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7. pielikums 
 
Vi ļakas novada izglītības iestāžu realizētās izglītības programmas 2010./2011.m.g. 
 

Iestādes nosaukums  Programmas nosaukums  

Kupravas pamatskola  Pamatizglītības programma  

 Pirmsskolas izglītības programma 

Mežvidu pamatskola  Pamatizglītības programma  

Rekavas vidusskola  Pamatizglītības programma  

 Pirmsskolas izglītības programma 

 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības 
programma 

 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 
(neklātienes) izglītības programma 

Upītes pamatskola  Pamatizglītības programma  

 Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas izglītības 
programma  

Viduču pamatskola  Pamatizglītības programma  

 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās 
attīstības traucējumiem 

Vi ļakas pamatskola  Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) izglītības programma 

 Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) pedagoģiskās 
korekcijas izglītības programma 

Vi ļakas Valsts ģimnāzija  Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) izglītības programma 

 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības 
programma 

 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un 
tehnikas virziena programma 

 Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena 
programma 

Žīguru pamatskola  Pamatizglītības programma  

Medņevas PII "Pasaciņa" Pirmsskolas izglītības programma 

Vi ļakas PII  Pirmsskolas izglītības programma 

Žīguru PII "Lācītis"  Pirmsskolas izglītības programma 

Vi ļakas Mūzikas un mākslas 
skola  

Vizuāli plastiskā māksla  

 Klavierspēle  

Vi ļakas Mūzikas un mākslas Akordeona spēle 
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skola 

 Vijo ļspēle 

 Flautas spēle 

 Klarnetes spēle 

 Saksofona spēle  

 Trompetes spēle  

 Sitaminstrumentu spēle 

Vi ļakas Bērnu un jaunatnes 
sporta skola  

Volejbols (2 vecuma grupas) 

 Vieglatlētika  

 Ložu šaušana  

 Distanču slēpošana (2 vecuma grupas) 

 Sporta dejas (2 vecuma grupas) 
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8.pielikums 
 

Interešu pulciņi Vi ļakas novadā 2010./11.m.g. 
 
 

Kori 
Nr.p.k. Izglītības iestādes nosaukums Koru 

iedalījums 
Dalībnieku 
skaits 

Diriģenta vārds, 
uzvārds 

1. Rekavas vidusskola 5.-9.kl. 16 Guntis Priedeslaipa 
2. Viļakas Valsts ģimnāzija 7.-12.kl. 41 Ilona Bukša 

 
 
Tautu deju kolektīvi 

Nr.p.k. Izglītības iestādes nosaukums Tautu deju 
kolektīvu 
iedalījums 

Dalībnieku 
skaits 

 Kolektīva vadītāja 
vārds, uzvārds 

1. Rekavas vidusskola 10.-12.kl. 16 Aija Leitena 
( aizvieto Aina 
Keiša) 

2.  7.-9.kl. 18 Aija Leitena 
(aizvieto Inese Lāce) 

3. Viļakas Valsts ģimnāzija 7-9.kl. 16 Aija Leitena 
(aizvieto Ineta 
Lindenberga)  

4.  10.-12.KL. 16 Ineta Lindenberga 
5. Viduču pamatskola 5.-9.kl. 18 Anita Smuška 
6. Žīguru pamatskola 2.-5.kl.  Ija Krilova 
7. Viļakas pamatskola 1.-2.kl. 27 Inese Rēvalde 
  3.-4.kl. 24 Inese Rēvalde 
  5.-6.kl. 18 Inese Rēvalde 

 
 
