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Izstrādās jaunus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Rīgas plānošanas 
reģionā 

 
Lai veicinātu alternatīvās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas attīstību un pieejamību Rīgas 
plānošanas reģionā, ar Eiropas sociālā fonda (ESF) atbalstu līdz šī gada jūnijam tiks izstrādāta 
programma jaunu un līdz šim vēl neīstenotu pakalpojumu plānošanai 28 novados un 2 pilsētās. 
 
Rīgas plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programma alternatīviem sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem izstrāde ir uzsākta ESF 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. 
 
Alternatīvie sociālie pakalpojumi tiks plānoti iedzīvotājiem no dažādām sociālās atstumtības riskam 
pakļautajām grupām, t.sk., cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, viņu ģimenes locekļiem, 
bezpajumtniekiem. 
 
Projekts ir vērtējams kā unikāls, jo tā ietvaros pirmo reizi Rīgas plānošanas reģionā sociālo 
pakalpojumu jomā centralizēti veiks esošās sociālās situācijas padziļinātu izpēti, analizēs piedāvāto 
sociālo pakalpojumu klāstu un to saņēmēju vajadzības katrā novadā, Rīgā un Jūrmalā, nosakot jaunu 
sociālo pakalpojumu nepieciešamību. Tādējādi tiks izstrādāti finansiāli visefektīvākie sociālo 
problēmu risinājumi. 
 
Tāpat sagatavotā programma būs arī pamats turpmākā Eiropas struktūrfondu finansējuma 
saņemšanai, lai ieviestu un īstenotu izstrādātos alternatīvās sociālās aprūpes un rehabilitācijas 
pakalpojumus katrā novadā.  
 
Programmas izstrādē tiks iesaistīti speciālisti no visa Rīgas plānošanas reģiona. Īpaši jāuzsver, ka 
programmas izstrādē iesaistīs arī katra novada iedzīvotājus, pakalpojumu saņēmējus, nevalstiskās 
organizācijas, sociālos ekspertus, sociālās un veselības jomas ekspertus, kā arī ārvalstu ekspertus. 
Vienlaicīgi ar programmas izstrādi tiks organizētas sabiedriskās apspriešanas un diskusijas reģionā, 
lai ņemtu vērā iedzīvotāju viedokli. 
 
2010.gada janvārī Rīgas plānošanas reģionu pašvaldību speciālisti apkopoja sagatavoja  detalizētu 
informāciju par sociālajām problēmām un situāciju  katrā novadā, kā arī sniedza esošo sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu izvērtējumu.  
 
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. 
 
Lai nodrošinātu iedzīvotāju viedokļu izzināšanu visu programmas izstrādes laiku, tiks izveidota 
sadaļa reģiona mājas lapā www.rpr.gov.lv. Iedzīvotāji tiek aicināti aktīvi iesaistīties un sniegt savu 
redzējumu un viedokli par novadā nepieciešamajiem sociālās aprūpes pakalpojumiem, kā arī sociālo 
situāciju. 
 
Vairāk informācija par projektu: 
Agnese Bīdermane,  projekta vadītāja, 29227720, agnese.bidermane@rpr.gov.lv 
 
Informāciju sagatavoja: 
Liene Zvereva, sabiedrisko attiecību speciāliste, 26519920, Liene.Zvereva@gmail.com  
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