
ĀRĒJAIS FINANSĒJUMS RĪGAS VALSTSPILSĒTAS 

SOCIĀLO PAKLPOJUMU ATTĪSTĪBAI 2020.-

2022.GADS – PIEEJAMĀKI, MODERNĀKI 

PAKALPOJUMI, LABĀKA INFRASTRUKTŪRA.

Rīgas domes Labklājības departamenta
Direktora biroja

Projektu koordinācijas nodaļas vadītājs,
direktora biroja vadītāja vietnieks 
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DEPARTAMENTA PĀRRAUDZĪBĀ NOZĪMĪGĀKIE SOCIĀLĀS 
JOMAS PROJEKTI NO 2020.-2022.GADAM

Lielākie īstenotie projekti Lielākie nākotnes projekti 

➢ «PROTI un DARI!»

➢ «Pretkritienu sistēmas tehnoloģijas
ieviešana»

➢ «E-pakalpojuma “Iztikas līdzekļu
deklarācija»

➢ «GĀDĪGIE TĒVI»

➢ «Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu

infrastruktūras attīstība Rīgas valstspilsētā»

➢ «Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība

un nepārtrauktība»

➢ «Valsts un pašvaldību ēku vides pieejamības

nodrošināšanas pasākumi»

➢ «Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti

mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai»

➢ «Izmēģinājumprojekts atbalsta pasākumu

sniegšanai bezpajumtniekiem»



“PROTI un DARI!”

Rīgas valstspilsētas pašvaldība ESF projektu īsteno kopš 2017.gada

sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru.

Projekta mērķis: ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un

veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata

meistara, nodarbinātībā, VIAA īstenotā Jauniešu garantijas projekta

pasākumā vai NVA īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai

preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī NVO vai

jauniešu centru darbībā.

Mērķa grupa - jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri

nemācās, nestrādā un neapgūst arodu pie amata meistara.

Rīgas valstspilsētas pašvaldība ir iesaistījusi 549 mērķa grupas

jauniešus no kvotas 661 jaunietis.

Projekta sadarbības partneri – RSD, RPBJC, vairāk nekā 10 NVO, RD

IKSD



«Pretkritienu sistēmas tehnoloģijas ieviešana 

sociālos aprūpes centros - viedā  

uzraudzības sistēma»

Projekta mērķis - visos Rīgas sociālos aprūpes centros ieviest vienotu
klientu aprūpes uzraudzības sistēmu, lai nodrošinātu multiplu indikatoru
uzraudzību un savlaicīgu aprūpes darbinieku reaģēšanu, kā arī
samazinātu aprūpes darbinieku lieku saskari ar klientiem.

Drošība klientam

Ātra reaģēšana uz kritienu 

un palīdzības sniegšana

Lielāka neatkarība klientam ikdienas 

dzīvē

Atvieglojums personālam ikdienas 

darbā Laika ietaupījums

Darbinieku izmaksu ietaupījums 

ilgtermiņā 



«Pretkritienu sistēmas tehnoloģijas 

ieviešana sociālos aprūpes 

centros - viedā  
uzraudzības sistēma»

Labklājības  tehnoloģijas

Projekta plānotie ieguvumi 

COVID-19 vai līdzīgas
pandēmijas izplatības
laikā palīdzēs novērot

klientus un samazināt
tiešu un nevajadzīgu
kontaktu ar tiem.

Ilgtspējā, šāds
sistēmas risinājums
palīdz atrisināt
problēmu ar rindām

uz RSAC, jo klients pēc
iespējas ilgāk var
atrasties mājās.

Tāpat sākot modernizēt
aprūpi, kā tas jau notiek
Ziemeļvalstīs, būs
iespēja krasi nepalielinot
aprūpes darbinieku
skaitu RSAC, nodrošināt
klientiem kvalitatīvu un
savlaicīgu aprūpi.

Pateicoties IKT
risinājumiem tiek
veidoti integrēti
pakalpojumi, kuri
apvieno sociālo
aprūpi ar veselības
aprūpi un izmaksu
ziņā nākotnē ļaus
ietaupīt līdzekļus.

Sistēma nodrošinās
klientiem patstāvīgāku
dzīvi, jo aprūpētāji
viņus neapmeklēs
klientam neparocīgā
laikā.



