
Rīgas pilsētas pašvaldības sociālie 

pabalsti un 

sociālie pakalpojumi 

2019./2020.gadā 

Rīgas domes Labklājības 

departamenta Sociālās 

pārvaldes priekšnieks 

Mārtiņš Moors



2019./2020.gadā plānotais budžets 

sociālajiem pabalstiem un sociālajiem pakalpojumiem, 

Nr.

p.k.

Rīgas domes 

budžeta programma

2019.gada budžets.

EUR 2020.gadā 

plānotais, 

EUR Pamatbudžets
Pēc budžeta 

grozījumiem

Kopā visās

budžeta programmās, t.sk.

1.

Sociālajiem 

pabalstiem

(1 budžeta 

programma)

12 280 151 11 879 818 12 280 151

2.

Sociālajiem 

pakalpojumiem

(12 budžeta 

programmas)
57 507 997 58 776 561 60 134 640



i Pabalsts mājokļa pielāgošanai personām, 

kuras pārvietojas riteņkrēslā

 2019.gadā pabalsts mājokļa pielāgošanai (līdz 4000 EUR

vienai personai) piešķirts 71 personai par kopējo summu 243

895 EUR

Salīdzinoši 2018.gadā – 52 personām par kopējo summu

141 418 EUR



Pacēlāju uzstādīšana, apkope un remonts personu riteņkrēslā

dzīvesvietā:

2019. gadā piešķirti 20 jauni  pacēlāji (līdz 5950 EUR vienam 

pacēlājam), izlietots finansējums pacēlāju iegādei, uzstādīšanai, 

apkopei  un remontam 150 963 EUR, t.i. 97% no plānotā

Salīdzinoši 2018.gadā – 16 personām, izlietotais finansējums

148 042 EUR 

Uz 01.01.2020. personu, kurām nepieciešami pacēlāji,  reģistrā 

reģistrētas 136 personas

Sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti



Nodarbinātības atbalsta pakalpojums cilvēkiem ar 

invaliditāti “Apeirons” 

2019.gadā pakalpojumu saņēma 43 personas, izlietots 

finansējums 13 750 EUR, darbā iekārtojušies 20 personas

Salīdzinoši 2018.gadā – 53 personām, izlietotais finansējums

12 695 EUR, darbā iekārtojušies 25 personas

Sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti 

(2) 



Samaksa transporta pakalpojumiem  personām ar kustību 

traucējumiem:

2019. gadā saņēma 8278 personas, izlietots finansējums 

1 986 282 EUR

Salīdzinājumā ar 2018.gadu klientu skaits palielinājies par 4%, 

izlietotais finansējums palielinājies par 8%. 

Par 90 personām (1%) palielinājies sociāli aktīvo klientu skaits. 

Sociāli aktīvi  ir 10% no kopējā klientu skaita

Priekšlikums palielināt papildu samaksu par transporta 

pakalpojumiem no 21.34 EUR līdz 70 EUR mēnesī budžeta 

projektā nav iekļauts)

Sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti 

(3)



Valsts finansētais  asistenta pakalpojums pašvaldībā.

2019.gadā  pakalpojumu saņēma 3002 personas

Salīdzinājumā ar 2018. gadu (2975), klientu skaits ir palielinājies 

par 1% 

Sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti 

(4) 



2019.gadā sadarbībai ar NVO piešķirts 78 920 EUR

• Atbalstīti 58 NVO finansējuma pieprasījumi par kopējo
summu 75 687EUR,

• t.sk., atbalstīti 11 projekti, kurus iesniegušas invalīdu intereses
pārstāvošas NVO:

✓NVO darbības nodrošināšana;

✓sociālās integrācijas pasākumu organizēšanai

Atbilstoši 19.12.2019. Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojuma
Nr.RD-19-333-r “Par Rīgas pilsētas pašvaldības finanšu
resursu vadību 2020.gadā” (turpmāk – Rīkojums) 5. punktam
nav uzsākts konkurss līdzfinansējuma piešķiršanai no budžeta
programmas 18.13.00. “Sadarbība ar nevalstiskajām
organizācijām”

Sadarbība ar NVO



Izveidoti 2 jauni sociālie pakalpojumi:

• Socializācijas grupas bērniem ar autiskā spektra

traucējumiem vecumā no 4 līdz 12 gadiem

− 6 socializācijas grupas, vienā grupā 5 bērni

• Sociālās rehabilitācijas programma bērniem ar saskarsmes

grūtībām un uzvedības traucējumiem vecumā no 4 līdz 12

gadiem

− 20 bērniem un viņu vecākiem

Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem –

aktuālākais 2019.gadā



Plānotās izmaiņas sociālo pabalstu jomā 

2020.gadā (1)

• No 01.01.2020. pabalsts garantētā minimālā

ienākuma līmeņa nodrošināšanai pilngadīgām

darbspējīgām personām 64 EUR mēnesī.

