā, gandrīz katrā pašvaldībā ir
nodrošināts Aprūpes mājās pakalpojums. Tomēr saskaņā ar pašvaldību sniegtajām ziņām par 2013.gadu,
61 pašvaldība pakalpojumu Aprūpe mājās nebija izveidojusi – tai nebija izveidota institūcija, tā neiepirka
aprūpes mājās pakalpojumu no citas pašvaldības vai NVO, vai privātā sektora. 26 pašvaldības nenorādīja
nevienu klientu, kas būtu saņēmis aprūpes mājās pakalpojumu. Tās ir pašvaldības, kas sociālās aprūpes
pakalpojumus nodrošina ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās (skat. 8.attēlu, 4.pielikuma tabulu) vai
nodrošina sociālā dienesta ietvaros ar sociālo aprūpētāju starpniecību.
Saskaņā ar Valsts statistikas datiem, aprūpes mājās pakalpojumu 2013.gadā nodrošināja 58 pašvaldības,
tostarp 48 pašvaldības bija izveidojušas savas pašvaldības iestādes (vai sociālā dienesta
struktūrvienības), pārējās pašvaldības aprūpes mājās pakalpojumu iepirka no NVO un privātā sektora.
Aprūpes mājās pakalpojumus no NVO un privātā sektora pirka trīs republikas pilsētas (Rīga, Liepāja un
Ventspils) un septiņas novadu pašvaldības, t. sk. no citā pašvaldībā esošajiem NVO un privātajiem mājas
aprūpes pakalpojumu sniedzējiem.12
2013.gadā mājas aprūpi saņēma 11 325 klienti, no tiem pašvaldības apmaksātu aprūpi – 10832 (91%).
Novados dzīvo 3107 (28%) mājas aprūpes pakalpojuma klientu, republikas pilsētās – 8218 klienti.
Daļēju aprūpi (pusdienas, asistenta pakalpojumus, drošības poga, veļas mazgāšana, u.tml.) saņēma 933,
pilnu mājas aprūpes pakalpojumu – 10434, t.sk. 100 bērni.
No 10434 mājas aprūpes klientiem 3009 (29%) bija novadu pašvaldību iedzīvotāji, 7425 – republikas
pilsētu iedzīvotāji. Lielāko daļu veido pensijas vecuma klienti – 8495, no kuriem lielākā daļa ir republikas
pilsētās (6116).
2013.gadā dažas pašvaldības jau bija uzsākušas jaunu aprūpes pakalpojumu ieviešanu. Tā piemēram,
434 klientiem (Ventspilī, Rīgā, Liepājā un Jelgavā) bija pieejams pakalpojums „drošības poga” un
asistenta pakalpojumi bija pieejami 180 klientiem Lielvārdes, Jaunjelgava, Smiltenes novados un Rīgā.
Saskaņā ar SPS Reģistra datiem 2015.gada sākumā, 69 pašvaldībās bija reģistrēts vismaz viens sociālo
pakalpojumu sniedzējs, kas nodrošina aprūpes mājās pakalpojumu pašvaldības teritorijā. Pieļaujams,
ka daļa pašvaldību aprūpi mājās nodrošina ar sociālā dienesta resursiem un atsevišķi to neuzrāda.

12

Valsts statistikas pārskatu kopsavilkums par 2013.gadu, 2.1.tabula
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10.att. Sociālās aprūpes mājās un sociālās aprūpes ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās klientu attiecība

Dati: Valsts statistikas pārskats par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu 2013.gadā un Valsts statistikas pārskats par sociālajiem
pakalpojumiem un sociālo palīdzību novada/republikas pilsētas pašvaldībā 2013.gadā
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Salīdzinot mājas aprūpes klientu un institūciju klientu attiecību, jāsecina, ka institūcijās sociālo aprūpi
un sociālos pakalpojumus saņēmušo skaits 2013.gadā ir neaudz mazāks (46%). Tomēr tas ir augsts
rādītājs un neatbilst principiem par pakalpojumu nodrošināšanu dzīves vietā vai tās tuvumā.
Vairāk novadu pašvaldību klientu saņem sociālo aprūpi institūcijā (63%) kā republikas pilsētu klienti
(34%). Tas izskaidrojams ar lielākiem attālumiem, kurus sociālās aprūpes speciālistam jāmēro līdz klienta
dzīves vietai, kā arī ierobežotiem pašvaldību resursiem (t.sk. sociālo aprūpētāju transporta izdevumiem).
Mobilās aprūpes brigādes vēl nav pietiekami plaši attīstīts pakalpojums.
6.tab. Sociālās aprūpes mājās un sociālās aprūpes ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijās klientu attiecība
Klienti, kas saņem mājas aprūpes
pakalpojumu

Latvijā
t.sk. novados
Republikas pilsētās

11325 (54%)
3107 (37%)
8218 (66%)

Klienti ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijā

9541 (46%)
5269 (63%)
4272 (34%)
Dati: Valsts statistikas pārskats par 2013.gadu, 214 kods un 224 kods

25 pašvaldībās (Kandavas, Rucavas, Rojas, Ciblas, Garkalnes, Skrundas,, Kārsavas, Viļānu, Iecavas,
Carnikavas, Ilūkstes, Stopiņu, Varakļānu, Ogres, Smiltenes, Vārkavas, Alsungas, Priekuļu, Baltinavas,
Tukuma, Amatas, Ropažu, Ludzas novados un Liepājā un Rīgā), institūcijās ievietoto sociālās aprūpes
klientu ir mazāk kā aprūpi mājās saņemošo klientu (skat. tabulu 3.pielikumā).
Nepieciešama aprūpes mājās pakalpojuma attīstība, ko pamato gan sociālo pakalpojumu princips pēc
pakalpojumiem, ko sniedz klienta dzīves vietā, gan virs darbspējas vecuma iedzīvotāju skaita
prognozējamais pieaugums līdz 2020.gadam. Aprūpes mājās pakalpojumu pašvaldības dažkārt
neizvēlas attīstīt nepietiekamas izpratnes dēļ vai arī ejot vieglāko pretestības ceļu – izveidota iestāde,
darbinieki, iestādes budžets.
Lai nodrošinātu sociālo aprūpi mājās, nepieciešams lielāks skaits sociālo aprūpētāju kā aprūpei
institūcijā. Aprūpes mājās pakalpojumiem Sociālās aprūpes darbinieku skaits 2013.gadā ir tikai 640, no
tiem sociālā darba speciālistu – 68.13 Aprūpes mājās darbinieku skaits ir vairāk kā piecas reizes mazāks
kā ilgstošās sociālās aprūpes institūcijās nodarbināto skaits (3415, t.sk. 413 sociālā darba speciālistu).14

13

Valsts statistikas pārskats par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu
2013.gadā un Valsts statistikas pārskats par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību novada/republikas
pilsētas pašvaldībā 2013.gadā (kods 212, 2121)
14
Turpat (kods 222, 2221)
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6 SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS INSTITŪCIJAS
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.
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu veidu klāsts ir plašs. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus mēdz
iedalīt gan pēc klientu grupas, kurai pakalpojums tiek sniegts, gan pēc pakalpojuma sniegšanas vietas un
ilguma.
Izvērtējumā ir iekļauti tie sociālās rehabilitācijas pakalpojumu objekti, kas atbilstoši Ministru kabineta
2008.gada 20.novembra noteikumu Nr.951 „Kārtība, kādā sociālo pakalpojumu sniedzējs tiek reģistrēts
sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un izslēgts no tā” 2.pielikumā „Iesniegums sociālo pakalpojumu
sniedzēja reģistrēšanai” lietotajam dalījumam, atbilst (bet ne tikai) šādam iedalījumam:
 Krīzes centrs;
 (Sociālā) patversme un naktspatversme;
 Dienas centrs;
 Dienas aprūpes centrs;
 Specializētās darbnīcas.
Lai tos sociālo pakalpojumu sniedzējus, kas sevi norādījuši kā Sociālās rehabilitācijas institūcija, atzīmētu
kā objektus un analizētu to teritoriālo izvietojumu, tiem kartē ir piešķirta kategorija „dienas centrs”.
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu objekti ir apzināti, balstoties uz SPS Reģistra datiem un publiski
pieejamo informāciju 2014.gada beigās (pašvaldību mājas lapās).

6.1 Dienas aprūpes centri, specializētās darbnīcas un
grupu dzīvokļi
Dienas aprūpes centrs ir institūcija bez izmitināšanas iespējām, kas nodrošina sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas
iespējas personām ar garīga rakstura traucējumiem, invalīdiem, bērniem no trūcīgām ģimenēm un
ģimenēm, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, kā arī personām, kuras sasniegušas vecumu, kas
dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju.
Pašvaldības veido sociālo pakalpojumu centrus dažādām klientu grupām – nodrošina telpas, aprīko ar
tehniku pamatvajadzību apmierināšanai, utt., - un nereti tos reģistrē kā dienas aprūpes centrus.
Izvērtējumā tie tiek dēvēti kā dienas centri. Pie dienas centriem ieskaitīti arī nevalstiskās organizācijas
un privātie pakalpojumu sniedzēji, ja tie sevi norādījuši kā sociālās rehabilitācijas institūcija.
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Saskaņā ar Valsts statistikas pārskatu par 2013.gadu, dienas centrus un dienas aprūpes centrus
izmantoja 19827 klienti, no kuriem 18824 (jeb 95%) gadījumos centru pakalpojumu apmaksāja valsts vai
pašvaldība.
7.tab. Dienas centri un dienas aprūpes centri un to apkalpoto personu skaits 2013.gadā
t.sk. personas ar
Dienas centri
Klienti kopā
t.sk. bērni
garīga rakstura
(inst.)
traucējumiem
Latvijā
90
19827
5950
779
Republikas
47
7578
3532
544
pilsētās
Novados
43
12249
2618
235
Dati: Valsts statistikas pārskats par 2013.gadu, 2.4.tabula.

Ņemot vērā, Pamatnostādnēs definētos mērķus attiecībā uz personu ar garīga rakstura traucējumiem15,
īpaši apskatīti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personām ar garīga rakstura traucējumiem (skat.
11.att.). Kartē ir attēloti 23 dienas aprūpes centri, 97 dienas centri, 9 specializētās darbnīcas un 12 grupu
dzīvokļi. Kopā tie ir 132 objekti. SIA "Bērnu Oāze" un biedrība Rīgas pilsētas "Rūpju bērns" nodrošina gan
grupu dzīvokli, gan dienas aprūpes centra pakalpojumus.
23 dienas aprūpes centros sociālos pakalpojumus 2013.gadā saņēma 779 personas ar garīga rakstura
traucējumiem, t.sk. 235 personas novadu pašvaldībās. Dienas aprūpes centri ir izveidoti septiņās
republikas pilsētās – Daugavpilī, Jēkabpilī, Jelgavā, Jūrmalā, Liepājā, Rīgā (tiek pirkti no 4 NVO un 1
privātpersonas) un Valmierā un 12 novados – Alūksnes, Cēsu, Dobeles, Ilūkstes, Kandavas, Kuldīgas,
Limbažu, Ogres, Olaines, Salaspils, Saldus un Siguldas (tiek pirkti no NVO) novados. Ķeguma, Saulkrastu
un Stopiņu novadi pirka dienas aprūpes pakalpojumus no citas pašvaldības.
Specializētās darbnīcas arī ir viens no sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem personām ar
garīga rakstura traucējumiem. Tajās speciāli sagatavotu speciālistu vadībā personas ar garīga rakstura
traucējumiem tiek apmācītas profesijas vai amatu iemaņām.
Specializētās darbnīcas ir izveidojuši šādi sociālo pakalpojumu sniedzēji:
 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” Daugavpilī;
 Biedrība "Radošo domu un darbu centrs „Svētelis”" Jelgavā;
 Pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" Jūrmalā;
 Nodibinājums "Fonds Kopā", biedrība PINS Rīgā un biedrības „Rīgas pilsētas „Rūpju bērns””
specializētā galdniecības darbnīca „Skaida”;
 Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība „Cerību spārni” un biedrība "Aicinājums Tev" Siguldā;
 Biedrības "Inčukalna Invalīdu Biedrība" sociālās rehabilitācijas un integrācijas centrs "Mūsmājas"
Inčukalnā.
2005.gadā tika izveidotas 5 grupu mājas (dzīvokļi), bet uz 2006.gada beigām valstī darbojās 10 grupu
mājas (dzīvokļi) personām. ERAF projektu ietvaros 2007.gadā šis skaits palielināts par vēl pieciem grupu
dzīvokļiem – katrā reģionā pa vienam. Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistru uz 10.02.2015.
darbojās 13 grupu dzīvokļi (mājas). Grupu dzīvokļa pakalpojums ir visatbilstošākais sociālās aprūpes
15

