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IEVADS
Atskatoties uz 2008. gadā paveikto sociālajā jomā, jūtos patiesi gandarīts.
Kopīgiem spēkiem, strādājot ar Labklājības departamentu un Sociālo
jautājumu komiteju, mums ir izdevies palielināt vairāku vitāli nozīmīgu
pabalstu un palīdzības veidu pieejamību, tādējādi uzlabojot rīdzinieku dzīves
kvalitāti.
Tomēr vislielākais ieguldījums tik un tā ir sociālās sistēmas darbinieku
profesionalitāte, viņu ikdienas darbā ieliktā pacietība, līdzjūtība un lielā
cilvēkmīlestība, kas tik daudziem grūtā brīdī atgriezusi ticību saviem spēkiem
un devusi cerību labākai rītdienai.
Krīzes priekšvakarā ne bez pūlēm panācām, ka tiek saglabāts līdzšinējais
finanšu apjoms sociālās palīdzības nodrošināšanai. Plecu pie pleca strādājot,
mēs pārvarēsim grūtības! Ticību, cerību un mīlestību vēlot,
Jānis Dinevičs (LSDSP)
Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks

Ir aizritējis vēl viens gads, kas deva cerību stabilai sociālās sistēmas
attīstībai mūsu pilsētā: no 2008. gada 1. janvāra tika paaugstināts GMI līmenis
visiem tiem iedzīvotājiem, kuri varēja pretendēt uz šo palīdzību, palielinājās
pabalsti vairākām pabalstu grupām, mēs mērķtiecīgi plānojām turpmāko
nozares attīstību.
Diemžēl dzīve veica savas korekcijas un negatīvās tendences pasaules
ekonomikā skāra arī mūsu valsts ekonomiku.
Neraugoties uz to, 2009. gadā mums izdevās finansējuma apjomu
sociālajai palīdzībai saglabāt iepriekšējā, 2008. gada līmenī, patlaban mūsu
galvenais uzdevums ir saprātīgi un mērķtiecīgi izmantot visus mūsu rīcībā
esošos līdzekļus.
Esmu pārliecināts, ka, neraugoties uz dažādiem ārējiem apstākļiem, mēs
pratīsim pārvarēt visas problēmas.
Cienījamie kolēģi, no sirds novēlu visiem izturību, ticību saviem spēkiem un rītdienai!
Leonīds Kurdjumovs (SC)
Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs

Rīgas domes
Sociālo jautājumu komiteja:
Viktors Dergunovs (PCTVL)
Tatjana Jemeļjanova (PCTVL)
Agnis Kalnkaziņš (TP)
Anatolijs Aļeksejenko (LPP/LC)
Iluta Riekstiņa (SJK galvenā
referente)
Leonīds Kurdjumovs (SC)
Baiba Rozentāle (TP)
Aris Lācis (TP)
Laura Bulmane (SCP)
Valdis Liepiņš (JL)
Dainis Kalns (Neatkarīgo
deputātu bloks)
Igors Zujevs (SC)
Viktors Kalnbērzs (Dzimtene/
Latvijas sociālistiskā partija).
Klāt nav deputāta Jāņa
Zaržecka – (LPP/LC).
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Aicinu Jūs iepazīties ar kārtējo, nu jau desmito Labklājības departamenta
gadagrāmatu. 2008. gadā īstenoti daudzi nozīmīgi projekti rīdziniekiem
sociālajā jomā, un labo darbu saraksts būtu garš. Būtiski, ka 2008. gada
15. aprīlī Rīgas dome apstiprināja “Rīgas pilsētas sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības sistēmas attīstības stratēģiju 2008.–2013. gadam”, kurā ir
iezīmēti RD Labklājības departamenta galvenie, prioritārie darbības virzieni,
kas vērsti uz sociālo pakalpojumu sistēmas attīstību, paplašināšanu un
kvalitātes paaugstināšanu.
Īpašais paldies visiem sociālajā sistēmā strādājošajiem darbiniekiem,
kā arī sadarbības partneriem par 2008. gadā kopā vadītajām dienām un
paveiktajiem darbiem, par ražīgo līdzšinējo sadarbību, par īstenotajiem
sabiedrībai tik nozīmīgajiem projektiem sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības sniegšanā, kas pierāda, ka kopā mēs varam paveikt lielus un labus darbus!
Paldies Rīgas domes vadībai un SJK, kas šajā sarežģītajā laika posmā sociālo jomu izvirzīja par
prioritāti, kā arī atbildīgajiem par sociālo nozari domē – SJK priekšsēdētājam L. Kurdjumovam un RD
priekšsēdētāja vietniekam J. Dinevičam, par viņu izpratni un atbalstu.
Novēlu izturību, veiksmi, neizsīkstošu enerģiju Jūsu svētīgajā darbā, lai dzīves izaugsme turpinās pa
vertikāli un labi aizsāktie darbi nes gandarījumu arī 2009. gadā!
Inese Švekle
Rīgas domes Labklājības departamenta direktore

