5.pielikums
Reģionālās politikas pamatnostādnēm
2013.-2019.gadam

Publisko individuālo pakalpojumu klāsts („grozs”) pa apdzīvoto vietu grupām (infrastruktūra un pakalpojumi)
Mazākajās apdzīvotajās vietās (pagasta centrs, ciems) ir pieejami pamatpakalpojumi, katra nākamā apdzīvoto vietu grupa ietver arī pēc ranga apdzīvojuma struktūrā zemākajām apdzīvoto vietu grupām noteikto
pakalpojumu apjomu.
Iekavās ir norādīts pakalpojumu sniedzējs - pašvaldība (P) vai valsts (V).
Regulējamo sabiedrisko pakalpojumu nozaru, t.i., elektroenerģija, siltums, elektroniskie sakari, ūdenssaimniecība, atkritumu apsaimniekošana, pasts1 utt. pakalpojumi netiek diferencēti pa apdzīvoto vietu
grupām, līdz ar to netiek iekļauti pakalpojumu „grozā”.
Pakalpojumu
jomas

Pagasta centrs, ciems

Novadu nozīmes attīstības centri

Reģionālas nozīmes attīstības centri

Nacionālas nozīmes attīstības centri

Starptautiskas nozīmes attīstības centri

Lauku teritorijas

Apdzīvoto vietu
grupa

Kultūra

Sociālie pakalpojumi un citi

bibliotēku pakalpojumu kopums (lasīšanas
iespējas, informācijas resursu izmantošanas
pak-mi, izglītības, mūžizglītības un apmācības
iespējas, saturīga brīvā laika pavadīšana,
sociālie pak-mi, interneta pieejamība) –
publiskā bibliotēka (katrā novada pagastā
vismaz 1 bibliotēka) (P)

primārās veselības aprūpes pakalpojums
(ģimenes ārsts, pediatrs, feldšerpunkts,
kompensējamie medikamenti un ierīces,
farmaceitiskā aprūpe) (V)

aprūpe mājās (t.sk. drošības pogas, ēdiens mājās,
mobilā brigāde) (P)

medicīniskā aprūpe mājās (ģimenes ārsts,
māsa) (V)

atbalsta pasākumi un konsultatīvā palīdzība (P)

kultūrizglītības un mākslinieciskās jaunrades
izpaušanās iespēju pakalpojums4 (P)

neatliekamā medicīniskā palīdzība (V)

kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamība
(kultūrtūrisms)5 (P)

medicīniskā izglītība kā prakses vieta7 (V)

sociālā darba pakalpojums (P)

Izglītība, zinātne, jaunatne un sports3

pirmsskolas izglītība (P)
sākumskolas izglītība (1.-6.klase) (P)
interešu izglītības pieejamība (P)
darbs ar jaunatni (neformālās izglītības
piedāvājums jauniešiem, lietderīga brīvā laika
pavadīšana) (P)
sporta pakalpojumi izglītības iestāžu sporta
bāzēs (sporta zāles, sporta laukumi utt.)
kontekstā ar izglītības iestāžu tīklu (P/V)8

ģimenes ārsta konsultatīvais tālrunis (V)

kultūras un brīvā laika pieejamība, dziesmu
svētku procesa pieejamība, kopienas
socializēšanas pakalpojums (saieta nams, par
SN teritoriālo pārklājumu lemj pašvaldība)6 (P)
radošā uzņēmējdarbība (P rada vidi)
bibliotēku pakalpojumu kopums (lasīšanas
iespējas, informācijas resursu izmantošanas
pak-mi, izglītības, mūžizglītības un apmācības
iespējas, saturīga brīvā laika pavadīšana,
sociālie pak-mi, interneta pieejamība) – novada
bibliotēku tīkls (P)
profesionālās ievirzes mākslas un mūzikas
izglītības pakalpojums, profesionālās izglītības
pakalpojums (profesionālās ievirzes mūzikas un
mākslas skolas, mūzikas un mākslas
vidusskolas) (P/V)
kultūras un brīvā laika pieejamība, dziesmu
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Veselība2

primārās veselības aprūpes pakalpojums
(dežūrārsts ārpus ģimenes ārsta darba laika)
(V)
ambulatorie veselības aprūpes pakalpojumi
(ārstu speciālistu konsultācijas un vizītes,
diagnostiskie izmeklējumi un medicīniskās
manipulācijas, medicīniskā aprūpe mājās,
medicīniskā rehabilitācija ambulatorajā
iestādē) (V)
pašvaldību deleģēto kontaktpersonu
veselības veicināšanas jautājumos darbība
(P)