Politikas rādītāji „Samazinājies personu ar garīga rakstura traucējumiem skaits aprūpes institūcijās” un
„pašvaldību skaits, kurās ir pieejami dienas aprūpes centri un dienas centri personām ar garīga rakstura
traucējumiem, grupas dzīvokļi” un citi, kā rīcības virzieni „I Deinstitucionalizācija” un „II Sabiedrībā balstīti,
pēctecīgi un klienta individuālajām vajadzībām atbilstoši sociālie pakalpojumi”.
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pakalpojums personai ar garīga rakstura „viegliem” traucējumiem, lai nodrošinātu viņas patstāvīgu
dzīvošanu.
Saskaņā ar plānošanas reģionu sociālo pakalpojumu attīstības programmām, lielākajā daļā pašvaldību ir
plānota jaunu dienas aprūpes centru, grupu dzīvokļu un specializēto darbnīcu izveide (12.att.). Ņemot
vērā Pamatnostādņu mērķi samazināt vietu skaitu valsts sociālās aprūpes institūcijās, šie pakalpojumi
nākotnē būs nepieciešami sadarbībā ar pašvaldībām.
Ņemot vērā šo pakalpojumu augstās izmaksas, pašvaldībām ir nepieciešams valsts līdzfinansējums, lai
attīstītu sabiedrībā balstītos pakalpojumus. Pat visām republikas pilsētās nav nodrošināti sabiedrībā
balstīti pakalpojumi (Rēzeknē un Jēkabpilī nav grupu dzīvokļu, specializētās darbnīcas ir tikai Daugavpilī,
Jūrmalā un Rīgā).
Lai nodrošinātu kvalificētu personālu, dienas aprūpes centriem un specializētajām darbnīcām
sākotnēji jābūt izveidotām vismaz visās republikas un reģiona nozīmes pilsētās. Savukārt grupu
dzīvokļi var tikt veidoti arī novados, pirmām kārtām pašvaldībās, kurās ir iespējams izmantot
speciālistus no pilsētām vai no esošajiem VSAC.
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11.att. Sabiedrībā balstītie sociālie pakalpojumi, t.sk. personām ar garīga rakstura traucējumiem

Dati: SPS Reģistrs, uz 10.02.2015.
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12.att. Sociālie pakalpojumi personām ar garīga rakstura traucējumiem nākotnē

Dati: Plānošanas reģionu sociālo pakalpojumu attīstības programmas (skat. 10.5.pielikumu)
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6.2 Krīzes centri un patversmes
Krīzes centrā tiek sniegta īslaicīga psiholoģiska un cita veida palīdzība krīzes situācijā nonākušām
personām.
Saskaņā ar Valsts statistikas pārskatu 2013.gadā, Latvijā ir 12 krīzes centri, t.sk. diennakts tālruņa
pakalpojumu centri. No tiem astoņi bija pašvaldību izveidoti. Kopā apkalpoto klientu skaits krīzes
centros bija 1442, no kuriem 95% jeb 1363 ir klienti, kuriem pakalpojumu krīzes centrā pilnībā vai daļēji
apmaksāja pašvaldība. Krīzes centru darbība lielākoties ir vērsta uz atbalstu bērniem (skat. 8.tabulu).

Latvijā
Republikas
pilsētās
Novados

Krīzes centri (inst.)
12
6

8.tab. Krīzes centri un to apkalpoto klientu skaits
Klienti kopā
t.sk. bērni
1442
1076
1085
801

6

357

275
Dati: Valsts statistikas pārskats par 2013.gadu; 2.5.tabula.

Saskaņā ar Reģistra datiem uz 10.02.2015., Latvijā (ārpus Rīgas) 49 institūcijas sniedz krīzes centru
pakalpojumus, t.sk. seši no tiem ir izveidoti citu sociālo pakalpojumu sniedzēju ietvaros (pie Jelgavas
bērnu sociālās aprūpes centra, Naujenes bērnu nams Mātes un bērna atbalsta centrs „Avotiņi”, Neretas
novada pašvaldības Neretas Sociālās aprūpes centra utt.). Faktiski visi (42 no 49) krīzes centriem piedāvā
izmitināšanu.
Naktspatversme ir sociālā institūcija, kas personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā
nonākušām personām nodrošina naktsmītni, vakariņas un personiskās higiēnas iespējas. Patversme
personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām nodrošina īslaicīgas
uzturēšanās iespējas, uzturu, personiskās higiēnas iespējas un sociālā darba speciālistu pakalpojumus.
2013.gadā Latvijā kopā ir izveidotas 25 patversmes un nakts patversmes. No tām 10 ir izveidotas
novados, 15 – republikas pilsētās. Patversmes ir salīdzinoši jauns sociālo pakalpojumu veids, un reģionos
nav plaši izplatīts. Nepieciešamība pēc patversmēm un naktspatversmēm ir pilsētās. Kā liecina
2013.gada dati, lielāko patversmes apmeklētāju skaitu veido Rīga. Starp patversmju klientiem ir arī 75
bērni, no tiem 55 republikas pilsētās.
9.tab. Naktspatversmes, patversmes un personu skaits bez noteiktas dzīvesvietas pašvaldībās
Patversmju
t.sk. pašvaldības
Pašvaldība
Klientu skaits 2013.gadā
skaits
iestādes
Daugavpils
2
2
396
Jēkabpils
1
1
40
Jelgava
1
1
114
Jūrmala
1
1
116
Liepāja
2
2
348
Rēzekne
1
1
84
Rīga
5
1
5065
Valmiera
1
1
21
Ventspils
1
92
Ādažu novads
2
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Pašvaldība
Alūksnes novads
Baldones novads
Balvu novads
Cēsu novads
Dobeles novads
Dundagas novads
Kuldīgas novads
Madonas novads
Rēzeknes novads
Salaspils novads
Stopiņu novads
Talsu novads
Tukuma novads
Valkas novads
Latvijā kopā
Kopā republikas pilsētās
Kopā novados

Patversmju
skaits
1
1
1
1
1
1
1
2
1
10
15
25

t.sk. pašvaldības
iestādes
1
1
1
1
1
1
2
1
19
10
9

Klientu skaits 2013.gadā
29
3
39
22
2
2
14
7
1
9
1
57
80
12
6556
6276
280
Dati: Valsts statistikas pārskats par 2013.gadu
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13.att. Patversmes, naktspatversmes un tajās apkalpotās personas bez noteiktas dzīves vietas (2013.g.)

Dati: Valsts statistikas pārskats par 2013.gadu
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14.att. Krīzes centri un patversmes

Dati: SPSR
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15.att. Plānotie krīzes centri

Dati: Plānošanas reģionu sociālo pakalpojumu attīstības programmas (skat. 10.5.pielikumu)
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Lai arī krīzes centri ir izveidoti konkrētai klientu grupai (bērniem, kas cietuši no vardarbības, pilngadīgām
personām, kas atkarīgas no psihoaktīvām vielām, utt.), krīzes centru pakalpojumu pieejamība reģionos ir
zema.
Vismaz katrā republikas pilsētā un reģiona nozīmes pilsētā būtu jābūt speciālistiem un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumiem bērniem krīzes situācijā. Pašlaik visās republikas pilsētās ir izveidoti krīzes
centri bērniem (10.tab.), izņemot Liepājas pilsētu, kurā, saskaņā ar SPS Reģistru, ir vairāki sociālo
pakalpojumu sniedzēji, kas sniedz psihosociālu atbalstu bērniem krīzes situācijā.
10.tab. Krīzes centra pakalpojumu sniedzēji republikas pilsētās
Republikas pilsēta

Daugavpils

Krīzes centra pakalpojumu sniedzēji

Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes Ģimenes atbalsta
centrs/patversme
Jēkabpils Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta centrs
Biedrība „Centrs Elizabete”, Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Slimnīca
„Ģintermuiža””, kas sniedz no psihoaktīvām vielām atkarīgu pilngadīgu personu
rehabilitācijas pakalpojums, Biedrība "Radošo domu un darbu centrs „Svētelis”"
un Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs.
Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Sprīdītis" Atbalsta centrs bērniem
"Paspārne", VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"'
Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes "Sociālais dienests" Bērnu sociālo
pakalpojumu centrs
Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs, struktūrvienība "Marsa gatve",
Nodibinājums "Centrs Dardedze", Biedrība "Skalbes", Biedrības "Latvijas
Samariešu apvienība” Krīzes centrs bērniem un sievietēm "Māras centrs", Biedrība
"Patvērums "Drošā māja""
Nodibinājums „Centrs Valdardze”
Biedrība „Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem "Paspārne””

Jēkabpils
Jelgava

Jūrmala
Liepāja
Rēzekne
Rīga

Valmiera
Ventspils

Dati: SPSR uz 10.02.2015.

Liepājā 2014.gada beigās darbu ir uzsākusi sabiedriskā labuma organizācija „Krīzes Grūtniecības Centrs”,
kas sniedz konsultācijas krīzes grūtniecības gadījumos un pēc aborta vai bērniņa zaudējuma gadījumos.
Liepājā darbojas vairākas psihologu privātprakses, kas strādā ar bērniem, kas cietuši no vardarbības.
11.tab. Krīzes centra pakalpojumu sniedzēji novados, kuru centrs ir reģiona nozīmes pilsēta
Novadi, kuru centrs
ir reģiona nozīmes
pilsēta

Aizkraukles nov.
Alūksnes nov.
Balvu nov.
Bauskas nov.
Cēsu nov.
Dobeles nov.
Gulbenes nov.
Krāslavas nov.
Kuldīgas nov.

Krīzes centra pakalpojumu sniedzēji

Nodibinājums Latgales Reģionālais atbalsta centrs Rasas pērles
Dobeles novada Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu centra Atbalsta centrs
ģimenēm
Robežnieku pamatskola
Biedrības „Saules sala” struktūrvienība Sociālās rehabilitācijas centrs „Pusceļa
māja personām, kuras nonākušas krīzes situācijā sava dzīvesveida dēļ;
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Novadi, kuru centrs
ir reģiona nozīmes
pilsēta

Limbažu nov.
Līvānu nov.
Ludzas nov.
Madonas nov.
Ogres nov.
Preiļu nov.
Saldus nov.
Siguldas nov.
Smiltenes nov.
Talsu nov.
Tukuma nov.
Valkas nov.

Krīzes centra pakalpojumu sniedzēji

Evaņģēlisko kristiešu draudzes "Zilais Krusts" struktūrvienība "Kabile"
Pociema sociālās aprūpes centrs – pansionāts „Pērle”
Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centrs „Rožlejas”
Ludzas novada bērnu nams - patversme
Ogres novada Sociālā dienesta Krīzes centrs vardarbībā cietušiem bērniem
"Laipas"
Preiļu novada Sociālā dienesta Krīzes centrs
Saldus novada pašvaldības Bērnu un ģimenes centrs „Rūķītis”
Nodibinājums „Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs”
Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centrs
Nodibinājums „Talsu novada krīžu centrs”
Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests”
Sociālo pakalpojumu nodaļas Slampes un Džūkstes pagastu kopienas centrs „Rīti”
Valkas novada ģimenes atbalsta centrs "Saulīte"
Dati: SPS Reģistrs uz 10.02.2015.

15 novados (no 21 novada, kura centrs ir reģiona nozīmes pilsēta,) ir izveidots sociālais pakalpojums
krīzes situācijā nonākušiem klientiem. Pakalpojumi neaptver visas klientu grupas, kurām var tikt veidoti
krīzes centri. Pārējās reģiona nozīmes pilsētās, ir nepieciešams izveidot atbalsta pakalpojumus
ģimenēm un bērniem krīzes situācijā. Īpaši par krīzes centra pakalpojumiem būtu jāapsver Gulbenes
novadam, tā kā tuvākajā apkaimē krīzes centru pakalpojumi nav izveidoti (skat. 15.att.).
Jāveido arī jauni ģimenes dienas centri, lai tādējādi turpinātu sekot klienta vajadzībām pēc krīzes
situācijas novēršanas.