 Vokāli instrumentālie mūzikas kolektīvi 

Nr.p.k. Izglītības iestādes nosaukums Kolektīva 
iedalījums 

Dalībnieku 
skaits 

Kolektīva vadītāja 
vārds, uzvārds 

1. Rekavas vidusskola 3-12.kl. 12 Guntis Priedeslaipa 
 

2. Viļakas  Mākslas un Mūzikas 
skola 
 Vijolnieku ansamblis 

 12 Svetlana 
Krasnokutska 

3. Viļakas  Mākslas un Mūzikas 
skola 
Saksofonu ansamblis 

 10 Aldis Prancāns 

4. Viļakas  Mākslas un Mūzikas 
skola 

 10 Ilona Bukša 
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Vijolnieku ansamblis 
Mazie mūzikas kolektīvi 

Nr.p.k. Izglītības iestādes nosaukums Kolektīva 
iedalījums 

Dalībnieku 
skaits 

Kolektīva vadītāja 
vārds, uzvārds 

1. Jauniešu iniciatīvu centrs 
„Sauleszieds” 

13-19 gadi 10 Inita Raginska 
 

2. Viduču pamatskola 
                   Vokālais ansamblis 

5.-9.kl. 17 Inita Raginska 

3. Žīguru pamatskola 
                    Vokālais ansamblis 

5.-9.kl.  Ija Krilova 

4. Mežvidu pamatskola 
                    Vokālais ansamblis 

1.-7.kl. 14 Ija Krilova 
 

5.  Viļakas pamatskola 
                    Vokālais 
ansamblis, solisti-vokālisti 

1.6.kl. 15 Maruta Pitkeviča 

6. Viļakas KN 
             „Pogas” 

5.-7.kl. 7 Elita Logina 

7.      „Podziņas”  9 Elita Logina 
8. Viļakas Mākslas un Mūzikas 

skola 
             Vokālais ansamblis 
    

 13 Daiga Elksnīte 

 
Folkloras kopas 

Nr.p.k. Izglītības iestādes nosaukums Kolektīva 
iedalījums 

Dalībnieku 
skaits 

Kolektīva vadītāja 
vārds, uzvārds 

1. Rekavas vidusskola 3-7.kl. 25 Daina Pužule  
2. Upītes pamatskola 

Etnogrāfiskais pulciņš 
9.kl. 28 Irēna Slišāne 

 
Teātra māksla 

Nr.p.k. Izglītības iestādes nosaukums Kolektīva 
iedalījums 

Dalībnieku 
skaits 

Kolektīva vadītāja 
vārds, uzvārds 

1. Rekavas vidusskola 8.-9.kl. 9 Aina Cibule 
2. Viļakas Valsts ģimnāzija 12-19 gadi 10 Ineta Lindenberga 
3. Viduču pamatskola 

             Literārās jaunrades 
studija „Bišu strops” 
 

7.-9.kl. 10 Līga Babāne 

4. Žīguru pamatskola 
            Drāmas pulciņš 

7-13 gadi  Benita Troška 
 

5. Viļakas pamatskola 
            Skolas teātris 

3.kl. 18 Dzintra Pipare 

6.              Literārais jaunrades 
pulciņš 

 16 Rasma Vilkaste 
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7. Žīguru KN 
                 Teātra studija 

6.-9.kl. 15 Valentīna Kaļāne 

8. Medņevas KN 
                 Teātra studija 

6.-8.kl. 10 Valentīna Kaļāne 

 
Māksla  

Nr.p.k. Izglītības iestādes nosaukums, 
pulciņa nosaukums 

Kolektīva 
iedalījums 

Dalībnieku 
skaits 

Kolektīva vadītāja 
vārds, uzvārds 

1. Žīguru pamatskola 
           Noformēšanas pulciņš 

5.-9.kl.  Viktorija Zaharova 

2.            Lietišķās mākslas 
pulciņš   „Pieci pirkstiņi” 

6-11 gadi  Lana Pužule 

3. Upītes pamatskola 
           Vizuālās mākslas 
pulciņš 

6-15 gadi 21 Sandra Bukša 

 
Sports 

Nr.p.k. Izglītības iestādes nosaukums, 
pulciņš 

Kolektīva 
iedalījums 

Dalībnieku 
skaits 

Kolektīva vadītāja 
vārds, uzvārds 

1. Rekavas vidusskola 
 Svarbumbu celšana 

5-12.kl. 16 Jānis Dokāns 

2. Viļakas Valsts ģimnāzija 
             Jaunsargi   

7.-9.kl. 13 Ēvalds Vancāns 

3.              Basketbols  7.-12.kl. 10 Ervīns Veļķers 
4.              Ložu šaušana 7.-12.kl. 13 Ervīns Veļķers 
5.              Futbols  7.-12.kl. 14 Ervīns Veļķers 
6 Viduču pamatskola 

