
          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

Apstiprināts 

ar Rīgas domes 14.12.2022. 

lēmumu Nr. RD-22-2056-lē 

 

Rīgas valstspilsētas sabiedrības integrācijas pamatnostādņu 2019.–2024. gadam  

īstenošanas rīcības plāns 2022.–2024. gadam 
 

 

Dokumentā lietotie saīsinājumi:  
AIC – Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs 

DC – dienas centrs  

IKSD – Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments 

ĪD – Rīgas domes Īpašuma departaments 

JAC - Jauniešu atbalsta centrs 

KP – Rīgas domes Komunikācijas pārvalde 

LD – Rīgas domes Labklājības departaments 

LVA – Latviešu valodas aģentūra 

NVO – nevalstiskās organizācijas 

PAD – Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments 

RD – Rīgas dome  

RIIMC – Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs 

RITA – Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra”  

RPBJC – Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs 
RSD – Rīgas Sociālais dienests 

 
  



2 

 

          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 

1. Pilsoniskā līdzdalība 

Rīcība: Veicināt iedzīvotāju iesaisti pilsētas dzīvē, atbalstīt NVO darbību un līdzdalību pašvaldības lēmumu pieņemšanā. 

Rezultāts: Iedzīvotājiem un NVO ir  nodrošinātas iespējas iesaistīties, sniegts atbalsts zināšanu un prasmju attīstīšanai par iespējām līdzdarboties 

pašvaldības politikas veidošanā un lēmumu pieņemšanā, kas attiecas uz viņiem pašiem un pilsētas attīstību, NVO sektors saņem pastāvīgu pašvaldības 

atbalstu (infrastruktūra, konsultatīvais atbalsts, finansējums projektu konkursu veidā) līdzdalības veicināšanai. 

Rīcības virziens / 

uzdevums 
Īstenojamie pasākumi 

Rezultatīvie 

rādītāji 

Sākotnējā 

vērtība (2022) 

 

Plānotā 

sasniedzamā 

vērtība (2024) 

Datu avots 

rādītāja 

vērtības 

noteikšanai 

Atbildīgās/ 

līdzatbildīgās 

institūcijas 

Indikatīvie 

finansējuma 

avoti*  

(EUR gadā) 

Veicināt iedzīvotāju un 

nevalstisko organizāciju 

iesaistīšanos politikas 

veidošanas procesā 

Iedzīvotāju un NVO iesaiste pašvaldības 

konsultatīvo institūciju darbībā: 

- konsultatīvās padomes 

- pašvaldības memorandi 

- konsultatīvās komisijas 

- darba grupas 

Pamatsastāvā 

iesaistīto NVO 

skaits 

263 283 Iekšējās 

uzskaites 

sistēma 

Pašvaldības 

kompetentās 

institūcijas 

sadarbībā ar 

NVO 

 

Esošais 

pašvaldības 

finansējums 

Sadarbības pasākumi ar pašvaldību: 

- forumi, sanāksmes ar iedzīvotājiem  

- iedzīvotāju un NVO iesaiste pašvaldības 

plānošanas procesos (publiskās 

apspriešanas, diskusijas, būvniecības 

ieceru un koku ciršanas publiskās 

apspriešanas procesos)  

Iesaistīto 

dalībnieku 

skaits  

Netiek noteikta 

plānotā 

sasniedzamā 

vērtība, jo 

pasākumi tiek 

īstenoti, 

ievērojot 

Latvijas 

Republikas 

normatīvo 

regulējumu 

Netiek noteikta 

plānotā 

sasniedzamā 

vērtība, jo 

pasākumi tiek 

īstenoti, 

ievērojot 

Latvijas 

Republikas 

normatīvo 

regulējumu 

Iekšējās 

uzskaites 

sistēma 

Pašvaldības 

kompetentās 

institūcijas / 

PAD 

Esošais 

pašvaldības 

finansējums 

Iedzīvotāju viedokļa apzināšana Rīgas 

attīstības programmas 2022.–2027. gadam 

īstenošanas uzraudzības ietvaros 

Aptauju skaits  1 

 

1 Līgums ar 

pakalpojuma 

sniedzēju 

PAD Esošais 

pašvaldības 

finansējums 

Atbalsts NVO un RD iestādēm iedzīvotāju 

pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās 

sadarbības veicināšanai 

 

Īstenoto 

projektu skaits 

11 11 Projektu 

atskaites 

AIC 43 000 

Atbalstīt pilsoniskās 

līdzdalības pasākumus 

jauniebraucēju iekļaušanai 

sabiedrībā  

Atbalsts NVO un RD iestādēm  

jauniebraucēju pilsoniskās līdzdalības 

veicināšanai, tajā skaitā finansējuma 

konkursu veidā, atbalsts jauniebraucēju 

Īstenoto 

projektu un 

pasākumu skaits 

8 12 

  

 