6.3 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un
bāriņtiesas
Lemjot par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamību bērniem, iesaistās bāriņtiesas. Vidēji
attiecībā uz 2846 bērniem ik gadu ar tiesas vai bāriņtiesas lēmumu tiek pārtrauktas uz laiku vai
atņemtas vecāku aizgādības tiesības, un tikai vidēji attiecībā uz 680 bērniem tās tiek atjaunotas.
12.tab. Bērni, attiecībā uz kuriem tiek pārtrauktas uz laiku, vai atņemtas vai atjaunotas bērna
aizgādības tiesības
Ar bāriņtiesas lēmumu
pārtrauktas bērna
aizgādības tiesības
Ar rajona (pilsētas)
tiesas spriedumu
atņemtas aizgādības
tiesības
Ar bāriņtiesas lēmumu
atjaunotas pārtrauktās
bērna aizgādības

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2331

1973

2066

2300

1918

1943

1905

1652

1914

1657

1953

2300

2189

2032

113

85

127

609

854

1429

1626

1154

888

744

922

1049

1078

952

413

335

382

710

832

956

1017

706

618

679

696

833

849

872
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2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

12

3

5

2

25

19

3

21

21

9

6

13

8

23

tiesības
Ar rajona (pilsētas)
tiesas spriedumu
atjaunotas aizgādības
tiesības

Dati: CSP (SDG08. Bērna aizgādības tiesību atņemšana un atjaunošana gada beigās)

16.att. Bērna aizgādības tiesību atņemšana uz laiku, pārtraukšana un atjaunošana (gada beigās)

Dati: CSP (SDG08. Bērna aizgādības tiesību atņemšana un atjaunošana gada beigās)

Bāriņtiesu tīkls ir plašs (skat. 17.attēlu). Katrā pašvaldībā ir izveidota vismaz viena bāriņtiesa, pēc
teritorijas lielākajos novados – divas (17.attēlā attēlotas teritorijas, kuras atrodas konkrētās bāriņtiesas
jurisdikcijā). 2014. gadā Latvijā darbojās 146 Latvijas novadu un republikas pilsētu bāriņtiesas.16
Bāriņtiesu izvietojums kartē ir attēlots saskaņā ar VBTAI mājas lapā norādītajām adresēm.17
Bērnu tiesību aizsardzības likuma un citu pakārtoto normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli
bērnu tiesību aizsardzības un bāriņtiesu darbības jomā veic Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektori un audžuģimeņu konsultantu pakalpojumi ir pieejami Rīgā,
Valmierā, Rēzeknē un Daugavpilī (skat. 17.att.).

16
17

Labklājības ministrijas Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 2013. gada publiskais pārskats
VBTAI apkopotās bāriņtiesu adreses http://www.bti.gov.lv/lat/barintiesas/barintiesu_adreses_/?page=0

SIA „Grupa93” un SIA „Karšu izdevniecība Jāņa sēta”
Izvērtējums „Publisko individuālo pakalpojumu klāsta izvērtējums atbilstoši apdzīvojumam” (VARAM 2014/14)

45

Sociālo pakalpojumu teritoriālā izvietojuma analīze atbilstoši apdzīvojumam

17.att. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un bāriņtiesas

Dati: VBTAI
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7 SASNIEDZAMĪBA
Sociālā pakalpojuma sasniedzamību raksturo aprēķini par klientu skaitu noteiktā ģeogrāfiskā
apgabalā un fizisko attālumu (km, laiks) līdz klientam domātajam sociālajam pakalpojumam.
Katra sociālā pakalpojuma sasniedzamības izvērtējumam būtu veicami padziļināti pētījumi, jo:
1) Par ģeogrāfisko apgabalu nevar pieņemt pašvaldību, tā kā pašvaldības ir dažādas pēc teritorijas un
transportģeogrāfiskās situācijas. (dzīves vietas deklarēšana pašvaldībā ir noteicošais faktors, lai
saņemtu sociālo pakalpojumu).
2) Tikai daži sociālie pakalpojumi var tikt uzskatīti par tādiem, kurus klients var izmantot bez sociālā
darba speciālista atbalsta. Sociālā darba speciālists: informē klientu par pakalpojumu, organizē
transportu, ja nepieciešams, organizē pakalpojuma apmaksu, nereti arī sniedz konsultācijas, lai
„iedrošinātu” saņemt pakalpojumu. Līdz ar to sociālais pakalpojuma sasniedzamība nav izvērtējama
pēc tādiem pašiem principiem kā citu publisko individuālo pakalpojumu sasniedzamība.
3) Klientu skaits, kuri varētu „doties” pēc pakalpojuma, mainās atkarībā no klienta vajadzībām. Ja
sociālais pakalpojums ir bijis kvalitatīvs, tā atkārtota saņemšana var nebūt nepieciešama.
4) Daļa sociālo pakalpojumu, kuru sasniedzamību būtu nepieciešams izvērtēt, ir izveidoti Latvijā
nelielā skaitā, ka var uzskatīt, ka tie netiek nodrošināti (dienas aprūpes centri, specializētās
darbnīcas, grupu dzīvokļi).
13.tab. Izvērtējumā iekļauto sociālo pakalpojumu objektu sasniedzamības izvērtēšanas kritēriji
Sociālo pakalpojumu objekts
Apsvērumi, vai sasniedzamību ir lietderīgi izvērtēt
Ilgstošas sociālās aprūpes un Klientam nav jādodas pēc pakalpojuma.
sociālās rehabilitācijas institūcija Institūcijā klientus ievieto uz pastāvīgu dzīvi.
Aprūpe mājās
Klientam nav jādodas pēc pakalpojuma.
Sociālais aprūpētās/ mobilā aprūpes grupa ierodas pie klienta
viņa dzīves vietā.
Sociālais dienests
Klientam ir jādodas pēc pakalpojuma.
Izvērtējot sociālo dienestu un klientu attālinātos pieņemšanas
punktus (skat. 3.nodaļu), sasniedzamība ir laba, rēķinot
sasniedzamību pa autoceļiem (minūtes). Visas apdzīvotās
vietas, kurās ir izvietoti klientu attālinātie pieņemšanas punkti,
atrodas 0-25 min. attālumā.
Dienas aprūpes centri
Klientam ir jādodas pēc pakalpojuma pavadoņa pavadībā.
Latvijā ir nepietiekams dienas aprūpes centru nodrošinājums.
Tikai 7 republikas pilsētās un 12 novados.
Šeit jāatzīmē arī atelpas pakalpojuma nepietiekams
nodrošinājums.
Dienas centri
Klientam ir jādodas pēc pakalpojuma pavadoņa pavadībā vai
un krīzes centri
bez tā.
Lai arī Latvijā kopā ir izveidoti 97 dienas centri (46)
pašvaldībās) un 49 krīzes centri (36 pašvaldībās), izvērtējumā
nav analizēti dati par klientu grupām, kurām ir izveidoti centri.
Dienas centri un krīzes centri tiek veidoti dažādām grupām –
sākot ar visu vecumu un interešu pakalpojumu dienas
centriem līdz specifisku klientu grupu dienas un krīzes
centriem (piem., atkarību klientiem).
Tādēļ var uzskatīt, ka Latvijā ir nepietiekams dienas centru un
krīzes centru nodrošinājums (līdz ar to šo pakalpojumu
sasniedzamība).
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Specializētās darbnīcas

Grupu dzīvokļi

Patversmes

Klientam ir jādodas pēc pakalpojuma pavadoņa pavadībā
Latvijā ir nepietiekams (9) specializēto darbnīcu
nodrošinājums.
Klientam nav jādodas pēc pakalpojuma.
Jāatzīmē arī, ka Latvijā ir nepietiekams (12) grupu dzīvokļu
nodrošinājums.
Klientam ir jādodas pēc pakalpojuma.
Tā kā sasniedzamību var raksturot vienas pilsētas ietvaros,
tajās pašvaldībās kurās patversmes ir izveidotas, to var
uzskatīt par pietiekamu.
Patversmes un naktspatversmes ir izveidotas 18 pilsētās (nav
pamata apgalvot, ka citās reģiona nozīmes pilsētās ir
nepieciešami patversmes vai naktspatversmes pakalpojumi).

Sociālajā jomā pakalpojumu sasniedzamība ar autotransportu (attālums km, ceļā patērētais laiks)
nav tik noteicošs faktors kā veselības aprūpes, izglītības pakalpojumiem. Sociālajā jomā daudz
būtiskāki ierobežojumi ir klientu garīga rakstura, funkcionāla rakstura traucējumi, kā arī materiālās
iespējas.
Sasniedzamībā ar sabiedrisko transportu būtiski aspekti ir biļetes cena, sabiedriskā transporta
kustības biežums, vides pieejamība un nepieciešamība pēc asistenta pakalpojuma.
Ja vērtē pēc sociālo dienestu un to teritoriālo struktūrvienību (klientu pieņemšanas punktu)
izvietojuma, sociālo pakalpojumu sasniedzamība raksturojuma kā laba. Turpmāk nepieciešams
saglabāt sociālo dienestu attālinātos pakalpojumu sniegšanas punktus, īpaši pagastos, lai
nodrošinātu labu sociālo pakalpojumu sasniedzamību.
Sociālo pakalpojumu sasniedzamību dažādās klientu grupās (personas ar garīga rakstura
traucējumiem, krīzes situācijā nonākušām personām, u.c.) nodrošina sociālo dienestu organizētie
pasākumi, lai attiecīgās grupas klients varētu saņemt pakalpojumu, kaut arī tas atrodas citā
pašvaldībā.
Apgrūtinātu sociālo pakalpojumu sasniedzamību var attiecināt uz atsevišķām klientu grupām.
Tomēr šeit ir iesaistīti arī citi (veselības aprūpes) pakalpojumu sniedzēji. Piemēram, tehnisko
palīglīdzekļu pakalpojuma sasniedzamība ir neapmierinoša, jo personai ir jāmēro ceļš līdz veselības
aprūpes iestādei, lai saņemtu („pagarinātu”) invaliditātes apliecību, tālāk – līdz tehnisko palīglīdzekļu
centram.
Pirms saņemt tehniskos palīglīdzekļus, nepieciešams iziet invaliditātes noteikšanas procesu, kas īpaši
apgrūtinoši ir reģionos lauku teritorijās, no kurām ir jānokļūst līdz Veselības un darbspēju ekspertīzes
ārstu valsts komisijām (piemēram, bērnu komisija ir pieejama tikai Rīgā).
18.att. Invaliditātes noteikšanas process

Dati: Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas mājas lapa (http://www.vdeavk.gov.lv/)

SIA „Grupa93” un SIA „Karšu izdevniecība Jāņa sēta”
Izvērtējums „Publisko individuālo pakalpojumu klāsta izvērtējums atbilstoši apdzīvojumam” (VARAM 2014/14)

48

Sociālo pakalpojumu teritoriālā izvietojuma analīze atbilstoši apdzīvojumam

VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" ir izveidojis teritoriālās nodaļas, kā arī rīko
izbraukumus uz novadu centriem un mājas vizītes.
Redzes un dzirdes invalīdiem to kompensē Latvijas Neredzīgo biedrības un Latvijas Nedzirdīgo
savienības teritoriālās nodaļas (18.att.). Latvijas Nedzirdīgo savienības struktūrvienībās iespējams
pielāgot dzirdes aparātus. Papildus tam, pēc klientu pieprasījuma (ja liels klientu skaits), tiek
nodrošināti izbraukumi uz pakalpojumu sniegšanas punktiem ārpus minētajām pilsētām – Valmieru,
Smilteni, Alūksni, Kuldīgu. Latvijas Neredzīgo struktūrvienībās ir pieejama surdotehnika. Tādējādi šis
pakalpojums pēdējos gados ir kļuvis pieejamāks.
19.att. Sociālo pakalpojumu sasniedzamība redzes un dzirdes invalīdiem un personām ar kustību
traucējumiem

Dati: SPSR

Republikas pilsētās un reģiona nozīmes pilsētu sociālajos dienestos jābūt nodrošinātam sociālā
dienesta vajadzībām atbilstoši aprīkotam transportam, kas ļauj pārvadāt pacientus pēc smagām
operācijām un personas ar funkcionāliem traucējumiem līdz invaliditātes ekspertīzes pakalpojuma
vietai. Katrā pašvaldībā jābūt izveidotai kārtībai, kādā tiek organizēta minēto klientu transportēšana.
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8 SOCIĀLO PAKALPOJUMU OBJEKTI PLĀNOŠANAS
REĢIONOS
20.att. Apzīmējumi sociālo pakalpojumu objektu kartēm
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21.att. Sociālo pakalpojumu objekti
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22.att. Sociālo pakalpojumu objekti Rīgas plānošanas reģionā
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23.att. Sociālo pakalpojumu objekti Vidzemes plānošanas reģionā
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24.att. Sociālo pakalpojumu objekti Zemgales plānošanas reģionā
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25.att. Sociālo pakalpojumu objekti Kurzemes plānošanas reģionā
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26.att. Sociālo pakalpojumu objekti Latgales plānošanas reģionā
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9 SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI


Sociālo pakalpojumu sasniedzamībā būtiskākie objekti ir sociālie dienesti, tā kā pašvaldību
sociālo dienestu speciālisti vai nu paši sniedz, vai organizē sociālos pakalpojumus, apseko
iedzīvotāju dzīves vietas un identificē potenciālo klientu vajadzības. Sociālie dienesti un to
attālinātie klientu pieņemšanas punkti veido iedzīvotājiem vistuvāko pakalpojumu tīklojumu.
Optimāls pašvaldību sociālo dienestu attālināto apkalpošanas punktu izvietojums lielā mērā
pašlaik atbilst novadu teritoriālajam dalījumam pagastos un pilsētās. Perspektīvā līdz 2020. un
2030.gadam samazinoties iedzīvotāju skaitam un apdzīvotajām vietām kļūstot vēl mazākām,
attālinātās apkalpošanas punktus ir ieteicams saglabāt, katrai pašvaldībai lemjot par sociālā
darba speciālista pilnu vai daļēju darba slodzi attālinātajā apkalpošanas punktā.