             Sporta spēles 
7.-9.kl. 12 Andrejs Roginskis 

7. Žīguru pamatskola 
             Sporta spēles 

5.-7.kl.  Igors Šnepers 

8. Viļakas pamatskola 
             Sporta spēles 

2.-6.kl. 20 Ervīns Veļķers 

9. Žīguru KN 
Sporta deju nodarbība 

  Silva Dambe 

10. Šķilbēnu pagasta pārvalde 
                    Skriesim, slēposim 

  Pēteris Vancāns 

11. Viļakas novada Bērnu un 
jaunatnes sporta skola 
          Vieglatlētika 

9-10 gadi 24 Diāna Cvetkova 

12. Viļakas novada Bērnu un 
jaunatnes sporta skola 
         Sporta dejas 

1.-4.kl. 24 Silva Dambe 

13. Viļakas novada Bērnu un 
jaunatnes sporta skola 
             Distanču slēpošana 

7-9 gadi 20 Pēteris Vancāns 
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14. Viļakas novada Bērnu un 
jaunatnes sporta skola 
             Ložu šaušana 

9-12 gadi 20 Ēvalds Vancāns 

15. Viļakas novada Bērnu un 
jaunatnes sporta skola 
              Volejbols 
 

6-8 gadi 14 Henrihs Logins 
Slišāns 

Mazpulki  
Nr.p.k. Izglītības iestādes nosaukums Kolektīva 

iedalījums 
Dalībnieku 
skaits 

Kolektīva vadītāja 
vārds, uzvārds 

1. Rekavas vidusskola 6-12.kl. 24 Ilze Saidāne 
2. Viduču pamatskola 5.-9.kl. 13 Māra Medne 

Vides pulciņi 
Nr.p.k. Izglītības iestādes nosaukums, 

pulciņa nosaukums 
Kolektīva 
iedalījums 

Dalībnieku 
skaits 

Kolektīva vadītāja 
vārds, uzvārds 

1. Viļakas Valsts ģimnāzija 
            Vides pētnieki 

7.-12.kl. 18 Valentīna Beča 
 

2             Floristika un dekorēšana 7.-12.kl. 21 Valentīna Beča 
 

3. Viduču pamatskola 
            Floristika 

4.-9.kl. 8 Terēzija Babāne 

4.            Medņevas pagasta 
pētīšana 

6.kl. 10 Lilita Šaicāne 

5. Žīguru pamatskola 
           Vides mācība 

5.-9.kl.  Andra Korņejeva 

6. Žīguru pamatskola 
           Floristika 

5.-9.kl.  Andra Korņejeva 

7. Mežvidu pamatskola 
          Vides pētnieki 

1.-6.kl. 10 Veneranda Medne 

8. Mežvidu pamatskola 
          Floristika 

1.-6.kl. 10 Inese Medne 
 

9. Viļakas pamatskola 
            Skolu pētnieciskais 
darbs 

 10 Inese Rēvalde 

Pūtēju orķestri 
Nr.p.k. Izglītības iestādes nosaukums Kolektīva 

iedalījums 
Dalībnieku 
skaits 

Kolektīva vadītāja 
vārds, uzvārds 

1. Rekavas vidusskola 5-12.kl. 11 Guntis Priedeslaipa 
 
Citi pulci ņi 

Nr.p.k. Izglītības iestādes nosaukums Kolektīva 
iedalījums 

Dalībnieku 
skaits 

Kolektīva vadītāja 
vārds, uzvārds 

1. Rekavas vidusskola 
Datorgrafika, animācijas filmu 
veidošana 

5-6.klase 8 Natālija Kaņepe 
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9.pielikums 

Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodrošinājums Viļakas novadā 

 

 Sociālā palīdzība Sociālie pakalpojumi 

Mantiskie 
pabalsti 

Naudas pabalsti 

Novērtējot materiālo stāvokli: 