Projektu 

atskaites 

AIC 56 000 
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līdzdalībai pašvaldības konsultatīvajos 

mehānismos, izpēte par jauniebraucēju 

organizācijām un neformālajām grupām, 

migrantu kopienu līderu apmācības 

Nodrošināt NVO nama 

darbību, sniedzot 

pastāvīgu atbalstu NVO 

sektoram  

Atbalsts NVO pasākumu rīkošanai (telpu,  

aprīkojuma piešķiršana) 

Atbalstīto NVO 

skaits 

270 290 Pieteikumu 

veidlapas 

AIC Esošais 

pašvaldības 

finansējums 

Informatīvi izglītojoši un tematiskie 

pasākumi NVO – semināri, konsultāciju 

dienas, tīklošanās pasākumi u. c. par NVO 

aktuālajiem jautājumiem 

Iesaistīto 

unikālo NVO 

skaits 

620 650 Dalībnieku 

reģistrācijas 

saraksts 

AIC 9000  

NVO nama filiāles izveide / papildu brīvi 

pieejamo telpu piedāvājums 

Pieejamās vietas 4 5 

 

Izveidotās 

vietas 

AIC/ĪD Esošais un 

atbilstoši 

pieejamiem 

pašvaldības 

budžeta 

līdzekļiem 

Stiprināt jaunatnes 

organizāciju 

administratīvo kapacitāti 

un resursus, veicinot 

jaunatnes organizāciju 

līdzdalību darbā ar 

jaunatni Rīgā  

Konkurss jaunatnes organizāciju un 

jaunatnes organizāciju līderu kapacitātes 

stiprināšanai  

Īstenoto 

projektu skaits 
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15 

 

 

Projektu 

atskaites 

IKSD 23 870 

Metodiskā atbalsta pasākumi jaunatnes 

organizācijām 

Atbalstu 

saņēmušo NVO 

skaits 
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15 

Dalībnieku 

reģistrācijas 

saraksts 

IKSD Esošais 

pašvaldības 

finansējums 

Rīcība: Brīvprātīgā darba attīstība. 

Rezultāts: Veicināta brīvprātīgā darba kustība Rīgā, sniegta iespēja brīvprātīgo darbā iesaistīties dažādām sabiedrības integrācijas mērķa grupām, 

brīvprātīgo pienesums tiek izmantots kā resurss pašvaldības sniegto pakalpojumu dažādošanai un kvalitātes paaugstināšanai. 

Informatīvais un 

metodiskais atbalsts 

brīvprātīgā darba 

koordinēšanai pašvaldības 

institūcijās un pasākumos   

 

Platformas izveide brīvprātīgā darba 

koordinēšanai Rīgas valstspilsētas 

pašvaldībā  

Interneta 

platforma 

- 1 Publiski 

pieejama 

interneta 

platforma 

AIC / IKSD, 

LD, KP 

Atbilstoši 

pieejamiem 

pašvaldības 

budžeta 

līdzekļiem 

Atbalsts pašvaldības darbiniekiem 

brīvprātīgā darba organizēšanā:  

- rokasgrāmata pašvaldības darbiniekiem 

brīvprātīgā darba organizēšanai pašvaldībā 

- apmācības pašvaldības darbiniekiem 

brīvprātīgā darba organizēšanā 

Rokasgrāmata, 

dalībnieku 

skaits 

-/ - 1/30 Publikācija / 

dalībnieku 

reģistrācijas 

saraksts 

AIC 4000 
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Brīvprātīgo piesaiste un 

motivēšana 

Dalība ikgadējā Latvijas akcijā “Gada 

brīvprātīgais” – brīvprātīgo godināšanas 

pasākums 

Pieteikto Rīgā 

darbojošos 

brīvprātīgo 

skaits 

35 80 Dalībnieku 

reģistrācijas 

saraksts 

AIC / LD 5000 

Brīvprātīgo apmācības dažādu sabiedrības 

integrācijas mērķa grupu, tajā skaitā 

jauniebraucēju iesaistīšanai brīvprātīgo 

kustībā 

Dalībnieku 

skaits 
- 60 

Dalībnieku 

reģistrācijas 

saraksts 

AIC / 

iesaistītās 

pašvaldības 

institūcijas, 

kurās tiek 

īstenotas 

brīvprātīgā 

darba 

programmas  

20 000  

Brīvprātīgā darba kā pastāvīgas aktivitātes 

organizēšana LD iestādēs – noslēgti līgumi 

ar NVO par brīvprātīgo piesaisti un 

koordinēšanu 

Aptverto iestāžu 

skaits  

6 6 Brīvprātīgā 

darba gada 

pārskats 

LD 40 000 

Atbalsts brīvprātīga darba aktivitātēm 

NVO un RD iestādēm projektu konkursu 

veidā 

Īstenoto 

projektu skaits 

3 5 Projektu 

atskaites 

AIC 12 000 

Rīcība: Apkaimju iedzīvotāju līdzdalības un piederības sajūtas veicināšana. 

