Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums nosaka trīs galvenos sociālās palīdzības veidus –
pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai, dzīvokļa pabalsts un pabalsts ārkārtas
situācijā, kuru nodrošināšanai 2008. gadā tika izlietoti 44% no kopējiem budžeta līdzekļiem programmai
“Palīdzība Rīgas pilsētas iedzīvotājiem (skat. 12. att.).

12. attēls. GMI pabalstam, dzīvokļa pabalstam un pabalstam ārkārtas situācijā faktiski izlietotie līdzekļi, Ls

Testētie pabalsti
Testēto pabalstu (pabalsti, kurus piešķir, izvērtējot pabalstu pieprasītāju ienākumus un materiālo
stāvokli), ko sociālie dienesti piešķir saskaņā ar Rīgas domes 17.02.2004. gada saistošajiem noteikumiem
nr. 56 “Par dzīvokļa pabalstu Rīgas iedzīvotājiem” un Rīgas domes 03.07.2007. gada saistošiem
noteikumiem nr. 84 “Noteikumi par Rīgas pilsētas pašvaldības sociālajiem pabalstiem”, saņēmēji pamatā
ir personas, kuras saņem vecuma vai invaliditātes pensijas. 2008. gadā nav vērojamas īpašas testēto
pabalstu saņēmēju skaita pārmaiņas (skat. 13. att.).

25 020

25 718

8676

8892

10 689 10 191

13. attēls. Testēto pabalstu saņēmēju skaits
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Analizējot testēto pabalstu saņēmēju skaitu pēc vidējiem ienākumiem, pirms sociālo pabalstu
pieprasīšanas redzams, ka pensionāru/invalīdu ienākumi lielākoties dominē virs trūcīgas personas
ienākumu līmeņa, savukārt ģimeņu ar bērniem ienākumi ir trūcīgas personas ienākumu līmenī. 2008.
gadā trūcīgas personas ir 25% no visiem sociālo pabalstu saņēmējiem (skat. 14. att.).

14. attēls. Testēto pabalstu saņēmēju skaits sadalījumā pa ienākumu līmeņiem

Analizējot testēto pabalstu vidējo lielumu, redzams, ka atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem/
invalīdiem izmaksāts vislielākais pabalsta lielums vienai personai, savukārt ģimenēm vislielākais pabalsta
lielums piešķirts ģimenēm ar bērniem. Vidējais pabalsta lielums ģimenēm ar bērniem palielinājies
sakarā ar grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kas paredz neņemt vērā
vairākus valsts sociālos pabalstus pie personas ienākumiem, savukārt pensionāru/invalīdu ģimenēm
sociālo pabalstu apmērs palielinājās sakarā ar GMI līmeņa pārmaiņām 2008. gada 1. janvārī (skat. 15. un
16. att.).

15. attēls. Vidējais testēto pabalstu lielums 2008. gadā, Ls
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16. attēls. Vidējais testēto pabalstu lielums 2007. gadā, Ls

Analizējot sociālo pabalstu pieprasītāju vidējos ienākumus, redzams, ka vidējie mēneša ienākumi
visvairāk ir palielinājušies pensionāriem/invalīdiem sakarā ar pensiju indeksāciju aprīlī, jūnijā un oktobrī.
Ģimenēm ar bērniem vērojams viszemākais ienākumu palielinājums, vidēji tikai par 2% (skat. 17. att.).

17. attēls. Vidējie ienākumi personai mēnesī pirms testēto pabalstu pieprasīšanas, Ls
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GMI pabalsts, dzīvokļa pabalsts un pabalsts veselības aprūpei ir pieprasītākie sociālo pabalstu veidi.
2008. gadā kopumā šiem sociālajiem pabalstiem izlietoti Ls 8 777 240, kas ir 60% no visiem piešķirtajiem
budžeta līdzekļiem programmai “Palīdzība Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” (skat. 18. att.).

18. attēls. GMI pabalstam, dzīvokļa pabalstam un pabalstam veselības aprūpei piešķirtie līdzekļi 2008. gadā

Dzīvokļa pabalstu un pabalstu veselības aprūpei 2008. gadā, tāpat kā 2007. gadā, pārsvarā saņēma
pensionāri un invalīdi, savukārt GMI pabalstu pārsvarā saņem ģimenes ar bērniem (skat. 19. att.).

19. attēls. GMI pabalsta, dzīvokļa pabalsta un pabalsta veselības aprūpei saņēmēju skaits 2008. gadā
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Analizējot vidējo pabalsta lielumu gadā, vislielāko GMI un dzīvokļa pabalstu saņēmušas ģimenes ar
bērniem, savukārt veselības aprūpes pabalstus – pensionāru un invalīdu ģimenes. 2008. gadā pieauga
gāzes (dabasgāzes) un elektrības tarifi. Gāzes (dabasgāzes) tarifi privātpersonām 2008. gadā, kuras
izmanto gāzi pārsvarā ēdiena gatavošanai, ir pieauguši par 32,5%, bet mājsaimniecībām, kuras izmanto
gāzi apkurei, par 68,1%. Elektroenerģijas tarifi 2008. gadā privātpersonām ir pieauguši par 39%, līdz ar
to palielinājās arī dzīvokļa pabalstam izmaksāto līdzekļu apjoms (skat. 20. att.).

Ģimenes ar bērniem

Atsevišķi dzīvojoši
pensionāri un invalīdi

Pensionāru un invalīdu
ģimenes

Darbspējīgas personas

20. attēls. Vidējais GMI pabalsta, dzīvokļa un veselības aprūpes pabalsta lielums ģimenei, Ls

No visiem darbspējīgajiem sociālās palīdzības saņēmējiem ¼ daļa ir nestrādājošas personas. Bet,
ja salīdzina darbspējīgo nestrādājošo sociālās palīdzības saņēmēju skaitu (2520) ar visiem sociālās
palīdzības saņēmējiem (57 940), tad tas ir tikai 4%. Tas nozīmē, ka ¾ darbspējīgo sociālās palīdzības
saņēmēju ir nodarbinātas personas ar zemiem ienākumiem (skat. 21. att.).

* % no visiem 57 940 sociālās palīdzības saņēmējiem
**% no darbspējīga 10 191 testēto pabalstu saņēmēja
21. attēls. Darbspējīgie testēto pabalstu saņēmēji
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Netestētie pabalsti
Rīgas pašvaldībā tiek izmaksāti arī citi pabalsti, kurus piešķirot netiek vērtēti pabalstu pieprasītāja
ienākumi un kuri personai pienākas konkrētās dzīves situācijās.
2008. gadā salīdzinājumā ar 2007. gada izpildi par 4% audzis pabalsta saņēmēju skaits
jaundzimušajiem rīdziniekiem (skat. 6. tabulu).
6. tabula. Pārskats par Rīgas domes budžeta līdzekļu izlietojumu programmai
“Pabalsts jaundzimušajiem rīdziniekiem” 2007. gadā un 2008. gadā
Pabalsts jaundzimušajiem
rīdziniekiem

2007

2008

8311

8604

831 100

860 400

Personu skaits
Izmaksātā summa, Ls

2008. gadā salīdzinājumā ar 2007. gada izpildi aizgādņa pabalsta saņēmēju skaits audzis par 8%.
Aizbildņu skaits, kuri saņem pabalstu par divu un vairāk bērnu audzināšanu un aprūpi, 2008. gadā
audzis par 6% (skat. 7. tabulu).
7. tabula. Pārskats par Rīgas domes budžeta līdzekļu izlietojumu programmai “Pabalsti aizgādņiem
un aizbildņiem” 2007. gadā un 2008. gadā
2007

