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Konferencē sniegs plašu informāciju par plānoto sociālo pakalpojumu attīstību un 
pieejamību Rīgas plānošanas reģionā  

 
 
Rīt, 14.maijā, Rīgas plānošanas reģions Jūrmalā organizēs konferenci, kuras laikā vadošajām  
amatpersonām, politiķiem, nevalstiskajām organizācijām un nozares ekspertiem tiks 
prezentēta izstrādātā alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstības programma un rīkota diskusija 
par tās pilnveidi. 
 
Labklājības ministrs Uldis Augulis norāda, ka „šāda veida programmas izstrāde ir veiksmīgs 
solis mērķtiecīgā sociālo pakalpojumu attīstībā, jo tieši alternatīvo sociālo pakalpojumu 
ieviešanā esam tikai sākuma stadijā. Tāpēc gan šobrīd, gan arī turpmāk pakalpojumi būs 
jāplāno un jāīsteno atbilstoši cilvēku vajadzībām un tas tiks panākts, balstoties uz detalizētu 
situācijas un cilvēku vajadzību izpēti. Šos principus arī ietver minētā programma.” 
 
Konferenci atklās un vadīs Projekta uzraudzības komitejas priekšsēdētājs, Rīgas domes 
Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs Leonīds Kurdjumovs.  
 
Pasākumā ar prezentācijām piedalīsies vairāki kompetenti vadošie speciālisti. Tā, piemēram, 
paredzēts, ka konferences laikā Labklājības ministrijas (LM) speciālisti informēs par 
programmas nozīmību sociālās politikas veidošanā, sniegs nākotnes vīziju un izvērtējumu, kā 
arī iepazīstinās klātesošos ar turpmāko Eiropas struktūrfondu finansējuma piesaisti 
pakalpojumu ieviešanai.  Projektu kopumā prezentēs projekta  vadītāja Agnese Bīdermane un 
viens no programmas izstrādātājiem  Mārtiņš Moors, kā arī citi iesaistītie speciālisti. 
 
Tāpat programmas izvērtējumu pasākuma laikā sniegs pieredzējis ārvalstu eksperts sociālajā 
jomā -  Dominikānas Universitātes profesors Marks Rodžers, kurš Latvijā ieradīsies no ASV. 
 
Savukārt  pēc prezentāciju noslēguma  konferences darbs tiks organizēts trijās darba grupās, 
kuras vadīs LM Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta direktora vietnieks 
Aldis Dūdiņš, Latvijas Sarkanā krusta prezidents Valdis Nagobads un Projekta uzraudzības 
komitejas priekšsēdētāja vietniece, Ogres novada domes priekšsēdētāja vietniece Vita Pūķe. 
 
Piedalīties konferencē aicināti arī masu mediju pārstāvji. Dalību lūdzam pieteikt pa e-
pastu agnese.bidermane@rpr.gov.lv. Konference notiks Jūrmalā, viesnīcā „Lielupe”, 
Bulduru prospektā 64/68. 
 
Minētā programma tiek izstrādāta Eiropas Sociālā fonda projekta „Rīgas plānošanas reģiona 
sociālo pakalpojumu attīstības programmas alternatīviem sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumiem 2010. - 2016.gadam izstrāde” ietvaros. Projektu īsteno Rīgas 
plānošanas reģions. 
 
Atgādinām, ka programma pēc tās apstiprināšanas kļūs par politikas plānošanas dokumentu. 
Lai pilsētās un novados varētu ieviest programmā plānotos pakalpojumus, paredzēts, ka jau šī 
gada rudenī Nodarbinātības valsts aģentūra izsludinās atklātu projektu konkursu, kurā 
piedalīties varēs valsts un pašvaldību institūcijas, kā arī nevalstiskās organizācijas, kas ir 
reģistrējušās sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.  Kopumā šim mērķim līdz 2016.gadam 
būs pieejams ESF finansējums aptuveni 15 milj. latu apmērā. 
 
Programma pašlaik paredz tādu pakalpojumu sniegšanu kā mobilās brigādes, specializētais 
transports, drošības pogas, kopienas un komūnu centri, atkarības profilakses centri, higiēnas 
centri dažādām mērķa grupām, atbalsta grupas, dienas centri, aprūpe mājās, īslaicīgas 
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uzturēšanās mītnes, dienas nodarbinātības centri, pusceļa mājas, krīzes centri, krīzes tālruņi un 
sociālās rehabilitācijas centri. 
 
Jāatgādina, ka Rīgas plānošanas reģiona programmas izstrādāšanas procesā tika aktīvi 
iesaistītas gan nevalstiskās organizācijas, gan pašvaldības. Tā, piemēram, šī gada februārī 
novados tika organizētas 7 apaļā galda diskusijas, kurās piedalījās sociālie partneri un nozares 
eksperti. Apkopojot šo organizāciju sniegtos priekšlikumus, tika izstrādāti vairāki alternatīvo 
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi un to iespējamie sniegšanas veidi 
katrā pilsētā un novadā. 
 
Tāpat programmas izstrādē tika iesaistīta arī sabiedrība. Šī gada martā novados un pilsētās 
notika minētās programmas sabiedriskās apspriešanas, kuru laikā iedzīvotāji detalizēti 
iepazinās ar informāciju, kādus pakalpojumus plānots attīstīt Rīgas plānošanas reģionā, kā arī 
sniedza savus priekšlikumus pakalpojumu pilnveidei. Apspriešanu laikā iedzīvotāji arī 
diskutēja, kurus tieši no piedāvātajiem pakalpojumiem nepieciešams īstenot konkrētā pagastā, 
pašvaldībā, novadā un reģionā kopumā.  
 
Ar programmu interesenti var iepazīties Rīgas plānošanas reģiona mājas lapā 
www.rpr.gov.lv/spp  
 
Minētā programma aptvers Limbažu, Alojas, Salacgrīvas, Ogres, Lielvārdes, Ķeguma, 
Ikšķiles, Kandavas, Tukuma, Engures, Jaunpils, Babītes, Ķekavas, Mārupes, Olaines, 
Baldones, Stopiņu, Salaspils, Siguldas, Ādažu, Carnikavas, Garkalnes, Inčukalna, Krimuldas, 
Mālpils, Ropažu, Sējas un Saulkrastu novadus, kā arī Rīgas un Jūrmalas pilsētas. 
 
 
Vairāk informācija par projektu: 
Agnese Bīdermane,  projekta vadītāja, 29227720, agnese.bidermane@rpr.gov.lv 
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