
 

Šajā bukletā informējam Jūs par kārtību, kādā 

Rīgas iedzīvotāji var saņemt ilgstošas sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas 

(turpmāk tekstā – institūcija) pakalpojumu. 
 

 

 
 

▪  Nodrošina personai sociālo aprūpi, sociālo 

rehabilitāciju un mājokli. 

▪  Nodrošina personas vecumam un veselības 

stāvoklim atbilstošu ēdināšanu. 

▪  Nodrošina personu ar veļu, personīgās 

higiēnas piederumiem un ar personas 

vajadzībām atbilstošiem apaviem un apģērbu. 

▪  Nodrošina personai pirmo palīdzību, 

reģistrāciju pie primārās veselības aprūpes ārsta 

(ģimenes ārsta) un citu speciālistu nozīmētā 

ārstēšanas plāna izpildi. 

▪  Nodrošina iespēju personai saturīgi pavadīt 

laiku. 

▪  Atbilstoši klientu vajadzībām nodrošina 

tehniskos palīglīdzekļus normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

 
 
 

Pensijas vecuma personas un personas ar I 

un II grupas invaliditāti, ja personai nevar tikt 

nodrošināts nepieciešamais sociālās aprūpes 

pakalpojumu apjoms dzīvesvietā. 

Rīgas Sociālā dienesta (turpmāk – RSD) 

sociālais darbinieks izvērtē personas 

pašaprūpes spējas un pašvaldības iespējas 

nodrošināt sociālās aprūpes pakalpojumus 

personas dzīvesvietā (aprūpi mājās, dienas 

aprūpes centra, pavadoņa asistenta, drošības 

pogas, aprūpētās dzīvesvietas pakalpojumus,, 

silto pusdienu piegādi dzīvesvietā u.c.,). 

Ja personai nepieciešamais pakalpojumu apjoms 

pārsniedz sociālās aprūpes pakalpojumu 

personas dzīvesvietā noteikto apjomu, tad RSD 

var piešķirt institūcijā nodrošinātu ilgstošas 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu (turpmāk – SAC pakalpojums). 

Ja klients izvēlas saņemt  SAC pakalpojumu 

pašvaldības SAC vai SAC pakalpojuma 

sniedzējā institūcijā, ar kuru noslēgts 

pašvaldības iepirkuma līgums, par SAC 

pakalpojumu maksā klients līdz 85% no 

pensijas un piemaksas pie pensijas vai valsts 

sociālā nodrošinājuma pabalsta un /vai citiem 

ienākumiem (atbilstoši pakalpojuma cenai). 

Gadījumā, ja klients nespēj samaksāt pilnu  

pakalpojuma cenu, tad starpību līdz SAC 

pakalpojuma pilnai cenai samaksā 

pašvaldība.  

Ja klients izvēlas saņemt pakalpojumu SAC 

pakalpojuma sniedzējā institūcijā, ar kuru 

pašvaldība nav noslēgusi pašvaldības iepirkuma 

līgumu, par SAC pakalpojumu maksā klients 

līdz 85% no pensijas un piemaksas pie pensijas 

vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un 

/vai citiem ienākumiem (atbilstoši pakalpojuma 

cenai). Gadījumā, ja klients nespēj samaksāt 

pilnu SAC pakalpojuma cenu, pašvaldība 

maksā starpību starp SAC pakalpojuma 

cenu un klienta veikto samaksu par SAC 

pakalpojumu, bet ne vairāk kā 400 EUR 

mēnesī vispārēja tipa SAC vai ģimenes tipa 

SAC – ne vairāk kā 640 EUR mēnesī. Ja 

iepriekš minētā klienta un pašvaldības samaksa 

par SAC pakalpojumu nesedz pilnu SAC 

pakalpojuma cenu, starpību starp SAC 

pakalpojuma pilnu cenu un klienta un 

pašvaldības veikto samaksu par SAC 

pakalpojumu var veikt klienta apgādnieks, 

citas fiziskas vai juridiskas personas. Ja 

klienta, pašvaldības, klienta apgādnieka, citas 

fiziskas vai juridiskas personas samaksa par 

SAC pakalpojumu nesedz pilnu SAC 

pakalpojuma cenu, tad klientam ir tiesības 

izvēlēties saņemt SAC pakalpojumu pašvaldības 

vai saskaņā ar pašvaldības iepirkumu 

nodrošinātā SAC pakalpojuma sniedzējā 

institūcijā. 

 

 
 
 

Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. 

Jāiesniedz: 

▪ personas iesniegums; 

▪ personas ienākumus apliecinoši dokumenti, 

piemēram, par citas valsts pensijas saņemšanu, 

par ienākumiem no īpašum pārdošanas u.c., ja 

informācija pašvaldībai nav pieejama datu 

reģistros; 

 ▪ ģimenes ārsta izziņa par personas veselības 

stāvokli; 

▪ psihiatra atzinums, ja sociālo pakalpojumu 

vēlas saņemt persona ar garīga rakstura 

traucējumiem; 

▪ sociālais darbinieks var lūgt iesniegt citus 

dokumentus, ja tādi nepieciešami lēmuma 

pieņemšanai. 
 

