
 

!!! UZMANĪBU !!!  
 

 DESMIT SILTĀ ĒDIENA IZSNIEGŠANAS VIETAS RĪGĀ!  

 
Bezmaksas ēdināšanas pakalpojums mazaizsargāto iedzīvotāju grupām darbojas 

darba dienās! Silto ēdienu var saņemt līdzi nešanai savos traukos! Silto ēdienu persona 

var saņemt, uzrādot Rīdzinieka karti, kurā elektroniski ir ievadīta Rīgas Sociālā dienesta 

izziņa: 
• par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam; 
• par atbilstību maznodrošinātās ģimenes (personas) statusam; 
• par ēdināšanas pakalpojuma saņemšanu. 
 

Siltā ēdiena izdales vietas darba dienās darbojas sekojošās adresēs: 
• Āgenskalnā, Daugavgrīvas ielā 1, darba laiks no plkst. 10.00-13.00  
• Sarkandaugavā, Aptiekas ielā 8, darba laiks no plkst. 10.00-15.00 
• Vecmīlgrāvī, Meldru ielā 2, darba laiks no plkst. 12.00-15.00 
• Ziepniekkalnā, Ziepju ielā 13, darba laiks no plkst. 10.00-12.00 
• Bolderājā, Kaņepju iela 16, darba laiks no plkst. 10.00-14.00 
• Bolderājā, Gobas iela 23, darba laiks no plkst. 10.00-15.00 
• Bolderājā, Lielā iela 45, darba laiks no plkst. 13.00-15.00 
• Ķengaragā, Maskavas ielā 264, darba laiks no plkst. 10.00-15.00 
• Juglā, Brīvības gatve 369, darba laiks no plkst. 10.00-15.00 
• Juglā, Brīvības gatvē 399, darba laiks no plkst. 10.00-14.00 

 

Izdales vietās tiek izsniegts viens ēdiens un tikai līdzi nešanai savos traukos! 

Aicinājums nedrūzmēties rindā un ievērot 2 metru distanci, kā arī būt saprotošiem un stingri 

ievērot drošības noteikumus, un respektēt ēdiena izdalītāju prasības. Siltā ēdiena un zupas 

virtuvju izsniegšanas vietas uzrauga Rīgas pašvaldības policija!  
Rīdzinieka karti, kāda tiek izmantota Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta biļešu 

sistēmā (e-talons), var nokārtot Rīgas satiksmes klientu apkalpošanas centros, uzrādot 
personas apliecinošu dokumentu (pase) un Rīgas Sociālā dienesta izsniegto izziņu.  

 
Neuzrādot dokumentus, siltu ēdienu var saņemt kādā no četrām bezmaksas zupas 

virtuvēm. Ēdiens tiek izsniegts tikai līdzi nešanai savos traukos! 
•  Pārdaugavā, Daugavgrīvas ielā 1, strādā darba dienās no plkst. 12.00–13.00 
•  Rīgas centrā, Kr. Barona ielā 56, strādā katru dienu (izņemot svētdienas) no plkst. 
9.00–10.00 
•  Rīgas centrā, Kr. Barona ielā 126, strādā katru dienu no plkst. 12.00 – 13.00 
•  Sarkandaugavā, Laktas ielā 8, k-1, strādā darba dienās no plkst. 10.00 – 11.00 
 

Atgādinām, ka 10 vietās Rīgā turpinās Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām 
personām pārtikas un higiēnas preču paku izsniegšana.  

 

Neskaidrību gadījumos lūdzam zvanīt pa Rīgas domes Labklājības departamenta 

BEZMAKSAS informatīvo tālruni 80005055 vai darba dienās, darba laikā Rīgas Sociālā 

dienesta informatīvo tālruni 67105048. Plašāku informāciju par sociālo palīdzību un 

sociālajiem pakalpojumiem galvaspilsētā var  uzzināt, apmeklējot Rīgas domes Labklājības 

departamenta mājas lapu: ld.riga.lv. 
 

http://www.ld.riga.lv/files/Bukleti/ES_Palidzibas_PAKAS_2019_GALA_131218.pdf
http://www.ld.riga.lv/files/Bukleti/ES_Palidzibas_PAKAS_2019_GALA_131218.pdf