2008

635 (672)

684 (724)

126 145.97

130 471.87

2007

2008

Aizbildņu skaits
(aizbildnībā esošo bērnu skaits)

142 (178)

151 (190)

Izmaksātā summa, Ls

71 466.57

80 090.00

Pabalsti aizgādnim
Aizgādņu skaits
(aizgādībā esošo personu skaits)
Izmaksātā summa, Ls
Pabalsti aizbildnim par divu un vairāku
bērnu aprūpi un audzināšanu

2008. gadā atlīdzību audžuģimenei par audžuģimenes pienākumu pildīšanu saņēma astoņas
ģimenes – par vienu ģimeni vairāk nekā 2007. gadā (skat. 8. tabulu).
8. tabula. Pārskats par Rīgas domes budžeta līdzekļu izlietojumu programmai
“Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu” 2007. gadā un 2008. gadā
Ģimeņu skaits
Atlīdzība audžuģimenēm

Ls

2007

2008

2007

2008

7

8

11 121.61

14 198.28

Pēc programmas “Palīdzība Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” tiek piešķirti arī netestētie pabalsti –
apbedīšanas pabalsts, pabalsts stihiskas nelaimes gadījumā, pabalsts jubilejā simts un vairāk gadu
sasniegušām personām, pabalsts politiski represētām personām, pabalsti pilngadīgiem bāreņiem un
pabalsti audžuģimenēm (audžuvecākiem mīkstā inventāra iegādei un bērna uzturam audžuģimenē).
2008. gadā ievērojami audzis apbedīšanas pabalsta saņēmušo personu skaits – pieaugums
attiecībā pret 2007. gadu ir 74%. Pabalstu stihiskas nelaimes gadījumā 2008. gadā saņēmušas par 73%
26

personu mazāk, pabalstu jubilejā simtgadniekiem par 96% vairāk, pabalsta saņēmēju skaits bāreņiem
patstāvīgas dzīves uzsākšanai palielinājies par 25%, savukārt pabalstu saņēmēju skaits audžuģimenēm
audzis par 17% (skat. 9. tabulu).
9. tabula. Pārskats par Rīgas domes budžeta līdzekļu izlietojumu netestētiem pabalstiem
programmai “Palīdzība pilsētas iedzīvotājiem” 2007. gadā un 2008. gadā
Personu skaits

Ls

t. sk.

2007

2008

2007

2008

Apbedīšanas pabalsti

748

1298

116 846.70

217 335.94

Pabalsti stihiskas nelaimes
gadījumā

660

177

28 356.00

13 076.43

Pabalsts jubilejā
simtgadniekiem

28

55

2800.00

5500.00

Pabalsti politiski represētām
personām

4305

4057

194 180.00

203 760.00

Pabalsti bāreņiem dzīves
uzsākšanai

407

509

177 517.29

339 443.22

Pabalsti audžuģimenēm

87

102

80 820.89

126 655.13

Kopsavilkums
1. Vislielākais piešķirto finanšu līdzekļu pieaugums ir dzīvokļa pabalstam, kas saistīts ar straujo tarifu
cenu kāpumu un GMI apmēra palielinājumu, kā arī iedzīvotāju aktivitāti, slēdzot jaunus īres līgumus,
un pārmaiņām Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā.
2. 2008. gadā salīdzinājumā ar 2007. gadu tikai dzīvokļa pabalstam vērojamas personu skaita īpatsvara
pārmaiņas. 2007. gadā dzīvokļa pabalstu saņēma 41% personu no kopējā sociālo pabalstu saņēmēju
skaita, savukārt 2008. gadā jau 62% no kopējā sociālo pabalstu saņēmēju skaita.
3. Arī 2008. gadā turpinās iepriekšējos gados novērotā tendence, ka galvenā sociālo pabalstu saņēmēju
grupa ir pensionāri/invalīdi. No visiem testēto pabalstu saņēmējiem 57% pabalstus saņēma pensionāri/
invalīdi, savukārt no visiem dzīvokļa pabalsta saņēmējiem 64% ir pensionāri/invalīdi.
4. Analizējot testēto pabalstu saņēmēju skaitu pēc vidējiem ienākumiem pirms sociālo pabalstu
pieprasīšanas, redzams, ka pensionāru/invalīdu ienākumi lielākoties dominē virs trūcīgas personas
ienākumu līmeņa, savukārt ģimeņu ar bērniem ienākumi ir trūcīgas personas ienākumu līmenī.
2008. gadā trūcīgas personas ir 25% no visiem sociālo pabalstu saņēmējiem.
5. Pensionāri/invalīdi (35%) galvenokārt vērsušies pēc dzīvokļa pabalsta un pabalsta veselības aprūpei,
savukārt ģimenes ar bērniem (36%) pēc GMI un dzīvokļa pabalsta, kas norāda, ka ģimenēm ar bērniem
ir ievērojami zemāki iztikas līdzekļi nekā pensionāriem/invalīdiem.
6. 56% no visiem sociālo pabalstu saņēmējiem ir ilgstošie klienti, no kuriem 63% ir pensionāri/invalīdi,
bet 20% ģimenes ar bērniem.
7. 21% no visiem sociālo pabalstu saņēmējiem ir jaunie klienti, kas liecina par lielu iedzīvotāju
informētību.
8. 2008. gadā visās netestēto pabalstu grupās salīdzinājumā ar 2007. gadu personu skaits ir audzis.
Jaundzimušo rīdzinieku aprūpei izmaksātu pabalstu skaits audzis par 4%, aizgādņu skaits par 8%,
aizbildņu skaits audzis par 6%, audžuģimeņu skaits audzis par 17%, pilngadīgo bāreņu skaits par 25%,
apbedīšanas pabalsti par 74%, simtgadniekiem izmaksāto pabalstu skaita pieaugums ir 96%.
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SOCIĀLIE PAKALPOJUMI ĢIMENĒM UN BĒRNIEM
Sociālais darbs Rīgas priekšpilsētu rajonu sociālo dienestu atbalsta nodaļās
ģimenēm ar bērniem
Sociālo dienestu atbalsta nodaļās ģimenēm ar bērniem 2008. gadā strādāja 69 darbinieki, no viņiem
sociālo darbu ar gadījumiem veica 60 darbinieku.
2008. gadā atbalsta nodaļas sadarbojās ar 3063 ģimenēm, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu
ir par 773 vairāk. Atbalsta nodaļu uzskaitē esošo ģimeņu skaits ir audzis. Pirmo gadu atbalsta nodaļās
bija aizpildīti visi amati, kā arī vairs nav biežas kadru mainības, līdz ar to sociālais darbs šajās nodaļās
noris daudz veiksmīgāk un ir nodrošināts plašākam lokam klientu. Vidēji uz katru sociālo darbinieku,
kurš risina attiecīgos gadījumus, 2008. gadā bija 51 ģimene, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir par
četrām ģimenēm vairāk.
10. tabula. Atbalsta nodaļu uzskaitē esošo ģimeņu skaits 2006. – 2008. gadā
Gads