Sociālie darbinieki ir profesionāļi ar lielu atbildību darbā ar cilvēkiem,
kuri ir nonākuši kādās dzīves grūtībās. Sociālie darbinieki ir tie speciālisti,
kuri, sniedzot atbalstu un iedrošinājumu mūsu klientiem, mobilizē viņus gan
iekšēji, gan rosina pašiem risināt savas problēmas. Tā ir liela atbildība palīdzēt
cilvēkiem orientēties sarežģītās situācijās un saskatīt dažādās iespējas savas
dzīves uzlabošanā.
Liels paldies sociālajā sistēmā strādājošajiem profesionāļiem par iegul
dīto darbu, kas tiek veikts pēc labākās sirdsapziņas! Paldies šā sasaukuma
Rīgas domes deputātiem par izpratni, ka sociālā nozare ir būtiska rīdzinieku
dzīves kvalitātes uzlabošanā, un par vēlmi attīstīt šo tik svarīgo sistēmu!
Arī es pievienojos visiem labajiem novēlējumiem!
Anita Gaigala
Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes priekšniece

Lai ekonomiskās grūtības pēc iespējas mazāk skartu sociāli vismazāk
aizsargātos Rīgas iedzīvotājus!
Lai netrūkst labu ideju, projektu un prasmīgas rīcības veiksmīgas
sociālpolitikas īstenošanas finansēšanai!
Daina Nereta
Rīgas domes Labklājības departamenta Finanšu pārvaldes priekšniece

Aizvadīts 2008. gads, desmitais Labklājības departamenta darbībā, tātad
jubilejas gads. Savu veikumu rīdzinieku veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamībā un iedzīvotāju veselīgā dzīvesveida nodrošināšanā deva veselības
aprūpes pārvaldes darbinieku un Rīgas pašvaldības 15 ārstnieciskā profila
komercsabiedrībās strādājošie ārsti, ārstu palīgi, vecmātes, medmāsas,
laboranti un citi darbinieki.
Šobrīd valstī daudzi jautājumi saistās ar ekonomisko situāciju. Atskatoties
uz paveikto, raudzīsimies nākotnē ar prieku un cerību, ka mūsu kopējais
darbs ir svarīgs un vajadzīgs. Novēlu visiem ārstniecības iestāžu darbiniekiem
neizsīkstošu darba sparu un sirds siltumu, lai turpmāk spētu palīdzēt citiem!
Mārtiņš Rempe
Rīgas domes Labklājības departamenta Veselības aprūpes pārvaldes priekšnieks
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2. rindā no kreisās: Edgars Kainaizis, Artūrs Krjukovs, Linda Lagūna, Inga Solovjova, Zigrīda Grīnhofa, Iveta Grauduma, Liene Lucāne, Skārleta Kalniņa, Eva Kārlosne,
Ingrīda Tikiņa, Inga Štokmane, Inga Lukašinska, Ilze Vīgante, Āris Siliņš, Guntis Linters, Dainis Groza, Jānis Vītols

1. rindā no kreisās: Vitauts Jurēvičs, Lita Brice, Līva Ozola, Signe Bērziņa, Liliāna Silava, Valda Apšeniece, Antuāna Kalvišķe, Vija Kursiša, Ilga Krūmiņa, Evita Usāne,
Lilita Trūpa, Ilona Bērziņa, Santa Nevarževska, Anita Zīda, Iveta Pavloviča, Gunta Baļčūna, Benita Brūdere, Ilona Mileika, Anita Ločmele, Jānis Krasts, Rūta Raude,
Velga Rudzīte, Solvita Smilga, Līva Teivāne, Aldis Strapcāns, Baiba Zunte, Ervins Alksnis

No kreisās sēž: Irēna Anaškēviča, Baiba Skuja, Dace Bautre, Mārtiņš Rempe, Inese Švekle, Daina Nereta, Anita Gaigala, Taiga Kantāne, Inese Tone, Guna Eglīte

Labklājības departamenta darbinieki

Rīgas domes Labklājības departaments ir Rīgas pilsētas pašvaldības vadošā iestāde ar kompetenci
sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības nodrošināšanas un veselības aprūpes pieejamības un
veicināšanas nozarēs.
LD ir tieši pakļauts Rīgas domes priekšsēdētājam. LD darbību kontrolē Rīgas domes Sociālo jautājumu
komiteja*.
No 64 LD strādājošajiem ar augstāko izglītību – 58 darbinieki, no tiem 21 – maģistrs un divi mācās
doktorantūrā.

Rīgas domes Labklājības departamenta struktūra
(64 amata vienības)
Labklājības departamenta
direktors
Iekšējā audita
nodaļa (4)

Administratīvā
nodaļa (7)

Juridiskā nodaļa (4)

Personāla sektors (2)

Tehniskā nodaļa (3)
Direktora vietnieks – Sociālās pārvaldes priekšnieks

Sociālā pārvalde (22)

Veselības aprūpes pārvalde (5)

Finanšu pārvalde (18)

Sociālo pakalpojumu
nodaļa ģimenēm un
bērniem (5)

Ambulatorās veselības
aprūpes un veselības
veicināšanas sektors (2)

Plānošanas un analīzes
nodaļa (4)
Grāmatvedības
nodaļa (5)

Sociālo pakalpojumu
nodaļa pilngadīgām
personām (7)

Investīciju un projektu
koordinācijas nodaļa (3)

Sociālās palīdzības
administrēšanas
nodaļa (5.5)

Saimniecības
nodaļa (5)

Nodarbinātības nodaļa (2)

Rīgas domes
Sociālo jautājumu
centrs (35)

Rīgas Ātrās
medicīniskās
palīdzības stacija
(838.5)

Rīgas patversme
(45)

6 Rīgas
pašvaldības
bērnunami
(345.5)

3 Rīgas sociālās
aprūpes centri
(409.5)

5 Rīgas rajonu
(priekšp.) sociālie
dienesti (410 )

* Rīgas domes 11.04.2006. gada nr. 43 “Rīgas domes Labklājības departamenta nolikums”
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Iedzīvotāju sociālā struktūra Rīgā
Rīgā 2009. gada 1. janvārī reģistrēti 715 978 iedzīvotāji.