• Sagatavoti 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” (vēl nav stājušies spēkā):

• pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa

nodrošināšanai bērniem 80 EUR;



Plānotās izmaiņas sociālo pabalstu jomā 

2020.gadā (2)
• pabalsta apmērs par 1m2 īri:

✓mājoklim ar kopējo platību līdz 32 m² - 8 EUR par 1m²;

✓mājoklim ar kopējo platību virs 32  m² līdz  45 m² - 7 EUR par 

1m²;   

✓mājoklim ar kopējo platību virs 45 m² - 5 EUR par 1m²;

• atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem/personām ar invaliditāti un 

ģimenēm, kurās ir tikai pensionāri/personas ar invaliditāti, 

interneta un tālruņa lietošanas pakalpojuma apmaksa līdz 15 

EUR mēnesī, bet ne vairāk kā norādīts izrakstītajā rēķinā;

• atsevišķi dzīvojošai personai, kura vecāka par 80 gadiem, kura

dzīvo sev piederošā īpašumā un kurai nav taisnās līnijas

radinieku (bērni), pabalstu cietā kurināmā iegādei aprēķina par

visu mājokļa platību.



SJK apstiprinātais papildus finansējums 1 228 467 EUR:

• 501 885 EUR aprūpētāju amatalgas palielinājums RSAC un

Rīgas patversmē;

• 235 301 EUR samaksai par aprūpes mājās pakalpojumu;

• 275 127 EUR Dienas centriem un Dienas aprūpes centriem

saistību (cenas paaugstinājums no 01.09.2019.) nodrošināšanai;

• 177 154 EUR sociālajiem pakalpojumiem Mežrozīšu ielā;

• 39 000 EUR elektronisko sistēmu papildinājumiem

(SOPA/DAUDZIS)

• 60 000 EUR finansējums pacēlāju uzstādīšanai, apkopei,

remontam

Par 2020.gada projektu (skatīts SJK 10.12.2019.)



• Vaučeris psihologa pakalpojumam bērniem ar funkcionāliem

traucējumiem;

• Atelpas brīža pakalpojumu bērniem ar invaliditāti varēs turpināt

saņemt pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas, bet ne ilgāk kā līdz 24

gadu vecumam (ja turpina iegūt vispārizglītojošo vai profesionālo

izglītību);

• Dienas aprūpes centra pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem

traucējumiem varēs turpināt saņemt pēc 18 gadu vecuma

sasniegšanas, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam (ja turpina

iegūt vispārizglītojošo vai profesionālo izglītību);

• Ja sociālās rehabilitācijas programmas īstenošanas laikā bērns ar

funkcionāliem traucējumiem vai bērns ar uzvedības traucējumiem

sasniedz 18 gadu vecumu, tam būs tiesības pabeigt uzsākto

programmu;

Aktualitātes saistībā ar saistošo noteikumu projektu

- Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo

pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība (1)



• Tiesības saņemt sociālos pakalpojumus saglabāsies personai, kura

saņem pašvaldības grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu citas

pašvaldības administratīvajā teritorijā;

• Paredzēta iespēja pieņemt lēmumu par nepilngadīgas personas ar

garīga rakstura traucējumiem uzņemšanu rindā sociālā

pakalpojuma saņemšanai, kas paredzēts pilngadīgai personai;

• Jauns pakalpojums «video vizīte»;

• Paplašināts pavadoņa - asistenta pakalpojuma saņēmēju loks,

paredzot, ka turpmāk šo pakalpojumu varēs saņemt arī personas,

kurām trūkst saziņas prasmes, piemēram, ar banku, ārstniecības

iestādi u.c. personai svarīgām institūcijām.

Aktualitātes saistībā ar saistošo noteikumu projektu 

- Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo 

pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība (2)



i Pabalsts mājokļa pielāgošanai personām, kuras 

pārvietojas riteņkrēslā un personām ar redzes 

invaliditāti

Tiek virzīts apstiprināšanai RD saistošo noteikumu (SN) projekts, kas

aizstās RD 14.11.2019. SN Nr.59 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības

pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas

riteņkrēslā”:

• paplašināta mērķauditorija, iekļaujot personas ar redzes invaliditāti;

• privātmājās būs iespēja veikt vides pielāgošanu, lai atvieglotu

personas izkļūšanu/iekļūšanu mājoklī, piemēram, automatizēta vārtu

atvēršana, cietā seguma ierīkošana no īpašuma robežas līdz mājokļa

durvīm, uzbrauktuves izbūve;

• atbalstu varēs saņemt arī personas, kuras īrē pašvaldības servisa

dzīvokli;

• u.c.;

SN projekts 18.12.2019. elektroniski izsūtīts Padomes locekļiem

saskaņošanai



Paldies par uzmanību!