Atbalsta nodaļu uzskaitē esošo ģimeņu skaits

2006

2295

2007

2289

2008

3063

Atbalsta nodaļu kopējais klientu skaits 2008. gadā bija 10 846 cilvēki, kas ir par 3863 cilvēkiem vairāk
nekā 2007. gadā.
11. tabula. Atbalsta nodaļu klientu skaits 2006. – 2008. gadā
Gads

Kopējais ģimenes locekļu
skaits

Pilngadīgie ģimenes
locekļi

Bērnu skaits ģimenē

2006

7433

3578

3856

2007

6983

3385

3598

2008

10 846

6229

4617

Atbalsta nodaļās pēc palīdzības var vērsties ne tikai maznodrošinātās ģimenes, bet arī jebkura
ģimene ar bērniem. Brīvprātīgajiem klientiem (klients, kurš pats ir vērsies nodaļā, ir motivēts uzlabot savu
sociālo situāciju un ir gatavs sadarboties ar sociālo darbinieku līdz problēmas atrisinājumam) bieži vien
pietiek ar dažām konsultācijām, lai uzlabotu savu sociālo situāciju. Obligāto klientu (klients, par kuru ir
informējusi kāda institūcija vai persona un kurš nav brīvprātīgi izvēlējies sociālā darbinieka pakalpojumus)
ģimenēm, kuras nonāk atbalsta nodaļu redzeslokā, pārsvarā ir smagas komplicētas problēmas, kuru
risināšanai nepieciešams ilgstošāks laiks un vairāku institūciju savstarpēja sadarbība. Visbiežākās
sociālās problēmas, kas 2008. gadā tika reģistrētas pilngadīgajiem klientiem atbalsta nodaļās, bija
saskarsmes problēmas, prasmju, sociālo iemaņu trūkums un atkarības problēmas. Savukārt bērniem
visbiežāk tika konstatēta vardarbība, attiecību konflikti un mājokļa jautājumi. Obligātais klients atšķirībā
no brīvprātīgā ir jāmotivē līdzdarboties savas problēmas risināšanā, jo risinājums, kas nav panākts
ar paša klienta līdzdalību, ir īslaicīgs un nerada klientā pārliecību par savām spējām tikt galā ar viņa
problēmām.
No 3063 ģimenēm, kuras 2008. gadā bija atbalsta nodaļu klienti, 1470 gadījumos tika reģistrētas
klienta lietas. No šīm ģimenēm 1137 tika reģistrētas kā brīvprātīgie klienti un 576 kā obligātie klienti, kā
arī 323 pilnas ģimenes un 879 nepilnas ģimenes.
2008. gadā atbalsta nodaļu sociālie darbinieki sniedza 10 056 konsultācijas gan nodaļās, gan klientu
dzīvesvietās. Ģimenei iespējams saņemt konsultācijas atbalsta nodaļā, arī nereģistrējot to kā atbalsta
nodaļas klientu, ja pēc konsultācijas saņemšanas ģimene pati spēj risināt savas sociālās problēmas.
Nozīmīgi ir apsekojumi klientu dzīvesvietā, it īpaši obligātajiem klientiem. Bieži vien, runājot ar
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klientu viņa dzīvesvietā, iespējams veicināt viņa uzticēšanos un vēlmi sadarboties ar sociālo darbinieku.
Turklāt tā ir iespēja sociālajam darbiniekam izvērtēt klienta sadzīves prasmes un iemaņas, vides
apstākļus, kas dažkārt būtiski ietekmē ģimenes sociālo problēmu risināšanas gaitu. 2008. gadā
dzīvesvietā tika apsekotas 4024 ģimenes.
2008. gadā atbalsta nodaļu sociālie darbinieki sociālo gadījumu risināšanai ar dažādiem
profesionāļiem klātienē ir tikušies 692 reizes, kas ir par 246 reizēm vairāk nekā 2007. gadā. 2008. gadā
atbalsta nodaļu sociālie darbinieki Bāriņtiesas sēdēs ir piedalījušies 335 reizes.

Atbalsta nodaļu organizētie sociālie pakalpojumi un aktivitātes
Lai klientu ģimenēm tiktu piedāvāts pēc iespējas pilnīgāks un vajadzībām atbilstīgāks pakalpojumu
klāsts, sociālie darbinieki izmanto dažādus pieejamos resursus. Tiek izmantoti gan valsts, gan pašvaldību
apmaksātie pakalpojumi, gan izmantoti arī sociālo dienestu esošie resursi, kā arī iespēju robežās klienti
paši apmaksā piedāvātos pakalpojumus.
2008. gadā atbalsta nodaļu sociālie darbinieki sociālā pakalpojuma saņemšanai nosūtījuši 1654
ģimenes un viņu locekļus. Sociālie pakalpojumi ir instruments, ar kura palīdzību var panākt ģimenes
sociālās pastāvēšanas uzlabošanos un stabilizēšanos. 12. tabulā var redzēt, kā tiek izmantoti valsts un
pašvaldību līdzekļi sociālo pakalpojumu nodrošināšanai ģimenēm ar bērniem.
12. tabula. Nosūtījumi uz sociālajiem pakalpojumiem (ģimeņu vai personu skaits)
2006. – 2008. gadā
Gads

Pašvaldības apmaksātie
pakalpojumi

Valsts līdzekļi,
programmas

Sociālā dienesta
resursi

Klientu līdzekļi

Kopā

2006

1706

167

64

67

2004

2007

1205

132

308

10

1655

2008

1654

105

9

11

1654

Atbalsta nodaļu sociālie darbinieki rīko akcijas, vada atbalsta un pašpalīdzības grupas, izstrādā
dažādus projektus, piedalās kvalifikācijas celšanas kursos un semināros, kā arī citu institūciju
organizētajos pasākumos un aktivitātēs.
2008. gadā atbalsta nodaļu sociālie darbinieki ir iesaistījušies divos projektos. Vidzemes priekš
pilsētas sociālā dienesta atbalsta nodaļas darbinieki projektā – “Sadarbība ar SOS bērnu ciematu
“Ģimeņu stiprināšana un atbalsts Vidzemes priekšpilsētā un Centra rajonā”” un Zemgales priekšpilsētas
sociālā dienesta atbalsta nodaļas darbinieki projektā – “Intervence un novērtēšana darbā ar pamestiem
un vardarbībā cietušiem bērniem”.
2008. gadā atbalsta nodaļu darbinieki ir vadījuši 11 atbalsta grupas un vienu pašpalīdzības grupu
sociālo dienestu klientiem.
2008. gadā, izvērtējot sociālos gadījumus, atbalsta nodaļu sociālie darbinieki saskārās ar problēmu –
vairāku vajadzīgo sociālo pakalpojumu trūkumu. Būtu nepieciešams ieviest un attīstīt krīzes centra un
īslaicīgās aprūpes pakalpojumus tēviem ar bērniem – šobrīd šāds pakalpojums ir pieejams tikai mātēm
ar bērniem vai tikai bērniem. Trūkst rehabilitācijas programmu bērniem ar uzvedības problēmām, kā arī
krīzes centru, kas būtu paredzēti sievietēm – vardarbības upuriem.
Atbalsta nodaļu sociālie darbinieki 2008. gadā regulāri ir piedalījušies dažādās mācībās, semināros
un konferencēs, savai tālākai izglītībai kopumā veltot 2436,5 stundas, kas ir par 528,5 vairāk nekā
2007. gadā.
Atbalsta nodaļu sociālie darbinieki veic arī izglītojošo darbu, uzņemot savās nodaļās sociālā darba
mācību studentus. 2008. gadā atbalsta nodaļās ar sociālo darbu iepazinušies 102 studenti, praksi
atbalsta nodaļās veikuši 30 studentu.
Atbalsta nodaļu sociālie darbinieki katru gadu turpina piedalīties regulārās supervīzijās, 2008. gadā
notikušas gan grupu, gan individuālās supervīzijas – kopumā 78 (257 stundas). Sociālie darbinieki
piedalījušies arī 98 kovīzijās.
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Atbalsta/dienas centri bērniem