Rīgas pilsētas pašvaldības projekts 

“E-pakalpojums 

“Iztikas līdzekļu deklarācija”

Projekta mērķis - izveidot lietošanai ērtu, saprotamu noderīgu e-pakalpojumu Iztikas
līdzekļu deklarācijas iesniegšanai, kas samazinās klientu plūsmu Rīgas Sociālā
dienestā un radīs iespēju klientiem pieteikt sociālo palīdzību attālināti sev ērtā laikā un
vietā.

Nav vajadzīga klienta fiziska 

klātbūtne

Klientam iespēja attālināti 

saņemt palīdzību

Klientam ērtāka palīdzības pieteikšana

RSD darbinieks brīvāk plānot 

savu ikdienu
Klientam iespēja attālināti saņemt 

statusu

Informācija par klientu tiks 

uzglabāta elektroniski

Pieaugs informācijas apstrādes ātrums



Apmācību programmas «Gādīgie 

tēvi» pamatojums:

➢ Ilgtermiņa novērojumi, ka vardarbīgi 
uzvedības modeļi pārmantojas no 

paaudzes uz paaudzi (no tēviem uz 

dēliem).

➢ Darbs ar tēviem ir būtisks, lai pārtrauktu 

vardarbību ģimenē - gan pret sievieti, 
bērna māti, gan pret bērnu. 

«GĀDĪGIE TĒVI»

Apmācību programmas «Gādīgie tēvi» 

galvenais mērķis:
➢ pārtraukt vardarbību ģimenēs;

➢ pārtraukt vardarbīgas uzvedības modeļa 
pārmantošanu paaudzēs;

➢ iesaistīt tēvus (ne tikai mātes un bērnus, kas ir 
aktīvāki sociālo pakalpojumu saņēmēji) 
izmaiņu īstenošanā;

➢ mācīties veidot cieņpilnas attiecības ar 
bērnu mātēm, bērniem;

Apmācību programmas «Gādīgie tēvi» mērķa grupa

Tēvi, kuri izturējās/izturas emocionāli un fiziski vardarbīgi, 

nolaidīgi pret bērniem un /vai bērnu mātēm. 

Turpinājums nākošajā slaidā



«GĀDĪGIE TĒVI»
Apmācību programmas «Gādīgie tēvi» izvērtējuma rezultāti

Ekspertu atzinumi

Programmas rezultātā novērojamas pozitīvas izmaiņas grupas

dalībnieku uzvedībā un komunikācijā. Par to liecina:

✓ klienta spēja atklātāk runāt par savām izjūtām ar sociālo
darbinieku;

✓ nav atkārtotu ziņojumu no policijas par izsaukumu
dzīvesvietā;

✓ 100% pieaug nemotivēto dalībnieku motivācija dalībai
grupā;

✓ pozitīvas attieksmes maiņa pret speciālistiem un citiem
dalībniekiem.

Programma ir efektīva, arī tad, ja tā tiek pielietota kā preventīvs

instruments:

✓ tēvi iegūst jaunas zināšanas un prasmes pirms strīdi
pāraug vardarbībā;

✓ mazinās vardarbīgas uzvedības, kā konfliktu risināšanas

veids, pārnese uz bērniem.

Dzīvesbiedru/partneru atzinumi:

✓būtiski palielinājusies tēvu iesaiste
ģimenes dzīvē;

✓mainījusies bērnu attieksme pret tēvu
– izrada lielāku pieķeršanos;

✓konflikti tiek risināti sarunu ceļā;

✓grupas laikā nenovēro attiecību

stagnāciju, vai pasliktināšanos;

✓grupas laikā mātes izjuta emocijas,

kas saistītas ar cerībām un mieru;

✓tēvu pretestība mazinājusies un

pieaugusi interese apmeklēt grupu.



Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt

pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai

dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.3. pasākums

Projekta mērķis - Pašvaldībā attīstīt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus cilvēkiem ar garīga

rakstura traucējumiem, izveidojot grupu dzīvokļus 16 cilvēkiem un dienas aprūpes centru 20

cilvēkiem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem.

Iecerētā finansējuma piešķiršana jauno pakalpojumu izveidei ir plānota kā izmēģinājuma projekts,

lai ar inovatīviem risinājumiem izveidotu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru un

dažādotu atbalstu cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem ir ļoti smaga invaliditāte.

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras 
attīstība Rīgas valstspilsētā

Plānots būvēt:

Grupu dzīvokli - ģimenes tipa, kurā klienti dzīvos

iespējami pietuvināti ģimeniskai videi.