Rīcības rezultāts: Caur piesaisti savai tuvākajai apkārtnei iedzīvotāji spēj un vēlas iesaistīties visas pilsētas attīstības veidošanā un veicināšanā. Aktīvas 

apkaimju kopienas, kur iedzīvotāji pašorganizējas, lai veiktu vietējās kopienas interešu aizstāvēšanu, izzinātu kopienas problēmas un meklētu risinājumus 

savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības sadarbībā, iedzīvotāji līdzdarbojas apkaimes dzīves vides uzlabošanā. 
Veicināt apkaimju 

iedzīvotāju piederības 

sajūtu, līdzatbildību un 

līdzdalību apkaimes dzīvē 

Atbalsts  apkaimju iniciatīvām līdzdalības 

un piederības veicināšanai  

Īstenoto 

projektu skaits 

21 28 Projektu 

atskaites 

AIC 70 000 

 

Līdzdalības budžeta projektu ideju 

īstenošanas konkurss 

 

Īstenoto 

projektu skaits 

5 16 Pārskati par 

īstenotajiem 

projektiem 

AIC 700 000 

Finansiāls atbalsts apkaimju biedrībām Atbalstīto 

biedrību skaits 

25 37 Noslēgtie 

līgumi par 

atbalsta 

piešķiršanu 

AIC 40 000  

Portāla iedzīvotāju līdzdalībai 

“CitizenLab” pilotēšana 

Pilotprojekts - 1 Portāla 

darbības 

izvērtējums  

AIC 10 000 

Apkaimju kopienu centru koncepcijas 

izstrāde 

Koncepcija - 1 Sagatavota 

koncepcija 

AIC Esošais 

pašvaldības 

finansējums 

NVO vadīta apkaimes / kopienas centra Pilotprojekts - 1 Īstenots AIC 50 000 
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pilotprojekta sagatavošana un īstenošana pilotprojekts 

2. Starpkultūru dialogs un iecietība 

Rīcība: Etniskās un kultūras identitātes saglabāšana, iecietības veicināšana un starpkultūru dialoga attīstība. 

Rezultāts: Pieaugusi dažādu sabiedrības grupu izpratne par sabiedrības daudzveidību un savstarpējā uzticēšanās, attīstīta spēja pieņemt atšķirīgo. 

 

Rīcības virziens / 

uzdevums 

 

Īstenojamie pasākumi 

 

Rezultatīvie 

rādītāji 

Sākotnējā 

vērtība (2022) 

 

Plānotā 

sasniedzamā 

vērtība (2024) 

Datu avots 

rādītāja 

vērtības 

noteikšanai 

 

Atbildīgās/ 

līdzatbildīgās 

institūcijas 

 

Indikatīvie 

finansējuma 

avoti*  

(EUR gadā) 

Sekmēt starpkultūru 

dialogu dažādu etnisko un 

sociālo grupu 

mijiedarbībai, 

atbalstīt mazākumtautību 

kultūras identitātes 

saglabāšanu  

 

Atbalsts aktivitātēm, kas veicina dažādu 

kultūru mijiedarbību, dažādības 

pieņemšanu, savstarpēju saprašanos un 

neiecietības mazināšanos: finansējuma 

konkursu veidā RD iestādēm un NVO,  

izglītojošas aktivitātes dažādām mērķa 

grupām par starpkultūru dialogu un 

migrācijas jautājumiem un sadarbības 

pasākumi savstarpējās mijiedarbības 

veicināšanai, tajā skaitā apkaimju līmenī 

Īstenoto projektu 

skaits 

 

10 13 Projektu 

atskaites 

AIC 64 000 

 

Atbalsts, kas veicina mazākumtautību 

kultūras identitātes saglabāšanu un 

popularizēšanu, tajā skaitā NVO 

pasākumiem un mazākumtautību 

amatiermākslas kolektīviem 

Atbalstīto NVO 

un kolektīvu 

skaits  

27  28 Komisijas 

protokoli 

IKSD 197 415 

Pilnveidot pedagogu 

profesionālo kompetenci 

un palielināt kopīgu 

integrējoša rakstura 

pasākumu skaitu izglītības 

iestādēm 

Izglītojošas aktivitātes un pieredzes 

apmaiņas pasākumi izglītības iestāžu 

pedagogiem starpkultūru dialoga 

veicināšanā un iecietības sekmēšanā 

izglītības iestādēs, tajā skaitā darbā ar 

vecākiem un bērniem jauniebraucējiem 

Pasākumu skaits 2 12 Dalībnieku 

reģistrācijas 

saraksts 

IKSD / RIIMC Esošais 

pašvaldības 

finansējums 

Rīcība: Atbalsta pasākumi remigrantu  un jauniebraucēju iekļaušanai. 