♦ GMI līmeņa nodrošināšanai 

♦ Dzīvokļa pabalsti 

♦ Pabalsts ēdināšanai 

♦ Pabalsts brīvpusdienām 
pirmskolas izglītības iestādēs 

♦ Pabalsts bērnu izglītībai un 
audzināšanai 

♦ Pabalsts medicīnas 
pakalpojumu samaksai 

♦ Pabalsts transporta 
pakalpojumu samaksai 

♦ Pabalsts aprūpei mājās 
Bez materiālā stāvokļa 

novērt ēšanas: 
� Apbedīšanas pabalsts 
� Pabalsts audžuģimenēm 
� Pabalsti bāreņiem un bez 

vecāku gādības palikušiem 
bērniem 

� Pabalsts ārkārtas situācijās 
- Stihiskas nelaimes 

gadījumos 
- Citās ārkārtas situācijās 

Sociālais darbs Sociālā aprūpe 
Sociālā 

rehabilit ācija 

Institucionālā Alternat īvā 

− Sociālo 
gadījumu 
vadīšana 

− Novērtēšana 

− Konsultēšana 

− Iedrošināšana 

− Atbalstīšana 

− Motivēšana 

− Resursu 

Pieaugušo 

ilgstoša sociālā 

aprūpe Šķilbēnu 

sociālās aprūpes 

mājā un Viļakas 

sociālas aprūpes 

centrā 

 

− Aprūpe mājās 

− Aizbildnība 

− Audžuģimene 
 

- Pieaugušām 
personām 
par valsts 
budžeta 
līdzekļiem 

- Par valsts 
budžeta 
līdzekļiem 
bērniem, 
kuri cietuši 
no 
prettiesiskā
m darbībām 
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10.pielikums 
 

Vi ļakas novada Sociālā dienesta plānotās aktivitātes  
 Latgales plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmas 2010. – 2017. gadam 

Programmas sadaļas „Pakalpojumi pamata vajadzībām” ietvaros 
 
 

Nr. Rezultāts Uzdevumi Loģistika Kapacitāte 

1.SRP cilvēkiem ar invaliditāti 

1.1 

Pilngadīgām personām 

ar invaliditāti 

nodrošināti SR 

pakalpojumi institūcijās 

Nodrošināt personas ar 
garīga rakstura 
traucējumiem ar grupu 

dzīvokļa pakalpojumu 

Pakalpojums tiek sniegts 
uz vietas pašvaldībā, 
izmantojot pašvaldības 
dzīvojamo fondu 

Jāveic dzīvojamo telpu 
pielāgošana grupu 
dzīvokļa vajadzībām. 
Jāveic sociālo darbinieku 
apmācība 

1.2. 

Pilngadīgām personām 

ar invaliditāti 

nodrošināti SR 

pakalpojumi 

dzīvesvietā. 

Nodrošināt personas ar 
kustību traucējumiem 
un sensoro invaliditāti 
ar tehniskajiem 

palīglīdzekļiem 

Pakalpojums tiek sniegts 
uz vietas pašvaldībā 
sadarbībā ar VA 
„Tehnisko palīglīdzekļu 
centrs”, sabiedriskajām, 
nevalstiskajām un 
privātajām organizācijām 

Jānodrošina valsts, 
pašvaldību, sabiedrisko, 
nevalstisko un privāto 
organizāciju partnerība 

Nodrošināt personas ar 
invaliditāti ar asistenta 
pakalpojumu 

Pakalpojums tiek sniegts 
uz vietas pašvaldībā 

Jāveic asistentu 
apmācība 

1.3. 

Pilngadīgām personām 

ar invaliditāti 

nodrošināts 

psihosociāls atbalsts 

Nodrošināt psihologa 
konsultācijas personām 
ar invaliditāti 

Pakalpojumu sniedz 
psihologs izbraukuma 
sesijās 

Jāizveido psihologa štata 
vieta novadā 

Izveidot atbalsta grupas 
personām ar invaliditāti 

Pakalpojums tiek sniegts 
uz vietas pašvaldības 
sociālajā dienestā 

Jāveic sociālo darbinieku 
apmācība 

1.4. 

Bērniem ar invaliditāti 
nodrošināti SR 
pakalpojumi 
institūcijās. 

Nodrošināt bērniem ar 
kustību traucējumiem 
ergoterapeita un 
fizioterapeita 
pakalpojumus (dienas 
centros 

Pakalpojums tiek sniegts 
pašvaldības Dienas 
centros 
Pakalpojumu sniedz ergo- 
fizioterapeits izbraukuma 
sesijās 

Jāizveido ergo- 
fizioterapeita štata vieta 
pašvaldībā 
Jāizveido ergo- 
fizioterapeita štata vieta 
novadā 

Organizēt vasaras 

nometnes bērniem ar 
vecākiem. 

