
Rīgas pilsētas pašvaldības atbalsts 

personām ar funkcionēšanas 

traucējumiem - sociālie pakalpojumi un sociālie 

pabalsti 2020 - 2021

Rīgas domes Labklājības 

departamenta Sociālās 

pārvaldes priekšnieks 

Mārtiņš Moors



2020./2021.gadā plānotais budžets 

sociālajiem pabalstiem un sociālajiem pakalpojumiem

Nr.

p.k.

Rīgas domes

budžeta programma

2020.gada budžets, EUR 2021gadā 

plānotais, 

EURPamatbudžets
Pēc budžeta 

grozījumiem

Kopā visās

budžeta programmās, t.sk.

1.
Sociālajiem pabalstiem

(1 budžeta programma)
12 301 521 12 301 521 12 769 489

2.

Sociālajiem 

pakalpojumiem

(13 budžeta programmas)
61 709 634 63 686 810 75 540 747



i Pabalsts mājokļa pielāgošanai personām, 

kuras pārvietojas riteņkrēslā

 2020.gadā pabalsts mājokļa pielāgošanai (līdz 4000 EUR

vienai personai) piešķirts 33 personām par kopējo summu 125

818 EUR

Salīdzinoši 2019.gadā – 71 personai par kopējo summu

243 895 EUR



Pacēlāju uzstādīšana, apkope un remonts personu riteņkrēslā

dzīvesvietā:

2020. gadā piešķirti 29 pacēlāji (līdz 5950 EUR vienam

pacēlājam), izlietots finansējums pacēlāju iegādei, uzstādīšanai,

apkopei un remontam 155 820 EUR, t.i. 89% no plānotā

Salīdzinoši 2019.gadā – 16 personām, izlietotais finansējums

150 963 EUR

Uz 01.01.2021. personu, kurām nepieciešami pacēlāji, reģistrā

reģistrētas 125 personas

Sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti



Nodarbinātības atbalsta pakalpojums cilvēkiem ar

invaliditāti (“Apeirons”)

2020.gadā pakalpojumu saņēma 30 personas, izlietots

finansējums 11 445 EUR, darbā iekārtojušās 9 personas

Salīdzinoši 2019.gadā – 43 personām, izlietotais finansējums

13 750 EUR, darbā iekārtojušās 20 personas

Sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti 

(2) 



Samaksa transporta pakalpojumiem  personām ar kustību 

traucējumiem:

2020. gadā saņēma 8874 personas, izlietots finansējums 2 162 854

EUR

Salīdzinājumā ar 2019.gadu klientu skaits (8278) palielinājies par

7%, izlietotais finansējums (1 986 282 EUR) palielinājies par 9%.

Par 38 personām (5%) samazinājies sociāli aktīvo klientu skaits

(760). Sociāli aktīvi ir 10% no kopējā pamatsummas pastāvīgajiem

braucieniem klientu skaita (7288)

Sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti 

(3)



Valsts finansētais  asistenta pakalpojums pašvaldībā

2020.gadā  pakalpojumu saņēma 3019 personas

Salīdzinājumā ar 2019. gadu (3067), klientu skaits samazinājies 

par 48 personām jeb 2% 

Sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti 

(4) 



Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums personām ar garīga rakstura

traucējumiem

2020. gadā saņēma 131 persona, izlietots finansējums 557 349 EUR

Salīdzinājumā ar 2019.gadu vietu skaits (126) palielinājies par 7 vietām jeb 6%,

izlietotais finansējums palielinājies par 63 707 EUR jeb 13%.

Specializētās darbnīcas pakalpojums personām ar personām ar garīga 

rakstura traucējumiem

2020. gadā saņēma 54 personas, izlietots finansējums 142 610 EUR

Salīdzinājumā ar 2019.gadu vietu skaits (50) palielinājies par 12 vietām jeb 32%, 

izlietotais finansējums palielinājies par 1286 EUR jeb 1%.

Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar personām ar garīga rakstura 

traucējumiem

2020. gadā saņēma 353 personas, izlietots finansējums 1 493 697 EUR

Sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti 

(5) 



Individuālās sociālās rehabilitācijas programmas pakalpojums pilngadīgām

personām

2020.gadā pakalpojumu saņēma 18 personas, t.sk.:

• 3 personas ar pazīmēm par garīga rakstura traucējumiem;

• 14 personas ar garīga rakstura traucējumiem;

• 1 pilngadīga persona vardarbībā cietusī.

Izlietots finansējums 192 553 EUR

Salīdzinājumā ar 2019.gadu saņēmēju skaits (16) palielinājies par 2 personā jeb 13%, 

izlietotais finansējums (139 452 EUR) palielinājies par 38%.

Kopš 2020. gada septembra Bolderājā, Mežrozīšu ielā 43, sniegta sociālās rehabilitācijas 

programma klientēm ar garīga rakstura traucējumiem un viņu bērniem līdz 3 gadu 

vecumam. Kopumā pakalpojums tika nodrošināts 5 mātēm un 7 bērniem.

Sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti 

(6) 



2020.gadā sadarbībai ar NVO piešķirts 70 372 EUR

• Atbalstīti 52 NVO finansējuma pieprasījumi par kopējo
summu 70 176 EUR,

• t.sk., atbalstīti 18 projekti, kurus iesniegušas invalīdu intereses
pārstāvošas NVO:

✓NVO darbības nodrošināšana;

✓sociālās integrācijas pasākumu organizēšanai

Sadarbība ar NVO



Sociālās rehabilitācijas un apmācību pakalpojums

bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

7

Agrīnās korekcijas apmācības pakalpojums “Portidža” bērniem 

ar funkcionāliem traucējumiem (bērniem un ģimenēm)

56

Agrīnās intervences programma bērniem ar garīgās attīstības un 

uzvedības traucējumiem un viņu ģimenēm

55

Individuālo rehabilitācijas plānu izstrāde 5

Psihologa konsultācijas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem 65

Psihologa konsultācijas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem 

(vaučers)

5

Socializācijas grupas bērniem ar ar autiskā spektra traucējumiem 15

Individuālās sociālās rehabilitācijas programmas bērniem 12

Īslaicīgs sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums 

institūcijā bērniem „Atelpas brīdis”

38+1 VSAC 

Rīga

39

Sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem 

traucējumiem – saņēmēju skaits 2020



Dienas aprūpes centru bērniem ar funkcionāliem 

traucējumiem, 2020 saņēmēju skaits

Biedrība „Rehabilitācijas centrs „Mēs esam līdzās”” 

Lēdmanes ielā 2

28

Rīgas 3.speciālās pamatskolas DAC „Torņakalna rūķi” 

Telts ielā 2A
23

Biedrība “Svētā Jāņa palīdzība” DAC “Saulessvece” 

(vasarā) 21



1. Atelpas brīdis bērniem – plānots ieviest vaučera pieeju

2. Agrīnās intervences programma bērniem ar garīgās attīstības 

un uzvedības traucējumiem un viņu ģimenēm – papildus 5 bērniem 

3. Socializācijas grupas bērniem ar autiskā spektra traucējumiem 

– papildus 6 bērniem

4. Sociālās rehabilitācijas un apmācību pakalpojums bērniem ar 

funkcionāliem traucējumiem  - 3 bērni klāt, lai nodrošinātu iepriekšējā 

apmērā noteiktajam bērnu skaitam

5. Individuālu sociālās rehabilitācijas programmu nodrošinājums
– vismaz 8 jauniešiem

6. Jauns atbalsta personas pakalpojums/pilotprojekts bērnam ar 

funkcionāliem traucējumiem (1,5 – 4 gadi) un ģimenei  - vismaz 20 

bērniem

7. Aprūpe mājās bērniem – plānota vaučera ieviešana, nevērtējot 

ienākumus

Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem - jaunumi un 

papildu finansējums 2021



 Pilngadīgām personām ar funkcionāliem traucējumiem:

- DAC personām ar demenci papildu vietu nodrošinājums (DAC Agate, DAC

Duntes ozoli, DAC Katoļu ielā)

- «Atelpas brīža» pakalpojums personām ar GRT;

- Papildu vismaz 5 individuālās sociālās rehabilitācijas programmas personām

ar GRT;

- Ģimenes asistenta pakalpojuma apjoma palielinājums, t,sk. personām ar

GRT;

- Biedrības “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns” grupu dzīvoklis “Cerību dore”

(Lubānas iela 39b) pārvietots uz telpām Maskavas ielā 178, Rīgā.

No 01.11.2020. grupu dzīvoklī palielināts vietu skaits par 6 vietām (1 vieta

personām ar vidēji smagiem GRT 5 vietas personām ar smagiem GRT), kopā

līdz 16 vietām;

- No 02.11.2020. darbību uzsāka jauna specializētā darbnīca,

Maskavas iela 178, Rīga, 12 vietas.

Jaunumi un papildu finansējums 2021.gadā sociālajiem 

pakalpojumiem (2)



Izmaiņas sociālo pabalstu jomā 2021.gadā 

✓No 01.01.2021. visā valstī vienots

• trūcīgas mājsaimniecības sliekšņa apmērs - 272 euro pirmajai

vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 euro pārējām

personām mājsaimniecībā

• garantētā minimālā ienākuma sliekšņa apmērs - 109 euro

pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 euro

pārējām personām mājsaimniecībā

✓Tiek gatavoti grozījumi Rīgas domes 15.01.2013. saistošajos

noteikumos Nr.202 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas

atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem

Rīgas pilsētas pašvaldībā”, lai piemērotu maksimālo pieļaujamo

maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni - 436 euro

pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 euro

pārējām personām mājsaimniecībā



Paldies par uzmanību!