Novadu teritorijās, kur iedzīvotāju blīvums ir zemāks, sociālā darba speciālistu skaits biežāk
atbilst Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma normām par vienu sociālā darba
speciālistu uz 1000 iedzīvotājiem. Pilsētās, īpaši republikas pilsētās, ir novērojams sociālā darba
speciālistu trūkums (atbilstoši SPSP likumam, trūkst 595 sociālā darba speciālistu). Pilsētu
situācija apliecina gan lielāku sociālā darba speciālistu „slodzi”, gan optimālāku sociālā darba
resursu izmantošanu – pilsētās biežāk kā novadu pašvaldībās sociālie pakalpojumi tiek iepirkti
no nevalstiskā un privātā sektora.



Pašvaldības sadarbojas sociālo pakalpojumu nodrošināšanā gan ar nevalstisko un privāto
sektoru, gan ar citām pašvaldībām. Jo īpaši novadu pašvaldības iepērk sociālos pakalpojumus
ārpus savas teritorijas Ārpus pašvaldības visvairāk tika iepirkti ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumi.



Sociālo pakalpojumu jomā pēdējo gadu laikā ir konceptuāli mainījusies nostāja par sociālo
pakalpojumu mērķi un pakalpojumu sniegšanas principiem. Sociālie pakalpojumi vairs netiek
uzskatīti tikai par „tīru” aprūpes formu. Sociālie pakalpojumi ir nozīmīgs atbalsta instruments
personas resursu stiprināšanā un integrācijai darba tirgū, izglītības sistēmā un sabiedrībā
kopumā. Persona ar invaliditāti vairs netiek uzskatīta par pacientu, kuram vajadzīga aprūpe, bet
gan par pilntiesīgu sabiedrības locekli, kas var aktīvi līdzdarboties visos sabiedrībā notiekošajos
procesos, ja vien tiek nodrošināta pieejamība un attiecīgs atbalsts.



Nozīmīgai daļai klientu sociālie pakalpojumi tiek sniegti institūcijās. Kopā ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās 2013.gadā bija ievietotas 13249 personas (0,7% no
valsts iedzīvotāju kopskaita). Gandrīz 10% no sociālās aprūpes centra klientiem (1294) valsts
sociālās aprūpes centros dzīvo ilgāk par 15 gadiem (uzņemti pirms 1998.gada 1.janvāra).



Jau ES plānošanas periodā no 2007.-2013.gadam bija uzsākti pasākumi institūcijām alternatīvu
sociālo pakalpojumu ieviešanā, t.i. sabiedrībā balstītu pakalpojumu ieviešanā, lai attīstītu klienta
spējas un prasmes integrēties sabiedrībā.



Valsts sociālās aprūpes centros tiek veidotas pusceļa mājas personām ar garīga rakstura
traucējumiem, kas ir pirmais solis uz sabiedrībā balstītu pakalpojumu – grupu mājas (dzīvokļa)
pakalpojumu. Pusceļa māju, grupu māju (dzīvokļu) pakalpojumi ir piemēroti pirmā un otrā
sociālās aprūpes līmeņa klientiem, kas ļautu pārvietot viņus no institūcijas uz dzīves videi
pietuvinātu vidi.



Perspektīvā nepieciešams daļu institūcijās ievietoto personu ar garīga rakstura traucējumiem
pārvietot uz sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem – grupu māju, audžuģimenēm, papildus
nodrošinot veselības un sociālās aprūpes pakalpojumus. Ņemot vērā grupu māju (dzīvokļu)
pakalpojuma augstās izmaksas, pašvaldībām būtu nepieciešams lielāks valsts līdzfinansējums, lai
veicinātu pašvaldības ieinteresētību minētā pakalpojuma attīstīšanā. Teritoriālais izvietojums
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nav saistīts ar attīstības centriem, ir vairākas priekšrocības to izvietošanai laukos. Tomēr
rekomendējams sabiedrībā balstītos pakalpojumus attīstīt apdzīvotajās vietās, kur ir pieejami
veselības aprūpes pakalpojumi, vai to tuvumā.


Jāizmanto Latvijas veiksmīgie piemēri, kuri, veidojot sabiedrībā balstītos sociālos
pakalpojumus, izmanto dabas priekšrocības (sociālās rehabilitācijas programmas, pielietojot
dzīvnieku, smilšu, skaņu utt. inovatīvas terapijas). Tādējādi tas sasaucas ar pašvaldību iecerēm
attīstīt sociālos pakalpojumus reģionos.



Viens no izplatītākajiem alternatīvajiem sociālajiem pakalpojumiem pašvaldībās ir aprūpes mājās
pakalpojums. Aprūpes mājās pakalpojumu visērtāk ir nodrošināt uz vietas pašvaldībā (tas
netiek iepirkts no citas pašvaldības), un tas vistiešāk ir saistīts ar apdzīvojumu. Spriežot pēc
aprūpes mājās iesaistīto darbinieku skaita, pakalpojums vēl nav pietiekami attīstīts
salīdzinājumā ar aprūpi ilgstošās sociālās aprūpes institūcijās. Sociālās aprūpes darbinieku
skaits 2013.gadā ir tikai 640, no tiem sociālā darba speciālistu – 68. Aprūpes mājās darbinieku
skaits ir vairāk kā piecas reizes mazāks kā ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās nodarbināto
skaits. Tikai 69 pašvaldības bija izveidojušas aprūpes mājās biroju vai nodaļu vai iepirka aprūpes
mājās pakalpojumu no NVO vai privātā sektora (SPSR dati uz 10.02.2015.).



Pašvaldības biežāk izvēlas sociālās aprūpes institūcijas formu. Lai gan institūcijās sociālo aprūpi
saņēmušo personu skaits 2013.gadā ir nedaudz mazāks (46%) kā aprūpi mājās saņēmušo skaits,
sociālās aprūpes centri (pansionāti, u.c.) ir izveidoti 79 pašvaldībās, bet aprūpes mājās
pakalpojums – tikai 69 pašvaldībās.



Prognozējams, ka nepieciešamība pēc sociālās aprūpes pakalpojumiem pensijas vecuma
personām, kā arī pensijas vecuma personu sociālās aprūpes nozīme sabiedrībā pieaugs, tā kā
nākotnē pieaugs virs darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits un īpatsvars. Lai rosinātu pašvaldības
pāriet no lieliem sociālās aprūpes centriem uz sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem pensijas
vecuma personām un personām ar funkcionāliem traucējumiem, atbalstāma nelielu sociālo
pansiju, sociālo māju (dzīvokļu) un dienas centru izveide, tā uzlabojot sociālās aprūpes
pakalpojumu pieejamību mazapdzīvotos lauku reģionos.



Katrā pašvaldības sociālajā dienestā jābūt nodrošinātam aprūpes mājās pakalpojumam vai
jānodrošina šis pakalpojums sadarbībā ar nevalstisko vai privāto sektoru.



Katrā pašvaldības sociālajā dienestā jābūt nodrošinātam sociālā dienesta vajadzībām atbilstoši
aprīkotam transportam, kas ļauj pārvadāt personas funkcionāliem traucējumiem, kā arī
organizēt mobilo aprūpes mājās pakalpojumu (mobilās brigādes). Katrā pašvaldībā jābūt
izveidotai kārtībai sevišķu smagu klientu pārvešanai, kas iekļauj sociālā dienesta un veselības
aprūpes iestādes atbildību un finansējumu (speciālisti, transports).



Jāuzlabo tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma sasniedzamība, rīkojot izbraukuma pieņemšanas
novados. Kā arī sadarbībā ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijām,
jāuzlabo invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu sasniedzamība.



Nepieciešams veicināt ģimenei pietuvinātu sociālo pakalpojumu attīstību un stiprināt audžu
ģimenes institūciju, sniedzot sociālā darba pakalpojumus audžuģimenēm un veidojot bērnu un
ģimeņu atbalsta dienas centrus.



Lai rosinātu pašvaldības pāriet no lieliem bērnu sociālās aprūpes centriem uz sabiedrībā
balstītiem pakalpojumiem, atbalstāma jauniešu māju izveide. Jāturpina deinstitucionalizācijas
process attiecībā uz bērniem ar garīga rakstura traucējumiem.
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Sociālie pakalpojumi bērniem un jauniešiem primāri attīstāmi saistībā ar vispārējās vidējās un
profesionālās izglītības tīklu, kur koncentrējas izglītības darbinieku resursi. Tā tiks veicināta
labāka bērnu un jauniešu integrācija savu vienaudžu vidū.



Lai paplašinātu pašvaldību sociālo dienestu darbu ar ģimenēm un bērniem, bez dienas centriem
vismaz katrā republikas pilsētā un reģiona nozīmes pilsētā būtu attīstāmi krīzes centra
pakalpojumi. Atbalsta pakalpojumus ģimenēm un bērniem krīzes situācijā būtu jāveido vēl 16
novadiem, kuros tie vēl nav pieejami – Alūksnes, Bauskas, Cēsu, Salaspils, Gulbenes un Kuldīgas
novadam, kā arī republikas pilsētai Liepājai.



Plānošanas reģionu sociālo pakalpojumu attīstības programmas (izstrādātas 2009.-2010.g.) ir
labs pamats sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu plānošanai, t.sk. bērniem un personām ar
garīga rakstura traucējumiem. Pašvaldību plānotie sociālie pakalpojumi kopumā atbalsta
Pamatnostādnēs izvirzīto mērķu sasniegšanu. Plānoto sociālo pakalpojumu apkopojums
pašvaldību griezumā, kas iekļauts plānošanas reģionu sociālo pakalpojumu attīstības
programmās, ir dots 10.5.pielikuma tabulā. Pakalpojumu perspektīvo teritoriālo izvietojumu nav
korekti attēlot pret apdzīvojumu (tas darīts attiecībā pret atsevišķiem pakalpojumiem –
sociālajiem dienestiem), jo pakalpojuma izveidi un izvietojumu pašvaldības būtu jāplāno
atbilstoši klientu individuālajām vajadzībām.