Rezultāts: Ir izveidota vide, kas ļauj remigrantiem un jauniebraucējiem ātrāk un veiksmīgāk iekļauties vietējā sabiedrībā, nodrošināta pašvaldības 

darbinieku sagatavošana darbam ar jauniebraucējiem, speciālistiem, kas strādā ar jauniebraucējiem, ir izpratne par migrācijas jautājumiem, dažādību,  

zināšanas par starpkultūru komunikācijas jautājumiem. 
Sniegt atbalstu 

jauniebraucēju un 

remigrantu relokācijai un 

integrācijai Rīgā 

 

Izveidots jauniebraucēju un remigrantu 

atbalsta centrs – vienas pieturas aģentūra, 

kas sniedz būtiskākos pakalpojumus un 

konsultācijas relokācijas un integrācijas 

procesā   

Izveidots centrs  - 1 Centra 

darbības 

atskaite 

AIC / RITA,  

citas 

pašvaldības un 

valsts 

institūcijas, 

Atbilstoši 

pieejamiem 

pašvaldības 

budžeta 

līdzekļiem 
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Izveidota programma sociāli ekonomiskai 

iekļaušanai dažādām jauniebraucēju mērķa 

grupām 

Izveidota 

programma 

- 1 NVO 

Sniegt metodisko atbalstu 

skolām darbā ar 

jauniebraucējiem 

Metodiskā atbalsta centra pedagogu darbam 

ar jauniebraucējiem darbības nodrošināšana 

Rīgas 93. vidusskolā, iekļaujošās izglītības 

koordinatoru skolās (tajā skaitā mentoru) 

kopienas izveide un profesionālās 

pilnveides nodrošināšana 

Sniegto 

konsultāciju 

skaits / iesaistīto 

skolu skaits / 

atbalstīto 

skolotāju un 

iekļaujošās 

izglītības 

koordinatoru 

skaits 

10/6/50 

 

 

 

 

 

10/101/150 Pakalpojumu 

sniedzēju 

atskaites 

IKSD, RIIMC Valsts un 

pašvaldības 

finansējums 

Pilnveidot pašvaldības 

darbinieku profesionālo 

kompetenci darbam ar 

jauniebraucējiem 

Pašvaldības darbinieku, kuru darbā ir 

saskarsme ar jauniebraucējiem, apmācības 

migrācijas jautājumos, dažādības vadībā, 

starpkultūru komunikācijā 

Apmācīto 

darbinieku skaits 

- 30 Dalībnieku 

reģistrācijas 

saraksts 

AIC sadarbībā 

ar NVO 

Eiropas 

Savienības 

struktūrfondu 

finansējums 

Rīcība: Starptautiskā sadarbības attīstība migrācijas un integrācijas jomā. 

Rezultāts: Virzīšanās uz multikulturālu un tolerantu sabiedrību saskaņā ar Rīgas attīstības vīziju, pašvaldības politiķiem un darbiniekiem ir iespēja apgūt 

vadošo pilsētu starptautisku pieredzi šādas pilsētas veidošanai, piedalīties tematiskos pasākumos un mācību vizītēs, veidot starptautiskās sadarbības 

projektus. 
Sekmēt pieredzes apmaiņu 

un starptautisko sadarbību 

migrācijas un integrācijas 

jomā 

Pievienošanās Eiropas Padomes 

Starpkultūru pilsētas programmai un 

Eiropas Padomes Starpkultūru pilsētu 

indeksa aizpildīšana 

Izvērtējums 0 1 Ziņojums AIC 5000  

Dalība Eiropas lielo pilsētu sadarbības tīkla 

“Eurocities” Migrācijas un integrācijas 

darba grupā  

Pasākumu skaits 2 2 Darbinieku 

atskaites  

AIC Esošais 

pašvaldības 

finansējums 

Starptautiskās sadarbības projekti 

starpkultūru dialoga, migrācijas un 

integrācijas jomā 

Projektu skaits 1 1 Sadarbības 

projekti 

AIC /IKSD / 

NVO 

Eiropas 

Savienības fondu 

finansējums 

3. Valsts valoda  

Rīcība: Latviešu valodas apguves nodrošināšana pieaugušajiem rīdziniekiem. 

Rezultāts: Pieaug iedzīvotāju īpatsvars, kuri zina latviešu valodu, iedzīvotāju latviešu valodas zināšanu līmenis paaugstinās. 

Rīcības virziens / 

uzdevums 
Īstenojamie pasākumi 

Rezultatīvie 

rādītāji 

Sākotnējā 

vērtība 

(2022) 

 

Plānotā 

sasniedzamā 

vērtība (2024) 

Datu avots 

rādītāja 

vērtības 

noteikšanai 

Atbildīgās / 

līdzatbildīgās 

institūcijas 

Indikatīvie 

finansējuma 

avoti*  

(EUR gadā) 
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Veicināt iedzīvotāju 

latviešu valodas prasmju 

paaugstināšanu, tajā skaitā 

atbalstīt jauniebraucējus 

latviešu valodas apguvē  

Latviešu valodas apmācība Rīgas 

iedzīvotājiem un citas aktivitātes, kas veicina 

latviešu valodas apguvi un lietošanu, tajā 

skaitā latviešu valodas sarunvalodu klubu 

aktivitātes 

 

Izglītoto 

iedzīvotāju skaits 

 

 

500 

 

 

 

1000 

 

 

 

Dalībnieku 

reģistrācijas 

saraksts 

AIC / RIIMC 170 000  

Sarunvalodas 

klubu dalībnieku 

skaits 

50 50 Dalībnieku 

reģistrācijas 

saraksts 

AIC / RIIMC 

Papildu stundu nodrošināšana remigrantu un 

jauniebraucēju bērniem latviešu valodas 

apguvei  

Bērnu skaits 300 450 Rīkojums par 

papildu 

finansējumu 

skolai 

IKSD Esošais 

pašvaldības 

finansējums 

 

Rīcība: Pedagogu prasmju attīstība un zināšanu pilnveide darbam lingvistiski neviendabīgā vidē. 