Dienas aprūpes centru - kurā fokuss tiks vērsts uz

klientu vienkāršu nodarbinātības prasmju attīstību.



Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna 3.1.2.3.i pasākums "Ilgstošas

sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība«

Mērķis - saglabāt personas neatkarību un tās aprūpē iesaistīto ģimenes

locekļu nodarbinātību, attīstot ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu

(ĢVPP) pieejamību pašvaldībās pensijas vecuma personām.

Atbalstāmās darbības:

1.kārta – tipveida būvprojekta izstrāde ĢVPP ēku būvniecībai (iespējams -

vairāki varianti vienstāvu ēkām)

2. kārta – jaunu pakalpojumu sniegšanas vietu būvniecība pensijas vecuma

personām ar funkcionāliem traucējumiem atbilstoši ĢVPP principiem,

teritorijas labiekārtošana, materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde

pakalpojuma nodrošināšanai, digitālo risinājumu ieviešana

Ēku skaits (maksimums 4 vienai pašvaldībai, katrā ēkā 12 vietas) –

Rīgai provizoriski piešķirtas 4 ēkas.

Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un 

nepārtrauktība 



Valsts un pašvaldību ēku vides pieejamības nodrošināšanas 

pasākumi

ANM plāna investīcijas 3.1.2.1.i. “Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības

veicināšanas pasākumi” pasākuma “Valsts un pašvaldības ēku vides pieejamības

nodrošināšanas pasākumi”

Mērķis - uzlabot vides piekļūstamību ēkās, kurās tiek sniegti labklājības nozares

valsts pakalpojumi vai pašvaldību sociālie pakalpojumi.

Atbalsts ir paredzēts tām iestādēm, kurās vides piekļūstamība atbilstoši 2020. gadā veiktajam

pašnovērtējumam ir nepietiekama un kuras ir saņēmušas Labklājības ministrijas uzaicinājumu

piedalīties pasākuma īstenošanā.

Atbalstu saņems sociālie dienesti, dienas aprūpes centri,

nakts patversmes, atbalsta centri, grupu dzīvokļi, servisa

dzīvokļi, pansijas – iestādes, kuras sniedz pakalpojumus

sociālās atstumtības riskam pakļautajām grupām, tostarp

cilvēkiem ar invaliditāti.

Šobrīd Rīgas valstspilsētas pašvaldībai ir piešķirti 13 objekti.



ANM plāna investīcijas Nr. 3.1.2.1.i. “Publisko pakalpojumu un

nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar

funkcionāliem traucējumiem” pasākuma “Atbalsta pasākumi cilvēkiem

ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai”

Mērķis – pielāgot mājokli, lai veicinātu nodarbinātību cilvēkiem ar

invaliditāti.

Mērķa grupa - paredzēts nodrošināt atbalstu viena mājokļa

pielāgošanai darbspējas vecuma cilvēkiem ar kustību traucējumiem,

kam ir I un II invaliditātes grupa: tiem, kuri pārvietojas riteņkrēslā vai

izmanto tehniskos pārvietošanās palīglīdzekļus.

Aktivitāte - paredzēta uzbrauktuvju un pacēlāju ierīkošana, dzīvojamo

un koplietošanas telpu pielāgošana, automatizētu durvju ierīkošana un

citi pielāgojumi.

Rezultatīvais rādītājs - Rīgas valstspilsētas pašvaldībā - pielāgoti 78

mājokļi.

Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu 
vides pieejamības nodrošināšanai



Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt

diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4. pasākumu

"Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" projekts «Izmēģinājumprojekts atbalsta

pasākumu sniegšanai bezpajumtniekiem»

Mērķis – veicināt bezpajumtnieku pilnvērtīgu iesaistīšanos sabiedrībā un mazināt sociālo atstumtību.

Aktivitātes:

➢ Izmēģinājumrojekta ietvaros tiks veikta mērķa grupas – personu, kuras pakļautas sociālās

atstumtības riskam – bezpajumtnieki – specifisko vajadzību identificēšana un analīze.

➢ Balstoties uz bezpajumtnieku identificētajām vajadzībām, tiks izstrādāts atbalsta pakalpojuma

apraksts un pilotēta atbalsta pasākumu nodrošināšana (no 12 līdz 15 mēnešiem)

bezpajumtniekiem.

Rezultatīvais rādītājs – iesaistītas 60 mērķa grupas personas.

Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu 
integrāciju sabiedrībā un darba tirgū



Paldies! Jauku dienu!


