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Kurzemes plānošanas reģiona
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Protokols Nr. _3/15_, lēmums Nr. _2.1_

Kurzemes plānošanas reģiona
Sociālo pakalpojumu attīstības programma 2011.-2018.gadam

Programmas aktualizētā versija
(veiktas izmaiņas rīcības plānā un rezultātu rādītājos)

2015.gada aprīlis
6.3. Rezultātu rādītāji
Realizējot programmā noteiktās rīcības paredzēts sasniegt šādus rezultātu rādītājus:
Nr.

Rezultātu rādītājs

1.

Reģistrētais sociālo
pakalpojumu sniedzēju skaits

2.

Aprūpes mājās pakalpojumi

1

3.

3

5.

Dienas aprūpes centru
pakalpojumi
Grupu mājas (dzīvokļa)
pakalpojumi
SOS ciemats

6.

Krīzes centru pakalpojumi

4

7.

Naktspatversmes/patversmes
pakalpojumi
Pusceļa mājas pakalpojumi

2

Specializētās darbnīcas
pakalpojumi
Jauniešu mājas pakalpojumi

0

11.

Sociālās rehabilitācijas
pakalpojumi

4

12.

Dienas centra pakalpojumi

0

13.

Asistentu un pavadoņu
pakalpojumi

0

14.

Sociālā darba pakalpojumi

6

15.

Servisa dzīvokļu pakalpojumi

0

4.

8.
9.
10.

Bāzes rādītājs
2010.gada
sākumā
53

1
0

1

1

2018.gads

150
reģionā
(attīstīti uz
esošās
bāzes)
20
pašvaldībās
15
pašvaldībās
16
pašvaldībās
1
pašvaldībā
14
pašvaldībās
10
pašvaldībās
7
pašvaldībās
10
pašvaldībās
9
pašvaldībās

Rādītājs
2014.gada
decembrī
138

Bāzes rādītāja
datu avots

13
12 pašvaldībās
11 DAC
6 pašvaldībās
2

LM

0

LM

4

LM

5
4 pašvaldībās
2

LM

0

LM

1
1 (2015)

Ilgstošas
soc.aprūpes un
soc.rehabilitācijas
institūcijas
LM

LM

LM
LM

LM

20
pašvaldībās
67
pakalpojumi
20
pašvaldībās
20
pašvaldībās

5 pašvaldībās
22 pakalpojumu
sniedzēji

20
pašvaldībās
8
pašvaldībās

20

Kurzemes
reģiona
pašvaldību
sociālie dienesti
LM

0

LM

17 DC
4 pašvaldībās
3

LM

16.

Iedzīvotāju atbalsta vai
pašpalīdzības grupas

0

18
pašvaldībās

-

17.

Atsevišķu sociālo
pakalpojumu attīstības plāni

2

17
pašvaldībās

-

18.

Pašvaldības sociālo
pakalpojumu un sociālās
palīdzības attīstības plāni
Vienota datu bāze sociālo
pakalpojumu un sociālās
palīdzības uzskaitei
Sociālo pakalpojumu
koordinācijas centrs

17
pašvaldībās

-

0

1
reģionā

0
(SOPA, NPAIS)

0

1
reģionā

0

18
pašvaldībās

-

17
pašvaldībās
14
pašvaldībās
16
pašvaldībās
44
pakalpojumi
16
pašvaldībās
24
pakalpojumi
20
pašvaldībās

2

LM

3

LM

-

Sociālo
pakalpojumu
sniedzēji

-

Sociālo
pakalpojumu
sniedzēji

tiek īstenota

LM, Sociālo
pakalpojumu
sniedzēji
LM, Sociālo
pakalpojumu
sniedzēji

19.

20.