asistenta pakalpojums pārvietošanās atbalstam un
pašaprūpes veikšanai vispārējās pamatizglītības,
profesionālās pamatizglītības, vispārējās vidējās
izglītības un profesionālās vidējās izglītības
iestādēs (V);
asistenta pakalpojums personai ar I vai II
invaliditātes grupu un personai no 5 līdz 18 gadu
vecumam ar invaliditāti (P/V) 9;
pilnā apjoma sociālā dienesta pakalpojumu pilns
apjoms (sociālais darbs un pakalpojumu
nodrošināšana, atbilstoši personu vajadzībām) (P)

pamatskolas izglītība (P)
vispārējā vidējā un profesionālā izglītība (P/ V)
speciālā izglītība (P)
profesionālās ievirzes sporta izglītība (sporta
skolas un sporta klubi) (P)
pieaugušo formālā un neformālā izglītība (P)
multifunkcionālie jauniešu centri (P)

daudzfunkcionāli pakalpojumu centri (P)

Katrā novadā, ja tam nav teritoriālo vienību, vai katrā novada teritoriālajā vienībā ir vismaz viena pasta pakalpojumu sniegšanas vieta. Pie katras nepārvietojamas pasta pakalpojumu sniegšanas vietas novieto vienu vēstuļu kastīti.
Nepieciešams ņemt vērā iepriekš veiktos ieguldījumus infrastruktūras attīstībā, kā arī pakalpojuma nodrošināšanas iespējas no cilvēkresursu viedokļa un ārstniecības iestādes esošo funkciju efektivitātes un produktivitātes rādītājiem.
3
Pašvaldību izglītības iestādes dibina, reorganizē un likvidē pašvaldības, saskaņojot ar IZM.
4
Pašvaldības pašas veido kultūrizglītības piedāvājumu un to iespējamo apjomu (tas var tikt veidots sadarbībā ar IZM interešu izglītības, mākslas, mūzikas un dejas jomās utt.). Tā var būt privātā iniciatīva vai arī laba zīmēšanas studija kādā no ciema kultūras
iestādēm vai skolām).
5
Ir domāta nevis ēka, bet funkcija, ko var veikt ikviena kultūras iestāde (arī bibliotēka), skola vai privātā iniciatīvu grupa.
6
Saieta vieta vai saieta nams var būt gan kultūras nams, ja tāds atrodas pagastā, ciemā, gan tā var būt cita ēka, ko pašvaldība atvēl ciema kultūras un sabiedrības aktivitātēm. Tā var būt arī skola. Tas jāizvērtē pēc vietējās pašvaldības iespējām, saieta nama
lietderības – kādi pakalpojumi tiks piedāvāti un kāds būs apmeklējums.
7
Medicīniskās izglītības prakses vietas nodrošināšana ir izglītības iestādes un ārstniecības iestādes sadarbības jautājums, ņemot vērā ārstniecības iestādes spēju nodrošināt attiecīgās izglītības programmas praktiskās daļas apguvi, tajā esošos speciālistus un
kapacitāti.
8
Sporta bāžu reģistrā ir pieejama informācija par katras sporta zāles tehnisko stāvokli. Avots: IZM uzturētais Sporta bāzu reģistrs.
9
Pakalpojumu organizē pašvaldības, no valsts budžeta tiek finansēti pakalpojumi līdz 40 stundām nedēļā.
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svētku procesa pieejamība, kopienas
socializēšanas pakalpojums (kultūras nams –
pašvaldība lemj par KN teritoriālo pārklājumu,
brīvdabas estrādes) (P)

zobārstniecības pakalpojums (V)

sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ar minimālu
medicīnas
tehnoloģiju
pielietojumu,
(rehabilitācijas vienības) (P)
sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personām ar
funkcionālajiem traucējumiem (P)

kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamība
(kultūrtūrisms) vai muzeji (kultūras mantojuma
saglabāšana, izpēte un pieejamība sabiedrībai)
(P)

sociālās
rehabilitācijas
prettiesiskām darbībām
dzīvesvietā (P/V)

pakalpojumi
no
cietušiem bērniem

psihologa
konsultācijas
bērniem,
kuriem
pirmreizēji noteikta invaliditāte, un viņu
vecākiem (P/V)10
grupu mājas (dzīvokļi) (P/V)
servisa dzīvokļi (P)
dienas aprūpes centri dažādām personu grupām
(P)
bērnu pieskatīšanas pakalpojumi (P)

