
Sociālais darbinieks ģimenei un 

bērniem, izvērtējot vajadzības, 

piesaista sociālos pakalpojumus 

un speciālistus: 
☼ sociālā darba pakalpojumus; 

☼ sociālpsiholoģiskā konsultēšanu; 

☼ atkarību profilakses speciālistu 

konsultācijas; 

☼ bērnu un bērnu vecāku informatīvi 

izglītojošās atbalsta grupas (vecākiem, 

kuru bērni ir vecumā līdz 2 gadiem); 

☼ vecāku izglītojošās atbalsta grupas 

(Bērnu emocionālās audzināšanas grupas, 

Ceļvedis audzinot pusaudzi, Informatīvi 

izglītojošā atbalsta grupa tēviem); 

☼ sociālās rehabilitācijas programmu 

jauniešiem ar uzvedības grūtībām un 

bērniem ar saskarsmes problēmām; 

☼ sociālā atbalsta un konsultatīvo 

programmu audžuģimenēm, aizbildņiem 

un adoptētājiem; 
☼ ģimenes asistenta pakalpojumu; 

☼ atbalsta ģimenes un uzticības personas 

pakalpojumu; 

☼ dienas aprūpes centra pakalpojumus; 
☼ dienas centra pakalpojumus; 

☼ krīzes intervences pakalpojumu; 

☼ ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā 

bērniem. 

☼ pakalpojumus bērniem ar 

funkcionāliem traucējumiem: 

- īslaicīgu sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu 

institūcijā bērniem (Atelpas brīdis); 

- Sociālās rehabilitācijas programmas; 

- dienas aprūpes centra pakalpojumus; 

- psiholoģiskā konsultēšana. 

 

Sociālo darbinieku darbs ir 

balstīts uz uzskatiem, ka: 
☼ bērna pilnvērtīgai attīstībai 

vispiemērotākā vide ir ģimene; 

☼ konsultēšanā jāievēro personas 

brīvā izvēle; 

☼ cilvēkam ir iespējams augt 

un mainīties, lai dzīvotu 
laimīgāk. 

 

Sociālie darbinieki darbā 

ar ģimenēm un bērniem 

sniedz atbalstu: 
☼ ģimenēm, kurām ir grūtības 

bērnu audzināšanā; 

☼ ģimenēm, kurās bērni 

neapmeklē skolu; 

☼ ģimenēm, kurās bērni 

nesaņem pietiekamu aprūpi; 

☼ ģimenēm, kuras nonākušas krīzes 

situācijās (vecāku šķiršanās, tuvinieka 
smaga slimība vai nāve u.c.); 

☼ ģimenēm, kurās kāds no 

ģimenes locekļiem cietis no 
vardarbības; 

☼ ģimenēm, kurās ir alkohola, 

narkotisku, azartspēļu u.c. atkarību 

gadījumi; 

☼ ģimenēm, kurās ir bērni ar īpašām 

vajadzībām. 
 

Sociālais darbinieks: 
☼ sniedz individuālas konsultācijas; 

☼ veic pārrunas ar ģimeni; 

☼ palīdz atrast spēku pašiem risināt 

problēmas; 

☼ sniedz nepieciešamo informāciju; 

☼ sniedz morālo atbalstu; 

☼ iesaista citu institūciju speciālistus 

atbalsta sniegšanai ģimenei; 

☼ izvērtējot ģimenes situāciju un 

vajadzības, piemeklē 

atbilstošākos pakalpojumus. 

 

Pakalpojuma saņemšanai 

nepieciešamie dokumenti: 
☼ persona (uzrādot personu apliecinošu 

dokumentu) vēršas Rīgas Sociālajā 

dienestā un iesniedz iesniegumu, kurā 
norāda problēmu un tās vēlamo 

risinājumu, kā arī nepieciešamības 

gadījumā citus dokumentus atbilstoši 
attiecīgā pakalpojuma/palīdzības veidam. 

 

! Ārkārtas situācijā var saņemt 

atbalstu, zvanot uz diennakts tālruni 

67222922 vai 27722292. Atbalstu 

nodrošina Krīžu un konsultāciju centrs 

“Skalbes”. 



Kontaktinformācija 

Ziemeļu rajona iedzīvotājiem: 

☼ TC „Vidzeme”  

Vidrižu ielā 1A, tālr. 67012150 

☼ TC „Purvciems”  

Ieriķu ielā 2B, tālr. 67181611 

☼ TC „Ziemeļi”  

Hanzas ielā 7, tālr. 67181504 
 

Latgales rajona iedzīvotājiem: 

☼ TC „Avoti”  

Avotu ielā 31 k - 2,  

tālr. 67037658 

☼ TC „Krasts”  

  Aiviekstes ielā 14, tālr. 67105951 

☼ TC „Daugava”  

  Aglonas ielā 35 k-1, tālr. 67181437 

☼ TC „Pļavnieki”  

Salnas ielā 2, tālr. 67037457 

 

Pārdaugavas rajona 

iedzīvotājiem: 

☼ TC „Āgenskalns”  

Ed.Smiļģa ielā 46, tālr. 67012272 

☼ TC „Dzirciems”  

Baldones ielā 2, tālr. 67015526 

☼ TC „Bolderāja”  

Mežrozīšu ielā 43, tālr. 67181484 

☼ TC „Imanta”  

Imantas 8. līnijā 1 k - 2, tālr. 67037892 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informācija sagatavota, pamatojoties uz Rīgas domes 

15.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 202 “Par 

ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 

trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem 

Rīgas pilsētas pašvaldībā” un Rīgas domes 06.03.2020. 

saistošajiem noteikumiem Nr. 3 

“Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo 

pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           2020. gada jūnijs 

 

 

Plašāku informāciju par 

sociālajiem pakalpojumiem un 

sociālo palīdzību Rīgā 

Jūs varat iegūt: 
 

ZVANOT PA 

 Rīgas domes Labklājības departamenta 

BEZMAKSAS informatīvo  

tālruni 80005055 

(P., 0., T., C. - 9.00 - 17.00; 

Pt. 9.00 - 16.00.  

Pusdienu pārtraukums no 12.30 - 13.00. 

Ārpus darba laika darbojas balss 

pastkastīte) 

 

 Rīgas Sociālā dienesta  

informatīvo tālruni 67105048  

(darba dienās darba laikā) 

 

APMEKLĒJOT 

Rīgas domes Labklājības departamenta 

mājas lapu: www.ld.riga.lv vai tiekoties 

klātienē ar sociālā darba speciālistu. 

 
 

http://www.ld.riga.lv/