Sociālie pakalpojumi ārpus
institūcijām bērniem
(audžuģimenes, viesģimenes,
aizbildnība, atbalsta ģimenes,
uzticības personas...)
Īslaicīgas sociālās aprūpes
pakalpojumi
Ģimenes atbalsta centra
pakalpojumi
Zupas virtuves un/vai higiēnas
centri

0
0
-

Citi alternatīvie sociālie
pakalpojumi (specializētais
transports, atbalstītais darbs,
sociālais uzņēmums)
Kvalifikācijas paaugstināšana
un sociālā atbalsta pasākumu
nodrošināšana darbiniekiem
Apmācību
nodrošināšana
darbiniekiem darbam ar
specifiskām sociālā riska
grupām
Pieredzes
apmaiņas
braucienu organizēšana

-

Datu
apmaiņas
nodrošināšana ar valsts un
pašvaldības
informācijas
sistēmām
Sabiedrības informēšana un
izglītošana par sociālajiem
pakalpojumiem
Sadarbības ar profesionāļiem,
institūcijām
un
citiem
partneriem pilnveidošana un
attīstīšana
Vienota
kvalitātes
novērtēšanas sistēma

-

-

20
pašvaldībās

tiek īstenota

-

20
pašvaldībās

tiek īstenota

-

20
pašvaldībās

tiek īstenota

-

20
pašvaldībās

tiek īstenota

-

20
pašvaldībās

tiek īstenota

-

1
reģionā

tiek ieviesta

Kurzemes
reģiona
pašvaldību
sociālie dienesti
Sociālo
pakalpojumu
sniedzēji
Sociālo
pakalpojumu
sniedzēji
Sociālo
pakalpojumu
sniedzēji
Sociālo
pakalpojumu
sniedzēji

Sociālo
pakalpojumu
sniedzēji
Kurzemes
reģiona
pašvaldību
sociālie dienesti
Sociālo
pakalpojumu
sniedzēji
Sociālo
pakalpojumu
sniedzēji
Sociālo
pakalpojumu
sniedzēji

2

4.2. Rīcības plāns
Rīcības plāns iekļauj darbības un pasākumus, kas realizējami, lai veicinātu identificēto stratēģisko mērķu sasniegšanu:

Talsu novads

Vaiņodes novads

Ventspils pilsēta

Ventspils novads

3

Skrundas novads

3

Saldus novads

5

Rucavas novads

6

Rojas novads

Nīcas novads

3

Priekules novads

Mērsraga novads

2

Pāvilostas
novads

Liepājas pilsēta

3

Kuldīgas novads

2

Dundagas
novads

4

Grobiņas novads

SOCIĀLĀS
UN

Durbes novads

PAKALPOJUMUS

Brocēnu novads

ALTERNATĪVOS

ESOŠOS UN JAUNUS

Alsungas novads

Uzdevums
1.1.UZDEVUMS: ATTĪSTĪT

Aizputes novads

SM 1 – NODROŠINĀT KVALITATĪVUS UN PIEEJAMUS SOCIĀLOS PAKALPOJUMUS

4

4

1

8

3

3

2

4

1

Rīcības
1.1.1. aprūpes mājās pakalpojumu attīstīšana

APRŪPES

NODROŠINĀT

TO

PIEEJAMĪBU

Uzdevums vērsts uz personu, kurām ir
objektīvas grūtības aprūpēt sevi
vecuma vai funkcionālo traucējumu
dēļ, pamatvajadzību apmierināšanu,
nepazeminot personas dzīves kvalitāti.

1.1.2. dienas aprūpes centru pakalpojumu
attīstīšana
1.1.3. grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu
attīstīšana
1.1.4. sociālo pakalpojumu ārpus institūcijām
bērniem attīstīšana (audžuģimenes,
viesģimenes, aizbildnība, atbalsta ģimenes,
uzticības personas...)
1.1.5. Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumu
attīstīšana

1.2.UZDEVUMS: ATTĪSTĪT

ESOŠOS UN JAUNUS

1.2.1. krīzes centru pakalpojumu attīstīšana

SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMUS UN
NODROŠINĀT TO PIEEJAMĪBU

Uzdevums vērsts uz negatīvo sociālo
seku mazināšanu vai novēršanu, kuras
personas dzīvē radušās invaliditātes,
darbnespējas, brīvības atņemšanas,
soda izciešanas, atkarības, vardarbības
vai citu faktoru dēļ.

