
 

 

RĪGAS SOCIĀLĀS 
APRŪPES CENTRS  
"GAIĻEZERS" 

 
Rīgas sociālās aprūpes centrs „Gaiļezers” ( turpmāk – Centrs) meklē   

APRŪPĒTĀJUS (profesijas kods: 5322 02)  
aprūpes pakalpojuma sniegšanai Centra klientiem – pensijas vecuma personām un 

pilngadīgām personām ar invaliditāti uz nenoteiktu laiku 
 

Amata mērķis:  

Sniegt sociālās aprūpes pakalpojumu Centra klientiem. 

Prasības: 

• Pamatizglītība vai vidējā izglītība; 
• Augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem; 
• valsts valodas zināšanas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (B1 

līmenis); 
• Pastāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu. 
 
Galvenie amata pienākumi: 
 
●Veikt sociālo aprūpi Centra klientiem, atbilstoši viņu pašaprūpes spējām, 
pamatojoties uz klientu individuālajiem sociālās aprūpes plāniem; 
●Dokumentēt veiktās darbības klientu aprūpes plānu izpildes lapās; 
●Veicināt klientus iesaistīties pašaprūpes veikšanā; 
●Veikt klientu pozicionēšanu, pamatojoties uz klientu individuālās pozicionēšanas 
plānu, un dokumentēt pozicionēšanas plāna izpildi; 
● Izmantot tehniskos palīglīdzekļus, pārvietojot klientus (pacēlājus, slīddēļus, 
slīdpalagus, riteņkrēslus u.c.); 
●Uzturēt kārtībā (tīrīt, dezinficēt) aprūpes inventāru. 
 
Mēs piedāvājam: 
 
●  Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas; 
●  Mūsdienīgu darba vidi un labus darba apstākļus; 
●  Veselības apdrošināšanas polisi; 
●  Atlaides mēnešbiļetes iegādei, braukšanai ar sabiedrisko transportu Rīgas pilsētā; 
●  Darbiniekam ar deklarēto dzīvesvietu ārpus Rīgas ir iespēja piešķirt naktsmītni 
Centra telpās; 
●  Darba algu – 745.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas par slodzi) 
 
Pieteikumu iesniegt: 
Rīgas sociālās aprūpes centrā “Gaiļezers”: Rīgā, Hipokrāta ielā 6, LV-1079, e-pasts: 
rsacgailezers@riga.lv 
Kontakttālruņi: 67 012 224, 28 811 651 



Pamatojoties uz Eiropas parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ 
Direktīvu 95/46 EK (vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Centrs informē, ka : 

1) Pārzinis darbinieka personas datu apstrādei ir Rīgas pilsētas pašvaldība (apstrādātājs 
ir Rīgas Sociālās aprūpes centrs “Gaiļezers”), adrese: Hipokrāta iela 6, Rīga, LV-
1079, tālruņa numurs 67012236, elektroniskā pasta adrese: rsacgailezers@riga.lv; 

2) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī 
atlases konkursa norisi.  

 

 

Cita Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantā norādītā informācija par 
pretendentu personu datu apstrādi pieejama: http://www.ld.riga.lv/lv/par-
departamentu/par-mums/vakances.html  

 

 

 