Pakalpojums tiek sniegts 
pašvaldības sociālā 
dienesta partnerībā ar 
NVO 

Jānodrošina pašvaldības 
un NVO partnerība 

1.5. 

Bērniem ar invaliditāti 

nodrošināti SR 

pakalpojumi 

dzīvesvietā 

Nodrošināt ģimenes 
asistenta pakalpojumu 
ģimenēm ar bērniem ar 
invaliditāti 

Pakalpojums tiek sniegts 
uz vietas pašvaldībā 

Jāveic asistentu 
apmācība 

1.6. 

Personām ar invaliditāti 

nodrošināti transporta 

pakalpojumi 

Sniegt autotransporta 
pakalpojumus 
personām ar invaliditāti 
un personām pēc 
smagām saslimšanām  

Pakalpojums tiek sniegts 
uz vietas pašvaldībā 

Jānodrošina specializēta 
transporta līdzekļa 
iegāde / pielāgošana; 

2. SR pakalpojumi ģimenēm ar bērniem 
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2.1. 

Nodrošināts 

psihosociālais atbalsts 

krīzes situācijā 

nonākušām personām. 

Nodrošināt ģimenēm ar 
bērniem konsultācijas 
Ģimenes atbalsta 

centrā. 

Pakalpojums tiek sniegts 
uz vietas pašvaldībā, 
pielāgojot brīvās telpas 

Jāveic sociālo darbinieku 
apmācība  
Jāveic esošo telpu 
pielāgošana 

  Nodrošināt psihologa 

konsultācijas ģimenēm 
ar bērniem. 

Pakalpojums tiek sniegts 
pašvaldības sociālajā 
dienestā 

Jāizveido psihologa štata 
vieta pašvaldībā 

2.2. 

Nodrošināts 

psihosociāls atbalsts 

jaunajām ģimenēm 

Izveidot Vecāku skolas 
jaunajām ģimenēm. 

Pakalpojums tiek sniegts 
pašvaldības sociālajā 
dienestā 

Jāveic sociālo darbinieku 
apmācība 

Nodrošināt jaunajām 
ģimenēm ar bērniem 
konsultācijas  ģimeņu 

atbalsta centrā 

Pakalpojums tiek sniegts 
uz vietas pašvaldībā, 
pielāgojot brīvās telpas 

Jāveic sociālo darbinieku 
apmācība 
Jāpielāgo brīvās telpas 
Ģimenes atbalsta centra 
vajadzībām 

3. SR pakalpojumi veciem cilvēkiem 

3.1. 

Veciem cilvēkiem ir 

nodrošināti SR 

pakalpojumi institūcijās 

Nodrošināt veciem 
cilvēkiem SR 
pakalpojumus ilgstošas 
sociālās aprūpes 

centros 

Pakalpojums tiek sniegts 
pašvaldības sociālās 
aprūpes centros 

Jāveic sociālo darbinieku 
apmācība  

Nodrošināt veciem 
cilvēkiem ergoterapeita 

un fizioterapeita 
pakalpojumus 

Pakalpojumu sniedz ergo- 
fizioterapeits izbraukuma 
sesijās 

Jāizveido ergo- 
fizioterapeita štata vieta 
novadā 

3.2. 

Veciem cilvēkiem ir 

iespēja izmantot SR 

pakalpojumus 

dzīvesvietā 

Nodrošināt iespēju 
veciem cilvēkiem 
izmantot ergoterapeita 

un fizioterapeita 
pakalpojumus 
dzīvesvietā 

Pakalpojumu sniedz ergo- 
fizioterapeits izbraukuma 
sesijās par samaksu 
klienta dzīvesvietā 

Jānodrošina pašvaldības 
un privāto institūciju 
sadarbība; 
Jāizveido mobilās 
brigādes 

4. SR pakalpojumi cilvēkiem ar atkarību problēmām 

4.1. 

Cilvēkiem ar atkarību 

problēmām un viņu 

ģimeņu locekļiem ir 

nodrošināts 

psihosociālais atbalsts 

Nodrošināt iespēju 
cilvēkiem ar atkarību 
problēmām izmantot 
narkologa konsultācijas 

Pakalpojumu sniedz 
narkologs izbraukuma 
sesijās 

Jāizveido narkologa štata 
vieta novadā 

Izveidot terapeitiskās 

atbalsta grupas 
cilvēkiem ar atkarībām 

Pakalpojums tiek sniegts 
pašvaldības sociālajā 
dienestā 

Jāveic sociālo darbinieku 
apmācība 

4.2. 