 

 
 

 

RĪGAS SOCIĀLĀ DIENESTA  

informatīvais tālrunis  67105048 

LATGALES RAJONA NODAĻĀ  

Teritoriālajā centrā „Avoti”  

Avotu ielā 31 k-2 ,  67037695 

Teritoriālajā centrā „Krasts”  

Aiviekstes ielā 14,  67037471,  

Teritoriālajā centrā „Daugava” 

Aglonas ielā 35 k-1,  67181437 

 

Kur iesniegt dokumentus uzņemšanai 

institūcijā? 

Kādus pakalpojumus sniedz institūcija? 

Kuras personas uzņem institūcijās? 

 

Kādus dokumentus nepieciešams uzrādīt 

un iesniegt RSD, lai iestātos institūcijā? 

 



 

 

Teritoriālajā centrā „Pļavnieki”  

Salnas ielā 2,  67037447 

PĀRDAUGAVAS RAJONA NODAĻĀ  

Teritoriālajā centrā „Āgenskalns”  

E. Smiļģa ielā 46,  67012271 

Teritoriālajā centrā „Dzirciems”  

Baldones ielā 2,  67012369 

Teritoriālajā centrā „Bolderāja”  

Mežrozīšu ielā 43,  67037559 

Teritoriālajā centrā „Imanta” 

Imantas 8 līnija 1 k-2,  67037892 

ZIEMEĻU RAJONA NODAĻĀ  

Teritoriālajā centrā „Vidzeme”  

Vidrižu ielā 1A,  67012126 

Brīvības gatvē 266,  67012157 

Teritoriālajā centrā „Purvciems”  

Ieriķu ielā 2B,  67012127 

Pērnavas ielā 1,  67105538 

Teritoriālajā centrā „Ziemeļi”  

Hanzas ielā 7,  67026649 
 

 

 
 

 

Rīgas Sociālās aprūpes centrs „Mežciems”, 

Rīga, Malienas iela 3A, tālr. 67181955 

Rīgas Sociālās aprūpes centrs „Gaiļezers”, 

Rīga, Hipokrāta iela 6, tālr. 67539453 

Rīgas Sociālās aprūpes centrs „Stella Maris”, 

Rīga, Birzes iela 54, tālr. 67012698 

 

 
 

Ar visiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijas pilngadīgām 

personām pakalpojuma sniedzējiem Jūs varat 

iepazīties mājaslapā www.ld.riga.lv sadaļā 

“Pašvaldības iestādes”, apakšsadaļā “Ilgstošas 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

institūcijas (pansionāti). 

Uzmanību! 

Rīgas domes 2012.gada 4.septembra saistošie 

noteikumi Nr.184 „Rīgas pilsētas pašvaldības 

sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un 

samaksas kārtībā” paredz, ka netiek izvērtēti 

klientu apgādnieku ienākumi, lai noteiktu 

apgādnieku pienākumu maksāt par klientam 

nodrošināto SAC pakalpojumu un apgādnieka 

samaksas daļu sedz pašvaldība.  

Klients var  izvēlēties saņemt SAC pakalpojumu 

pašvaldības vai saskaņā ar pašvaldības 

iepirkuma līgumu nodrošinātā SAC 

pakalpojuma sniedzējā institūcijā, kā arī jebkuru 

citu pansionātu. 

Institūcijas personām ar smagiem garīga 

rakstura traucējumiem un neredzīgām personām 

atrodas Labklājības ministrijas pakļautībā. Lai 

pieprasītu šo institūciju pakalpojumus, jāvēršas 

RSD atbilstoši personas dzīvesvietai. Lēmumu 

par personas ievietošanu institūcijās pieņem 

Sociālās integrācijas valsts aģentūra. 

 

Plašāku informāciju Jūs varat iegūt: 

APMEKLĒJOT  

Rīgas domes Labklājības departamenta mājas 

lapu: www.ld.riga.lv 

ZVANOT PA  

Rīgas domes Labklājības departamenta 

BEZMAKSAS informatīvo tālruni 80005055 

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

Pt. 9.00 - 16.00.  

Ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte) 

 Rīgas Sociālā dienesta  

informatīvo tālruni 67105048 

(darba dienās darba laikā) 
 
Šis buklets satur pamata informāciju par ilgstošas sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas institūcijām. Ja nepieciešama konkrētāka 

informācija, Jums palīdzēs Rīgas Sociālā dienesta darbinieki. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

              

            2020. gada jūnijs 

Pašvaldības institūcijas, kurās Rīgas 

iedzīvotāji var saņemt SAC pakalpojumu: 

Rīgas pašvaldība pērk SAC pakalpojumu:  

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