Jaunu sociālo pakalpojuma sniedzēju plānošanu un to teritoriālo izvietojumu pašvaldības plāno
atbilstoši mērķa grupām un klientu individuālajām vajadzībām. Apdzīvojuma izmaiņas un
iedzīvotāju skaita izmaiņas ietekmē tikai dažus sociālos pakalpojumus. Latvijā pamatā ir
nepietiekams sociālo pakalpojumu nodrošinājums, tādēļ tādiem pakalpojumiem kā dienas
aprūpes centri, specializētās darbnīcas sasniedzamība ir neapmierinoša.
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10 PIELIKUMI
10.1Sociālā
darba
pašvaldībās

speciālistu

pietiekamība

14.tab. Sociālā darba speciālistu pietiekamība pašvaldību sociālajos dienestos

Pašvaldības

Daugavpils
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala
Liepāja
Rēzekne
Rīga
Valmiera
Ventspils
Ādažu novads
Aglonas
novads
Aizkraukles
novads
Aizputes
novads
Aknīstes
novads
Alojas novads
Alsungas
novads
Alūksnes
novads
Amatas
novads
Apes novads
Auces novads
Babītes
novads
Baldones
novads
Baltinavas
novads
Balvu novads

tai skaitā
sociālā darba
speciālisti
institūcijā, kas
sniedz sociālos
pakalpojumus
un ir sociālā
dienesta
struktūrvienība
(kods 11221)*

Sociālā
darba
speciālisti
sociālajā
dienestā
(kods
1122 un
kods
11221
starpība)*

Iedzīvotāju
skaits**

Iedzīvotāju
skaits uz 1
SD

105
17
38
20
74
35
289
9
23
4

72
3
19
2
29
23
24
1
9
0

33
14
19
18
45
12
265
8
14
4

87403
23269
57332
49750
71926
29948
643368
23657
36677
10238

2649
1662
3017
2764
1598
2496
2428
2957
2620
2560

Neatbilst
Neatbilst
Neatbilst
Neatbilst
Neatbilst
Neatbilst
Neatbilst
Neatbilst
Neatbilst
Neatbilst

54
9
38
32
27
18
378
16
23
6

7

3

4

3731

933

Atbilst

0

7

0

7

8592

1227

Neatbilst

2

8

0

8

9023

1128

Neatbilst

1

3
5

0
0

3
5

2878
5088

959
1018

Atbilst
Neatbilst

0
0

1

0

1

1452

1452

Neatbilst

0

22

3

19

15972

841

Atbilst

-3

5
5
8

1
0
2

4
5
6

5462
3643
6879

1366
729
1147

Neatbilst
Atbilst
Neatbilst

1
-1
1

8

1

7

9630

1376

Neatbilst

3

4

0

4

5400

1350

Neatbilst

1

2
21

0
4

2
17

1112
13301

556
782

Atbilst
Atbilst

-1
-4

Sociālā
darba
speciālisti
(kods
1122)*

Atbilstība
SPSP
likumam

Nepieciešamais
sociālā darba
speciālistu
skaits līdz 1 SD
/1000 iedz.
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Pašvaldības

Bauskas
novads
Beverīnas
novads
Brocēnu
novads
Burtnieku
novads
Carnikavas
novads
Cēsu novads
Cesvaines
novads
Ciblas novads
Dagdas
novads
Daugavpils
novads
Dobeles
novads
Dundagas
novads
Durbes
novads
Engures
novads
Ērgļu novads
Garkalnes
novads
Grobiņas
novads
Gulbenes
novads
Iecavas
novads
Ikšķiles
novads
Ilūkstes
novads
Inčukalna
novads
Jaunjelgavas
novads
Jaunpiebalgas
novads

tai skaitā
sociālā darba
speciālisti
institūcijā, kas
sniedz sociālos
pakalpojumus
un ir sociālā
dienesta
struktūrvienība
(kods 11221)*

Sociālā
darba
speciālisti
sociālajā
dienestā
(kods
1122 un
kods
11221
starpība)*

Iedzīvotāju
skaits**

Iedzīvotāju
skaits uz 1
SD

21

0

21

24615

1172

Neatbilst

4

3

0

3

3231

1077

Neatbilst

0

6

0

6

5828

971

Atbilst

0

6

0

6

8128

1355

Neatbilst

2

5
15

2
3

3
12

6788
17241

2263
1437

Neatbilst
Neatbilst

4
5

3
5

1
0

2
5

2697
2755

1349
551

Neatbilst
Atbilst

1
-2

14

2

12

7819

652

Atbilst

-4

34

0

34

23503

691

Atbilst

-10

44

24

20

21218

1061

Neatbilst

1

3

0

3

4140

1380

Neatbilst

1

4

1

3

2921

974

Atbilst

0

7
2

0
0

7
2

7321
2988

1046
1494

Neatbilst
Neatbilst

0
1

3

0

3

7817

2606

Neatbilst

5

10

3

7

9051

1293

Neatbilst

2

22

0

22

21935

997

Atbilst

0

6

1

5

8756

1751

Neatbilst

4

2

0

2

9174

4587

Neatbilst

7

16

7

9

7537

837

Atbilst

-1

7

0

7

7748

1107

Neatbilst

1

8

1

7

5656

808

Atbilst

-1

2

0

2

2319

1160

Neatbilst

0

Sociālā
darba
speciālisti
(kods
1122)*

Atbilstība
SPSP
likumam

Nepieciešamais
sociālā darba
speciālistu
skaits līdz 1 SD
/1000 iedz.
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Pašvaldības

Jaunpils
novads
Jēkabpils
novads
Jelgavas
novads
Kandavas
novads
Kārsavas
novads
Kocēnu
novads
Kokneses
novads
Krāslavas
novads
Krimuldas
novads
Krustpils
novads
Kuldīgas
novads
Ķeguma
novads
Ķekavas
novads
Lielvārdes
novads
Līgatnes
novads
Limbažu
novads
Līvānu
novads
Lubānas
novads
Ludzas
novads
Madonas
novads
Mālpils
novads
Mārupes
novads
Mazsalacas

tai skaitā
sociālā darba
speciālisti
institūcijā, kas
sniedz sociālos
pakalpojumus
un ir sociālā
dienesta
struktūrvienība
(kods 11221)*

Sociālā
darba
speciālisti
sociālajā
dienestā
(kods
1122 un
kods
11221
starpība)*

Iedzīvotāju
skaits**

Iedzīvotāju
skaits uz 1
SD

3

0

3

2444

815

Atbilst

-1

7

2

5

4860

972

Atbilst

0

25

0

25

23778

951

Atbilst

-1

12

5

7

8672

1239

Neatbilst

2

6

1

5

5913

1183

Neatbilst

1

6

0

6

6226

1038

Neatbilst

0

5

0

5

5334

1067

Neatbilst

0

19

0

19

16291

857

Atbilst

-3

5

0

5

5176

1035

Neatbilst

0

8

0

8

5977

747

Atbilst

-2

23

1

22

24190

1100

Neatbilst

2

7

2

5

5586

1117

Neatbilst

1

9

0

9

22335

2482

Neatbilst

13

12

2

10

10174

1017

Neatbilst

0

4

1

3

3532

1177

Neatbilst

1

16

1

15

17262

1151

Neatbilst

2

9

0

9

11799

1311

Neatbilst

3

4

2

2

2475

1238

Neatbilst

0

12

0

12

13439

1120

Neatbilst

1

20

1

19

24134

1270

Neatbilst

5

5

2

3

3522

1174

Neatbilst

1

8
4

3
0

5
4

16948
3314

3390
829

Neatbilst
Atbilst

12
-1

Sociālā
darba
speciālisti
(kods
1122)*

Atbilstība
SPSP
likumam

Nepieciešamais
sociālā darba
speciālistu
skaits līdz 1 SD
/1000 iedz.

SIA „Grupa93” un SIA „Karšu izdevniecība Jāņa sēta”
Izvērtējums „Publisko individuālo pakalpojumu klāsta izvērtējums atbilstoši apdzīvojumam” (VARAM 2014/14)

62

Sociālo pakalpojumu teritoriālā izvietojuma analīze atbilstoši apdzīvojumam

Pašvaldības

novads
Mērsraga
novads
Naukšēnu
novads
Neretas
novads
Nīcas novads
Ogres novads
Olaines
novads
Ozolnieku
novads
Pārgaujas
novads
Pāvilostas
novads
Pļaviņu
novads
Preiļu novads
Priekules
novads
Priekuļu
novads
Raunas
novads
Rēzeknes
novads
Riebiņu
novads
Rojas novads
Ropažu
novads
Rucavas
novads
Rugāju
novads
Rūjienas
novads
Rundāles
novads
Salacgrīvas
novads
Salas novads
Salaspils

tai skaitā
sociālā darba
speciālisti
institūcijā, kas
sniedz sociālos
pakalpojumus
un ir sociālā
dienesta
struktūrvienība
(kods 11221)*

Sociālā
darba
speciālisti
sociālajā
dienestā
(kods
1122 un
kods
11221
starpība)*

Iedzīvotāju
skaits**

Iedzīvotāju
skaits uz 1
SD

1

0

1

1615

1615

Neatbilst

1

1

0

1

1881

1881

Neatbilst

1

4
3
32

0
0
9

4
3
23

3760
3482
34897

940
1161
1517

Atbilst
Neatbilst
Neatbilst

0
0
12

16

2

14

19720

1409

Neatbilst

6

4

0

4

9661

2415

Neatbilst

6

4

0

4

3938

985

Atbilst

0

3

1

2

2742

1371

Neatbilst

1

8
10

4
3

4
7

5462
10083

1366
1440

Neatbilst
Neatbilst

1
3

8

0

8

5663

708

Atbilst

-2

11

3

8

8050

1006

Neatbilst

0

4

0

4

3412

853

Atbilst

-1

41

2

39

27395

702

Atbilst

-12

6
8

0
1

6
7

5270
3851

878
550

Atbilst
Atbilst

-1
-3

6

1

5

6748

1350

Neatbilst

2

3

0

3

1711

570

Atbilst

-1

2

0

2

2311

1156

Neatbilst

0

5

0

5

5321

1064

Neatbilst

0

2

0

2

3617

1809

Neatbilst

2

6
2
17

0
0
3

6
2
14

8027
3725
22088

1338
1863
1578

Neatbilst
Neatbilst
Neatbilst

2
2
8

Sociālā
darba
speciālisti
(kods
1122)*

Atbilstība
SPSP
likumam

Nepieciešamais
sociālā darba
speciālistu
skaits līdz 1 SD
/1000 iedz.
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Pašvaldības

novads
Saldus
novads
Saulkrastu
novads
Sējas novads
Siguldas
novads
Skrīveru
novads
Skrundas
novads
Smiltenes
novads
Stopiņu
novads
Strenču
novads
Talsu novads
Tērvetes
novads
Tukuma
novads
Vaiņodes
novads
Valkas
novads
Varakļānu
novads
Vārkavas
novads
Vecpiebalgas
novads
Vecumnieku
novads
Ventspils
novads
Viesītes
novads
Viļakas
novads
Viļānu novads
Zilupes
novads

tai skaitā
sociālā darba
speciālisti
institūcijā, kas
sniedz sociālos
pakalpojumus
un ir sociālā
dienesta
struktūrvienība
(kods 11221)*

Sociālā
darba
speciālisti
sociālajā
dienestā
(kods
1122 un
kods
11221
starpība)*

Iedzīvotāju
skaits**

Iedzīvotāju
skaits uz 1
SD

30

13

17

24494

1441

Neatbilst

7

4
2

0
0

4
2

5773
2223

1443
1112

Neatbilst
Neatbilst

2
0

11

2

9

17117

1902

Neatbilst

8

5

2

3

3554

1185

Neatbilst

1

5

0

5

5142

1028

Neatbilst

0

11

0

11

12811

1165

Neatbilst

2

4

0

4

10195

2549

Neatbilst

6

3
29

0
5

3
24

3459
29747

1153
1239

Neatbilst
Neatbilst

0
6

3

0

3

3501

1167

Neatbilst

1

38

17

21

29177

1389

Neatbilst

8

2

0

2

2520

1260

Neatbilst

1

9

1

8

8664

1083

Neatbilst

1

3

0

3

3395

1132

Neatbilst

0

4

0

4

2034

509

Atbilst

-2

7

1

6

4030

672

Atbilst

-2

8

0

8

8486

1061

Neatbilst

0

14

0

14

11859

847

Atbilst

-2

4

0

4

3965

991

Atbilst

0

6
8

0
2

6
6

5314
6113

886
1019

Atbilst
Neatbilst

-1
0

3

0

3

3167

1056

Neatbilst

0

Sociālā
darba
speciālisti
(kods
1122)*

Atbilstība
SPSP
likumam

Nepieciešamais
sociālā darba
speciālistu
skaits līdz 1 SD
/1000 iedz.
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* Valsts statistikas pārskatu kopsavilkums. Pārskati par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo
palīdzību novada/republikas pilsētas pašvaldībā 2013. gadā (Tabula 1.1.). Sociālā darba speciālistu
skaits gada beigās
** CSP dati par iedzīvotāju skaitu pašvaldībā uz 01.01.2014.
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10.2Ilgstošas
sociālās
aprūpes
rehabilitācijas institūcijas

un

sociālās

15.tab. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas 2013.gadā
Pašvaldība