Tiek veikts preventīvais 

darbs atkarību 

veidošanās novēršanai 

Realizēt atkarību 
veidošanās prevences 

programmas skolās 

Pakalpojums tiek sniegts 
pašvaldības sociālo 
dienestu sadarbībā ar 
skolām 

Jāizveido atkarību 
veidošanās prevences 
programmas skolām 
Jānodrošina pašvaldības 
sociālo dienestu un skolu 
sadarbība 

5. SR pakalpojumi bērniem un jauniešiem 

5.1. 

Pusaudžiem un 

jauniešiem, kas dzīvo 

vai uzturējušies 

ilgstošās sociālās 

aprūpes un SR 

Izveidot jauniešu mājas 

(dzīvokļus) bāreņiem 
un bez vecāku gādības 
palikušajiem jauniešiem 

Pakalpojums tiek 
nodrošināts izmantojot 
pašvaldības dzīvojamo 
fondu 

Jāveic esošo telpu 
pielāgošana 
Jāveic sociālo darbinieku 
apmācība 
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institūcijās (bērnu 

namos), radītas 

optimālas iespējas 

apgūt nepieciešamās 

dzīves prasmes 

pilnvērtīgai 

sagatavotībai 

patstāvīgai dzīvei 

5.2. 

Bērniem un jauniešiem 

radītas optimālas 

iespējas apgūt 

nepieciešamās dzīves 

prasmes pilnvērtīgai 

integrācijai sabiedrībā 

Nodrošināt bērniem un 
jauniešiem iespēju 
pilnvērtīgi pavadīt brīvo 

laiku dienas centrā un 

multifunkcionālā centrā 

Pakalpojums tiek sniegts 
pašvaldības Bērnu un 
jauniešu Dienas centros 
Pakalpojums tiek sniegts 
uz vietas pašvaldībā 
multifunkcionālā centrā 

Jāizveido Bērnu un 
jauniešu Dienas centri 
Jāizveido pašvaldību 
multifunkcionālie centri 

Organizēt vasaras 

nometnes bērniem un 
jauniešiem no 
nelabvēlīgajām 
ģimenēm 

Pakalpojums tiek sniegts 
pašvaldības sociālā 
dienesta un NVO 
partnerībā 

Jānodrošina pašvaldību 
un NVO partnerība 

5.3. 

Bērni un jaunieši saņem 

psihosociālo atbalstu 
Nodrošināt psihologa 
konsultācijas bērniem 
un jauniešiem 

Pakalpojumus tiek sniegts 
pašvaldībā 

Jāizveido psihologa štata 
vieta pašvaldībā 

Nodrošināt sociālā 

pedagoga pieejamību 
skolās 

Pakalpojumus tiek sniegts 
pašvaldībā 

Jāizveido sociālā 
pedagoga štata vieta 
pašvaldībā 

Pakalpojumu sniedz 
sociālais pedagogs 
izbraukuma sesijā 

Jāorganizē speciālistu 
izbraukuma komanda un 
tajā jāiekļauj psihologs 

6. SR pakalpojumi bezdarbniekiem 

6.1. 

Bezdarbnieki saņem 

darba prasmju 

apmācības 

pakalpojumus 

Nodrošināt darba 
prasmju un iemaņu 
apmācību programmu 
realizāciju 
bezdarbniekiem  

Pakalpojums tiek sniegts 
pašvaldības sociālā 
dienesta un NVA 
sadarbībā 

Jānodrošina pašvaldības 
un valsts institūciju 
sadarbība 

6.3. 
Ilgstošie bezdarbnieki 

saņem motivēšanas 

pakalpojumus 

Nodrošināt SR 

programmas realizāciju 
ilgstošo bezdarbnieku 
motivēšanai 

Pakalpojums tiek sniegts 
pašvaldības sociālajā 
dienestā 

Jāizstrādā SR programma 
ilgstošo bezdarbnieku 
motivēšanai 
Jāapmāca sociālie 
darbinieki 