Rezultāts: Pedagogiem ir uzlabotas prasmes darbā lingvistiski neviendabīgā vidē, tajā skaitā darbā ar remigrantu un jauniebraucēju bērniem. 

Pilnveidot pedagogu 

prasmes darbā lingvistiski 

neviendabīgā vidē 

 

Semināri un pieredzes apmaiņas pasākumi 

pedagogiem, tajā skaitā par atbalstu latviešu 

valodas apguvē pirmsskolā un prasmju 

paaugstināšanai latviešu valodas 

pasniegšanā remigrantu un jauniebraucēju 

bērniem, tajā skaitā skolēniem bez 

starpniekvalodas 

Izglītoto 

pedagogu skaits 

60 80 Dalībnieku 

reģistrācijas 

dati 

 

IKSD Esošais 

pašvaldības 

finansējums, 

valsts 

finansējums 

 

4. Sociālā iekļaušanās 

Rīcība: 

• Daudzveidīgs un vajadzībās balstīts sociālās palīdzības un pakalpojumu pieejamības nodrošinājums un atbalsta pasākumi ģimenēm, kurās ir bērni ar 

funkcionāliem traucējumiem, personām ar garīga rakstura traucējumiem, personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas, pilngadīgiem 

jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes dažādās sabiedrības dzīves jomās. 

• Inovatīvi pakalpojumi un programmas bērniem un jauniešiem, īpaši pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanas. 

Rīcības rezultāts: Stiprināta sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju iespēja aktīvai līdzdalībai sabiedrības dzīvē un mijiedarbības veidošanai, 

mazināta atstumtība un segregācija. 

Rīcības virziens / 

uzdevums 
Īstenojamie pasākumi 

Rezultatīvie 

rādītāji 

Sākotnējā 

vērtība (2022) 

 

Plānotā 

sasniedzamā 

vērtība 

(2024) 

Datu avots 

rādītāja 

vērtības 

noteikšanai 

Atbildīgās 

institūcijas 

Indikatīvie 

finansējuma 

avoti*  

(EUR gadā) 
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Nodrošināt specifiskajām 

vajadzībām atbilstošus 

atbalsta pasākumus 

bērniem un jauniešiem, tajā 

skaitā bērniem ar autiska 

spektra traucējumiem, lai 

attīstītu sociālās prasmes 

un iekļaušanos sabiedrībā 

Sociālo pakalpojumu ģimenēm un bērniem ar 

funkcionāliem (tajā skaitā garīga rakstura) 

traucējumiem, tajā skaitā integrētu sociālo 

pakalpojumu attīstīšana 

Pakalpojumu 

skaits 

12 14 Pakalpojumu 

sniedzēju 

atskaites 

LD 1 310 279  
 
Papildus 

atbilstoši 

pieejamiem 

pašvaldības 

budžeta 

līdzekļiem 

Nodrošināt personu ar 

garīga rakstura 

traucējumiem vajadzībām 

atbilstošu atbalstu, 

sekmējot šo personu 

maksimāli patstāvīgu dzīvi 

sabiedrībā, tajā skaitā 

nodarbinātību, jēgpilnu 

brīvā laika pavadīšanu, 

saglabājot pašnoteikšanās 

iespējas 

 

Grupu māju (dzīvokļi) izveide un 

nodrošināšana  

Vietu skaits  126 142 Līgums ar 

pakalpojuma 

sniedzēju 

LD 888 709 

 

Papildus 

atbilstoši 

pieejamiem 

pašvaldības 

budžeta 

līdzekļiem 

Specializēto darbnīcu izveide un 

nodrošināšana 

Vietu skaits 56 60 Līgums ar 

pakalpojuma 

sniedzēju 

LD 233 206  

 

Papildus 

atbilstoši 

pieejamiem 

pašvaldības 

budžeta 

līdzekļiem 

Dienas aprūpes centru izveide un 

nodrošināšana 

Vietu skaits 294 314 Līgums ar 

pakalpojuma 

sniedzēju 

LD 1 668 034 

 

Papildus 

atbilstoši 

pieejamiem 

pašvaldības 

budžeta 

līdzekļiem 

Individuālo sociālās rehabilitācijas 

programmu nodrošināšana 

Klientu skaits 35 50 Līgums ar 

pakalpojuma 

sniedzēju 

LD 406 088  

Nodarbības veselības veicināšanai un sociāli 

emocionālo dzīves prasmju apgūšanai 

personām ar viegliem, vidējiem garīga 

rakstura traucējumiem 

Klientu skaits 0 

 

50 

 