Iedzīvotāji
vecumā
no 0 līdz14 gadiem

Iedzīvotāji
vecumā
no 15 līdz 61 gadam

Iedzīvotāji
vecumā
no 62 gadiem

Kopā

1. attēls. Iedzīvotāju sociālā struktūra Rīgā 2008. gadā

2008. gadā pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem bērnu skaits vecumā no 0 līdz 18
gadiem bija 110 864.

2. attēls. Iedzīvotāju skaits Rīgas priekšpilsētās/rajonos

Vislielākais iedzīvotāju skaits ir Latgales priekšpilsētā, 27% no kopējā iedzīvotāju skaita Rīgas
pašvaldībā, otrā vietā ir Vidzemes priekšpilsēta ar 24% iedzīvotāju un trešajā vietā ir Kurzemes rajons,
kurā reģistrēti 19% no kopējā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē reģistrētā iedzīvotāju skaita Rīgā
(skat. 2. attēlu).
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1. tabula. Valsts sociālo pabalstu un pensiju saņēmēji, to % īpatsvars no Rīgas iedzīvotāju kopskaita
2008. gada decembrī
Skaits

Īpatsvars iedzīvotāju
kopskaitā

180 050

25.15%

Vecuma pensijas saņēmēji

153 164

21.39%

Invaliditātes pensijas saņēmēji

19 878

2.78%

t. sk. ČAES avārijas seku likvidatoru
pensijas saņēmēji

801

0.11%

Apgādnieka zaudējuma pensijas
saņēmēji

5474

0.76%

Izdienas pensija

1925

0.27%

33 668

4.70%

Personas ar 1. grupas invaliditāti

2835

0.40%

Personas ar 2. grupas invaliditāti

19 008

2.65%

Personas ar 3. grupas invaliditāti

10 132

1.42%

1693

0.24%

Sociālā grupa
Pensijas saņēmēji

No tā skaita:
Personas ar invaliditāti

Tai skaitā:

Bērni ar invaliditāti

*Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras dati
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Sociālajai sistēmai un veselības aprūpei piešķirtie līdzekļi
no Rīgas pilsētas budžeta
2. tabula. Sociālajai sistēmai un veselības aprūpei piešķirtie līdzekļi no Rīgas pilsētas budžeta
Rādītāji

2007

2008

2009

Rīgas pilsētas pamatbudžets (t.sk. investīcijām piešķirtie
līdzekļi), milj. Ls

484.5

558.85

452.13

Sociālajai sistēmai un veselības aprūpei piešķirtie līdzekļi
(t.sk. investīcijām) Rīgas pilsētas pamatbudžetā, milj. Ls

38.83

49.30

46.31

Sociālajai sistēmai piešķirtā finansējuma pieaugums pret
iepriekšējo gadu, %

115.4

126.96

93.93

Sociālajai sistēmai un veselības aprūpei piešķirto līdzekļu
īpatsvars Rīgas pilsētas pamatbudžetā, %

8.0

8.8

10.2

53.67

68.51

64.69

2007

2008

2009

Pašvaldības sociālajiem pabalstiem un pakalpojumiem

11.63

16.20

14.52

Sociālajiem pakalpojumiem institūcijās

8.66

10.83

10.06

Alternatīvajiem sociālajiem pakalpojumiem

1.15

1.77

1.53

Pārējie administratīvie un citi izdevumi

4.85

6.02

5.11

RĀMPS darbības nodrošināšanai

8.92

10.91

12.03

Veselības veicināšanas pasākumiem

0.53

0.66

0.38

Investīcijas sociālās sistēmas iestādēm

1.39

2.39

2.67

Investīcijas veselības aprūpes iestādēm

0.87

0.51

-

Sociālajai sistēmai un veselības aprūpei izlietotie līdzekļi vidēji
vienam Rīgas iedzīvotājam, Ls

3. tabula
Sociālajai sistēmai un veselības aprūpei piešķirto līdzekļu struktūra, milj. Ls
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SIA “Bērnu oāze”,
DAC “Oāze” (20)

DAC “Liepa” (20)

DAC personām ar demenci

Biedrības “Dzintarkrasta
serviss”, SAC “Liepa”, Rīga (35)

Talsu raj. pansionāts
“Lauciene” (3)

Limbažu raj. pansionāts
“Urga” (5)

Kalnciema Veselības un
sociālās aprūpes centrs (5)

IK “Ārlavas pansija” (1)

Biedrība
“Latvijas Samariešu
apvienība” SAC “Pārdaugava”
(50) Filiāle “Latviona” (18)

Nodibinājuma “Fonds
“Cilvēks Cilvēkam””,
SAC “Pāvilosta” (1)

SIA “Āgenskalna saulriets”,
Rīga (14)

Tukuma rajona
SAC “Rauda”, (75)

SIA “Pansionāts Dzimtene”,
Jūrmala (116)

SAC “Ezerkrasti”, Rīga (340)

Rīgas SAC “Stella Maris” (101)

Rīgas SAC “Gaiļezers” (191)

Rīgas SAC “Mežciems” (285)

Ilgstošas sociālās aprūpes
un sociālās
rehabilitācijas centri

SIA “Dezinfekcijas stacija”
patversme sievietēm (35)
Bārddziņu 2

Biedrības “Mūsu Zemei”
naktspatversme vīriešiem (50)
Bebru 16

Reliģiskās organizācijas
“Zilais krusts” naktspatversme
vīriešiem (200) Maskavas 336

Mobilā brigāde darbam ar
bezpajumtniekiem

Rīgas patversme
Maskavas ielā 208 -(120) vīr.
Bārddziņu ielā 2 -(50) siev.

