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Plānošanas dokumenti

 Alūksnes novada Ilgtspējīgās attīstības stratēģija 2012.-
2030.gadam

 Alūksnes novada Attīstības programma 2011.-2017., nodaļa
«Cilvēka Labklājība», sadaļa «Sociālie pakalpojumi»

 Alūksnes novada Attīstības programma 2011.-2017. aktualizētais
Investīciju plāns 2015.-2017.gadam

 Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017.
aktualizētais Rīcības plāns 2015.-2017.gadam, vidējā termiņa
prioritāte «Nodrošināt pamatvajadzībām atbilstošu sociālo
palīdzību vai sociālos pakalpojumus un veselības aprūpes
daudzveidības pieejamību», uzdevumi mērķu izpildei.

 07.10.2014. VARAM «Nozaru politikas vadlīnijas»



Mērķis

Nodrošināt Alūksnes novada 

iedzīvotāju vajadzībām 

atbilstošus sociālos pakalpojumus



Izmantotās metodes un informācija

 Alūksnes novada Attīstības programmā 2011-2017 iekļautā informācija 

un SVID  analīze.

 Sociālā dienesta apmeklētāju aptaujas (anketēšana) (2014., 

2015.gads)

 Klientu, kuri saņem sociālos pakalpojumus, apmierinātības vērtējums 

 statistikas datu analīze (2012.-2015.)

 SVID analīze (2015.g)

 Novada Sociālās jomas Nevalstisko organizāciju viedokļi un 

ierosinājumi.



Tālākā rīcība plāna sagatavošanas 

procesā

 Par projektu un plānu tiks informētas nevalstiskās 

organizācijas 2015.gada novembrī

 Plāns 2016.gada februārī tiks papildināts ar 2015.gada 

informāciju

 2016.gada janvārī, februārī tiks pabeigta Īstenošanas un 

uzraudzības sadaļa 

 2016.gada februārī plāna projekts tiks izskatīts Alūksnes 

novada domes Sociālajā, izglītības un kultūras komitejā.



Galvenie secinājumi un rīcības virzieni (1)

 Nepieciešamie pasākumi Deinstitucionalizācijas procesa 

nodrošināšanai:

 Telpu paplašināšana Dienas aprūpes centra pakalpojumam

 Grupu dzīvokļu izveide (infrastruktūra) klientiem ar garīga rakstura 

traucējumiem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem, jauniešiem

 Atelpas brīža pakalpojuma izveide vecākiem, kuri audzina bērnu 

invalīdu ar funkcionāliem traucējumiem

 Pakalpojumu un atbalsta sniegšana neformālajiem aprūpētājiem, kuri 

bez maksas aprūpē savus ģimenes locekļus

 Specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem



Galvenie secinājumi un rīcības virzieni (2)

 Pasākumi atbalsta sniegšanai ģimenēm ar bērniem

 Ģimenes asistenta pakalpojuma izveidošana

 Sociālo darbinieku specializācija darbam ar ģimenēm un bērniem

 Atbalsta un izglītojošo grupu nodarbību vadīšana klientiem

 Krīzes dzīvokļa izveide ģimenēm ar bērniem

 Uzvedības korekcijas programmu izstrāde un realizācija bērniem

 Mediācijas pakalpojuma pieejamības nodrošināšana vecākiem



Galvenie secinājumi un rīcības virzieni (3)

 Efektīva sociālo pakalpojumu pārvaldība

 starpprofesionālās un starpinstitucionālās sadarbības uzlabošana

 Sociālo darbinieku vienmērīgas noslodzes nodrošināšana, sociālā 

darba efektivitātes veicināšana

 Sociālo darbinieku apmācība, supervīzija

 Sociālo darbinieku specializācija darbam ar dažādām mērķa grupām