LD iekšējās 

uzskaites 

sistēma 

LD Esošais 

pašvaldības 

finansējums 

Izveidots un īstenots jauns pakalpojuma 

projekts – Sociālās rehabilitācijas programma 

pilngadību sasniegušām personām ar 

smagiem funkcionāliem traucējumiem pēc 

Īstenoto 

projektu skaits 

0 1 LD iekšējās 

uzskaites 

sistēma 

LD 167 064  
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ārpusģimenes aprūpes izbeigšanas 

Izveidot koordinētu, uz 

jaunieša vajadzībām 

orientētu sociālo darbu ar 

jauniešiem pirms 

ārpusģimenes aprūpes 

izbeigšanas un pēc tās 

(pārejas posms no 

ārpusģimenes aprūpes uz 

pastāvīgu dzīvi sabiedrībā) 

Individuāls sociālais darbs ar bāreņiem  pēc 

18 gadu vecuma sasniegšanas 

Personu skaits 133 270 Pakalpojuma 

sniedzēja 

atskaites 

LD Esošais 

pašvaldības 

finansējums 

Jauniešu īpatsvara, kas nonāk sociālo 

darbinieku redzeslokā pēc ārpusģimenes 

aprūpes izbeigšanās, palielināšana (tajā skaitā 

jaunieši, ar kuriem  RPBJC struktūrvienība 

JAC darbu uzsāk 12 mēnešus pirms 

ārpusģimenes aprūpes izbeigšanas) 

Personu  skaits 844 1124 Pakalpojuma 

sniedzēja 

atskaites 

LD Esošais 

pašvaldības 

finansējums 

 

Integrēt sociālā riska 

jauniešus sabiedrībā 

atbilstoši vecumposma 

vajadzībām un sociālās 

funkcionēšanas līmenim 

Atbalsta pasākumi jauniešiem, kas nestrādā, 

nemācās un neapgūst arodu, lai viņus 

iesaistītu izglītībā vai nodarbinātībā, projekta 

“Proti un dari!” ietvaros 

Jauniešu 

skaits, kuri ir 

izglītībā/ 

nodarbinātībā 

50 50 Projekta 

pārskats 

LD 86 955  

DC “Ābeļzars” darbības pilnveide, attīstot 

darbu ar ielu jauniešiem un pilngadīgām 

personām, kurām trūkst sociālā atbalsta 

sistēmas 

Klientu skaits 
 

- 60 Pakalpojuma 

pārskats 

LD 58 600  

 

Papildus 

atbilstoši 

pieejamiem 

pašvaldības 

budžeta 

līdzekļiem 

Pilnveidot esošo sociālās rehabilitācijas 

programmu jauniešiem ar uzvedības 

traucējumiem  

Klientu skaits - 13 Pakalpojuma 

pārskats 

LD 69 955 

Darbs ar ielu jauniešiem, to iekļaušana 

izglītības vai nodarbinātības procesā 

Sasniegto ielu 

jauniešu skaits 

120 150 

 

Projektu 

atskaites 

IKSD 15 075 

Finansiālais atbalsts Rīgas speciālo izglītības 

iestāžu pasākumu bērniem ar speciālām 

vajadzībām organizēšanai  

Pasākumu 

skaits 

 

10 

 

 

10 

 

Pasākumu 

atskaites  

IKSD 3600 

Palielināt sociālo atbalstu 

saņemošo personu pēc 

ieslodzījuma skaitu  

Personu pēc brīvības atņemšanas soda 

izciešanas vajadzībām atbilstošu sociālo 

pakalpojumu attīstīšana, lai mērķa grupas 

personas spētu dzīvot patstāvīgi 

Personu skaits 92 120 Pakalpojumu 

sniedzēju 

atskaites  

LD, RSD  Esošais 

pašvaldības 

finansējums 

Palielināt pedagogu un 

vecāku izpratni par 

savstarpēju sadarbību 

bērnu ar īpašām 

vajadzībām iekļaušanā 

izglītības iestādē 

Individuālo plānu izstrāde sadarbībā ar 

speciālistiem. Vecāku izglītošana un 

pieredzes apmaiņas semināri par sociālo 

iekļaušanu 

Konsultēto 

ģimeņu skaits  

39 75 Konsultāciju 

reģistrācijas 

lapa 

IKSD 

 

Esošais 

pašvaldības 

finansējums 

Nodrošināt pastāvīgu  Neredzīgo biedrības un Latvijas Nedzirdīgo Kolektīvu 10/6 10/6 Kolektīvu IKSD 54 600  
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atbalstu personu ar 

speciālām vajadzībām 

amatiermākslas 

kolektīviem un 

pasākumiem 

savienības amatiermākslas kolektīvu  un 

pasākumu atbalsts 

skaits / 

pasākumu 

skaits 

iesniegtās 

anketas par 

darbību 

Nodrošināt iespējas 

cilvēkiem ar invaliditāti 

nodarboties ar sportu 

atbilstoši interesēm un 

spējām iesaistīties 

pielāgotās sporta 

aktivitātēs 

Finansēšanas konkurss sporta klubiem, kas 

īsteno paraolimpisko vai pielāgoto sportu  

Īstenoto 

projektu skaits 

3 3 Projektu 

atskaites 

IKSD 4500 

Nodrošināt atbalstu 

sociālās atstumtības riskam 

pakļauto mērķa grupu 

iesaistei un iekļaušanai 

sabiedrībā 

Atbalsts NVO un RD iestāžu projektiem 

sociālās integrācijas jomā  

Īstenoto 

projektu skaits 

60 

 

 

 

60 

 

 

Projektu 

atskaites  

AIC 

 

 

150 000 

 

Rīcība:  Speciālistu profesionālo kompetenču attīstīšana darbā ar sociālās iekļaušanas virziena prioritārajām mērķa grupām. 