Patversmes/
naktspatversmes

Lubānas ielā 44/50
[95]

Gobas ielā 20/1
[46]

Garozes ielā 15
[36]

Biešu ielā 6
[45]

Emmas ielā 3
[93]

Ziepju ielā 13
[74]

Ūnijas ielā 49
[52]

Gobas ielā 20/2
[81]

Meldru ielā 58
[114]

Dolomīta ielā1a
[48]

Rēznas ielā10/2
[118]

Aglonas ielā 35/3
[155]

Sociālās dzīvojamās mājas

Bērnu invalīdu rehabilitācijas
centrs “Mēs esam līdzās” (20)

Biedrības
“Svētā Jāņa palīdzība” dienas
aprūpes centrs “Saulessvece”
Hospitāļu ielā 55, Rīgā (20)

DAC “Pļavnieki” (3)

Biedrības
“Gaismas stars” dienas
aprūpes centrs “Gaismas stars”
Pērnavas ielā 64, Rīgā (25)

BSAC “Pļavnieki” īslaicīga
sociālā aprūpe bērniem ar
invaliditāti “Atelpas brīdis” (3)

RC “Valeo” (10)

Biedrība “Latvijas bērniem
ar kustību traucējumiem”
reitterapija (10)

Biedrība “Bērnu paliatīvās
aprūpes biedrība” –
psihosociāla palīdzība
krīzes situācijās bērniem ar
neārstējamām slimībām

Biedrība “Latvijas bērniem
ar kustību traucējumiem”
reitterapija (10)

Biedrības “Rīgas pilsētas
“Rūpju bērns”” atbalsta centrs
bērniem ar invaliditāti un
viņu ģimenēm “Asniņš” (5)

Zupas virtuves
Latvijas evanģēliski
Žēlsirdības misija
luteriskās baznīcas diakonijas
“Dzīvības ēdiens”
centrs M. Nometņu/Zeļļu ielā
K. Barona ielā 56

BSAC “Pļavnieki” īslaicīga
sociālā aprūpe bērniem ar
invaliditāti “Atelpas brīdis” (3)

Agrīnās korekcijas centrs
“Latvijas Portridžas
mācībsistēmas asociācija” (80)

RC “Valeo”(14)

Bērnu invalīdu
rehabilitācijas centrs
“Mēs esam līdzās”(10)

Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija bērniem ar fiziska
un/vai garīga rakstura traucējumiem

Agrīnās korekcijas
centrs “Latvijas Portridžas
mācībsistēmas asociācija” (50)

Nodibinājuma “Fonds
Kopā” grupu dzīvokļi (mājas)
Slimnīcas ielā 2, Rīgā (24)

SIA “Bērnu oāze” grupu
dzīvoklis, Biešu ielā 6 (12)
Grupu māja ar integrācijas
programmu “Lauderi” (12)

Biedrības “Latvijas
Samariešu apvienība” grupu
dzīvoklis Maskavas 221 (12)

Camphill nodibinājuma
gr. māja “Rožkalni” Rencēnu
pag., Valmieras rajons (4)

Biedrība Rīgas pilsētas
“Rūpju bērns”
DAC “Cerību ligzda” (35)
DAC “Cerību māja” (26)
DAC “Cerību tilts” (24)
DAC “Mēness māja” (14)
DAC “Cerību sala” (12)
DAC “Kopā”, Raunas 64 (14)
Grupu dzīvoklis Platā ielā 9 (13)
Grupu māja Putnu ielā 6 (14)
Īslaicīgās uzturēšanās mītne (5)
Specializētā darbnīca “Skaida”
Balvu ielā 11, Rīgā (8)
Biedrības “Rīgas pilsētas
“Rūpju bērns”” atbalsta centrs
bērniem ar invaliditāti un
viņu ģimenēm “Asniņš” (5)

Nodibinājuma “Fonds
Kopā” specializētās darbnīcas
Slimnīcas ielā 2, Rīgā (20)

SIA “SRAC Saule”
DAC “Saule”(51)
Filiāle Ezera ielā 21 (25)

Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija personām ar garīga
rakstura traucējumiem

BSAC “Rīga” (5)

Puzes pagasta bērnunams
“Stikli” (15)

Biedrība
“Riekšaviņa” (15)

BSAC “Inčukalns” (45)

Raiņa vārdā nosauktais
bērnunams (23)

Valmieras rajona bērnu
un ģimenes centrs
“Pārgauja” (10)

“Pestīšanas armija”
L. Gorkšas vārdā nosauktais
bērnunams” (23)

Biedrības “Latvijas
Samariešu apvienība” Bērnu
sociālās aprūpes un atbalsta
centrs (23)

SIA “Bērnu oāze” (68)

SRAC “Zīles” (9)

SOS bērnu ciemati Īslīcē un
Valmierā (17)

Nodibinājums
“Fonds Grašu bērnu
ciemats”(25)

RBSRAC
“Marsa gatve”(32)

Bērnunams “Ziemeļi” (90)

Bērnunams “Ilga”(48)