Daugavpils

Daugavpils novads
Grobiņas novads
Iecavas novads
Ilūkstes novads

Uz 2013. gada
1.janvāri institūcijā
faktiski dzīvojošo
personu skaits

Institūcijas nosaukums

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils 139
psihoneiroloģiskā slimnīca" Ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcija
Sociālo pakalpojumu centrs "Pīlādzis"
69
802
927
59

Rūjienas novads

Valsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme"
Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale"
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības centrs
"Ilūkste""
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās
aprūpes centrs "Subate""
Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Slimnīca
"Ģintermuiža"" Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas nodaļa
Valsts sociālās aprūpes centrs "Latgale"
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Atsaucība"
Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga"
Rūjienas novada pašvaldības Sociālās aprūpes centrs "Lode"

Strenču novads

Valsts sociālās aprūpes centrs "Vidzeme"
Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca Sociālās aprūpes nodaļa

981
30

Latvijas Sarkanā Krusta Sociālās aprūpes centrs "Stūrīši"
Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas
un narkoloģijas centrs" Ilgstošas sociālās aprūpes centrs
"Vecpiebalga"
Valsts un līgumorganizāciju sociālās aprūpes centri
Bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
centrs "Zīles"
Bērnu sociālās aprūpes centrs "Gaujiena"
Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas Īslīces SOS bērnu
ciemats
Nodibinājums "Fonds Grašu bērnu ciemats"

89
72

Jelgava

Neretas novads
Rīga

Talsu novads
Vecpiebalgas
novads

Alojas novads
Apes novads
Bauskas novads
Cesvaines novads
Daugavpils
Daugavpils novads
Dobeles novads
Ērgļu novads

Daugavpils pilsētas domes Sociālo
Bērnunams – patversme "Priedīte"
Naujenes bērnu nams

lietu

45
50

1080
280
1135
62

5820
24
17
92
32

pārvaldes 76
68

Dobeles novada Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta centrs 30
"Lejasstrazdi"
Ērgļu novada pašvaldības Ģimenes atbalsta centrs "Zīļuks"
15
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Gulbenes novads

5

Jūrmala
Kokneses novads

Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldes Litenes bērnu
Patversme
Biedrība "Centrs Elizabete"
Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs
Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra
Elejas filiāle
Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde "Sprīdītis"
Kokneses novada domes Ģimenes krīzes centrs "Dzeguzīte"

Krāslavas novads

Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centrs "Mūsmājas"

29

Krimuldas novads

Biedrība "Kalīte" Kaļvu ģimenes bērnu nams

3

Liepāja
Limbažu novads

Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta Bērnunams
Bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrs
Umurga Ģimenes atbalsta centrs
Ludzas novada bērnu nams - patversme
Madonas novada bērnu un jauniešu ārpusģimenes aprūpes
un atbalsta centrs "Ozoli"
Ogres novada bērnu nams "Laubere"
Reliģiskās organizācijas "Pestīšanas armija" Skangaļu muižas
Bērnu atbalsta un sociālās aprūpes centrs-internāts
Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes "Sociālais dienests"
Bērnu sociālo pakalpojumu centrs
Rēzeknes novada pašvaldības Tiskādu bērnu nams
Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs, struktūrvienība
"Marsa gatve"
Salas novada pašvaldības aģentūra Bāreņu nams "Līkumi"
Talsu novada Strazdes bērnu nams
Sociālās aprūpes centrs "Tērvete"
Irlavas bērnunams - patversme
Valkas novada ģimenes atbalsta centrs "Saulīte"
Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas Valmieras SOS bērnu
ciemats
Ventspils pilsētas domes Sociālā dienesta pansionāts un
bērnu nams "Selga"
Ventspils novada bērnu nams "Stikli"
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu Oāze"
Struktūrvienība "Lauderi" (ilgst.apr.)
Pašvaldību un citu organizāciju bērnu sociālās aprūpes
centri
Aglonas novada pašvaldības iestāde Sociālās aprūpes centrs
"Aglona"
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pansionāts Rokaiži"
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aknīstes veselības un
sociālās aprūpes centrs"
Alojas novada Domes pansionāts "Urga"
Alojas novada pašvaldības iestāde Darba terapijas un
rehabilitācijas centrs "Vīķi"
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alojas veselības aprūpes
centrs"

57
18

Jelgava
Jelgavas novads

Ludzas novads
Madonas novads
Ogres novads
Priekuļu novads
Rēzekne
Rēzeknes novads
Rīga
Salas novads
Talsu novads
Tērvetes novads
Tukuma novads
Valkas novads
Valmiera
Ventspils
Ventspils novads
Zilupes novads

Aglonas novads
Aizputes novads
Aknīstes novads
Alojas novads

26
73
83
36
37

36
22
25
26
35
30
243
64
29
116
59
12
67
163
48
94
1790
61
120
21
49
25
24
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Alūksnes novads
Apes novads
Balvu novads
Bauskas novads
Brocēnu novads
Cēsu novads
Cesvaines novads
Dagdas novads

Sociālās aprūpes centrs "Alūksne"
Sociālās aprūpes centrs "Trapene"
Balvu novada pašvaldības Pansionāts "Balvi"
Bauskas novada pašvaldības iestāde Vispārēja tipa
pansionāts "Derpele"
Brocēnu novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs
"Atpūtas"
Cēsu pilsētas pansionāts
Cesvaines sociālā dienesta Sociālās aprūpes nodaļa

67
59
159
91
54
130
20

Daugavpils novads

Dagdas pašvaldības iestāde Veco ļaužu pansionāts 41
"Ābeļdārzs"
Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais 248
centrs
Višķu sociālās aprūpes centrs
74

Dundagas novads

Biedrība "Dundagas aprūpes nams – Stacija"

7

Dundagas novada sociālā dienesta pansija "Jaundundaga"
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dundagas veselības
centrs"
Engures novada domes pansionāts "Rauda"
Ērgļu novada sociālās aprūpes centrs
Grobiņas novada Grobiņas pilsētas Veco ļaužu aprūpes
centrs
Gulbenes novada Jaungulbenes sociālās aprūpes centrs
Tirzas sociālās un veselības aprūpes nama "Doktorāts"
Subates Romas Katoļu draudzes sociālās aprūpes iestāde
"Miera nams"
Inčukalna novada pašvaldības aģentūra "Sociālās aprūpes
māja Gauja"
Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra
Jaunsvirlaukas filiāle
Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra
Kalnciema filiāle
Pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs"
Ilgstošas sociālās aprūpes nodaļa
Pašvaldības SIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs Sloka"
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Pansionāts Dzimtene"
Krāslavas novada Robežnieku pagasta pārvaldes Skuķu
aprūpes centrs
Krāslavas veco ļaužu pansionāts "Priedes"
Veco ļaužu mītne "Pēterupe"

7
16

Krustpils novada pašvaldības aģentūra "Jaunā muiža"
Kuldīgas novada sociālās aprūpes centrs "Venta"
Pašvaldības aģentūras "Ķekavas sociālās aprūpes centrs"
Līgatnes novada Sociālā dienesta Līgatnes novada sociālās
aprūpes centrs
Pociema sociālās aprūpes centrs – pansionāts "Pērle"

196
53
40
20

Daugavpils

Engures novads
Ērgļu novads
Grobiņas novads
Gulbenes novads
Ilūkstes novads
Inčukalna novads
Jelgavas novads

Jūrmala

Krāslavas novads

Krimuldas novads
Krustpils novads
Kuldīgas novads
Ķekavas novads
Līgatnes novads
Limbažu novads

380
73
8
18
26
37
58
27
41
145
84
110
47
26
25

20
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Umurgas pagasta veco ļaužu mītne "Cerība"
Līvānu novada domes SIA "Līvānu slimnīca" Ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas struktūrvienība
Lubānas novada sociālā dienesta Lubānas veselības un
sociālās aprūpes centrs
Ludzas novada sociālās aprūpes centrs "Ludza"
Barkavas pansionāts
Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvaldes Ļaudonas
pansionāts
Madonas novada pašvaldības Dzelzavas pagasta pansionāts

39
42

35
33

Ozolnieku novads

Madonas pansionāts
Mālpils novada pašvaldības aģentūras "Mālpils sociālais
dienests" Mālpils sociālās aprūpes centrs
Neretas novada pašvaldības Neretas Sociālās aprūpes
centrs
Vispārējā tipa pansionāts "Madliena"
Olaines novada pašvaldības aģentūras "Olaines sociālais
dienests" struktūrvienības Sociālās aprūpes nodaļa Sociālās
aprūpes centrs
Sociālās aprūpes centrs "Zemgale"

Pāvilostas novads

Nodibinājums "Fonds "Cilvēks Cilvēkam""

55

Pļaviņu novads
Preiļu novads
Raunas novads
Rēzekne

44
26
67
189

Salacgrīvas novads

Pļaviņu novada domes Sociālās aprūpes centrs "Pļaviņas"
Preiļu novada pašvaldības pansionāts "Preiļi"
Gatartas pansionāts
Rēzeknes pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvaldes
Pensionāru sociālo pakalpojumu centrs
Rēzeknes novada Veco ļaužu pansionāts
Riebiņu novada sociālās aprūpes centrs "Rušona"
Biedrības "Dzintarkrasta serviss" Sociālās aprūpes centrs pansionāts "Liepa"
Biedrības "Latvijas Samariešu apvienība" Sociālās aprūpes
centrs "Pārdaugava"
Nodibinājuma "Fonds VIA VERITAS" starpkonfesionālais
kristīgais pansionāts "Ciāna"
Rīgas sociālās aprūpes centrs "Gaiļezers"
Rīgas sociālās aprūpes centrs "Mežciems"
Rīgas sociālās aprūpes centrs "Stella Maris"
Pašvaldības iestāde Veco ļaužu mītne "Sprīdīši"

Saldus novads
Saulkrastu novads

Veco ļaužu un invalīdi pansionāts "Ābeles"
Saulkrastu pašvaldības iestāde "Sociālās aprūpes māja"

54
34

Siguldas novads

Siguldas novada domes Sociālās aprūpes māja "Gaismiņas"

30

Skrīveru novads

Skrīveru novada pašvaldības aģentūras "Sociālās aprūpes 92
centrs "Ziedugravas"
Skrundas novada pašvaldības Aprūpes nams "Valtaiķi"
45
Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs
8

Līvānu novads
Lubānas novads
Ludzas novads
Madonas novads

Mālpils novads
Neretas novads
Ogres novads
Olaines novads

Rēzeknes novads
Riebiņu novads
Rīga

Skrundas novads

36
44
29
32
27

25
79
38

240

55
34
79
64
14
421
284
113
18
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Strenču novads
Talsu novads

Valmiera
Varakļānu novads
Vecumnieku
novads
Ventspils
Viesītes novads
Viļakas novads

Sedas veco ļaužu sociālās aprūpes un invalīdu rehabilitācijas
centrs
IK "Ārlavas pansija"
Sabiles aprūpes biedrība "Kalmes"
Talsu novada pašvaldības iestāde "Pansionāts Lauciene"
Valmieras pilsētas pašvaldības pansionāts "Valmiera"
Varakļānu veco ļaužu pansionāts "Varavīksne"

42

Veco ļaužu un invalīdu pansionāts "Atvasara"

52

Biedrības "Latvijas Samariešu apvienība" Sociālās aprūpes
centrs "Vēji"
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Viesītes veselības un
sociālās aprūpes centrs
Šķilbēnu sociālās aprūpes māja
Viļakas sociālās aprūpes centrs
Pašvaldību un citu organizāciju pilngadīgo personu
sociālās aprūpes centri
Valstī kopā:

0

31
13
167
117
20

20
24
21
5639
13249

10.3Ilgstošās sociālās aprūpes institūcijas bērniem
16.tab. Ilgstošas sociālās aprūpes centri bērniem 2013.gadā
Valsts sociālās aprūpes centri /
bērnu skaits*

Pašvaldība

Daugavpils

Jelgava
Jūrmala
Liepāja

Rēzekne

Rīga

Pašvaldību un citu organizāciju BĒRNU
sociālās aprūpes centri

-

Daugavpils pilsētas domes Sociālo
lietu pārvaldes Bērnunams –
patversme "Priedīte", t.sk. jauniešu
māja
Biedrība "Centrs Elizabete", Jelgavas
bērnu sociālās aprūpes centrs
Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde
"Sprīdītis"
Liepājas pilsētas Domes Sociālā
dienesta Bērnunams, t.sk. jauniešu
māja
Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes
"Sociālais dienests" Bērnu sociālo
pakalpojumu centrs
VSAC „Rīga" filiāle „Teika" Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu
(42);
centrs,
struktūrvienība
"Marsa
filiāle „Pļavnieki" (85);
gatve";
filiāle „Rīga" (74)
Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu
centrs struktūrvienība „Imanta”
Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu
centrs struktūrvienība „Ziemeļi”
Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu
centrs struktūrvienība „Vita”;
Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu
centrs struktūrvienība "Ilga", t.sk.
jauniešu māja

