
 

 
 

Rīgas Sociālais dienests 

aicina darbā  

E R G O T E R A P E I T U  

 

Galvenie darba pienākumi:  
 

1. Apsekot klientu dzīves vietā. 

2. Sadarbībā ar klientu novērtēt klienta fizisko un garīgo veselības stāvokli, 

klienta personību un psiholoģiskās īpatnības, identificēt klienta pašaprūpes 

spējas un to trūkumu. 

3. Novērtēt tehnisko palīglīdzekļu nepieciešamību un klienta mājokļa 

pielāgošanas iespējas personām ar funkcionāliem traucējumiem.  

4. Traumu un balsta - kustību aparāta slimību profilaksei konsultēt klientus par 

ergonomikas principu ievērošanu darbā, sadzīves procesā, veicot pašaprūpi vai 

cita cilvēka aprūpi. 

5. Pamatojoties uz rakstveida pieprasījumu veikt ergoterapeita slēdziena vai 

izziņas sagatavošanu par Dienesta klienta funkcionālām spējām un/vai fiziskās 

vides izvērtēšanas rezultātiem u.c. 

 

Izglītība – Amata pienākumu pildīšanai nepieciešamā kvalifikācija: 
 

Izglītība - otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ergoterapijā. 

Prasmes un specifiskās zināšanas: 

− Brīvi pārvalda valsts valodu; 

− Vēlamas labas krievu valodas zināšanas; 

− Prasme orientēties likumdošanā; 

− Teicamas iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku; 

− Augsta saskarsmes kultūra, prasme kontaktēties ar cilvēkiem; 

− Spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, atbilstoši savai kompetencei. 

 

Mēs piedāvājam: 

− profesionālo apmācību; 

− lielisku, atsaucīgu un zinošu kolēģu atbalstu; 

− stabilu darbu; 

− mūsdienīgu darba vidi; 

− sociālās garantijas; 

− braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta 

maršrutos. 



 

Darba laiks - pilna slodze. 

Darba vieta- Latgales rajona nodaļa. 

Darba alga-1200 eur. 

 
Atbildēsim tikai 2. kārtā iekļuvušajiem pretendentiem!  

 
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, Rīgas Sociālais dienests informē, ka : 

1)      Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldība (Rīgas Sociālais dienests), 

adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV – 1539 ; elektroniskā pasta adrese: soc@riga.lv 

2)      Jūsu pieteikuma dokumentos noradītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases 

konkursa norisi. 

3)      Personāla atlases nolūks ir noteikt atbilstīgāko no pretendentiem, ar kuru pašvaldība var nodibināt 

darba tiesiskās attiecības. 

4)      Plašāka informācija par pretendenta personas datu apstrādi pieejama   

               Noteikumos par personāla atlases privātuma politiku. 

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 

 

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: PKVS@riga.lv līdz 

26.04.2023. 
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