Rīcības rezultāts: Stiprināta speciālistu kapacitāte, lai nodrošinātu pēc iespējas kvalitatīvāku pakalpojumu. 

Nodrošināt apmācības 

sociālajā jomā 

strādājošajiem 

darbiniekiem 

RPBJC struktūrvienības JAC darbiniekiem, 

kas koordinē, nodrošina un ievieš jaunas 

atbalsta formas jauniešiem pēc ārpusģimenes 

aprūpes izbeigšanās. Sociālajiem 

darbiniekiem zināšanu un prasmju apgūšanā 

darbā ar personām pēc brīvības atņemšanas 

soda izciešanas 

Apmācību 

skaits 

6 14 Pakalpojuma  

sniedzēja 

atskaites / LD 

iekšējās 

uzskaites 

sistēma 

LD Esošais 

pašvaldības 

finansējums 

Pilnveidot pedagogu 

zināšanas un prasmes 

darbam ar bērniem ar 

īpašām vajadzībām 

Izglītojoši pasākumi pedagogiem 

 

Izglītoto 

skolotāju 

skaits 

107 275 Dalībnieku 

reģistrācijas 

saraksts 

RIIMC 3070  

  5. Informācijas pieejamība  

Rīcības virziens: Informācijas kanālu daudzveidība – izmantot pēc iespējas daudzveidīgākus informācijas izplatīšanas kanālus, ņemot vērā atšķirīgās 

iedzīvotāju vajadzības, prasmes un pieeju informācijas kanāliem un līdzekļiem. 

Rīcības rezultāts: Iedzīvotājiem ir informācija un izpratne par procesiem pašvaldībā, tās pakalpojumiem un iespēju piedāvājumiem. 

Rīcības virziens / 

uzdevums 
Īstenojamie pasākumi 

Rezultatīvie 

rādītāji 

Sākotnējā 

vērtība (2022) 

Plānotā 

sasniedzamā 

Datu avots 

rādītāja 

Atbildīgās / 

līdzatbildīgās 

Indikatīvie 

finansējuma 
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 vērtība 

(2024) 

vērtības 

noteikšanai 

institūcijas avoti*  

(EUR gadā) 

Nodrošināt iedzīvotājiem 

informāciju par pašvaldības 

darbību atbilstoši viņu 

vajadzībām un informācijas 

iegūšanas paradumiem 

Informācijas izplatīšana pašvaldības 

oficiālajās mājaslapās, televīzijā, radio un 

laikrakstos latviešu valodā un pēc 

nepieciešamības – citās valodās, kā arī 

dažādu paziņojumu izsūtīšana plašsaziņas 

līdzekļiem preses relīžu formā, sniedzot 

iespēju saņemt informāciju sev ērtākā veidā  

Apmeklējumu 

skaits / 

publikāciju 

skaits 

 

<50 000/24 <50 000/30 

Mājas lapas 

apmeklētāju 

skaits / 

publikācijas 

KP 

Esošais 

pašvaldības 

finansējums 

 

Informācija par RD aktualitātēm lielākajos 

sociālajos tīklos (Twitter, Instagram, 

Facebook u. c.) 

Sekotāju 

skaits 

 

60 840 66 000 

Sociālo tīklu 

apmeklējumu 

statistika 

KP 

Esošais 

pašvaldības 

finansējums 

Pašvaldības komunikācijas kanālu izveide un 

pilnveide veiksmīgai saziņai ar iedzīvotājiem, 

tajā skaitā jauniebraucējiem  

 

Sekotāju 

skaits 

 

10 550 19 000 Sociālo tīklu 

apmeklējumu 

statistika 

KP / AIC Esošais 

pašvaldības 

finansējums 

Veikt regulārus  pētījumus 

salīdzinošu datu iegūšanai 

par sabiedrības integrācijas 

pamatnostādņu ieviešanas 

rezultātiem 

Pētījumu veikšana par sabiedrības 

integrācijas jautājumiem 

 

Pētījums, 

sabiedriskās 

domas aptauja 

2 2 Pētījumi, 

sabiedriskās 

domas aptaujas 

AIC / PAD 15 000 

Rīcības virziens: Informācijas dizaina pilnveidošana, veicinot tās pieejamību, tajā skaitā personām ar īpašām vajadzībām, sociālās atstumtības riskam 

pakļautajām iedzīvotāju grupām. 