Atbalsta centrs bērniem un ģimenēm“Sirdsgaisma”

Atbalsta un dienas centri bērniem ir Rīgas priekšpilsētu/rajonu sociālo dienestu struktūrvienības,
kas sociālā dienesta klientu bērniem un bērniem no sociālā riska ģimenēm dienas laikā nodrošina
iespējas attīstīt viņu spējas, izglītoties un saturīgi pavadīt brīvo laiku. Atbalsta un dienas centri
bērniem ir nozīmīgs resurss sociālo dienestu atbalsta nodaļām ģimenēm ar bērniem sociālo problēmu
risināšanā.
Atbalsta un dienas centros bērniem sniegtie pakalpojumi:
 individuālās sociālā darbinieka un psihologa konsultācijas bērniem un viņu ģimenēm;
 atbalsta un izglītojošās grupas bērniem;
 nodarbības sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanai;
 saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas;
 kultūrizglītojoši pasākumi u.c.
2008. gadā dienas un atbalsta centru pakalpojumus varēja saņemt: Kurzemes rajonā – dienas centrā
jauniešiem “Skudrupūznis”, Latgales priekšpilsētā – atbalsta centrā bērniem “Čiekurs” un atbalsta centrā
bērniem un pieaugušajiem “Kamene”, Ziemeļu rajonā – atbalsta centrā “Vecmīlgrāvis” un Vidzemes
priekšpilsētā – atbalsta centrā “Tīnis”.
Kopumā pakalpojumus saņēma 608 bērni, kas salīdzinājumā ar 2007. gadu ir par 115 bērniem
vairāk. Arvien vairāk šie centri bērniem tiek izmantoti kā resurss dažādu sociālo problēmu risināšanai
un prasmju attīstīšanai Rīgas pašvaldības bērniem.

Mobilā brigāde
Mobilā brigāde izveidota 2003. gada aprīlī. Brigādes mērķis ir apzināt tos bērnus, kuri vēlu vakarā
vieni paši atrodas ārpus mājām, klaiņo un riskē nokļūt nepatīkamās vai dzīvībai bīstamās situācijās,
arī izzināt viņu problēmas un palīdzēt rast risinājumus; sniegt šādiem bērniem sociālu un informatīvu
atbalstu, risinot viņu problēmas un veicinot integrāciju sabiedrībā. Rīgas mobilajā brigādē 2008. gadā
strādāja četri sociālie darbinieki.
Mobilajai brigādei ir trīs darbības virzieni:
 ģimeņu ar bērniem apsekošana (vakara stundās līdz plkst. 22.00) pēc atbalsta nodaļu, Rīgas
Bāriņtiesas, Atkarību profilakses centra, skolu sociālo pedagogu, Bērnu slimnīcas, Pašvaldības
policijas pieprasījuma;
 reidi jebkurā diennakts laikā, sadarbībā ar Pašvaldības policiju apmeklējot interneta kafejnīcas,
jauniešu pulcēšanās vietas, ģimenes;
 ielu sociālais darbs – preventīvais darbs jauniešu pulcēšanās vietās. Ielu sociālais darbs tiek
veikts atsevišķi vai sadarbībā ar sabiedriskajām organizācijām un dienas aprūpes centriem
bērniem.
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Mobilās brigādes redzeslokā ir visa Rīgas teritorija.
2008. gadā kopumā ir veikti 604 apsekojumi, kas ir par 234 vairāk nekā 2007. gadā. 262 apsekojumi
veikti pēc atbalsta nodaļu pirmreizēja pieprasījuma, atkārtoti ģimenēs veikts 41 apsekojums.
Mobilās brigādes sociālie darbinieki 2008. gadā 301 apsekojumu veikuši pēc sadarbības institūciju
pieprasījuma, kas ir par 156 apsekojumiem vairāk nekā 2007. gadā. 2008. gadā mobilajai brigādei
visaktīvākā sadarbība bijusi ar Rīgas Atkarības profilakses centra darbiniekiem un Rīgas Bāriņtiesas
speciālistiem.
2008. gadā mobilā brigāde kopumā ir veikusi 77 apgaitas pa Rīgas pilsētu, tai skaitā 61 tā veikusi
sadarbībā ar Pašvaldības policiju, deviņos gadījumos veikts ielu sociālais darbs jauniešu pulcēšanās
vietās.
Mobilās brigādes sociālie darbinieki 2008. gadā profilaktiskas pārrunas risinājuši ar 162 bērniem un
530 bērnu vecākiem un citiem ģimenes locekļiem. 19 reižu sociālie darbinieki ir tikušies starpprofesionāļu
sanāksmēs, kā arī piedalījušies sešās supervīzijās.
Mobilās brigādes novērojumi:
 aizbildnībā esošie vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādēs ievietotie
pusaudži (16-18 gadu veci) bieži mitinās pie draugiem, bet ne pie aizbildņiem vai iestādēs;
 bērni, kuru vecākiem atņemtas aprūpes tiesības, bieži mitinās pie saviem vecākiem;
 mobilās brigādes redzeslokā ir nonākuši bērni, kuri neapmeklē skolu.

Dienas aprūpes centri bērniem
2008. gadā pakalpojumu nodrošināja atbalsta centri bērniem un ģimenēm “Roku rokā” un
“Sirdsgaisma”, konsultatīvais dienas centrs “Torņakalns”, dienas aprūpes centrs “Patvērums” un no
2008. gada 1. marta dienas centrs “Sv. Nikolajs”.
Dienas aprūpes centru bērniem un viņu ģimenēm sniegtie pakalpojumi 2008. gadā:
 sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija;
 dažādu speciālistu (sociālā darbinieka, psihologa, klīniskā psihologa, psihoterapeita, sociālā
pedagoga, pedagoga u.c.) individuālās un grupu konsultācijas;
 saturīga brīvā laika aktivitātes, interešu nodarbības;
 integrācija un reintegrācija skolu sistēmā;
 sociālās uzvedības korekcijas programma bērniem ar uzvedības traucējumiem;
 atbalsta grupas, pašpalīdzības grupas vecākiem.
2008. gadā pakalpojumus saņēma 222 bērni, kas ir par 125 bērniem mazāk nekā 2007. gadā. Iemesls
klientu skaita samazinājumam ir skaidrojams ar iespēju pakalpojumu saņemt ilgstošā laika periodā. Ik
gadu, izvērtējot individuāli klienta vajadzības, secināms, ka bērnam ir nepieciešams turpināt saņemt
dienas aprūpes centra pakalpojumu.
Rīgas pašvaldības budžetā šim mērķim tika piešķirti Ls 216 963.

