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Rīgas sociālās palīdzības sistēmas
sākums bija 1994.gadā.

Pirms tam Rīgā bija 7 atsevišķas,
nesaistītas sociālās palīdzības
sistēmas.

1994.gadā tika izveidots Rīgas
Sociālās palīdzības koordinācijas
centrs.



Rīgas sociālās sistēmas vēsture skaitļos

Gads Finansējums sociālajiem 
pakalpojumiem, eiro

Sociālo 
pakalpojumu 
sniedzēju skaits

Sociālo 
pakalpojumu 
saņēmēju skaits

2000 3 833 467 42 5 840

2005 11 433 763 57 9 995

2010 18 421 072 67 10 574

2015 40 455 855 102 20 797

2018 53 215 482 141 26 058



Iedzīvotāju skaits Rīgas pilsētas 
pašvaldībā un sociālo pabalstu saņēmēju skaits 

2017. - 2018.gadā

2017.gads 2018.gads

Iedzīvotāju skaits 701 064 696 986

Sociālo pabalstu saņēmēju skaits
(tai skaitā ienākumu testēto pabalstu)

28 156

(15 671)

25 123

(13 482)

Sociālo pabalstu saņēmēju īpatsvars 
starp iedzīvotājiem
(tai skaitā ienākumu testēto pabalstu)

4%
(2.2%)

3.6%
(1.9%)

Sociālo pakalpojumu saņēmēju skaits 21 437 26 058

Sociālo pakalpojumu saņēmēju īpatsvars
starp iedzīvotājiem

3% 3.7%



Finansējums sociālajiem pakalpojumiem un sociālajai 

palīdzībai (EUR) 2016 – 2018 (I)

- sociālie pakalpojumi kļūst pieprasītāki
- sociālo pabalstu saņēmēju skaits kļūst stabils, bet pabalsti zaudē mērķtiecīgumu
- 2019.gadā no sociālajiem pabalstiem paredzētajiem finanšu līdzekļiem neveidosies

pārpalikums, lai šo finansējumu varētu novirzīt sociālo pakalpojumu apmaksai
- Jāpārskata sociālās palīdzības pabalstu apmēra un nosacījumu adekvātums atbilstoši šā

brīža realitātei



Palielinās veco ļaužu skaits, t.sk. ar demenci un invalīdu skaits, kuriem nepieciešama 
sociālā aprūpe dzīvesvietā (arī institūcijā)

Aprūpes dzīvesvietā pakalpojuma saņēmēji –
pensionāri un invalīdi (II) 

8 151

3 977 4075

9 545 (+17%)

4 724 (+19%) 4 716 (+16%)

10 649 (+12)

5 247 (+11%) 5 303 (+12%)
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Aprūpes pakalpojuma saņēmēju skaits No tiem – vecuma pensionāri – personas ar invaliditāti

2016

2017

2018



Rinda - sociālās aprūpes centros (III)

277
324

354 362

2017.gada janvāris 2017.gada jūnijs 2018.gada jūnijs 2019.gada janvāris

Klientu skaits rindā 2016 -2019  

▪ Iedzīvotāji saņem pakalpojumus 63 institūcijās, no kurām 9
atrodas Rīgā (kopā 2014 vietas, no kurām 1178 Rīgā)

▪ Vietu skaita palielinājums tikai daļēji apmierina klientu vēlmes, jo
aptuveni 80% no klientu rindas vēlas saņemt pakalpojumu Rīgā
vai tās tuvumā

▪ Trūkst vietas klientiem ar demenci, nav specializētu SAC



Infrastrultūras problēmas

▪ Problēmas ar pārreģistrāciju ir 45 sociālo pakalpojumu
sniedzēju adresēs (telpu statusa problēmas; vides
pieejamība; ugunsdrošība)

▪ Rīgā, tās tuvumā trūkst sociālās aprūpes centru.

▪ Nav telpu grupu dzīvokļa un dienas centra
izveidošanai.

▪ Regulāri ir lielāks pieprasījums pēc grupu
dzīvokļiem un dienas aprūpes centriem personām
ar garīga rakstura traucējumiem

▪ Slikts pakļautības iestāžu ēku tehniskais stāvoklis



▪ RD līdzfinansējums jeb "vaučers" (šobrīd 400/ 640 eiro mēn)
SAC pakalpojumam un tā regulāra «indeksēšana»

▪ Klientu sociālo problēmu risināšanai individuāli, izmaksu ziņā
līdzīgi institūcijām risinājumi (individuālās rehabilitācijas
programmas, aprūpētā dzīvesvieta)

▪ Sociālās palīdzības apmēra adekvātums (īpaši dzīvokļa
pabalstam), lai klienti, īpaši vientuļie pensionāri un ģimenes ar
bēriem, varētu mājokļa problēmu risināt dzīvokļu īres tirgū, nevis
ar sociālo pakalpojumu starpniecību.

▪ Digitalizācija jeb sociālo pakalpojumu administratīvo procesu
uzlabošana ar IT rīku palīdzību.

▪ Pakļautības iestāžu reorganizācija (SAC) un funkciju pārskatīšana
(BJC), lai paaugstinātu administratīvo kapacitāti un nodrošinātu
labāku klientu apkalpošanu.

Inovatīvi risinājumi, kas neprasa jaunu telpu 
celtniecību



▪ Aprūpes pakalpojuma vietu skaita nodrošināšana, pieaugot
pieprasījumam – dzīvesvietā un institūcijā

▪ Jaunu pakalpojumu izveide pilngadīgām personām ar garīga
rakstura traucējumiem, t.sk. individuālās programmas

▪ Jaunu sociālo pakalpojumu attīstība bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm (aprūpe
mājās, ikdienas un sociālo prasmju attīstīšanas programmas
u.t.t.)

▪ Sociālās sistēmas darbinieku piesaiste un noturēšana Rīgā -
atalgojums un motivācijas sistēma

▪ Investīcijas infrastruktūrā

Sistēmas prioritātes 2019



Paldies par uzmanību!