Bērnu un jauniešu centrs
“Imanta” (80)

Bērnunams “Apīte” (36)

Bērnunams “Vita”(44)

Ilgstoša bērnu sociālā
aprūpe un sociālā
rehabilitācija

Labklājības departaments
Sociālā pārvalde

Rīgas dome
Sociālo jautājumu komiteja

AC – Atbalsta centrs
ACBĢ – Atbalsta centrs bērniem
un ģimenēm
BAC – Bērnu aprūpes centrs
BSAC – Bērnu sociālās aprūpes
centrs
DAC – Dienas aprūpes centrs
DC – Dienas centrs
IK – 	Individuālais komersants
RBSRAC – Rīgas Bāreņu Sociālās
rehabilitācijas
un atbalsta centrs
RC – Rehabilitācijas centrs
SAC – Sociālās aprūpes centrs
SD – Sociālais dienests

DAC “Patvērums”(25)

DC “Torņakalns”(25)

DC “Sv. Nikolajs”(15)

ACBĢ “Sirdsgaisma” (25)

ACBĢ “Roku rokā” (25)

Ģimenes krīzes centrs
“Mīlgrāvis” (12)

RBSRAC “Marsa gatve”
Struktūrvienība
“Krīzes centrs
ielas bērniem” (24)

Biedrība “Krīzes
grūtniecības centrs”
(konsultācijas)

Biedrības “Latvijas
Samariešu apvienība” krīzes
centrs bērniem un sievietēm
“Māras centrs” (43)

Nodibinājums “Centrs
Dardedze” (konsultācijas)

Biedrība “Skalbes” (krīzes
telefons, konsultācijas)

Krīzes centri un Dienas
aprūpes centri bērniem

– Sociālo pakalpojumu
pirkšana

(…) – Vietu skaits institūcijā
[…] – 	Istabu skaits sociālajā
dzīvojamajā mājā
{…} – Sociālā dienesta mikrorajonu
centru skaits
– Rīgas pašvaldības institūcijas

Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību
SRAC – Sociālās rehabilitācijas un
aprūpes centrs

SIA –

Rīgas domes
SOCIĀLO JAUTĀJUMU centrs
Mobilā brigāde

ZIEMEĻU rajona SD {7}
DAC personām ar demenci
“Ozolaine” (14)
AC “Vecmīlgrāvis”

ZEMGALES priekšpilsētas
SD {4}

VIDZEMES priekšpilsētas
SD {23}
DC “Vidzeme”
DC “Rīdzene”
AC ģimenēm “Pirmais stāvs”
Brīvprātīgo un atbalsta grupu
centrs

LATGALES priekšpilsētas
SD {25}
AC pieaugušajiem “Ķengarags”
AC pieaugušajiem “ābeļzars”
AC bērniem “Čiekurs”
AC bērniem un pieaugušajiem
“Kamene”

KURZEMES rajona SD {22}
DAC jauniešiem
“Skudrupūznis”,
DC pieaugušajiem “Ābeļzieds”
Ģimenes atbalsta centrs

Sociālie dienesti un
Sociālo jautājumu centrs

Rīgas domes Labklājības departaments
01.01.2009.

RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀS SISTĒMAS SHĒMA
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26
38
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31

25
16
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RĪGAS PRIEKŠPILSĒTAS RAJONU SOCIĀLIE DIENESTI
Rīgas priekšpilsētas (rajonu) sociālie dienesti sniedz iedzīvotājiem sociālo palīdzību un nodrošina vai
organizē sociālos pakalpojumus. Iedzīvotāji šos pakalpojumus var saņemt Rīgas pašvaldības iestādēs
un sadarbības institūcijās, ar kurām SD vai LD ir noslēdzis līgumu par šo pakalpojumu sniegšanu un
samaksu no Rīgas pašvaldības budžeta. Rīgas pašvaldība kontrolē arī šo līgumorganizāciju sniegto
pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti.
Sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību persona vai viņas likumiskais pārstāvis var saņemt
tajā Rīgas priekšpilsētas (rajona) sociālajā dienestā, kurā ir deklarēta personas dzīvesvieta. Ja personas
faktiskā dzīvesvieta Rīgā objektīvu iemeslu dēļ atšķiras no deklarētās dzīvesvietas, tad persona vēršas
SD atbilstoši faktiskajai dzīvesvietai.
SD kopumā strādā 526.5 cilvēki, no tiem darbinieki, kuri veic tiešos sociālā dienesta uzdevumus un
pienākumus (dienesta un tā struktūrvienību vadītāji, vietnieki un sociālā darba speciālisti) – 386, no
tiem 266 darbinieki ir ar augstāko izglītību sociālajā darbā un 120 bez izglītības sociālajā darbā, bet
49 speciālisti no tiem ir ar augstāko izglītību citā specialitāte.
Rīgā ir viens sociālā darba speciālists uz gandrīz diviem tūkstošiem iedzīvotāju.
Rīgas priekšpilsētu (rajonu) sociālie dienesti (SD)
Kurzemes rajons
Latgales priekšpilsēta
V idzemes priekšpilsēta (Centra rajons)
Zemgales priekšpilsēta
Ziemeļu rajons

1
2
3
4
5

Baldones iela 2
Avotu iela 31
Vidrižu iela 3
E. Smiļģa iela 46
Rūpniecības iela 21

Rīgas priekšpilsētu (rajonu) sociālo dienestu
mikrorajonu centri (MRC )
Kurzemes rajons