Dienas centrs “Sv. Nikolajs”

Atbalsta centrs bērniem un ģimenēm “Roku rokā”
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Krīzes centru pakalpojumi
2008. gadā krīzes centra pakalpojumu nodrošināja viena Rīgas pašvaldības institūcija – RBSRAC
“Marsa gatve” struktūrvienība “Krīzes centrs ielas bērniem” un divas līgumorganizācijas – biedrības
“Latvijas Samariešu apvienība” krīzes centrs bērniem un sievietēm “Māras centrs”, nodibinājuma “Sociālo
pakalpojumu aģentūra” ģimenes krīzes centrs “Mīlgrāvis”.
Galvenais iemesls bērnu ievietošanai krīzes centros ir vardarbība, konflikts ģimenē, klaiņošana,
vecāku slimības, nepiemēroti sadzīves apstākļi dzīvesvietā u.c. Sievietes ar bērniem un sievietes krīzes
centrā pēc palīdzības lielākoties vēršas, ja ir vardarbība ģimenē un nav pastāvīgas dzīvesvietas.
2008. gadā pakalpojumu saņēma 300 klientu, kas salīdzinājumā ar 2007. gadu ir par 35 klientiem
mazāk.
13. tabula. Krīzes centru klientu skaits 2006.–2008. gadā
Skaits
2006

2007

2008

Pakalpojumu saņēmēju skaits kopā

280

335

300

t.sk. bērni

239

253

256

t.sk. sievietes

96

27

44

Konsultatīvo krīzes centru pakalpojumi
2008. gadā profesionālu psihosociālo palīdzību, nodrošinot dažādu speciālistu klātienes konsultācijas,
atbalstu un informāciju cilvēkiem, kuri nonākuši krīzes situācijā, sniedza trīs līgumorganizācijas –
biedrība “Skalbes”, biedrība “Krīzes grūtniecības centrs” un nodibinājums “Centrs Dardedze”, paredzot
Ls 151 961 no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta.
2008. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem pakalpojumu saņēmēju skaits ir ievērojami
audzis, kas pamatojams ar pakalpojuma sniedzēju institūciju skaita palielināšanos un radīto iespēju
Rīgas iedzīvotājiem saņemt bezmaksas speciālistu konsultācijas krīzes situācijā.
14. tabula. Konsultatīvo krīzes centru sniegtais pakalpojums 2006.–2008. gadā
Pakalpojumu veids

Skaits
2006

2007

2008

Konsultāciju skaits pa telefonu krīzes situācijā

1870

1605

2765

Informatīvo zvanu skaits

1850

2067

1121

Klientu skaits klātienē

1040

1138

1711

Klātienē sniegto konsultāciju skaits

1795

1942

4788

aizbildņu mācību pakalpojums
Aizbildņu mācību pakalpojumu Rīgā sniedz nodibinājuma “Sociālās palīdzības aģentūra” Ģimenes
krīzes centrs. 2008. gadā mācījās 97 aizbildņi, kas salīdzinājumā ar 2007. gadu ir par 32 mazāk.
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Bērnu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas
2008. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošināja pakalpojumus bērnu ilgstošās sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas institūcijās 738 bērniem, no tiem 401 bērnam pakalpojums tika nodrošināts
sešos Rīgas pilsētas pašvaldības bērnunamos un 337 bērniem trīspadsmit līgumorganizācijās, kurām
bija noslēgts līgums ar Rīgas domes Labklājības departamentu. Rīgas pilsētas pašvaldības budžetā šim
mērķim tika piešķirti Ls 3 953 048.
Pēc uzskaites, 2009. gada 1. janvārī bērnunamos uzturējās 546 bērni, no tiem 290 Rīgas pilsētas
pašvaldības bērnunamos, un 256 bērnunamos – līgumorganizācijās.
No iepriekš minētajiem 546 bērniem, kuri uzturējās bērnunamos, 58 bērni bija divus līdz četrus
gadus veci, 29 bērni – piecus līdz sešus gadus veci, 260 bērnu – septiņus līdz 15 gadu veci, 139 bērni –
16-17 gadu veci un 60 jauniešu 18 gadu veci un vecāki.
Bērni, kuri uzturējās bērnunamos, bija 49 bāreņi, 173 bērnu vecākiem ir atņemtas aprūpes tiesības,
299 bērnu vecākiem ir atņemtas aizgādnības tiesības, trīs pamestie bērni, vienam bērnam ir slikti sociālie
apstākļi, 10 bērniem – citi iemesli.
Jau daudzus gadus bērnunamos lielākoties nonāk nevis bāreņi, bet gan bērni, kuriem vecāki
nenodrošina nepieciešamo aprūpi – atstāj novārtā, pārmērīgi lieto atkarības vielas (visbiežāk – alkoholu),
izturas vardarbīgi, ir ar antisociālu uzvedību.
Bērnu garīgās attīstības rādītāji bērnunamos 2009. gada 1. janvārī liecina, ka no 546 bērniem, kuri
uzturējās Rīgas pilsētas pašvaldības un līgumorganizāciju institūcijās, 283 bija garīgi veseli, 97 bija ar
garīgo atpalicību (oligofrēniju), 25 – ar mācīšanās iemaņu traucējumiem (aizturi), 24 – ar psihiskajām
slimībām un 44 bērniem bija citas indikācijas.
Pusaudžu vecumā bērnunamos ievietotie bērni bieži vien ir jau pārņēmuši nelabvēlīgās sociālās
vides uzvedības normas – deviantu vai delikventu uzvedību, kaitīgus ieradumus (smēķēšanu, alkohola
lietošanu u.tml.). Daudzi faktiski jau ir dzīvojuši no vecākiem neatkarīgu un patstāvīgu dzīvi, uzvedas
neatbilstoši savam vecumam. Darbā ar šādiem bērniem institūciju darbiniekiem ir nepieciešamas
specifiskas profesionālās zināšanas, lai palīdzētu pusaudzim mainīt viņa dzīvesveidu, uzvedības normas,
iemācītu respektēt sabiedrībā vispārpieņemtās normas, motivētu iegūt izglītību utt.
Jau otro gadu, lai sniegtu profesionālu palīdzību pusaudžiem ar uzvedības problēmām, darbojas
“Ilgtermiņa korekcijas programma pusaudžiem ar uzvedības traucējumiem”, kuru sniedz sabiedrība ar
ierobežotu atbildību “Bērnu oāze” Lauderu pagastā, Ludzas rajonā. Pēc šīs programmas, kuras galvenais
uzdevums ir nodrošināt kompleksu atbalstu mērķgrupas pusaudžiem, veicot psihosociālās korekcijas,
sociālās vides organizēšanas/sociālās mācības, pedagoģiskās korekcijas programmas un nodrošinot
medicīnisko aprūpi, 2007. gadā profesionālu palīdzību saņēma seši Rīgas pašvaldības bāreņi un bez
vecāku gādības palikušie bērni, bet 2008. gadā viņu skaits tika palielināts līdz 10 bērniem. Pēc šīs
ilgtermiņa programmas 2008. gadā bērnunamā Rīgā atgriezies viens jaunietis.
15. tabula. Bērni ar veselības traucējumiem bērnunamos
Ar fiziskās attīstības traucējumiem