6.4. 
Bezdarbnieki saņem 

psihosociālo atbalstu 

Nodrošināt SR 

programmas realizāciju 
ilgstošo bezdarbnieku 
motivēšanai 

Pakalpojums tiek sniegts 
pašvaldības sociālajā 
dienestā 

Jāizstrādā SR programma 
ilgstošo bezdarbnieku 
motivēšanai 
Jāapmāca sociālie 
darbinieki 

Pakalpojumu sniedz 
psihologs izbraukuma 
sesijās 

Jāorganizē speciālistu 
izbraukuma komanda un 
tajā jāiekļauj psihologs 

7.  SR pakalpojumi citām sociālās atstumtības riskam pakļautām iedzīvotāju grupām 

7.1. 
No ieslodzījuma 

atbrīvotās personas 

saņem SR 

Nodrošināt sociālās 
mājas pakalpojumu no 
ieslodzījuma 

Pakalpojums tiek 
nodrošināts izmantojot 
pašvaldības dzīvojamo 

Jāveic sociālo darbinieku 
apmācība  
Jāveic esošās 
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pakalpojumus 

dzīvesvietā 
atbrīvotajām personām  fondu pakalpojumu sniegšanas 

telpu pielāgošana  
Jānodrošina dzīvojamā 
platība sociālo māju 
izveidei 

7.2. Personas bez noteiktas 

dzīvesvietas saņem SR 

pakalpojumus 

institūcijās. 

Nodrošināt personas 
bez noteiktas 
dzīvesvietas ar 
patversmes 
pakalpojumu  

Pakalpojums tiek sniegts 
uz vietas pašvaldībā, 
pielāgojot brīvās telpas  

Jāpielāgo telpas 
patversmes vajadzībām 

1. Alternatīvās sociālās aprūpes pakalpojumi cilvēkiem ar invaliditāti 

1.1. 

Pilngadīgas personas ar 

garīga rakstura 

traucējumiem uzturas 

Grupu dzīvokļos. 

Nodrošināt personām ar 
garīga rakstura 
traucējumiem aprūpes 
pakalpojumus Grupu 

dzīvokļos 

Pakalpojums tiek 
nodrošināts uz vietas 
pašvaldībā, izmantojot  

Jāpielāgo telpas Grupu 
dzīvokļu vajadzībām, 
izmantojot pašvaldības 
dzīvojamo fondu. 
Jāveic sociālo darbinieku, 
sociālo aprūpētāju un 
aprūpētāju apmācība  

1.2. 

Pieaugušas personas ar 

invaliditāti saņem 

pakalpojumu – aprūpe 

mājās 

Nodrošināt pieaugušas 
personas ar invaliditāti 
ar pakalpojumu aprūpe 

mājās 

Pakalpojumu sniedz 
pašvaldības sociālais 
dienesta organizēta 
mobilā brigāde klientu 
dzīvesvietās 

Jāveic sociālo aprūpētāju 
un aprūpētāju apmācība  
Jāizveido mobilā brigāde, 
kuras sastāvā ir sociālais 
aprūpētājs, aprūpētājs, 
mediķis 

Pakalpojumu sniedz 
sabiedriska vai privāta 
organizācija klientu 
dzīvesvietās; 

Jānodrošina pašvaldību, 
SO un privāto 
organizāciju partnerība 

1.5. 

Personas ar kustību 

traucējumiem un 

sensoro invaliditāti 

saņem asistenta 

pakalpojumu 

Nodrošināt personas ar 
kustību traucējumiem 
un sensoro invaliditāti 
ar asistenta / pavadoņa 

pakalpojumu  
 

Pakalpojumu sniedz 
sabiedriska vai privāta 
organizācija  

Jānodrošina pašvaldību, 
SO un privāto 
organizāciju partnerība 

2. Alternatīvās sociālās aprūpes pakalpojumi ģimenēm ar bērniem 

2.1. 

Ģimenēm ar bērniem 

krīzes situācijās ir 

nodrošināti īslaicīgas 

aprūpes pakalpojumi. 