Bērnu
skaits

76

99
36
57

35

243
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Pašvaldība

Valsts sociālās aprūpes centri /
bērnu skaits*

Valmiera

Latvijas
SOS
bērnu
ciematu
asociācijas Valmieras SOS bērnu
ciemats
Ventspils pilsētas domes Sociālā
dienesta pansionāts un bērnu nams
"Selga", t.sk. jauniešu māja
Bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas centrs "Zīles"
Bērnu sociālās aprūpes centrs
"Gaujiena"

Ventspils

Alojas novads
Apes novads
Baldones novads

Cesvaines novads

Gulbenes novads
Iecavas novads

Jelgavas novads

Kārsavas novads
Kokneses novads

Krāslavas novads

Krimuldas novads
Limbažu novads

Ludzas novads
Madonas novads

67

163

24
17

VSAC
„Latgale"
„Kalkūni" (90)

Latvijas
SOS
bērnu
ciematu 92
asociācijas Īslīces SOS bērnu ciemats
Nodibinājums "Fonds Grašu bērnu 32
ciemats"
filiālē Naujenes bērnu nams
68
Dobeles novada Sociālā dienesta 30
Ģimenes
atbalsta
centrs
"Lejasstrazdi", t.sk. jauniešu māja
Ērgļu novada pašvaldības Ģimenes 15
atbalsta centrs "Zīļuks"

Ērgļu novads
Grobiņas novads

Bērnu
skaits

VSAC „Rīga" filiāle „Baldone"
(94)

Bauskas novads

Daugavpils
novads
Dobeles novads

Pašvaldību un citu organizāciju BĒRNU
sociālās aprūpes centri

VSAC
„Kurzeme"
„Liepāja" (58)

filiāle
Gulbenes novada Litenes pagasta
pārvaldes Litenes bērnu Patversme
Latvijas SOS – bērnu ciematu
asociācijas Iecavas SOS jauniešu
māja
Jelgavas novada Sociālās aprūpes un
rehabilitācijas centra Elejas filiāle,
t.sk. jauniešu māja
Krāslavas
bērnu
sociālās
rehabilitācijas centrs "Mūsmājas"
Kokneses novada domes Ģimenes
krīzes centrs "Dzeguzīte", t.sk.
jauniešu māja
Krāslavas
bērnu
sociālās
rehabilitācijas centrs "Mūsmājas",
t.sk. jauniešu māja
Biedrība "Kalīte" Kaļvu ģimenes
bērnu nams
Bērnu sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas
centrs
Umurga
Ģimenes atbalsta centrs
Ludzas novada bērnu nams patversme
Madonas novada bērnu un jauniešu
ārpusģimenes aprūpes un atbalsta
centrs "Ozoli"

5

83

29
37

26

3
18

36
22
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Pašvaldība

Ogres novads
Priekuļu novads

Rēzeknes novads
Salas novads
Talsu novads
Tērvetes novads
Tukuma novads
Valkas novads
Ventspils novads
Zilupes novads

Valsts sociālās aprūpes centri /
bērnu skaits*

Pašvaldību un citu organizāciju BĒRNU
sociālās aprūpes centri

Ogres novada bērnu nams "Laubere"
Reliģiskās organizācijas "Pestīšanas
armija" Skangaļu muižas Bērnu
atbalsta un sociālās aprūpes centrsinternāts
Rēzeknes
novada
pašvaldības
Tiskādu bērnu nams
Salas novada pašvaldības aģentūra
Bāreņu nams "Līkumi"
VSAC „Kurzeme" filiāle „Veģi" Talsu novada Strazdes bērnu nams,
(32)
t.sk. jauniešu māja
Sociālās aprūpes centrs "Tērvete"
Irlavas bērnunams - patversme
Valkas novada ģimenes atbalsta
centrs "Saulīte"
Ventspils novada bērnu nams "Stikli"
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Bērnu
Oāze"
Struktūrvienība
"Lauderi" (ilgst.apr.)

Bērnu
skaits

25
26

30
64
29
116
59
12
48
94

Dati: Valsts statistikas pārskats par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu 2013.
gadā (tab. 1.1., kods 0111)
*VSAC publiskie pārskati par 2013.gadu

10.4Aprūpes mājās un sociālo aprūpi institūcijā
saņēmušo klientu attiecība
17.tab. Aprūpes mājās un sociālo aprūpi institūcijā saņēmušo klientu attiecība pašvaldību
griezumā
Pašvaldība
Daugavpils
Jēkabpils
Jelgava
Jūrmala
Liepāja
Rēzekne
Rīga
Valmiera
Ventspils
Aglonas novads
Aizkraukles novads
Aizputes novads
Aknīstes novads
Alojas novads
Alsungas novads
Alūksnes novads
Amatas novads
Apes novads
Auces novads

Klienti, kas saņem aprūpes mājās
pakalpojumu

Klienti ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijā

230
116
193
142
659
183
6419
80
196
20
34
56
14
27
13
117
29
51
41

346
154
231
269
138
309
2402
143
280
78
35
70
39
142
8
139
25
105
43
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Pašvaldība
Babītes novads
Baltinavas novads
Balvu novads
Bauskas novads
Beverīnas novads
Brocēnu novads
Burtnieku novads
Carnikavas novads
Cēsu novads
Cesvaines novads
Ciblas novads
Dagdas novads
Daugavpils novads
Dobeles novads
Dundagas novads
Durbes novads
Engures novads
Ērgļu novads
Garkalnes novads
Grobiņas novads
Gulbenes novads
Iecavas novads
Ikšķiles novads
Ilūkstes novads
Inčukalna novads
Jaunjelgavas novads
Jaunpiebalgas novads
Jaunpils novads
Jēkabpils novads
Jelgavas novads
Kandavas novads
Kārsavas novads
Kocēnu novads
Kokneses novads
Krāslavas novads
Krimuldas novads
Krustpils novads
Kuldīgas novads
Ķeguma novads
Ķekavas novads
Lielvārdes novads
Līgatnes novads
Limbažu novads
Līvānu novads
Lubānas novads
Ludzas novads
Madonas novads
Mālpils novads
Mārupes novads
Mazsalacas novads

Klienti, kas saņem aprūpes mājās
pakalpojumu

Klienti ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijā

6
12
64
72
0
8
2
16
46
0
28
51
28
64
0
10
8
0
52
0
64
49
0
65
5
8
2
11
8
0
137
93
0
4
35
0
0
75
17
33
19
0
18
36
10
80
101
4
20
6

19
9
170
132
6
40
42
8
102
31
7
69
127
84
32
14
11
17
16
40
121
22
10
35
29
24
5
12
46
168
2
38
36
21
155
28
66
76
47
68
34
28
126
65
34
78
164
35
23
42
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Pašvaldība
Mērsraga novads
Naukšēnu novads
Neretas novads
Nīcas novads
Ogres novads
Olaines novads
Ozolnieku novads
Pārgaujas novads
Pāvilostas novads
Pļaviņu novads
Preiļu novads
Priekules novads
Priekuļu novads
Raunas novads
Rēzeknes novads
Riebiņu novads
Rojas novads
Ropažu novads
Rucavas novads
Rugāju novads
Rūjienas novads
Rundāles novads
Salacgrīvas novads
Salas novads
Salaspils novads
Saldus novads
Saulkrastu novads
Sējas novads
Siguldas novads
Skrīveru novads
Skrundas novads
Smiltenes novads
Stopiņu novads
Strenču novads
Talsu novads
Tērvetes novads
Tukuma novads
Vaiņodes novads
Valkas novads
Varakļānu novads
Vārkavas novads
Vecpiebalgas novads
Vecumnieku novads
Ventspils novads
Viesītes novads
Viļakas novads
Viļānu novads
Zilupes novads

Klienti, kas saņem aprūpes mājās
pakalpojumu

Klienti ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijā

0
0
8
0
188
46
10
0
2
12
25
0
36
7
161
7
35
27
11
0
13
0
23
0
19
47
23
0
39
6
37
56
31
20
80
4
176
0
38
38
19
3
0
0
20
0
61
10

14
13
20
9
104
77
0
17
13
35
39
13
25
23
187
27
7
25
2
24
16
8
57
11
65
88
64
4
62
14
13
31
17
44
240
25
146
7
80
21
11
17
40
38
36
78
25
31

Dati: Valsts statistikas pārskats par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu 2013.gadā
un Valsts statistikas pārskats par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību novada/republikas pilsētas pašvaldībā
2013.gadā (214 kods un 224 kods)
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10.5Latvijas plānošanas reģionu sociālo pakalpojumu
programmu apkopojums
18.tab. Plānošanas reģionu sociālo pakalpojumu infrastruktūras perspektīvā izvietojuma
apkopojums
Sociālais
pakalpojums
Ilgstoša sociālās
aprūpes un
sociālās
rehabilitācijas
institūcija
Dienas aprūpes
centri:

Grupu dzīvoklis
(māja):

Krīzes centri un
sociālās

Kurzemes
plānošanas
reģions

Zemgales
plānošanas
reģions
Tērvetes
novads

Aizputes novads,
Brocēnu novads,
Dundagas novads,
Durbes novads,
Grobiņas novads,
Kuldīgas novads,
Liepājas pilsēta,
Mērsraga novads,
Rojas novads,
Rucavas novads,
Saldus novads,
Skrundas novads,
Talsu novads,
Ventspils pilsēta
Aizputes novads,
Brocēnu novads,
Dundagas novads,
Durbes novads,
Kuldīgas novads,
Liepājas pilsēta,
Pāvilostas novads,
Rojas novads,
Saldus novads
Skrundas novads
Talsu novads
Vaiņodes novads
Ventspils pilsēta
Ventspils novads

Aizkraukles
novads,
Skrīveru
novads

Aizputes novads,
Brocēnu novads,

Aizkraukles
novads,

Salas novads,

Dobeles un
Jelgavas
novads,
Jelgavas un
Jēkabpils
pilsēta

Rīgas
plānošanas
reģions*

Latgales
plānošanas
reģions

Vidzemes
plānošanas
reģions

Salacgrīvas
novads,
Lielvārdes
novads,
Ikšķiles
novads,
Mārupes
novads,
Stopiņu
novads,
Garkalnes
novads,
Ropažu
novads,
Lielvārdes
novads,
Ikšķiles
novads,
Mārupes
novads,
Olaines
novads,
Baldones
novads,
Stopiņu
novads,
Salaspils
novads,
Ādažu novads,
Mālpils
novads,
Ropažu
novads,
Sējas novads,
Saulkrastu
novads
Ogres novads,
Ikšķiles

Daugavpils
pilsēta
Daugavpils
novads
Rēzeknes
pilsēta
Aglonas
novads
Baltinavas
novads
Balvu novads
Ciblas novads
Līvānu novads
Preiļu novads
Daugavpils
pilsēta
Daugavpils
novads
Rēzeknes
pilsēta
Baltinavas
novads
Balvu novads
Dagdas novads
Ilūkstes novads
Līvānu novads
Rēzeknes
novads
Vārkavas
novads
Viļakas novads

Alūksnes
novads,
Cēsu novads,
Priekuļu
novads,
Vecpiebalgas
novads,
Madonas
novads,
Smiltenes
novads,
Strenču
novads,
Valkas novads
Alūksnes
novads,
Apes novads,
Priekuļu
novads,
Vecpiebalgas
novads,
Smiltenes
novads

Daugavpils
pilsēta

Amatas
novads,
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Sociālo pakalpojumu teritoriālā izvietojuma analīze atbilstoši apdzīvojumam
Sociālais
pakalpojums
rehabilitācijas
pakalpojumi

Kurzemes
plānošanas
reģions
Durbes novads,
Grobiņas novads,
Kuldīgas novads
Liepājas pilsēta,
Mērsraga novads,
Rojas novads,
Saldus novads,
Talsu novads
Vaiņodes novads
Ventspils pilsēta,
Ventspils novads

Naktspatversme
s un vai
patversmes

Aizputes novads,
Brocēnu novads
Dundagas novads,
Kuldīgas novads,
Liepājas pilsēta,
Saldus novads
Skrundas novads,
Talsu novads,
Ventspils pilsēta,
Ventspils novads

Pusceļa mājas

Aizputes novads,
Grobiņas novads,
Kuldīgas novads
Liepājas pilsēta,
Saldus novads,
Talsu novads
Ventspils pilsēta

Zemgales
plānošanas
reģions
Auces novads,
Tērvetes
novads,
Viesītes,
Vecumnieku,
Skrīveru,
Ozolnieku,
Neretas,
Krustpils
novads,
Jēkabpils
pilsēta,
Jelgavas
pilsēta,
Jelgavas
novads,
Jaunjelgavas
novads,
Dobeles,
Bauskas
novads.
Bauskas
novads,
Dobeles
novads,
Jelgavas
pilsēta,
Jēkabpils
pilsēta.