18

Bērni ar redzes traucējumiem

97

Bērni ar dzirdes traucējumiem

4

Ar valodas attīstības traucējumiem

47

Ar citiem somatiska rakstura traucējumiem

6

Viens no bērnunama uzdevumiem ir strādāt ar bērnu un viņa bioloģisko ģimeni, lai normalizētu
attiecības starp bērnu un vecākiem un motivētu risināt esošās problēmas. Arī tajos gadījumos, kad bērns
jau ilgāku laiku atrodas bērnunamā un saikne ar ģimeni ir stipri novājināta, ar bērnunamu un sociālo
dienestu atbalsta nodaļu ģimenēm ar bērniem darbinieku rūpīgu darbu bērnus izdodas atdot atpakaļ
ģimenē. Un ģimene tiek novērota arī pēc tam. Apmēram 11% gadījumu bērnunamu atstāšanas iemesls
ir bērna atgriešanās ģimenē. 2008. gadā bērnunamus atstāja 193 bērni, 21 no viņiem ir atgriezies pie
vecākiem, 21 – adoptēts, 24 – nodoti aizbildnībā, 19 – nodoti audžuģimenē, 77 – uzsākuši patstāvīgi
dzīvi, 30 – pārvietoti uz citu iestādi un vienam bērnam ir cits iemesls.
33

sociālie pakalpojumi bērniem ar invaliditāti
Sociālo dienestu atbalsta nodaļās ģimenēm ar bērniem ir speciālisti, kuri strādā ar ģimenēm, kurās
ir bērns ar invaliditāti. Saskaņā ar SOPA datiem 2008. gadā atbalsta nodaļu uzskaitē bija 848 ģimenes,
kurās aug bērns ar invaliditāti. Speciālisti šīm ģimenēm sniedz šādus pakalpojumus:
 konsultācijas
 psiholoģisku atbalstu
 informē par iespējām saņemt sociālos pakalpojumus un palīdzību
 izvērtē ģimenes vajadzības
 organizē ģimenei nepieciešamo sociālo pakalpojumu saņemšanu, nosūtot uz organizācijām, ar
kurām ir noslēgti sadarbības līgumi.
2008. gadā kopumā 231 Rīgas pilsētas pašvaldības bērns ir saņēmis pakalpojumus septiņās
organizācijās, ar kurām RD LD ir noslēdzis sadarbības līgumus.
65 bērni ar invaliditāti ir saņēmuši sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 4 DC:
 SIA “Medicīniskās aprūpes centra “Valeo”” DAC tiek nodrošināta sociālā aprūpe un sociāli
medicīniskā rehabilitācija pirmsskolas vecuma bērniem ar invaliditāti – ar garīgās un
fiziskās attīstības traucējumiem. DAC ir iespēja saņemt pedagoga defektologa un psihologa
pakalpojumus, piedalīties ārstnieciskās vingrošanas un ūdens procedūrās. 2008. gadā
pakalpojumu saņēma 18 bērnu.
 Rehabilitācijas centra “Mēs esam līdzās” dienas aprūpes centrā 2008. gadā pakalpojumu saņēma
34 bērni. Centrā tiek nodrošināta bērna vecuma un veselības stāvoklim atbilstīga aprūpe,
asistēšana pašaprūpes un citās ikdienas darbībās. Ir iespēja piedalīties mūzikas terapijas,
keramikas, ergoterapijas, datormācības nodarbībās.
 Biedrības “Rīgas pilsētas rūpju bērns” atbalsta centrā “Asniņš” sniedz sociālo aprūpi un sociālo
rehabilitāciju pirmsskolas vecuma bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Tiek organizētas
nodarbības pašaprūpes iemaņu apguvei, intelektuālās un fiziskās attīstības veicināšanai.
Bērniem ir iespēja saņemt logopēda un fizioterapeita konsultācijas. 2008. gadā atbalsta centrā
pakalpojumus saņēma11 bērnu.
 BSAC “Pļavnieki” DAC pirmsskolas vecuma bērniem ar invaliditāti 2008. gadā pakalpojumus
saņēma divi bērni. DAC tiek sniegti logopēda, defektologa, fizioterapeita, ergoterapeita, ārsta
rehabilitologa pakalpojumi. Bērni atbilstīgi savam vecumam un spējām tiek iesaistīti BSAC “Pļav
nieki” organizētajos tradīciju un tematiskajos pasākumos, veicinot viņu integrāciju sabiedrībā.
 Biedrība “Latvijas Portidžas mācībsistēmas asociācija” nodrošina agrīnās korekcijas programmu –
agrīnās izglītošanas un audzināšanas sistēmu bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm.
Pakalpojums tiek sniegts bērniem no dzimšanas līdz sešu septiņu gadu vecumam vai līdz brīdim,
kad bērns sāk apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi, skolu vai kad agrīnā korekcija vairs nav
nepieciešama. Portidžas agrīnās korekcijas programma ir paredzēta bērniem ar garīgās un
fiziskās attīstības traucējumiem – agrīni dzimušiem bērniem, bērniem ar dzemdību traumām,
Dauna sindromu, cerebrālo trieku, hidrocefāliju, autismu un citām diagnozēm, kuru dēļ bērniem
ir attīstības traucējumi. 2008. gadā agrīnās korekcijas pakalpojumus saņēma 65 bērni.
 BSAC “Pļavnieki” sniedz sociālās aprūpes institūcijas “Atelpas brīdis” pakalpojumus, kurus 2008.
gadā saņēma vienpadsmit ģimeņu. Minēto pakalpojumu pamatmērķis ir nodrošināt atpūtu
vecākiem laikā, kamēr bērni saņem profesionālu aprūpi, kā arī dažādu speciālistu – logopēda,
defektologa, fizioterapeita, ergoterapeita, ārsta rehabilitologa – konsultācijas.
 2008. gadā tika turpināta sadarbība ar biedrību “Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem”,
kas 10 bērniem nodrošināja reitterapijas pakalpojumus un veicināja bērnu veselības stāvokļa
uzlabošanos un sociālo integrēšanos sabiedrībā.
 No 2003. gada notiek sadarbība ar Bērnu paliatīvās aprūpes biedrību, kas sniedz atbalstu
neizārstējamiem un smagi slimiem bērniem un viņu ģimenēm, kā arī sērojošām ģimenēm pēc
bērnu nāves. Paliatīvās aprūpes pakalpojumos ietilpst gan medicīnisko sāpju un simptomu
remdēšana, gan psiholoģisku, sociālu un garīgu vajadzību risināšana un apmierināšana, kas
ļauj pacientam iespēju robežās justies maksimāli komfortabli. 2008. gadā šos pakalpojumus
izmantojuši 80 Rīgas pilsētas pašvaldības bērnu un viņu ģimenes, saņemot 300 sociālā
darbinieka, 279 kapelāna un 255 psihologa konsultācijas.
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Sociālie pakalpojumi pilngadīgām personām
Sociālā aprūpe dzīvesvietā

DC pieaugušajiem “Ābeļzieds”

RD LD 4.02.2008. tika apstiprināta jauna kārtība, kādā sociālie dienesti un sociālo pakalpojumu
sniedzēji organizē, piešķir un nodrošina sociālās aprūpes pakalpojumus dzīvesvietā Rīgas pilsētas
pašvaldības iedzīvotājiem.
2008. gadā aprūpējamo personu skaitā salīdzinājumā ar 2007. gada datiem nav vērojams būtisks
pieaugums. Tas izskaidrojams ar to, ka sociālie dienesti ar katru gadu pilnveido darbu ar klientu un,
piešķirot sociālās aprūpes pakalpojumus dzīvesvietā, lielāku uzmanību velta klientu vajadzībām
atbilstošāko sociālo pakalpojumu piešķiršanai.
16. tabula. Aprūpējamo personu skaits Rīgas pilsētas pašvaldībā 2006. – 2008. gadā

Aprūpējamo personu skaits

2006

2007

2008

4947

4147

4176

Aprūpe mājās
2008. gadā Rīgas pašvaldība aprūpes mājās pakalpojumu nodrošināja 2739 personām, pērkot
pakalpojumu no SIA “Aprūpes birojs”, biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts”, SIA “Mājas aprūpe”, biedrības
“Latvijas Samariešu apvienība”, biedrības “Svētā Jāņa palīdzība” par kopējo summu Ls1 872 879. 58.