Starptautiskas, nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centri

motivācijas un atbalsta pasākumi riska grupu
klientiem (P)
bibliotēku pakalpojumu kopums (lasīšanas
iespējas, informācijas resursu izmantošanas
pak-mi, izglītības, mūžizglītības un apmācības
iespējas, saturīga brīvā laika pavadīšana,
sociālie pak-mi, interneta pieejamība) – novada
bibliotēku tīkls, saskaņā ar Bibliotēku likumu
akreditēta reģiona galvenā bibliotēka
(metodiskais atbalsts) (P)
muzeji (kultūras mantojuma saglabāšana, izpēte
un pieejamība sabiedrībai) (P)
profesionālās ievirzes mākslas un mūzikas
izglītības pakalpojums, profesionālās izglītības
pakalpojums (profesionālās ievirzes mūzikas un
mākslas skolas, mūzikas un mākslas
vidusskolas) (P/V)

steidzamās medicīniskās palīdzības punktā
nodrošināta veselības aprūpe (V)/stacionārais
pakalpojums aprūpes slimnīcā/daudzprofilu
slimnīcā (V)
medicīnas pakalpojumu eksports (V)
rehabilitācijas eksports (V)

suldotulka
pakalpojums
profesionālās
pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības un
augstākās izglītības programmu apguvei (V)

pamatskolas un vispārējā vidējā izglītība valsts
ģimnāzijās (P)
reģionālas nozīmes sporta bāzes (P/V)

suldotulka pakalpojums līdz 10 stundām mēnesī
saskarsmes nodrošināšanai ar citām fiziskajām un
juridiskajām personām (V)
ilgstošā sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija
institūcijā (P/V)
īslaicīga sociālā aprūpe ar izmitināšanu/ atelpas
brīža pakalpojumi (P/V)
pusceļa mājas – katrā reģionā vismaz 3 (P/V)
nakts patversmes vai patversmes pakalpojumi (P)
sociālās rehabilitācijas pakalpojums neredzīgām
un nedzirdīgām personām, atkarīgām personām,
no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem
institūcijā, no prettiesiskām darbībām cietušām
pilngadīgām personām (V)

kultūras un brīvā laika pieejamība, dziesmu
svētku procesa pieejamība, kopienas
socializēšanas pakalpojums profesionālās
mākslas pieejamība, (multifunkcionāls kultūras
centrs, brīvdabas estrāde) (P)

krīzes centru pakalpojumi, uzticības tālrunis,
psihosociālā palīdzība (P)
specializētās darbnīcas (P)
tehniskie palīglīdzekļi (vismaz izbraukumu veidā)
(V)
atskurbtuves (P)

kultūras un brīvā laika pieejamība, dziesmu
svētku procesa pieejamība, kopienas
socializēšanas pakalpojums (kultūras
nami/centri, multifunkcionāls kultūras centrs kā
profesionālās mākslas nodrošinātājs) (P)
bibliotēku pakalpojumu kopums (lasīšanas
iespējas, informācijas resursu izmantošanas

10

dienas stacionārā nodrošināta veselības
aprūpe (ķirurģiskas operācijas, terapeitiska
palīdzība u.tml.) un pacientu viesnīcas
(izmitināšana ārstniecības iestādē)
pakalpojums (V)

stacionārais veselības aprūpes pakalpojums
daudzprofila slimnīcā (V)
veselības aprūpe specializētajā slimnīcā
(medicīniskā rehabilitācija, psihiatrija,
dzemdniecība)
Valsts asinsdonoru centra pakalpojumi asins

Pakalpojumu organizē pašvaldības, no valsts budžeta finansē 2 konsultācijas.
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asistenta pakalpojums pārvietošanās atbalstam un
pašaprūpes veikšanai vispārējās pamatizglītības,
profesionālās pamatizglītības, vispārējās vidējās
izglītības un profesionālās vidējās izglītības
iestādēs (V);
asistenta pakalpojums personai ar I vai II
invaliditātes grupu un personai no 5 līdz 18 gadu

profesionālās izglītības kompetences centri (P)
pirmā un otrā līmeņa profesionālā augstākā
izglītība reģionālajās augstākās izglītības
iestādēs (V)
akadēmiskā izglītība reģionālajās augstākās
izglītības iestādēs (V)

