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Galvenie secinājumi pēc situācijas analīzes

• Vajadzība pēc sociālajiem pakalpojumiem palielinās

• Pašvaldību iespējas nodrošināt un atbalstīt līdz šim 
sniegtos pakalpojumus un jaunus samazinās

• Situācija - vajadzības un iespējas - reģiona 
pašvaldībās ir ļoti atšķirīga



Iedzīvotāju skaita izmaiņu tendences

• Kopš 2007.gada iedzīvotāju skaits reģionā 
kopumā palielinās (2010.g. sāk.- 1 099 907 iedz.)

• Rīgā samazinās, pilsētai tuvos novados palielinās, 
tālākajos novados – samazinās

• Pēdējos 5 gados straujākās izmaiņas:
– Jaunpils novadā (-8,5%)
– Alojas novadā (-8,1%)
– Mārupes novadā (52%)
– Garkalnes novadā (44,9%)
– Ādažu novadā (25,4%)



Demogrāfiskās situācijas attīstības 
tendences

• Dabiskā kustība negatīva, tomēr dzimstības rādītājam 
bija pozitīva tendence

• Demogrāfiskā slodze labvēlīgāka kā Latvijā vidēji, bet 
pēdējā gadā pasliktinās

• Iedzīvotāji noveco
• Nevienmērīgs dzimumu sadalījums
• Salīdzinoši liels nelatviešu īpatsvars



Ekonomiskā situācija Rīgas reģionā 
labvēlīgāka nekā citos reģionos un Latvijā 

kopumā

Rīgas reģions Latvija

IKP uz 1 iedzīvotāju (2007.g.) 8968 Ls 6493 Ls

Individuālo komersantu un komercsabiedrību 
skaits uz 1000 iedz. (2008.g.)

44 vien. 31 vien.

Bezdarba līmenis (2010.g.s.) 11 % 13 %

Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa 
(2009.g.)

511 Ls 461 Ls

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 
pašvaldību budžetos uz 1 iedzīvotāju (2009.g.)

339 Ls 266 Ls



Bezdarba līmenis un sabiedrības 
noslāņošanās Rīgas reģionā

2005 2006 2007 2008 2009 2010 31.03.2010.

Rīga 3,9 3,4 3,2 2,6 4,2 10,3 11,0

Latvija 6,2 5,3 4,6 3,5 5,1 12,0 13,0

Džinī koeficients:  Rīgā – 36% Pierīgā – 39% 

Nabadzības riska indekss: Rīgā – 16% Pierīgā  - 17%



Reģiona pašvaldību budžetu rādītāji

Rādītāji Vērtības

Pašvaldību pamatbudžetu 
ieņēmumi

2008.g. – 88,17 milj.Ls   2009.g. – 704,85 milj.Ls

Izdevumi sociālai aprūpei un 
palīdzībai

2008.g. – 78,58 milj.Ls   2009.g.- 59,87 milj.Ls

Izdevumi sociālai aprūpei un 
palīdzībai uz 1 iedz.

2008.g. – 72 Ls   2009.g.- 55 Ls

Izdevumu sociālai aprūpei un 
palīdzībai īpatsvars pamatbudžeta 
izdevumos

2008.g. – 8,7%   2009.g.- 8,9%

Izdevumi sociālajiem pabalstiem 2008.g. – 25,60 milj.Ls   2009.g.- 29,05 milj.Ls

Izdevumu amplitūda sociālajiem 
pabalstiem uz 1 iedz. reģionā uz 1 
iedz. 2009.g.

Augstākie – 37 Ls (Mārupes novads)
Zemākie – 10-11 Ls (Krimuldas, Ikšķiles, Limbažu 
novadi)



 



 



 



Ārējā finansējuma nepieciešamība 
alternatīvajiem sociālajiem 

pakalpojumiem
• Publiskā sektora izdevumu, tai skaitā pašvaldību 

izdevumu, samazināšana
• Ar ATR saistītās pašvaldību institūciju reorganizācijas, 

izlīdzināšanas
• Respondentu lielākais atbalsts palīdzībai saistītai ar 

materiālu atbalstu
• Sociālās drošības tīkla stratēģijas darbības noslēgums 

2011.gada beigās
• Pašvaldību vēlēšanas 2013.gadā



Alternatīvo sociālo pakalpojumu 
modeļa pilnveidošanā svarīgi jautājumi
• Pakalpojumu izmaksas

– Investīciju, kapitālieguldījumu nepieciešamība

– Uzturēšanas izdevumi

– No klientu skaita atkarīgas un neatkarīgas pakalpojumu 
izmaksas

– Administratīvās izmaksas

• Pakalpojumu klāsts
– Pašvaldību prioritātes

– Reģiona atšķirības

• Pakalpojumu mērogs
– Sadarbības forma starppašvaldību mērogā

– Institucionāla struktūra plānošanas reģiona līmenī
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