6
7
8
9
10
11
12
13

Latgales priekšpilsēta

2
15
17
18

Vidzemes priekšpilsēta (Centra rajons)

22
23
24
3
25
26
28

Zemgales priekšpilsēta

4
30
16

Ziemeļu rajons

5
32
33
34
35
36
37

Melnsila iela 25
M. Stacijas iela 8
Daugavgrīvas iela 74/76
Gobas iela 6a; Gobas iela 20/2
Kurzemes prospekts 52
Anniņmuižas bulvāris 29
Kurzemes prospekts 66
Parādes iela 20
Avotu iela 31
Rēznas iela 10/2
Aglonas iela 35/1
Salnas iela 2
Ūnijas iela 49
Brīvības gatve 266
Ieriķu iela 2b
V idrižu iela 3
Dzilnas iela 26
Brīvības gatve 409/2
Pērnavas iela 1
E. Smiļģa iela 46
Ziepju iela 13
P. Lejiņa iela 5
Rūpniecības iela 21
Pētersalas iela 2
Viestura prospekts 69
Baltās Baznīcas iela 52
Aptiekas iela 8
Čiekurkalna 6. šķērslīnija 14
Gaileņu iela 5

Rīgas priekšpilsētu (rajonu) sociālo dienestu
atbalsta nodaļas ģimenēm ar bērniem (AN )
Kurzemes rajons
Latgales priekšpilsēta

1
2
19
17

V idzemes priekšpilsēta (Centra rajons)

18
3
25
28
24

Zemgales priekšpilsēta
Ziemeļu rajons

4
32
34
35
36
37

Rīgas priekšpilsētu (rajonu) sociālo dienestu
atbalsta un dienas centri bērniem (ADCB)
Vidzemes priekšpilsēta
Kurzemes rajons
Latgales priekšpilsēta

24
14
17
18

Ziemeļu rajons

20

Vidzemes priekšpilsēta
Kurzemes rajons

24
29

Kurzemes rajons
Latgales priekšpilsēta

1
17
19
18

Vidzemes priekšpilsēta (Centra rajons)

3
28
22

Zemgales priekšpilsēta

4
16

Ziemeļu rajons

5
32

Emmas iela 3

33
35

Brīvprātīgo un atbalsta grupu centrs
27

Brīvības gatve 237/2

Dienas apūpes centrs
personām ar demenci „Ozolaine“
Ziemeļu rajons

38

Patversmes iela 30/2

Ieriķu iela 2b
Dolomīta iela 1

Rīgas priekšpilsētu (rajonu) sociālo dienestu
pakalpojumu nodaļas (PN)

34

Vidzemes priekšpilsēta (Centra rajons)

Ieriķu iela 2b
Vaidelotes iela 13
Aglonas iela 35/1
Salnas iela 2

Atbalsta centrs ģimenēm (AC)

30

Daudzfunkcionālais atbalsta centrs „Vecmīlgrāvis“

Baldones iela 2
Avotu iela 31
Rēznas iela 10/2
Aglonas iela 35/1
Salnas iela 2
V idrižu iela 3
Dzilnas iela 26
Pērnavas iela 1
Ieriķu iela 2b
E. Smiļģa iela 46
Pētersalas iela 2
Baltās Baznīcas iela 52
Aptiekas iela 8
Ezera iela 21
Gaileņu iela 5

36
37

Baldones iela 2
Aglonas iela 35/1
Rēznas iela 10/2
Salnas iela 2
Vidrižu iela 3
Pērnavas iela 1
Ūnijas iela 49
E. Smiļģa iela 46
Ziepju iela 13
P. Lejiņa iela 5
Rūpniecības iela 21
Pētersalas iela 2
Viestura prospekts 69
Baltās Baznīcas iela 52
Aptiekas iela 8
Čiekurkalna 6. šķērslīnija 14
Gaileņu iela 5

Rīgas priekšpilsētu (rajonu) sociālo dienestu
dienas centri pieaugušām personām (DCP)
Latgales priekšpilsēta

2
17

Vidzemes priekšpilsēta (Centra rajons)

18
31
22

Kurzemes rajons

21

Avotu iela 31
Aglonas iela 35/1
Salnas iela 2
Stabu iela 15
Ūnijas iela 49
Dzirciema iela 24
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Sociālā palīdzība Rīgā 2008. gadā
Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma normām un Rīgas domes saistošajiem
noteikumiem atbilstīgi Rīgas pašvaldībā dzīvojošo personu vajadzībām tiek sniegti sociālie pabalsti un
sociālie pakalpojumi.
Sākot ar 2006. gadu, iedzīvotāju skaits Rīgas pašvaldībā samazinās vidēji par 0.5%. Sociālo
palīdzību programmā “Palīdzība Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” 2006. gadā saņēma 9% Rīgas pašvaldības
iedzīvotāju, savukārt 2007. gadā un 2008. gadā 8% iedzīvotāju (skat. 3. attēlu).

3. attēls. Iedzīvotāju un sociālo pabalstu saņēmēju skaits Rīgā

2008. gadā iedzīvotāju un sociālās palīdzības saņēmēju skaits nav būtiski mainījies. Arī pensionāru/
invalīdu skaitā attiecībā pret iepriekšējo gadu nav vērojamas būtiskas pārmaiņas. Augsts pensionāru/
invalīdu īpatsvars bija vērojams 2006. gadā – 29% no kopējā pensionāru un invalīdu skaita Rīgā.

