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Programmas izstrāde

Programmas izstrādes laiks: 31.08.2009. - 30.06.2010.

Programmas izstrādes mērķis: 
Izstrādāt vidēja termiņa reģionāla līmeņa plānošanas dokumentu,
kas kalpotu par reālu instrumentu alternatīvo sociālo
pakalpojumu plānošanā RPR.

Izstrādes princips:

“No apakšas uz augšu” – par galveno pamatu ņemot RPR
pašvaldību vietējo situāciju.
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Programmas izstrāde

Galvenās aktivitātes

• Pakalpojumu saņēmēju vajadzību izpēte (SKDS);

• Pašvaldību SD speciālistu esošās situācijas vērtējums un
nākotnes prognozes par pakalpojumu nepieciešamību,
klientu skaitu;

• Speciālistu (pašvaldību, NVO u.c. Pakalpojumu
sniedzēju) fokusgrupas;

• Sabiedriskās apspriešanas, viedokļi RPR mājas lapā;
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Rezultāts

Izstrādāta Programma, kas ietver:

• Esošās situācijas raksturojumu;

• 22 sociālo pakalpojumu definējumus, to detalizētus aprakstus (7. pielikums) +
darbinieku apmācību vajadzību apkopojumu;

• Pašvaldību individuālie pakalpojumu plānošanas modeļi – pašvaldību izvirzītās
prioritātes;

• Programmas rezultatīvo rādītāju – klientu skaita prognoze pa gadiem (8.
pielikums);

• Izmaksu aprēķina vadlīnijas sociālajiem pakalpojumiem (10. pielikums);

• Programmas īsā versija.
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Programma ir pieejama:

• Elektroniskā formātā:
www.rpr.gov.lv
“Sociālo pakalpojumu programma” 

“Dokumentācija”

• Īsā versija drukātā formātā:
Rīgas plānošanas reģiona administrācijā
Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 18, Rīgā
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RPR ATZINUMA SAŅEMŠANA

• 1. Jāiesniedz projekta koncepcija, kas ietver šādu informāciju par projektu:
- projekta ieviesējs;
- projekta nosaukums;
- projekta partneri (ja plānots iesniegt projektu partnerībā);
- projekta ieviesēja kontaktpersona un kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts);
- projekta ieviešanas teritorija (pašvaldība(s));
- projekta mērķis(i);
- projekta mērķa grupa(s), tās konkrēts apjoms (Ja projekts tiek īstenots vairākās pašvaldībās, norādīt 
skaitu par katru pašvaldībā atsevišķi);
- pakalpojumi, kurus projekta ietvaros plānots attīstīt, norādot plānoto klientu skaitu (Programmas 
7.pielikums). Ja projekts tiks īstenots vairākās pašvaldībās, norādīt par katru pašvaldību atsevišķi;
- projekta ietvaros plānoto aktivitāšu apraksts;
- projekta plānotie rezultāti (konkrēti, izmērāmi, skaitliskās vienībās, ja projekts tiks īstenots vairākās 
pašvaldībās, norādīt par katru pašvaldību atsevišķi).
- projekta ieviešanas laiks;
- projekta kopējās izmaksas;

• 2. Pamatojums projekta pieteikuma atbilstībai Programmai
- atbilstība pakalpojumu plānošanas modelim atbilstošajā(s) pašvaldībā(s) (programmas īsā versija);
- atbilstība Programmas rezultatīvajiem rādītājiem atbilstošajā(s) pašvaldībā(s) (8.pielikums);

• 3. Projekta budžets
- atbilstoši Programmā izstrādātajām izmaksu aprēķinu vadlīnijām un pakalpojumu izmaksu tāmēm 
(programmas 10.pielikums)

RPR ATZINUMS TIKS SNIEGTS 5 DARBA DIENU LAIKĀ NO INFORMĀCIJAS  VAI TĀS PAPILDINĀJUMU 
IESNIEGŠANAS BRĪŽA.
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Pakalpojumu apraksti
(Programmas 7. pielikums)
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• Pakalpojuma nosaukums, numurs

• Aptvertās mērķa grupas

• Risināmās problēmas

• Pakalpojuma apraksts

• Veselības aprūpes atbalsta pasākumi

• Atbilstība Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā 
noteiktajiem sociālo pakalpojumu veidiem



Pakalpojumu modelis
(Programmas īsajā versijā)
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Rezultatīvie rādītāji
(Programmas 8.pielikums)
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Izmaksu aprēķinu vadlīnijas
(Programmas 10. pielikums)
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• Par pamatu ņemti Rīgas pilsētas rezultatīvie rādītāji;

• Novados katra pakalpojuma izmaksas var būt atšķirīgas, to ietekmē:

– Klientu skaits;

– Infrastruktūra;

– Telpu pieejamība, cena;

– U.c. Faktoriem;

• Atsevišķos gadījumos par pakalpojuma cenu tika pieņemta Rīgas Sociālā
dienesta apmaksātā pakalpojuma cena;

• Nav ņemtas vērā darbinieku tālākizglītības izmaksas un supervīzijas;

• Pamatojoties uz šiem apsvērumiem, izveidotas pakalpojumu izmaksu
aprēķina tāmes, izņemot 22. pakalpojumu “Sociālās rehabilitācijas un
motivācijas programmas”



Reinis Freimanis
Rīgas plānošanas reģiona 
Projektu koordinators

Paldies par uzmanību!