1.2.2. naktspatversmes un/vai patversmes
pakalpojumu attīstīšana
1.2.3. pusceļa mājas pakalpojumu attīstīšana
1.2.4. specializēto
attīstīšana

darbnīcu

pakalpojumu

1.2.5. sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
attīstīšana
1.2.6. dienas centra pakalpojumu attīstīšana

2

4

3

2

1

1

2

Ventspils novads

2

Ventspils pilsēta

8

Vaiņodes novads

1

Talsu novads

1

Skrundas novads

1

1

Saldus novads

3

2

Rucavas novads

3

Rojas novads

1

Priekules novads

5

Pāvilostas
novads

2

Nīcas novads

Liepājas pilsēta

Mērsraga novads

Kuldīgas novads

Grobiņas novads

Brocēnu novads
1

Durbes novads

Alsungas novads
1

Dundagas
novads

Aizputes novads
2

4

7

3

1

1.2.7. jauniešu mājas pakalpojumu attīstīšana
1.2.8. asistentu un pavadoņu pakalpojumu
attīstīšana
1.2.9. Ģimenes atbalsta centra pakalpojumu
attīstīšana
1.3.UZDEVUMS:
PAKALPOJUMUS

ATTĪSTĪT
UN

SOCIĀLĀ
NODROŠINĀT

DARBA
TO

PIEEJAMĪBU

Uzdevums vērsts uz personu, ģimeņu
vai personu grupu, sabiedrības kopumā
spēju atjaunošanu un labvēlīgu
apstākļu
radīšanu
sociālai
funkcionēšanai, lai palīdzētu tām
atrisināt
vai
mazināt
sociālās
problēmas, attīstot pašu resursus.
1.4.UZDEVUMS: ATTĪSTĪT CITUS ALTERNATĪVOS
SOCIĀLOS PAKALPOJUMUS UN NODROŠINĀT TO
PIEEJAMĪBU

Uzdevums vērsts uz citu pakalpojumu
attīstīšanu, kas veicina iedzīvotāju
pamatvajadzību apmierināšanu.

1.3.1. sociālā darba ar ģimenēm un bērniem
pakalpojumu attīstīšana
1.3.2. sociālā darba ar pieaugušām personām
pakalpojumu attīstīšana

1.4.1. servisa dzīvokļu izveide
1.4.2. zupas virtuves un/vai higiēnas centru
izveide

1

1

4

1.4.3. iedzīvotāju atbalsta vai pašpalīdzības
grupu izveide
1.4.4. citu alternatīvo sociālo pakalpojumu
attīstīšana
(specializētais
transports,
atbalstītais darbs, sociālais uzņēmums)

2

1

1

1

1

1

SM 2 - UZLABOT SOCIĀLO PAKALPOJUMU PLĀNOŠANU, SNIEGŠANU, ADMINISTRĒŠANU UN UZRAUDZĪBU
2.1. UZDEVUMS: PAAUGSTINĀT SOCIĀLO 2.1.1. kvalifikācijas paaugstināšanas un sociālā
PAKALPOJUMU
SNIEGŠANĀ
IESAISTĪTO
atbalsta
pasākumu
nodrošināšana
DARBINIEKU KAPACITĀTI, PROFESIONĀLO UN
darbiniekiem
SOCIĀLO AIZSARDZĪBU

Uzdevums vērsts uz darbinieku
zināšanu, prasmju un pieredzes
apgūšanu,
sociālās
drošības
palielināšanu.

4

2.1.

UZDEVUMS:

PAKALPOJUMU

PAAUGSTINĀT
SNIEGŠANĀ

SOCIĀLO
IESAISTĪTO

2.1.3.
pieredzes
organizēšana

apmaiņas

braucienu

DARBINIEKU KAPACITĀTI

Uzdevums vērsts uz darbinieku
zināšanu, prasmju un pieredzes
apgūšanu.
2.2.
UZDEVUMS:
UZLABOT
SOCIĀLO
PAKALPOJUMU ADMINISTRĒŠANAS FUNKCIJAS
UN SADARBĪBU AR SOCIĀLIEM PARTNERIEM

Uzdevums
vērsts
uz
sociālo
pakalpojumu
nepieciešamības
izvērtēšanas, piešķiršanas, kontroles,
uzraudzības un informācijas uzskaites
funkciju nodrošināšanu.

2.2.1.
vienotas
datu
bāzes
sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības uzskaitei
izveidošana un datu apmaiņas nodrošināšana
ar valsts un pašvaldības informācijas sistēmām
2.2.2. sabiedrības informēšana un izglītošana
par sociālajiem pakalpojumiem
2.2.3. sociālo pakalpojumu
centra veidošana reģionā

koordinācijas

2.2.4.
sadarbību
ar
profesionāļiem,
institūcijām
un
citiem
partneriem
pilnveidošana un attīstīšana
2.2.5. vienotas kvalitātes novērtēšanas
sistēmas izveide
2.3.

