
 

 

 

Rīgas pašvaldības sociālās sistēmas 

attīstība 2016. – 2017.gadā 

 
Rīgas domes Labklājības 

departamenta Sociālās pārvaldes 

priekšnieks  

               Mārtiņš Moors 



2013. - 2016.gada izdevumi  

sociālajiem pabalstiem un sociālajiem pakalpojumiem: 

 

2 

Nr. 

p.k. 

Rīgas domes  

budžeta 

programma 

Izdevumi  

2013.gadā, 

 EUR 

Izdevumi  

2014.gadā, 

 EUR 

 

Izdevumi  

2015.gadā, 

 EUR 
 

Izdevumi  

2016.gadā, 

 EUR 

Kopā visās 

 budžeta 

programmās, t.sk. 

51 687 105 53 580 041 55 346 171 54 430 353 

1. 

Sociālajiem 

pabalstiem 

(1 budžeta 

programma) 

23 049 731 19 789 257 14 890 316 12 538 325 

2. 
Sociālajiem 

pakalpojumiem 
28 637 374 33 790 784 40 455 855 41 892 028 



Iedzīvotāju skaits Rīgas pilsētas  

pašvaldībā un sociālo pabalstu saņēmēju skaits 2013. - 

2016.gada gadā 
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2013.gads 2014.gads 2015.gads 2016.gads 

Iedzīvotāju skaits 701 185 698 086 698 529 704 476 

Sociālo pabalstu 

saņēmēju skaits 
60 250 53 512 42 477 31 671 

Sociālo pabalstu 

saņēmēju īpatsvars 

starp iedzīvotājiem 

8.6% 7.7% 6% 4.5% 

Sociālo 

pakalpojumu 

saņēmēju skaits 

16 648 18 106 19 053 19 528 

Sociālo pakalpojumu 

saņēmēju īpatsvars 

starp iedzīvotājiem 

2.4% 2.6% 2.7% 2.8% 



 Inovācijas ir jaunas prakses kombinācijas, 

izmaiņas konkrētā praksē. 

 Eksperiments - pārbaude, vai jaunās iniciatīvas 

darbojas, pierādījumu vākšana par to. 

 Klienta perspektīva pirmajā vietā - kā jūtas klients, 

saņemot pakalpojumus. 

 Labāka tehnoloģiju lietošana 

 Dažādus pušu iesaistīšana, partnerība, 

sadarbojoties dažādu jomu speciālistiem 

Sociālās inovācijas 
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 Ģimenes asistents – 2010 (2) – 2016 (206) 

 Īslaicīgā uzturēšanās mītne – 2013 

 Krīzes intervences pakalpojums – 2014 un 2015 

pilotprojekts, 2016 – kā patstāvīgs pakalpojums 

 Sociālās rehabilitācijas programmas jauniešiem ar 

uzvedības traucējumiem - 2016 

 Individuālās sociālās rehabilitācijas programmas 

īstenošana personām ar GRT - 2016 

 Kopienas centrs - 2017 

 Pansija - 2017 

 

Ieviestie inovatīvie sociālie 

pakalpojumi 
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 Profilēšanas un atbalstītā darba pakalpojums 

pilngadīgām personām ar nediagnosticētām 

problēmām – 2017 

 Krīzes audžuģimenes – 2017 

 «Grupu dzīvoklis» jaunajiem vecākiem ar GRT - 

2019 

 

Plānotie inovatīvie sociālie 

pakalpojumi 
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 Ģimeniska tipa pakalpojuma organizēšana 

 Rīgas BJC ir ieviests visās grupās 

 Plānots  

 SAC - Lielās ģimenes mājas koncepts/ projekta ideja 

 «Grupu dzīvoklis» jaunajiem vecākiem ar GRT 

 Uz klientu centrēta pieeja - no orientācijas uz 

pieejamajiem pakalpojumiem uz klienta 

vajadzībām 

 Individuālās sociālās rehabilitācijas programmas 

 Krīzes intervences pakalpojums 

 DAC personām ar smagiem GRT - Kustība par 

neatkarīgu dzīvi un Vācijas pieredze. 

 

Inovatīva pieeja pakalpojumu 

organizēšanā (1) 
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 Integrēti pakalpojumi 

 Sociālo māju attīstības koncepts - vidē integrēta 

veselības aprūpes pieejamība, RSD TC un 

sociālie pakalpojumi (tiks turpināta ideja arī 

nākošo sociālo māju celtniecībā Mežrozīšu ielā). 

 Sociālais darbs slimnīcās un «sociālās gultas» – 

deleģējuma līgums 

 Pansija (dzīvojamo māju vidē integrēts 

pakalpojums) 

 DC bezpajumtniekiem (sadarbība ar bibliotēku 

u.c.) 

 

Inovatīva pieeja pakalpojumu 

organizēšanā (2) 
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 Šobrīd 

 Invalīdu asistentu modulis 

 ApSis 

 Procesā 

 SAC un «sociālo gultu» rinda 

 Sociālo pakalpojumu izpildes administrēšanas 

modulis 

 Tuvākajā nākotnē 

 Elektroniska sociālā darbinieka klienta lieta. 

IKT lietošana sociālo 

pakalpojumu organizēšanā 
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 Ieviests 

 Sociālā darba kā ārpakalpojuma pirkšana – deleģējuma 

līgums ar SOS Bērnu ciematu asociāciju – pilns gadījuma 

vadīšanas process 2008-2014-2017 

 Sociālais darbs slimnīcā – deleģējuma līgums 

 

 Tuvākajā nākotnē 

 Profesionālas/ krīžu audžuģimenes un to 

koordinēšana 

 Starpinstitucionālās sadarbības uzlabošana 

psihosociālā atbalsta sniegšanā krīzes vai smaga 

zaudējuma gadījumā 

 

Jaunu sadarbības formu 

meklēšana un ieviešana 

10 



Kritiska esošās prakses izvērtēšana 

Sociālās inovācijas 

Uz klientu centrēta pieeja 

Starpdisciplināra pieeja 

 IKT risinājumi 

Sociālo pakalpojumu attīstības 

principi Rīgā 
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 1) sociālie darbinieki, kuri spēj klientu vajadzības 

pārvērst jaunās idejās un sociālā pakalpojuma 

saturā,  

 2) administratīvais līmenis un vadītāji, kuri ir spējīgi 

aizstāvēt jaunu ideju finansēšanu un ieviešanu kā 

pastāvīgu praksi,  

 3) pakalpojuma sniedzēji, kuri uzdrīkstas riskēt, 

mēģināt un nebaidās no iespējamas kritikas 

neizdošanās gadījumā,  

 4) politiskais atbalsts pamatotām vajadzībām un 

inovatīvai praksei.  

Nepieciešamie priekšnoteikumi  
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Rakstu krājums Sociālais darbs Latvijā 1/2016 

 

Mēs ar savu pieredzi dalāmies 
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Rakstu krājums Sociālais darbs Latvijā 2/2016 

 

Mēs ar savu pieredzi dalāmies 
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Rakstu krājums Sociālais darbs Latvijā 1/2017 

 

Mēs ar savu pieredzi dalāmies 
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Paldies visiem par sadarbību un 

ieguldījumu sociālo pakalpojumu 
attīstībā Rīgā! 
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