Materiālais atbalsts aprūpes mājās nodrošināšanai
2008. gadā materiālo atbalstu aprūpes nodrošināšanai mājās saņēma 1207 personas par kopējo
summu Ls 257 015 no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta. Salīdzinot pēdējo triju gadu dinamiku,
vērojams, ka ar katru gadu samazinās klientu skaits, kuri aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai mājās
izvēlas materiālu palīdzību (pabalstu). Tas izskaidrojams ar to, ka klienti vēlas saņemt aizvien kvalitatīvāku
aprūpi, kā dēļ aizvien vairāk uzticas sociālo pakalpojumu sniedzējiem, ar kuriem sociālie dienesti ir
noslēguši sadarbības līgumus par aprūpes pakalpojuma nodrošināšanu mājās.
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17. tabula. Personu skaits, kuras izmanto aprūpes pakalpojumu mājās vai pabalstu aprūpes mājās
nodrošināšanai
Gads

2006

2007

2008

Pakalpojums – aprūpe mājās

2369

2490

2739

Pabalsts aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanai

1399

1232

1207

Aprūpes mājās nepieciešamības izvērtēšanu veic sociālā dienesta sociālā darba speciālists, nosakot
klienta aprūpes līmeni atbilstoši klienta pašaprūpes spējām, aizpildot personas vajadzību novērtēšanas
karti pēc sociālajiem pakalpojumiem.
18. tabula. Aprūpes līmeņi
Aprūpes
līmenis

Aprūpes pakalpojuma/pabalsta apjoms un
stundu skaits nedēļā 2006. gadā

Aprūpes pakalpojuma/pabalsta apjoms un
stundu skaits nedēļā 2007. un 2008. gadā

I

Aprūpe nepieciešama 1 vai 2 reizes nedēļā no
1 līdz 2 stundām dienā – līdz 4 stundām nedēļā

Aprūpe nepieciešama līdz 4 stundām nedēļā

II

Aprūpe nepieciešama 2 vai 3 reizes nedēļā pa
2 stundām dienā – līdz 6 stundām nedēļā

Aprūpe nepieciešama līdz 6 stundām nedēļā

III

Aprūpe nepieciešama 2 līdz 4 reizes nedēļā pa
3 stundām dienā – līdz 12 stundām nedēļā

Aprūpe nepieciešama līdz 12 stundām nedēļā

IV

Katru dienu vai pēc vajadzības no 3 līdz 5
stundām dienā – līdz 25 stundām nedēļā

Aprūpe nepieciešama līdz 35 stundām nedēļā

Drošības poga
Pakalpojumu “Drošības poga” Rīgas pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem nodrošina biedrības “Latvijas
Samariešu apvienība” mājas neatliekamā izsaukuma dienests, ar kuru sadarbojas visi sociālie dienesti.
Kopumā 2008. gadā Rīgas pašvaldība finansiāli atbalstījusi 215 personu, nodrošinot pakalpojumu
“Drošības poga” par kopējo summu Ls 21 482.
19. tabula. Pakalpojuma “Drošības poga” saņēmēju skaita sadalījums
pa Rīgas priekšpilsētām/rajoniem
Klientu skaits
2006. gadā

Klientu skaits
2007. gadā

Klientus skaits
2008. gadā

Kurzemes rajons

56

54

72

Latgales priekšpilsēta

51

45

37

Vidzemes priekšpilsēta

5

7

18

Zemgales priekšpilsēta

47

48

58

Ziemeļu rajons

32

31

30

Kopā

191

185

215

Priekšpilsēta/rajons

“Drošības pogas” pakalpojuma saņēmēju skaits ar katru gadu aug. Tas izskaidrojams ar to, ka klienti
izvēlas pēc iespējas ilgāk palikt savās dzīvesvietās, nevis pārcelties uz ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijām, kurās tiek nodrošināta diennakts uzraudzība. “Drošības pogas”
pakalpojums klientiem ļauj saglabāt drošības izjūtu, atrodoties savās mājās arī vieniem, taču šā
pakalpojuma pieejamība ir ierobežota, jo “Drošības pogas” pieslēgums pieejams tikai klientiem, kuriem
dzīvesvietā ir fiksētais tālrunis.
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Pavadoņa–asistenta pakalpojums
2008. gadā sadarbībā ar sociālo pakalpojumu sniedzējiem sociālie dienesti nodrošināja pavadoņa–
asistenta pakalpojumus 275 personām par kopējo summu Ls 34 839.87.
20. tabula. Pavadoņa–asistenta pakalpojumu saņēmēju skaits un pakalpojumu izmaksas
2007. un 2008. gadā (Ls)

Klientu skaits
Pakalpojumu izmaksas, Ls

2007

2008

183

275

17 779.10

34 839.87

Pavadoņa–asistenta pakalpojumu saņēmēju skaits 2008. gadā salīdzinājumā ar 2007. gadu ir audzis,
jo šos pakalpojumus piešķir ne tikai aprūpei mājās, kā tas bija iepriekšējos gados, bet arī personām, kurām
nav nepieciešami pakalpojumi aprūpei mājās, bet ir nepieciešama palīdzība ārpus mājokļa, apmeklējot
valsts vai pašvaldības iestādes un organizācijas sadzīves jautājumu risināšanai. Pakalpojuma saņēmēju
skaita palielināšanās ir izskaidrojama arī ar Rīgas iedzīvotāju informētības līmeņa paaugstināšanos.
Jau ceturto gadu LD līdzfinansē biedrības “Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības
organizācija SUSTENTO” projektu, ar kuru cilvēkiem ar smagiem kustību traucējumiem tiek nodrošināti
autovadītāja–asistenta pakalpojumi, kas šīm personām dod iespēju iesaistīties darba tirgū. Ar
pakalpojumu tiek nodrošināts specializētais transports, lai nokļūtu darbavietā, darbavietas sagatavošana
darba uzsākšanai, palīdzība, noģērbjot virsdrēbes, iekārtojoties riteņkrēslā, uzsākot darba dienu, kā arī
palīdzība, piedaloties darba procesā. 2008. gadā autovadītāja–asistenta pakalpojumi tika nodrošināti
astoņām personām, vidēji trim personām mēnesī.

