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Stratēģiskais plāns ir dokuments, kas izstrādāts, lai nodrošinātu kopienas 

koordinētu un mērķtiecīgu sociālā darba virzību uz labklājības un augstas dzīves 

kvalitātes nodrošinājumu nākotnē. 

Pāvilostas novada Sociālā dienesta darbības stratēģija ir vidēja termiņa 

plānošanas dokuments laika posmam no 2010. līdz 2015.gadam. Darbības attīstības 

stratēģija ietver galvenos darbības virzienus, to mērķus, plānotos rezultātus, 

ieviešanas instrumentus un sistēmas, finansējuma avotus iesaistītās institūcijas un 

programmas izpildes laiku. 

Pāvilostas novada Sociālā dienesta misija – sniegt iedzīvotāju vajadzībām 

atbilstošus sociālos pakalpojumus Pāvilostas novadā, nodrošinot atbalstu un radot 

piederības sajūtu vietai, kurā dzīvo. 

Stratēģijā minētie darbības rezultāti ir tieši Pāvilostas novada Sociālā dienesta 

kompetencē esošas darbības. Tomēr, jāņem vērā, ka Sociālā dienesta darbība un 

attīstība ir tieši saistīta ar kopējo sociālās politikas attīstības gaitu valstī. 

Plānotie attīstības virzieni ir sadalīti atsevišķās sadaļās un ir plānoti vidējam 

termiņam laika periodā no 2010.gada  līdz 2015.gadam. 

Sociālā dienesta stratēģijas pamatojums ir: 

 Labklājības ministrijas izstrādātā sabiedrības labklājības politika un to 

realizējošie spēkā esošie normatīvie akti; 

 Nacionālais Attīstības plāns 2007.-2013.gadam; 

 FM ES fondu dokuments „ES Struktūrfondi”; 

 Objektīvs Pāvilostas kopienā esošo resursu izvērtējums; 

 Iedzīvotāju vajadzības. 

Lai īstenotu virsmērķi- Pāvilostas kopienā līdz 2015.gadam attīstīti iedzīvotāju 

vajadzībām atbilstoši, pieejami un kvalitatīvi sociālie pakalpojumi, Sociālais dienests 

darbosies šādos pamatvirzienos:  

 Jaunu sociālo pakalpojumu attīstīšana; 

 Kvalitatīvu sociālo pakalpojumu sniegšana; 

 Starpinstitucionālās sadarbības veidošana. 

Pamatvirzienu realizācija plānota saistībā ar sekojošiem finansu resursiem: 

 Pašvaldības budžets; 

 Attīstības plāna prioritātes „Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības 

veicināšana”, Reģionālās attīstības veicināšana, pasākums „Veselības un 



izglītības infrastruktūras attīstība” (Eiropas Sociālais fonds, pēc Latvijas 

iestāšanās ES); 

 Finansējums sociālās izstumtības riska grupām no sabiedriskajiem 

fondiem, programmām utt..(Sabiedrības integrācijas fonds, Kopienu 

iniciatīvu fonds u.c.) 

Kritēriji: 

 Īss laiks no pakalpojumu pieprasīšanas līdz pakalpojuma saņemšanai; 

 Pieejami sociālie pakalpojumi atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām 

1.tabula 

 

Pāvilostas novada Sociālā dienesta darbības 

stratēģiskais plāns 2010.- 2015.gadam 

Darbības virziens Jaunu sociālo pakalpojumu attīstīšana 

 

Apakšprogramma  Aprūpe mājās- mobilās brigādes izveide, sociālo 

pakalpojumu centra izveide Plocē;  

 

Apakšprogrammas mērķis: attīstīt un nodrošināt aprūpes pakalpojumus mājās.  

Apakšprogramma  

Nr.1 

Aprūpe mājās- mobilās brigādes izveide 

Apakšprogrammas 

mērķis 

Nodrošināt vecu un vientuļu cilvēku, cilvēkiem ar kustību 

tarucējumiem aprūpi mājās 

Plānotie rezultāti Izveidota Sociālā dienesta struktūrvienība- mobilā brigāde 

ar savu materiāli tehnisko bāzi; 

 

Ieviešanas instrumenti 

un sistēmas  

Mobilās brigādes Nolikuma izstrāde 

Vecu un vientuļu cilvēku aprūpes līmeņu noteikšana 

Materiāli tehniskā nodrošinājuma iegāde 

Mobilās brigādes darbinieku amatu aprakstu izstrāde 

Aprūpētāju komandas izveide   

Apakšprogrammas 

finansējums 

Pašvaldību līdzekļi; 

Projektu finansējums 



 

 

Apakšprogrammā 

iesaistītās institūcijas 

Ņemot vērā apakšprogrammas nozīmīgo lomu kopienas 

iedzīvotāju vajadzību apmierināšanā, tās īstenošanā 

piedalīsies pašvaldības un Sociālā dienesta darbinieki. 

Apakšprogrammas 

īstenošanas laiks 

No 2013. līdz 2015.gadam. 

  

Darbības virziens Kvalitatīvu sociālo pakalpojumu sniegšana 

 

Apakšprogramma 

Nr.2 

Sociālo pakalpojumu centra izveide Plocē 

Apakšprogrammas 

mērķis 

Sociālā atbalsta sniegšana iedzīvotājiem un sociālās 

atstumtības  grupu integrācijas veicināšana sabiedrībā 

Plānotie rezultāti Izveidota Sociālā dienesta struktūrvienība- 

daudzfunkcionāls  centrs, ar savu materiāli tehnisko bāzi. 