4. attēls. Sociālās palīdzības saņēmēju pensionāru/invalīdu īpatsvars Rīgā

Ar sociālo dienestu starpniecību iedzīvotājiem 2008. gadā tika piešķirti gan testēti, gan netestēti
pabalsti. Testētie ir pabalsti, kurus piešķir, izvērtējot pabalsta saņēmēja ienākumus un materiālo
stāvokli. Netestēto pabalstu personai piešķir konkrētās dzīves situācijās, neizvērtējot pabalsta saņēmēja
ienākumus un materiālo stāvokli (skat. 4. tabulu).
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4. tabula. Sociālie pabalsti 2008. gadā
Sociālās
palīdzības veidi

Normatīvie akti

GMI pabalsts

LR “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 35. panta 1. punkts; LR MK 25.02.2003.
noteikumi nr. 96 “Kārtība, kādā piešķirams, aprēķināms un izmaksājams pabalsts garantētā minimālā
ienākumu līmeņa nodrošināšanai”; Rīgas domes 03.07.2007. saistošie noteikumi nr. 84 “Noteikumi par
Rīgas pilsētas pašvaldības sociālajiem pabalstiem”

Dzīvokļa pabalsts

LR “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 35. panta 1. punkts; Rīgas domes 17.02.2004.
saistošie noteikumi nr. 56 “Par dzīvokļa pabalstu Rīgas iedzīvotājiem”

Vienreizējie pabalsti
ārkārtas situācijā

LR “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 35. panta 2. punkts; Rīgas domes 03.07.2007.
saistošie noteikumi nr. 84 “Noteikumi par Rīgas pilsētas pašvaldības sociālajiem pabalstiem”

t.sk. apbedīšanai

LR “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 35. panta 2. punkts; Rīgas domes 03.07.2007.
saistošie noteikumi nr. 84 “Noteikumi par Rīgas pilsētas pašvaldības sociālajiem pabalstiem”

t.sk.
stihiskas nelaimes
gadījumā

LR “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 35. panta 2. punkts; Rīgas domes 03.07.2007.
saistošie noteikumi nr. 84 “Noteikumi par Rīgas pilsētas pašvaldības sociālajiem pabalstiem”
Citi pašvaldības sociālie pabalsti
Testētie pabalsti

Pabalsts veselības
aprūpei

Rīgas domes 03.07.2007. saistošie noteikumi nr. 84 “Noteikumi par Rīgas pilsētas pašvaldības
sociālajiem pabalstiem”

Ziemassvētku
pabalsti

Rīgas domes 16.09.2008. saistošie noteikumi nr. 137 “Par vienreizēju Ziemassvētku pabalstu”

Sociālās aprūpes
un sociālās
rehabilitācijas
pakalpojumi

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otrā un trešā daļa; Ministru kabineta
27.05.2003. noteikumu nr. 275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas
kārtība un kārtība, kādā pakalpojumu izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta, 6. punkts; Rīgas
domes 11.12.2007. saistošie noteikumi nr. 96 “Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu
saņemšanas un samaksas kārtība”; Rīgas domes 03.07.2007. saistošie noteikumi nr. 84 “Noteikumi par
Rīgas pilsētas pašvaldības sociālajiem pabalstiem”

Citi pabalsti

Rīgas domes 03.07.2007. saistošie noteikumi nr. 84 “Noteikumi par Rīgas pilsētas pašvaldības
sociālajiem pabalstiem”
Netestētie pabalsti

Pabalsti
audžuģimenēm

Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumi nr. 1036 “Audžuģimenes noteikumi”; Ministru kabineta
06.09.2005. noteikumu nr. 668 “Noteikumi par ārpusģimenes pakalpojumu samaksas kārtību un
apmēru” 8. punkts; Rīgas domes 21.02.2006. saistošie noteikumi nr. 40 “Par pašvaldības palīdzību
audžuģimenei”

Pabalsti pilngadīgiem
bāreņiem

MK 15.11.2005. noteikumi nr. 857“Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības
palikušam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”;
Rīgas domes 01.08.2006. saistošie noteikumi nr. 50 “Par pašvaldības palīdzību bāreņu un bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas”

Pabalsti aizbildņiem

Rīgas domes 11.12.2007. saistošie noteikumi nr. 97 “Noteikumi par Rīgas pilsētas pašvaldības pabalstu
aizbildņiem”

Pabalsti aizgādņiem

Rīgas domes 11.12.2007. saistošie noteikumi nr. 98 “Noteikumi par Rīgas pilsētas pašvaldības pabalstu
pilngadīgo aizgādnībā esošo personu aizgādņiem”

Pabalsts jaundzimušo
aprūpei

Rīgas domes 09.12.2003. noteikumi nr. 41 “Noteikumi par Rīgas pašvaldības pabalstu jaundzimušo
aprūpei”, Rīgas domes 09.12.2008. saistošie noteikumi nr. 147 “Par vienreizēju pabalstu ģimenei
sakarā ar bērna piedzimšanu”

Pabalsts politiski
represētiem

Rīgas domes 25.10.2005. saistošie noteikumi nr. 26 “Par svētku pabalstu politiski represētām personām
un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem”