UZDEVUMS:

IZSTRĀDĀT

ATTĪSTĪBAS

PLĀNOŠANAS DOKUMENTUS SOCIĀLAJĀ JOMĀ

Uzdevums vērsts uz sociālās jomas
plānošanas attīstīšanu.

Viens reģionā visiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem

Viena sistēma Kurzemes reģionā visiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem

2.3.1.sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības attīstības plānu izstrāde Kurzemes
reģiona pašvaldībās
2.3.2. plānu izstrāde atsevišķu
pakalpojumu nodrošināšanai

sociālo

Pašvaldībās plānotie sociālie pakalpojumi
Ieteicamās rīcības, kas konstatētas pēc esošās situācijas analīzes
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Ventspils novads

Ventspils pilsēta

Vaiņodes novads

Talsu novads

Skrundas novads

Saldus novads

Rucavas novads

Rojas novads

Priekules novads

Pāvilostas
novads

Nīcas novads

Mērsraga novads

Liepājas pilsēta

Kuldīgas novads

Grobiņas novads

Durbes novads

Dundagas
novads

Brocēnu novads

Alsungas novads

Aizputes novads
2.1.2.apmācību nodrošināšana darbiniekiem
darbam ar specifiskām sociālā riska grupām

Iesniegtie priekšlikumi un informācija par to iekļaušanu/neiekļaušanu Programmā.
Labklājības ministrijas ierosinājumi:
1. jāparedz rīcība, kas palīdzētu īstenot Sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam (apstiprinātas MK 04.12.2013.)
noteiktos mērķus un uzdevumus,
2. jāparedz rīcība deinstitucionalizācijas (DI) ieviešanas nodrošināšanai (kā tas noteikts FM izstrādātās darbības programmas „Izaugsme un
nodarbinātība” specifiskajos atbalsta mērķos 921, 922 un 931).
Programmai ir divi stratēģiskie mērķi:
SM1 NODROŠINĀT KVALITATĪVUS UN PIEEJAMUS SOCIĀLOS PAKALPOJUMUS
SM2 UZLABOT SOCIĀLO PAKALPOJUMU PLĀNOŠANU, SNIEGŠANU, ADMINISTRĒŠANU UN UZRAUDZĪBU
Programma ir saskaņā ar Sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam noteikto. Tā ir tiešā veidā vērsta uz alternatīvo jeb
sabiedrībā balstīto pakalpojumu attīstību, kas nodrošina deinstitucionalizācijas (DI) ieviešanu.
Liepājas pilsētas ierosinājums - izvērtēt, vai rīcības plānā jāiekļauj punkts par mājokļu pielāgošanu
Programmā netiks iekļauts atsevišķs punkts par mājokļa pielāgošanu, jo tas nav atzīstams par sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas, sociālā
darba vai citu alternatīvo sociālo pakalpojumu. Tas drīzāk ir sociālās palīdzības veids, kura ietvaros veic izmaiņas personas dzīvesvietā.
Tomēr jāatzīmē, ka mājokļa pielāgošana ir būtiska personām ar invaliditāti, kuras pārvietosies uz dzīvi sabiedrībā pēc pakalpojuma
pārtraukšanas institūcijā un gadījumos, kad personai ir risks nepiemērotu dzīves apstākļu dēļ nonākt personu grupā, kam piedāvā pakalpojumus
institūcijā.
Papildus informācijai – šobrīd ir spēkā normatīvais regulējums par atbalstu mājokļu pielāgošanā. http://likumi.lv/doc.php?id=223578
Ministru kabineta noteikumi Nr.1170
Rīgā 2010.gada 21.decembrī (prot. Nr.74 59.§)
“Noteikumi par kārtību, kādā personas ar invaliditāti saņem atbalstu mājokļa pielāgošanai, un atbalsta saņemšanas nosacījumiem” ir spēkā.
Pašvaldības savos saistošajos noteikumos var noteikt papildus atbalstu - piemēram, pabalstu dokumentu sagatavošanai (mājokļa pielāgošanai).
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