Dienas aprūpes centri, dienas centri, atbalsta centri,
brīvprātīgo un atbalsta grupu centri pensijas vecuma personām
un personām ar invaliditāti
2008. gadā LD finansiāli atbalstīja 14 dienas aprūpes centru, dienas centru, atbalsta un brīvprātīgo
centru darbību. No tiem deviņi ir sociālo dienestu centri: trīs darbojas Latgales priekšpilsētā, trīs –
Vidzemes priekšpilsētā, divi – Ziemeļu rajonā, viens – Kurzemes rajonā. No minētajiem 14 centriem
trīs centri paredzēti personām ar demenci: pa vienam Ziemeļu rajonā, Kurzemes rajonā un Zemgales
priekšpilsētā. Triju centru darbība tiek finansēta no LD budžeta programmas “Sadarbība ar NVO”.
2008. gadā minēto centru pakalpojumus kopā saņēma 2275 personas.

Biedrība “Latvijas Sieviešu invalīdu asociācija “Aspazija””

Dienas centrs “ābeļzieds”
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38
Latgales
Latgales
Latgales
Vidzemes
Vidzemes
Vidzemes
Kurzemes
Ziemeļu
Ziemeļu
Kurzemes
Zemgales
Vidzemes
Latgales
Vidzemes

Rīgas Latgales priekšpilsētas sociālais dienests, atbalsta centrs “Ābeļzars”

Rīgas Latgales priekšpilsētas sociālais dienests, atbalsta centrs “Kamene”

Rīgas Vidzemes priekšpilsētas sociālais dienests, dienas centrs “Vidzeme”

Rīgas Vidzemes priekšpilsētas sociālais dienests, dienas centrs “Rīdzene”

Rīgas Vidzemes priekšpilsētas sociālais dienests, “Brīvprātīgo un atbalsta grupu centrs”

Rīgas Kurzemes rajona sociālais dienests, dienas centrs “Ābeļzieds”

Rīgas Ziemeļu rajona sociālais dienests, atbalsta centrs “Vecmīlgrāvis”

Rīgas Ziemeļu rajona sociālais dienests, dienas atbalsta centrs “Ozolaine”

Biedrība “Dzintarkrasta serviss”, dienas aprūpes centrs “Liepa”

SIA “Bērnu oāze”, dienas aprūpes centrs “Oāze”

Latvijas Neredzīgo biedrība, “Strazdumuižas dienas centrs”

Biedrība “Latvijas sieviešu invalīdu asociācija “Aspazija””, dienas centrs “Aspazija”

Biedrība “Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO”, atbalsta centrs “Līdzīgs līdzīgam”

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

priekšpilsēta
(rajons)

Rīgas Latgales priekšpilsētas sociālais dienests, atbalsta centrs “Ķengarags”

Organizācijas, dienas centra nosaukums

Nīcgales iela 26

Pērnavas iela 54-14

Pāles iela 14/2

Biešu iela 6

Zolitūdes iela 22A

Patversmes iela 30/2

Emmas iela 3

Dzirciema iela 24

Brīvības iela 237/2

Stabu iela 15

Ūnijas iela 49

Salnas iela 2

Avotu iela 31

Aglonas iela 35/3

adrese

Atrašanās vieta Rīgā

1.

Nr.
p.k.

21. tabula. Dienas aprūpes centri, dienas centri, atbalsta centri pilngadīgām personām.
Mērķa grupas, darbības veids, aktivitātes, atbildīgie darbinieki
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Dienas
centrs

Ķengarags

Ābeļzars

Kamene

Vidzeme

Rīdzene

Brīvprātīgo
un atbalsta
grupu centrs

Ābeļzieds

Vecmīlgrāvis

Ozolaine

Liepa

Oāze

Strazdumuižas
dienas
centrs

Aspazija

Līdzīgs
līdzīgam

Nr.
p.k.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Pensijas vecuma personas

-

-

-

-

-

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

Personas ar demenci

-

X

-

X

X

X

X

-

X

X

X

Personas ar invaliditāti

X

X

X

-

-

-

X

X

X

-

-

X

-

Pilngadīgas personas
-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

X

-

Brīvprātīgie
-

-

-

-

X

-

-

-

X

-

-

-

-

-

Sociālo māju iedzīvotāji
-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

X

-

-

-

Saturīga brīvā laika
pavadīšana, interešu
pulciņi
-

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

Izglītojoši, t.sk. kultūras un
nodarbinātību veicinoši
pasākumi
-

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

Veselību veicinoši
pasākumi
-

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

Atbalsta pasākumi, t.sk.
praktiska palīdzība
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sociālā darbinieka
konsultācijas
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sociālais darbinieks,
soc. pedagogs

Atbildīgie darbinieki, personāls

X

X

X

X

Sociālais rehabilitētājs,
soc. aprūpētājs

Darbības veids, aktivitātes, pakalpojumu piedāvājums

X

X

X

X

X

Psihologs

Mērķa grupa, apmeklētāji

X

X

X

X

X

X

Cits

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas (pansionāti)
2008. gadā Rīgas domes Sociālo jautājumu centra personu institucionālās aprūpes pakalpojuma
nepieciešamības izvērtēšanas komisijā tika izskatīti 550 klientu iesniegumi ilgstošas sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojuma saņemšanai.

22. tabula. Dati par SAC pakalpojuma pieprasītājiem
Gads

2006

2007

2008

Izskatītie klientu iesniegumi

572

515

550

Salīdzinot datus par pēdējiem trim gadiem, vērojams, ka viszemākā SAC pakalpojuma pieprasītāju
aktivitāte bija 2007. gadā. 2008. gadā vērojams pakāpenisks klientu skaita pieaugums, jo sabiedrība
Latvijā diemžēl ar katru gadu noveco arvien vairāk un rindā SAC pakalpojuma saņemšanai tiek uzņemti
gados aizvien vecāki cilvēki.
2009. gada 1. janvārī rindā bija uzņemti 104 klienti.

23. tabula. Rīgas pilsētas pašvaldības finansēto vietu skaits un klientu skaits pakļautības iestādēs un
līgumiestādēs 2007. un 2008. gadā
2007

2008

Vietu skaits

Klientu skaits

Vietu skaits

Klientu skaits

Pakļautības iestādēs

577

802

577

811

Līgumiestādēs

626

783

663

830

Kopā

1203

1585

1240

1641

Vietu
skaits
institūcijā

2007.gadā
pakalpojumu
saņēma
(personu skaits)

2007

2008

vīrieši

sievietes

kopā

vīrieši

sievietes

kopā

2007

2008

24. tabula. Rīgas pilsētas pakļautībā esošās SAC iestādes
2008.gadā
pakalpojumu
saņēma (personu
skaits)

285

285

64

320

384

75

335

410

99

126

Nr.
p.
k.

Institūcijas
nosaukums
un profils
(veco ļaužu,
bērnu,
alternatīvās
aprūpes
instit.)

Adrese

1

Rīgas sociālās
aprūpes
centrs
“Mežciems”

Malienas ielā 3,
Rīgā, LV- 1079

2

Rīgas sociālās
aprūpes
centrs
“Gaiļezers”

Hipokrāta ielā
6, Rīgā, LV-1079

191

191

77

182

259

88

177

265

82

75

3

Rīgas sociālās
aprūpes
centrs “Stella
Maris”

Birzes ielā 54,
Rīgā, LV-1016

101

101

20

112

132

18

118

136

31

35

40

Iestājušies
gadā