Jelgavas
pilsēta

Rīgas
plānošanas
reģions*
novads,
Ķekavas
novads,
Mārupes
novads,
Baldones
novads,
Ropažu
novads,
Sējas novads

Latgales
plānošanas
reģions
Daugavpils
novads
Rēzeknes
pilsēta
Balvu novads
Dagdas novads
Ilūkstes novads
Krāslavas
novads
Līvānu novads
Preiļu novads
Vārkavas
novads
Baltinavas
novads
Kārsavas
novads
Rēzeknes
novads
Riebiņu novads

Vidzemes
plānošanas
reģions
Cēsu novads,
Priekuļu
novads,
Gulbenes
novads,
Ērgļu novads,
Lubānas
novads,
Valkas novads,
Valmieras
pilsēta

Salacgrīvas
novads,
Olaines
novads,
Baldones
novads,
Salaspils
novads,
Siguldas
novads,
Ādažu novads,
Garkalnes
novads,
Mālpils
novads,
Ropažu
novads,
Saulkrastu
novads,
Ikšķiles
novads,
Baldones
novads,
Salaspils
novads,
Carnikavas
novads,
Garkalnes
novads,
Ropažu
novads,
Sējas novads,
Saulkrastu
novads,
Rīga

Daugavpils
pilsēta
Daugavpils
novads
Rēzeknes
pilsēta
Aglonas
novads
Balvu novads
Ilūkstes novads
Līvānu novads
Rēzeknes
novads
Viļakas novads
Viļānu novads

Alūksnes
novads,
Gulbenes
novads,
Madonas
novads,
Smiltenes
novads,
Valkas novads,
Mazsalacas
novads,
Valmieras
pilsēta.

Daugavpils
pilsēta
Daugavpils
novads
Rēzeknes
pilsēta
Balvu novads
Ilūkstes novads
Līvānu novads
Rēzeknes
novads
Vārkavas
novads

Strenču
novads
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Sociālo pakalpojumu teritoriālā izvietojuma analīze atbilstoši apdzīvojumam
Sociālais
pakalpojums
Specializētās
darbnīcas

Dienas centri
(sociālo
pakalpojumu
centri, kopienu
centri)

Kurzemes
plānošanas
reģions
Aizputes novads,
Grobiņas novads
Kuldīgas novads
Liepājas pilsēta,
Priekules novads,
Saldus novads,
Skrundas novads,
Talsu novads,
Ventspils pilsēta

Zemgales
plānošanas
reģions
Jelgavas
pilsēta,
Jelgavas
novads,
Iecavas novads

Rīgas
plānošanas
reģions*

Aizputes novads,
Alsungas novads,
Brocēnu novads,
Dundagas novads,
Durbes novads,
Grobiņas novads,
Kuldīgas novads,
Liepājas pilsēta,
Mērsraga novads,
Nīcas novads,
Pāvilostas novads,
Priekules novads,
Rojas novads,
Rucavas novads,
Saldus novads,
Skrundas novads,
Talsu novads,
Vaiņodes novads,
Ventspils pilsēta,
Ventspils novads

Jelgavas
pilsēta,
Skrīveru
novads,
Tērvetes
novads,
Aizkraukles
novads,
Aknīstes
novads,
Auces novads,
Bauskas
novads,
Dobeles
novads,
Iecavas
novads,
Jaunjelgavas
novads,
Jelgavas
novads,
Jēkabpils
novads,
Jēkabpils
pilsēta,
Kokneses
novads,
Krustpils
novads,
Neretas
novads,
Ozolnieku
novads,
Pļaviņu
novads,
Rundāles

Salacgrīvas
novads,
Ogres novads,
Lielvārdes
novads,
Ikšķiles
novads,
Ķekavas
novads,
Mārupes
novads,
Stopiņu
novads,
Ādažu novads,
Carnikavas
novads,
Garkalnes
novads,
Mālpils
novads,
Ropažu
novads,
Sējas novads,
Saulkrastu
novads,
Rīga

Latgales
plānošanas
reģions
Daugavpils
pilsēta
Daugavpils
novads
Rēzeknes
pilsēta
Balvu novads
Dagdas novads
Ilūkstes novads
Krāslavas
novads
Līvānu novads
Ludzas novads
Preiļu novads
Rēzeknes
novads
Riebiņu novads
Vārkavas
novads
Viļānu novads
Daugavpils
pilsēta
Daugavpils
novads
Rēzeknes
pilsēta
Baltinavas
novads
Balvu novads
Ilūkstes novads
Krāslavas
novads
Līvānu novads
Ludzas novads
Rēzeknes
novads
Vārkavas
novads
Zilupes novads
Aglonas
novads
Rugāju novads
Viļakas novads
Kārsavas
novads
Riebiņu novads

Vidzemes
plānošanas
reģions
Alūksnes
novads,
Cēsu novads,
Priekuļu
novads

Alūksnes
novads,
Apes novads,
Amatas
novads,
Cēsu novads,
Jaunpiebalgas
novads,
Priekuļu
novads,
Raunas
novads,
Vecpiebalgas
novads,
Gulbenes
novads,
Cesvaines
novads,
Ērgļu novads,
Madonas
novads,
Lubānas
novads,
Varakļānu
novads,
Smiltenes
novads,
Strenču
novads,
Valkas novads,
Mazsalacas
novads,
Valmieras
pilsēta
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Sociālo pakalpojumu teritoriālā izvietojuma analīze atbilstoši apdzīvojumam
Sociālais
pakalpojums

Kurzemes
plānošanas
reģions

Jauniešu mājas

Aizputes novads,
Dundagas novads,
Liepājas pilsēta,
Saldus novads,
Talsu novads,
Ventspils pilsēta,
Ventspils novads

Servisa dzīvokļi

Aizputes novads,
Dundagas novads,
Liepājas pilsēta,
Rojas novads,
Saldus novads,
Ventspils novads
Liepājas pilsēta

Sociālā pansija
(sociālie dzīvokļi,
pielāgoti dzīvokļi
ar uzlabotu vides
pieejamību)

Atbalsts
aizbildņu un
audžu ģimenēm

Aizputes novads,
Alsungas novads,
Brocēnu novads,
Dundagas novads,
Grobiņas novads,
Kuldīgas novads,
Liepājas pilsēta,
Mērsraga novads,
Nīcas novads,
Pāvilostas novads,
Rojas novads,
Rucavas novads,
Saldus novads,

Zemgales
plānošanas
reģions
novads,
Salas novads,
Vecumnieku
novads,
Viesītes
novads.

Rīgas
plānošanas
reģions*

Latgales
plānošanas
reģions

Daugavpils
pilsēta
Daugavpils
novads
Rēzeknes
pilsēta
Balvu novads
Ilūkstes novads
Krāslavas
novads
Preiļu novads
Vārkavas
novads
Viļakas novads

Vidzemes
plānošanas
reģions

Priekuļu
novads,

Priekuļu
novads,
Gulbenes
novads,

Skrīveru
novads

Tērvetes
novads,
Vecumnieku
novads

Daugavpils
pilsēta
Daugavpils
novads
Rēzeknes
pilsēta
Aglonas
novads
Baltinavas
novads
Balvu novads
Ciblas novads
Ilūkstes novads
Līvānu novads
Preiļu novads
Riebiņu novads
Viļānu novads
Daugavpils
pilsēta
Daugavpils
novads
Rēzeknes
pilsēta
Aglonas
novads
Balvu novads
Baltinavas
novads
Dagdas novads
Ilūkstes novads

Alūksnes
novads,
Apes novads,
Vecpiebalgas
novads,
Madonas
novads,
Valkas novads,
Burtnieku
novads,
Valmieras
pilsēta

Ērgļu novads,
Valkas novads
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Sociālo pakalpojumu teritoriālā izvietojuma analīze atbilstoši apdzīvojumam
Sociālais
pakalpojums

Kurzemes
plānošanas
reģions
Skrundas novads,
Talsu novads,
Ventspils pilsēta,
Ventspils novads

Ergoterapteits
un
fizioterapeits**

Tehnisko
palīglīdzekļu
pakalpojums

Portidžas
mājapmacības
pakalpojums

Specializētā
transporta
pakalpojumi
plānoti visās
pašvaldībās,
izņemot Alsungas,
Durbes, Mērsraga
un Priekules
novadus.

Zemgales
plānošanas
reģions

Rīgas
plānošanas
reģions*

Latgales
plānošanas
reģions
Krāslavas
novads
Līvānu novads
Ludzas novads
Rēzeknes
novads
Riebiņu novads
Rugāju novads
Viļakas novads
Daugavpils
pilsēta
Daugavpils
novads
Rēzeknes
pilsēta
Aglonas
novads
Balvu novads
Ilūkstes novads
Krāslavas
novads
Līvānu novads
Rēzeknes
novads
Rugāju novads
Vārkavas
novads
Daugavpils
pilsēta
Daugavpils
novads
Rēzeknes
pilsēta
Aglonas
novads
Balvu novads
Ciblas novads
Ilūkstes novads
Krāslavas
novads
Līvānu novads
Rēzeknes
novads
Riebiņu novads
Vārkavas
novads
Viļakas novads
Daugavpils
pilsēta
Daugavpils
novads
Rēzeknes
pilsēta
Ilūkstes novads
Līvānu novads
Vārkavas

Vidzemes
plānošanas
reģions

Alūksnes
novads,
Amatas
novads,
Strenču
novads
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Sociālo pakalpojumu teritoriālā izvietojuma analīze atbilstoši apdzīvojumam
Sociālais
pakalpojums
SR centri
cilvēkiem ar
atkarībām (t.sk.
narkologs)

Kurzemes
plānošanas
reģions

Zemgales
plānošanas
reģions
Aizkraukles
novads, Auces
novads,
Bauskas
novads,
Jelgavas
pilsēta,

Rīgas
plānošanas
reģions*

Latgales
plānošanas
reģions
novads
Daugavpils
pilsēta
Rēzeknes
pilsēta
Balvu novads
Ilūkstes novads
Krāslavas
novads
Rēzeknes
novads
Riebiņu novads
Rugāju novads
Vārkavas
novads
Viļānu novads

Vidzemes
plānošanas
reģions
Valkas novads

Dati: plānošanas reģionu sociālo pakalpojumu programmas

* Rīgas plānošanas reģionā perspektīvie sociālie pakalpojumi atspoguļoti saskaņā ar pašvaldību
prognozēto klientu pieaugumu. Ne visos gadījumos pašvaldībās, kurās tiek prognozēts klientu
pieaugums, ir plānots veidot viņiem domātu sociālo pakalpojumu. Ja klientu skaits ir mazs,
pašvaldība prognozē, ka pieaugs klientu grupai nepieciešamais finansējums un iespējams
pakalpojums tiks pirkts no citas pašvaldības (piemēram, Baldones novadā iespējams netiek plānota
patversme, bet tiek plānots, ka patversmes klienti no 0 klientiem 2010.gadā pieaugs līdz 5 klientiem
2016.gadā.)
** Latgales plānošanas reģionā ir ievērots princips, pēc iespējas izmantot esošos sociālo
pakalpojumu sniedzējus, paplašinot sociālo pakalpojumu klāstu. Tādējādi liela daļa pašvaldību
plānoja atsevišķu speciālistu nodrošinājumu esošajos sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās.
Vislielākā nepieciešamība tika apzināta pēc ergoterapteita un fizioterapeita pakalpojumiem.
*** Kurzemes plānošanas reģionā perspektīvie sociālie pakalpojumi atspoguļoti saskaņā ar
Kurzemes plānošanas reģiona Sociālo pakalpojumu attīstības programmas 2011.-2018.gadam
2014.gada decembrī aktualizētās redakcijas projektu (iespējamas izmaiņas).
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