pak-mi, izglītības, mūžizglītības un apmācības
iespējas, saturīga brīvā laika pavadīšana,
sociālie pak-mi, interneta pieejamība) – pilsētas
bibliotēku tīkls (uz katriem 12 000 iedz. vismaz
1 bibliotēka), saskaņā ar Bibliotēku likumu
akreditēta reģiona galvenā bibliotēka
(metodiskais atbalsts) (P)

un asins komponentu nodrošināšanā (V)

vecumam ar invaliditāti (P/V)11
cilvēku tirdzniecības upuru sociālā rehabilitācija
(V)
sociālā rehabilitācija personām ar funkcionāliem
traucējumiem darbspējīgā vecumā, politiski
represētām personām ČAES avārijas seku
likvidēšanas dalībniekiem un ČAES avārijas
rezultātā cietušajām personām līdz 18 gadu
vecumam, atbalsts personām ar invaliditāti un
prognozējamo invaliditāti (V)

profesionālās mākslas pieejamība (teātris,
koncertzāle) (P/V)
profesionālā ievirze un vidējā izglītība
(profesionālās vidusskolas) (P/V)

augstas klases sportistu sagatavošana (V)
nacionālas nozīmes sporta bāzes (P)
pētījumu veikšana attiecīgajā zinātnes nozarē
(valsts nozīmes pētniecības centri) (V)
pieaugušo un nepilngadīgo izglītība
ieslodzījumu vietās (V)

vardarbību veikušu personu sociālā rehabilitācija
(V)

augstākā izglītība kultūras jomā (augstskola ar
kultūras un mākslas specialitātēm) (V)

profesionāla rehabilitācija (V)

muzeji (kultūras mantojuma saglabāšana, izpēte
un pieejamība sabiedrībai) (P)

- Latvijas Nacionālās bibliotēkas pakalpojumu
kopums (V)
- bibliotēku pakalpojumu kopums (lasīšanas
iespējas, informācijas resursu izmantošanas pakmi, izglītības, mūžizglītības un apmācības
iespējas, saturīga brīvā laika pavadīšana, sociālie
pak-mi, interneta pieejamība) – pilsētas
bibliotēku tīkls (uz katriem 12 000 iedz. vismaz
1 bibliotēka, Rīgā – uz katriem 25 000 iedz.
vismaz 1 bibliotēka), saskaņā ar Bibliotēku
likumu akreditēta reģiona galvenā bibliotēka
(metodiskais atbalsts) (P)

- klīnisko universitātes slimnīcu, specializēto
slimnīcu nodrošinātā terciārā līmeņa veselības
aprūpe (V)

- vispārējās izglītības iestādes (t.sk. starptautiskās
skolas), kas īsteno starptautiskās izglītības
programmas (P, t.sk. privātas)

- Multirezistentās tuberkulozes (MR - TB)
ārstēšanas centrs (SIA „Rīgas Austrumu
klīniskās universitātes slimnīca” stacionāra un
„Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”
sastāvā) (V)

- sporta bāzes, kurās iespējams organizēt augstākā
līmeņa starptautiskas sporta sacensības12 (P / V)
- akadēmiskā izglītība13 (V)

- medicīniskā izglītība (medicīnas skolas,
augstskolas) (V)

- arhīva pakalpojumu kopums (V)
- profesionālās mākslas pieejamība (mūsdienīga
koncertzāle, profesionālās aktivitātēm piemērota
izstrāžu zāle, opera, teātri, laikmetīgais mākslas
muzejs) (P/V)
- profesionālas ievirzes izglītība (kultūras
vidusskola / koledža, augstskolas) (V/P)

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs

11

Edmunds Sprūdžs

Pakalpojumu organizē pašvaldības, no valsts budžeta tiek finansēti pakalpojumi līdz 40 stundām nedēļā.
Ņemot vērā, ka augstākā līmeņa sporta sacensības var norisināties tikai tajās pilsētās, kurās ir attiecīgām prasībām atbilstoša sporta infrastruktūra, pasaules un Eiropas čempionātu finālsacensības notiks ne tikai starptautiskas nozīmes attīstības centros, bet arī
citās pilsētās.
13
Augstāko izglītību valstī īsteno 34 augstskolas un to 53 filiāles, 25 koledžas un to 15 filiāles, t.sk. augstskolas ir izvietotas nacionālās nozīmes attīstības centros.
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