Sniegt īslaicīgas aprūpes 
pakalpojumus ģimenēm 
ar bērniem krīzes 
situācijā Ģimeņu 

aprūpes centros 

Pakalpojums tiek sniegts 
uz vietas pašvaldībā, 
pielāgojot brīvās telpas 

Jāveic sociālo darbinieku, 
sociālo aprūpētāju un 
aprūpētāju apmācība  

Pakalpojums tiek pirkts 
no citas pašvaldības 

Jāveic esošo telpu 
pielāgošana Ģimeņu 
aprūpes centru 
vajadzībām 

Pakalpojumu nodrošina 
sabiedriskas, privātas vai 
reliģiskas organizācijas 

Jānodrošina pašvaldības 
un sabiedrisku, privātu 
vai reliģisku organizāciju 
sadarbība 

3. Alternatīvās sociālās aprūpes pakalpojumi veciem cilvēkiem 

3.1. 

Vientuļi veci cilvēki un 

pensijas vecuma 

personas, kuras nespēj 

sevi aprūpēt, saņem 

Nodrošināt mājas 

aprūpes pakalpojumu 
vientuļiem veciem 
cilvēkiem un pensijas 

Pakalpojums tiek sniegts 
klienta dzīvesvietā, ar 
mobilās brigādes 
palīdzību. 

Jāveic sociālo aprūpētāju 
un aprūpētāju apmācība 
Jāizveido mobilā brigāde; 
Jāveido pašvaldību, 
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aprūpes mājās 

pakalpojumu 
vecuma personām, 
kuras nespēj sevi 
aprūpēt 

Pakalpojumu nodrošina 
pašvaldības sociālais 
dienests vai pakalpojumu 
nodrošina sabiedriskās un 
privātās organizācijas 

privāto un NVO 
partnerības 

3.2. 

Veciem cilvēkiem 

nodrošināts „Drošības 

pogas” pakalpojums. 

Nodrošināt veciem 
cilvēkiem atbalstu un 
nekavējošu palīdzību 
krīzes situācijās, kā arī 
uzraudzību 24 stundas 
diennaktī klienta mājās 

Pakalpojums tiek 
nodrošināts klientu 
dzīvesvietās; 
Pakalpojumu sniedz 
pašvaldības sociālais 
dienests vai sabiedriska 
vai privāta organizācija  

Jāizveido mobilā brigāde, 
kuras sastāvā ir sociālais 
aprūpētājs, aprūpētājs, 
mediķis 
Jānodrošina pašvaldību, 
SO un privāto 
organizāciju partnerība 

4. Alternatīvās sociālās aprūpes pakalpojumi bērniem un jauniešiem 

4.1. 

Pamesti un bez vecāku 

gādības palikuši bērni 

saņem ārpusģimenes 

aprūpes pakalpojumus 

Nodrošināt aprūpi 
pamestiem un bez 
vecāku gādības 
palikušiem bērniem 
audžuģimenēs 

Pakalpojumu sniedz 
pašvaldības sociālais 
dienests sadarbībā ar 
bāriņtiesu un citām 
pašvaldības institūcijām: 
1) pašvaldības teritorijā; 
2) partnerībā ar citām 
pašvaldībām – citas 
pašvaldības teritorijā  

Jāveic audžuģimeņu 
apmācība 
Jānodrošina pašvaldības 
iestāžu 
starpinstitucionālā 
sadarbība 

Nodrošināt aprūpi 
pamestiem un bez 
vecāku gādības 
palikušiem bērniem 
aizbildņu ģimenēs 

Pakalpojumu sniedz 
pašvaldības sociālais 
dienests sadarbībā ar 
bāriņtiesu un citām 
pašvaldības institūcijām: 
1) pašvaldības teritorijā; 
2) partnerībā ar citām 
pašvaldībām – citas 
pašvaldības teritorijā 

Jāveic aizbildņu 
apmācība 
Jānodrošina pašvaldības 
iestāžu 
starpinstitucionālā 
sadarbība 

Nodrošināt īslaicīgu 
aprūpi pamestiem un 
bez vecāku gādības 
palikušiem bērniem 
viesģimenēs 

Pakalpojumu sniedz 
pašvaldības sociālais 
dienests sadarbībā ar 
bāriņtiesu un citām 
pašvaldības institūcijām: 
1) pašvaldības teritorijā; 
2) partnerībā ar citām 
pašvaldībām – citas 
pašvaldības teritorijā 

Jāveic viesģimeņu 
apmācība 
Jānodrošina pašvaldības 
iestāžu 
starpinstitucionālā 
sadarbība 

 

 