Centra klienti ir dažādu sociālo grupu pārstāvji- invalīdi, 

veci un vientuļi cilvēki, jaunieši u.c. 

Ieviešanas instrumenti 

un sistēmas 

Nolikuma, amatu aprakstu izstrāde 

Dienas centra darbības plāna izstrāde; 

Telpu iekārtošana un materiāli tehniskā nodrošinājuma 

iegāde  

Personāla piesaiste 

Apakšprogrammas 

finansējums 

Valsts finansējums (Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likums13.pants.3.daļa) 

Pašvaldības līdzekļi; 

Projektu finansējums 

Apakšprogrammā 

iesaistītās institūcijas 

Ņemot vērā apakšprogrammas nozīmīgo lomu iedzīvotāju 

sociālo pakalpojumu nodrošināšanā atbilstoši viņu 

vajadzībām un vēlmēm, tās īstenošanā piedalīsies Vērgales 

pagasta pagasta pārvaldes  Sociālā dienesta darbinieki.  

Apakšprogrammas 

īstenošanas laiks 

No 2011. līdz 2012.gadam 



 

 

Apakšprogrammas mērķis: profesionāli un kvalitatīvi sniegti sociālie pakalpojumi 

Apakšprogramma   Regulāra darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana 

Iedzīvotāju informētības nodrošināšana 

Pakalpojumu kvalitātes pastāvīga attīstīšana un 

novērtēšana 

Apakšprogramma 

Nr.1 

Regulāra darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana 

Apakšprogrammas 

mērķis 

Profesionāli sociālā darbinieka sniegtie pakalpojumi 

Plānotie rezultāti Profesionāls sociālais darbinieks;  

Apmierināts klients  

Ieviešanas instrumenti 

un sistēmas 

Atbalsts profesionālās sociālā darba izglītības ieguvei; 

Kvalifikācijas paaugstināšana sertificētās kursu 

programmās; 

Piedalīšanās semināros un pieredzes apmaiņas braucienos; 

Supervīzijas nodrošināšana 

Apakšprogrammas 

finansējums 

Pašvaldības līdzekļi; 

Projektu finansējums; 

Pašu līdzekļi 

Apakšprogrammā 

iesaistītās institūcijas 

Pašvaldība; 

Sociālais dienests 

Apakšprogrammas 

īstenošanas laiks 

Pastāvīgi 

 

 

Apakšprogramma 

Nr.2 

Iedzīvotāju informētības nodrošināšana 

 

Apakšprogrammas 

mērķis 

Augsts kopienas iedzīvotāju informētības līmenis par 

sociālo darbu kopienā  

 

Plānotie rezultāti 

 

Informēts iedzīvotājs  



Buklets ar sociālā darba informāciju 

Ieviešanas instrumenti 

un sistēmas 

Informatīvā bukleta izstrāde,  

Regulāras publikācijas; 

Izglītojoši informatīvi semināri 

Apakšprogrammas 

finansējums 

Pašvaldības līdzekļi; 

Projektu finansējums 

Apakšprogrammā 

iesaistītās institūcijas 

Pašvaldība; 

Sociālais dienests 

Apakšprogrammas 

īstenošanas laiks 

2011.-2013.gadam- buklets 

 

Pastāvīgi 

 

Apakšprogramma 

Nr.3 

Pakalpojumu kvalitātes pastāvīga attīstīšana un 

novērtēšana 

Apakšprogrammas 

mērķis 

Regulāra sociālo pakalpojumu kvalitātes novērtēšana 

Plānotie rezultāti Kvalitatīvs sociālais pakalpojums 

Apmierināts klients 

Ieviešanas instrumenti 

un sistēmas 

Klientu, darbinieku anketēšana; 

Priekšlikumu izskatīšana; 

Darbība atbilstoši likumiskajām nostādnēm 

Apakšprogrammas 

finansējums 

Pašvaldības finansējums 

Apakšprogrammā 

iesaistītās institūcijas 

Par apakšprogrammas īstenošanu atbild Sociālais dienests 

Apakšprogrammas 

īstenošanas laiks 

Regulāri   

 

 

 

 

 

Darbības virziens Starpinstitucionālās sadarbības veidošana 



Apakšprogrammas mērķis: izveidots sociālo pakalpojumu sniedzošo institūciju 

tīklojums kopienā 

Apakšprogramma  Starpprofesionāļu komandas izveide 

Apakšprogrammas 

mērķis 

Aktīva starpprofesionāļu iesaistīšanās kopienas sociālo 

jautājumu risināšanā  

Plānotie rezultāti Funkcionāla starpprofesionāļu komanda 

Ieviešanas instrumenti 

un sistēmas 

Iesaistīt komandas darbā pakalpojumu sniedzošo 

institūciju vadītājus; 

Organizēt, apmeklēt seminārus par darbu starpprofesionāļu 

komandā; 

Sadarbības plāna izstrāde 

Apakšprogrammas 

finansējums 

Pašvaldību līdzekļi; 

Projektu finansējums 

Apakšprogrammā 

iesaistītās institūcijas 

Par apakšprogrammas īstenošanu atbild Sociālais dienests 

sadarbībā ar sociālo pakalpojumu sniedzošajām 

institūcijām 

Apakšprogrammas 

īstenošanas laiks 

No 2011. līdz 2015. gadam 

 

 

 

 

 

Sociālā dienesta vadītāja    I.A.BALODE 