Invalīdu transporta
pakalpojumi

Likuma “Par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību” 14. panta otrās daļas 4. un 5. punkts. Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otrā un trešā daļa. Rīgas domes 03.07.2007.
saistošie noteikumi nr. 83 “Transporta pakalpojumu samaksas kārtība Rīgas pašvaldībā personām,
kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu”.
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Sākotnēji 2008. gadā budžeta programmai “Palīdzība Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” tika plānots izlietot
Ls 10 545 060, bet sakarā ar komunālo pakalpojumu tarifu pieaugumu un Ziemassvētku pabalstiem tika
pieņemti Rīgas domes 16.09.2008. gada saistošie noteikumi nr. 135 “Grozījumi Rīgas domes 18.12.2007.
gada saistošajos noteikumos nr. 102 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2008. gada budžetu”” un papildus
tika piešķirti Ls 3 256 000 dzīvokļa pabalstam un Ls 1 300 000 Ziemassvētku pabalstiem.
Kopumā sociālajiem pabalstiem 2008. gadā tika izlietoti Ls 15 101 060, kas ir vidēji Ls 260.63 vienam
sociālo pabalstu saņēmējam gadā.
Visvairāk Rīgas domes budžeta līdzekļu tika izlietots dzīvokļa pabalstam – 36%. Otrā vietā ir sociālās
aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumi – 18%, Ziemassvētku pabalsti – 13% un pabalsti veselības
aprūpei – 13% (skat. 5. att.).

5. attēls. Sociālajai palīdzībai izmaksātie finanšu līdzekļi no budžeta programmas “Palīdzība Rīgas pilsētas iedzīvotājiem”

5. tabula. Pārskats par sociālās palīdzības informatīvajā bāzē SOPA piešķirtajiem līdzekļiem pēc Rīgas
domes budžeta programmas “Palīdzība Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” 2007. gadā un 2008. gadā
2007. gads

2008. gads
Personu
skaits

Pabalstiem
piešķirtie
līdzekļi, Ls

Pabalsta
lielums
vidēji vienai
personai

76.14

9525

929 441.19

97.58

1 859 555.03

79.38

35 610

5 700 181.00

160.07

27 112

2 116 803.20

78.08

25 921

2 147 618.83

82.85

5356

293 826.12

54.86

1669

238 085.74

142.65

36 103

2 183 735.71

60.49

37 722

2 860 742.25

75.84

Invalīdu transporta
pakalpojumi

2575

349 683.25

135.80

2810

495 386.88

176.29

Sociālās aprūpes
pakalpojumi

4209

1 625 204.92

386.13

4190

2 521 323.04

601.75

Sociālās
rehabilitācijas
pakalpojumi

1987

131 218.28

66.04

1958

278 266.50

142.12

57 468

9 194 268.25

159.99

57940

15 171 045.43

261.84

Personu
skaits

Pabalstiem
piešķirtie
līdzekļi, Ls

Pabalsta lielums
vidēji vienai
personai

8330

634 241.74

Dzīvokļa pabalsts

23 425

Pabalsts veselības
aprūpei

Veidi
GMI pabalsts

Vienreizējie pabalsti
ārkārtas situācijā
Pabalsti citiem
mērķiem

KOPĀ*

*Personu skaits neveido matemātisko kopsummu, bet uzrāda pabalstu vai pakalpojumu saņēmušo
personu vienu reizi
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No visiem sociālo pabalstu saņēmējiem laika posmā no 2006. gada 1. janvāra līdz 2008. gada
31. decembrim 56% ir ilgstošie klienti (klienti, kuri sociālo palīdzību saņēmuši ilgāk nekā trīs gadus).
No ilgstošajiem klientiem 63% ir pensionāri/invalīdi, bet 20% ģimenes ar bērniem (skat. 6. att.).

6. attēls. Sociālo pabalstu saņēmēji – ilgstošie klienti

Tikšanās ar iedzīvotājiem
17

Jau ilgāku laiku vērojams, ka visvairāk pašvaldības budžeta līdzekļu izlieto sociālās aprūpes mājās
nodrošināšanai (skat. 7. att.).

GMI pabalsts

Dzīvokļa pabalsts

Pabalsts veselības
aprūpei

Vienreizējs pabalsts
ārkārtas situācijā
Pabalsts invalīdu
transporta
pakalpojumu
nodrošināšanai
Pabalsts sociālās
aprūpes mājās
nodrošināšanai
Pabalsts sociālās
rehabilitācijas mērķu
sasniegšanai

Citi pabalsti

7. attēls. Vidējais sociālo pabalstu apmērs vienai personai gadā, Ls
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2008. gadā testētos pabalstus saņēma 25 718 vecuma pensiju saņēmēju, 8892 invalīdi,
10 191 darbspējīgs pieaugušais, 7395 bērni un 839 bērni invalīdi (skat. 8. att.).

8. attēls. Testēto pabalstu saņēmēju skaits

No visiem sociālo pabalstu saņēmējiem laika periodā no 2006. gada līdz 2008. gadam vidēji 22%
ir trūcīgas personas. 2006. gadā trūcīga persona bija cilvēks ar ienākumiem līdz Ls 45, 2007. gadā līdz
Ls 60, 2008. gadā līdz Ls 80 (skat. 9. att.).

9. attēls. Trūcīgas personas – sociālo pabalstu saņēmēji
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Gan jaunie, gan ilgstošie klienti pārsvarā ir vecuma pensiju saņēmēji. Ģimenes ar bērniem ilgstoši
ir saņēmušas tikai GMI pabalstu. Arī no jauna sociālajos dienestos pēc GMI pabalsta visvairāk vērsušās
ģimenes ar bērniem (skat. 10. un 11. att.).

10. attēls. Ilgstošo klientu sociālais portrets

11. attēls. Jauno klientu sociālais portrets
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