
Buklets satur tikai svarīgāko informāciju, 

kas nepieciešama personām pēc brīvības 

atņemšanas soda izciešanas. 

Konkrētāku informāciju sniegs darbinieki 

norādītajās iestādēs.  

Ja Jūsu reģistrētā pamata dzīvesvieta ir 

Rīgas pašvaldībā, tad pēc brīvības 

atņemšanas soda izciešanas Jūs varat 

saņemt: 

✓ profesionāla sociālā darbinieka 

konsultācijas, 

✓ pēc nepieciešamības – sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumus, piemēram: 

palīdzību atkarības gadījumā (alkohola, 

narkotiku vai azartspēļu); 

✓ dokumentu atjaunošanu u.c. 

Ja nepieciešami sociālie pakalpojumi vai 

sociālā palīdzība, jāvēršas Rīgas 

Sociālajā dienestā pēc deklarētās vai 

faktiskās dzīvesvietas. Vairāk 

informācijas pa tālruni: 67105048 

Informāciju var saņemt: 

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 

Teritoriālajā centrā „Pļavnieki”  

Salnas ielā 2,  67037447  

PĀRDAUGAVAS RAJONA NODAĻĀ 

Teritoriālajā centrā „Āgenskalns” 

Ed. 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”  

Pērnavas ielā 1,  67105538,  

Ieriķu ielā 2b,  67012127 

Teritoriālajā centrā „Ziemeļi”  

Hanzas ielā 7  67026649  

Patversme / naktspatversme 

Personai tiek nodrošinātas īslaicīgas 

uzturēšanās iespējas, uzturs, personiskās 

higiēnas iespējas un sociālā darba speciālistu 

pakalpojumi.  

Patversmes / naktspatversmes pakalpojumus 

Jūs varat saņemt: 

RĪGAS PATVERSMES telpās Maskavas 

ielā 208 atrodas: 

➢ naktspatversmes vīriešu nodaļa; 

➢ diennakts patversmes vīriešu nodaļa, kurā 

persona var uzturēties ar patversmes ārsta 

nosūtījumu. 

Rīgas patversmes telpās Eiženijas ielā 1E  

 atrodas: 

➢ naktspatversmes sieviešu nodaļa;  

➢ diennakts patversmes sieviešu nodaļa, 

kurā persona var uzturēties ar  patversmes 

ārsta nosūtījumu. 

Rīgas patversmē sociālie darbinieki 

konsultē arī tos cilvēkus, kuri neuzturas 

patversmē, darba dienās plkst. 10.00 - 

18.00,    67037120 (Maskavas ielā 208),  

 67105634  (Eiženijas ielā 1E)  

➢ DIENAS CENTRS personām bez 

noteiktas dzīves vietas Katoļu ielā 57, 

 67181663 

Naktspatversmes VĪRIEŠIEM 

pakalpojumu sniedz arī: 

❖ Reliģiskā organizācija „Zilais Krusts”, 

Mazjumpravas ielā 8,  29802234; 

26068336 

❖ SIA „V.E.L.G.” naktspatversme 

Esplanādes ielā 1,  20038485 un 

Kartupeļu ielā 8  23992299 

❖ Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”, 

Gaiziņa ielā 7,  29884047 

❖ Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība" 

Cieceres iela 1,  29720543 

❖ Biedrība „PINS”, Aptiekas ielā 1 k-5,  

 26191917  

Naktspatversmes SIEVIETĒM 

pakalpojumu sniedz arī: 

❖ SIA „V.E.L.G.” naktspatversme, 

Esplanādes ielā 1 (Bolderāja),  20038485 

un Sofijas ielā 8,  25315588 

❖ Biedrība „PINS”, Aptiekas ielā 1 k-5,  

 26191917  

 

 



Sociālās rehabilitācijas centra 

pakalpojums darbaspējīgām  

nestrādājošām personām pēc brīvības 

atņemšanas soda izciešanas nodrošina:  

❖ Ratnieki, Silmalas, Salas pagastā, 

Babītes novadā, tālr. 29132183. 

Pakalpojumu nodrošina biedrība 

„Integrācija sabiedrībai”. 

❖ Bārddziņu ielā 2, Rīgā, tālr. 28292846. 

Pakalpojumu nodrošina biedrība „Svētā 

Lūkas atbalsta biedrība”. 

❖ Katoļu ielā 14A, Rīgā, tālr. 26903982. 

Pakalpojumu nodrošina nodibinājums 

„Nova Vita”.  

❖ “Druvas”, Bekas, Lēdmanes pagastā, 

Lielvārdes novadā, tālr. 26068336. 

Pakalpojumu nodrošina Evaņģēlisko 

kristiešu draudze „Zilais Krusts”.   

DARBS 

Nodarbinātības valsts aģentūra palīdz 

meklēt darbu, sniedz informāciju.  

Rīgā: Jēzusbaznīcas ielā 11. Bezmaksas 

informatīvais tālrunis 80200206 

www.nva.gov.lv.  

BEZMAKSAS juridiskā palīdzība 

Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība, 

bezmaksas tālrunis uzziņām 80001801. 

Juridiskās palīdzības administrācija - 

www.jpa.gov.lv 

 

 

 

Noderīga informācija!  

Valsts probācijas dienests 

www.vpd.gov.lv 

Tiesībsarga birojs 

Baznīcas iela 25,  67686768 

www.tiesibsargs.lv  

Rīgas   domes   Mājokļu   un   vides 

departaments, Brīvības ielā 49/53, 5. stāvā, 

 67474700, https://mvd.riga.lv/ 

Krīzes centrs „Skalbes”, psiholoģiskā 

diennakts   palīdzība   krīzes   situācijā: 

 67222922, 27722292 

Rīgas domes Labklājības departamenta 

bezmaksas informatīvais tālrunis  

 80005055 (P, O, T, C – 9.00 - 17.00;  

Pt – 09.00 - 16.00. Ārpus darba laika 

darbojas balss pastkastīte),  www.ld.riga.lv  

Rīgas domes bezmaksas informatīvais 

tālrunis  80000800 (P, O, T, C – 8.30 - 

17.00; Pt – 8.30 - 16.00) 

Noderīgas saites internetā 

www.nva.gov.lv – Nodarbinātības valsts 

aģentūra,  80200206 

www.vsaa.gov.lv – Valsts     sociālās 

apdrošināšanas aģentūra,  64507020 

www.vmnvd.gov.lv – Nacionālais veselības 

dienests,  80001234 

www.pmlp.gov.lv – Pilsonības un migrācijas 

lietu pārvalde,  67209400 

www.latvija.lv – Valsts pārvaldes 

pakalpojumu portāls,  67502757 
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