
Ja saviem spēkiem nespējat pārvarēt dzīves grūtības un 

nodrošināt sevi, savu ģimeni un ne no viena cita nesaņemat 

pietiekamu palīdzību, vērsieties Rīgas Sociālajā dienestā! 

 

Rīgas Sociālais dienests – pašvaldības iestāde, kas sniedz sociālo 
palīdzību un organizē un sniedz sociālos pakalpojumus. 

 

Sociālā palīdzība – naudas vai mantiskie pabalsti, kas tiek piešķirti, 
izvērtējot ģimenes (personas) materiālo situāciju. 

 

Sociālie pakalpojumi – sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un 
sociālā darba pakalpojumi. 

 

Rīgas Sociālā dienesta adrese:  
 

Baznīcas iela 19/23 (1. stāvs)  
Rīga, LV-1010 

 

Tālrunis: 67105048 

Fakss: 67105053 

E-pasts: soc@riga.lv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rīgas Sociālā dienesta Teritoriālajos centros (turpmāk –TC) tiek 
sniegta sociālā palīdzība un organizēti un sniegti sociālie 

pakalpojumi atbilstoši ģimenes (personas) sociālās situācijas 
specifikai. 

  
 

vai zvanot pa 
 

Rīgas domes Labklājības departamenta 

informatīvo bezmaksas tālruni 80005055 
 

Pirmdienās – Ceturtdienās 9.00 – 17.00 

Piektdienās 9.00 – 16.00  
(pusdienu pārtraukums 12.30 – 13.00, ārpus 

darba laika darbojas balss pastkastīte)

Informāciju iespējams saņemt zvanot uz Rīgas Sociālā dienesta 

informatīvo tālruni 67105048 

 

Pirmdienās 8.30 – 18.00 

Otrdienās – Ceturtdienās 8.30 – 17.00 

Piektdienās 8.30 – 16.00 

 

Nosaukums Adrese Informatīvas tālrunis 

Latgales rajona nodaļa: 

TC “Avoti” Avotu iela 31 k-2 67037695 

TC “Daugava” Aglonas iela 35 k-1 67181437 

TC “Krasts” Aiviekstes iela 14 67037471 

TC “Pļavnieki” Salnas iela 2 67037447 

Pārdaugavas rajona nodaļa: 

TC “Āgenskalns” 
E. Smiļģa iela 46, 67012271 

Ziepju iela 13 67026025 

TC “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43 67037559 

TC “Dzirciems” Baldones iela 2 67012369 

TC “Imanta” Imantas 8. līnija 1 k-2 67037892 

Ziemeļu rajona nodaļa: 

TC “Purvciems” 
Ieriķu iela 2b 67012127 

Pērnavas iela 1 67105538 

TC “Vidzeme” 
Brīvības gatve 266 67012157 

Vidrižu iela 1A 67012126 

TC “Ziemeļi” Hanzas iela 7 67026649 

mailto:soc@riga.lv


APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA 

 

 

Pēc iepriekšēja pieraksta 

 

No 2020. gada 10. jūnija apmeklētāju pieņemšana Rīgas Sociālajā 

dienestā klātienē notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta,  

zvanot uz attiecīgā TC informatīvo tālruni! 

Pieņemšanas laiki: 

 

Pirmdienās 9.00 – 17.00 

Otrdienās 9.00 – 16.00 

Trešdienās 9.00 – 16.00 

Ceturtdienās 9.00 – 16.00 

Piektdienās 9.00 – 12.00 

                                
 
 

    Informators: tālr. 67105048 
 
 
 

 

  
 

Ja sadarbībā ar dienesta darbiniekiem nav izdevies 

rast problēmas risinājumu TC (rajonu nodaļā), 

Jums ir iespēja vērsties pie dienesta vadītāja 

 

Baznīcas ielā 19/23  
102. kabinetā, tālr. 67105080 

Pirmdienās 14.00 – 18.00 (pēc iepr. pieraksta) 

 
 
 
 
 

Šis buklets satur tikai svarīgāko informāciju  par Rīgas Sociālo dienestu, 
konkrētāku informāciju Jums sniegs dienesta darbinieki  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Apmeklētāju pieņemšanas kārtība 
 

Rīgas Sociālā dienesta Teritoriālajos centros, 
 

lai saņemtu sociālo palīdzību 
 
 
 
 
 

 

Mēs pasniegsim Jums roku, 

palīdzēsim radīt dzīves stabilitāti,  
lai pēc tam Jūs paši sev spētu palīdzēt 

 

 

 

 

2020. gada jūnijs 

 