Rīcības rezultāts: Informācija vienlīdz pieejama dažādām sabiedrības grupām atbilstoši to vajadzībām. 
Informācijas pieejamības 

veicināšana, tajā skaitā  

personām ar īpašām 

vajadzībām 

 

Pašvaldības mājas lapa nodrošināta ar 

dažādiem pieejamības rīkiem, tajā skaitā 

teksta klausīšanās 

Mājaslapas 

piekļūstamība 

1 1 Mājaslapas 

piekļūstamības 

novērtējums 

KP Esošais 

pašvaldības 

finansējums 

 

Sagatavota aktuāla informācija par 

pašvaldības pakalpojumiem zīmju valodā 

Pakalpojumu 

skaits, par 

kuriem ir 

informācija 

zīmju valodā 

24 29 Skatījumu 

statistika 

AIC / KP Esošais 

pašvaldības 

finansējums 

 

Apmācības pašvaldības darbiniekiem – 

informācijas veidošana  un pasniegšana 

pieejamā un iekļaujošā veidā (piemēram, 

vieglās valodas lietošana, universālā dizaina 

principu izmantošana u. tml.) 

Dalībnieku 

skaits 

- 30 Dalībnieku 

reģistrācijas 

saraksts 

AIC / RD 

Personāla 

nodaļa 

Esošais 

pašvaldības 

finansējums 

6. Pilsētvides un integrācijas pasākumu pieejamība 
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Rīcības virziens: Brīvā laika pavadīšanas infrastruktūras attīstīšana un brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšana apkaimēs un pēc iespējas tuvāk 

iedzīvotāju dzīvesvietai, pievēršot uzmanību vides pieejamības nodrošināšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem. Kultūras pasākumu un kultūras 

procesu nodrošināšana apkaimēs, tajā skaitā multikulturālu svētku, festivālu un citu masu pasākumu organizēšana, radot iespēju visām sabiedrības grupām 

būt sabiedriski aktīvām un veidojot platformu dažādu etnisko, vecuma un sociālo grupu savstarpējai mijiedarbībai. 

Rīcības rezultāts: Ir radīta iespēja dažādām sabiedrības grupām būt sabiedriski aktīvām un tiek nodrošināta platforma dažādu etnisko, vecuma un sociālo 

grupu savstarpējai mijiedarbībai. Ikvienam ir pieejamas lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas savā apkaimē. 

Rīcības virziens /  

uzdevums 
Īstenojamie pasākumi 

Rezultatīvie 

rādītāji 

Sākotnējā 

vērtība (2022) 

 

Plānotā 

sasniedzamā 

vērtība (2024) 

Datu avots 

rādītāja 

vērtības 

noteikšanai 

Atbildīgās 

institūcijas 

Indikatīvie 

finansējuma 

avoti*  

(EUR gadā) 

Palielināt kultūras dzīves 

pasākumu apjomu ārpus 

Rīgas centra, iesaistot 

pilsētas apkaimes kultūras 

pasākumu organizēšanā, 

uzlabojot radošo kvartālu un 

teritoriju kapacitāti un 

sadarbību 

Mobilo kultūrtelpu darbība dažādās Rīgas 

apkaimēs. Atbalsts radošo kvartālu un 

teritoriju pastāvīgai darbībai daudzveidīgas 

kultūrvides veidošanā. Pašvaldības 

organizētie un atbalstītie publiskie kultūras 

pasākumi 

Pasākumu 

skaits 

191 202 Pasākumu  

pārskati 

IKSD 2 074 000 

Nodrošināt publiskas sporta 

nodarbības Rīgas apkaimēs 

dažāda vecuma 

interesentiem  

Regulāru bezmaksas sporta nodarbību  

organizēšana Rīgas apkaimēs 

 (maijs–oktobris) 

Nodarbību 

skaits 

500 500 Atskaites 

 

IKSD 23 000 

Nodrošināt veselību 

veicinošas  un izglītojošas 

aktivitātes Rīgas apkaimēs 

dažāda vecuma 

iedzīvotājiem 

Regulāras bezmaksas sabiedrības veselības 

veicināšanas un slimību profilakses 

aktivitātes, tajā skaitā fiziskas aktivitātes, 

veselīga uztura paradumu veicinošas, 

atkarību vielu un procesu lietošanas 

profilakses un  psihoemocionālo veselību 

veicinošas aktivitātes, visām vecuma 

grupām dažādas Rīgas apkaimēs 

Aktivitāšu 

skaits 

5000 5500 Atskaites LD Atbilstoši 

pieejamajiem 

pašvaldības 

budžeta 

līdzekļiem, 

Eiropas 

Savienības 

struktūrfondu 

finansējums 

Palielināt brīvā laika 

pavadīšanas infrastruktūru 

pilsētas apkaimēs 

Atbalsts bērnu un jauniešu brīvā laika 

infrastruktūrai un tās tīkla pilnveide, tajā 

skaitā attālās apkaimēs (nodrošinot 

vienmērīgu ģeogrāfisko pārklājumu) 

Brīvā laika 

centru skaits 

 

 

22 

 

 

 

23 

 

 

 

Brīvā laika 

centru 

darbinieku 

iesniegtās 

atskaites 

IKSD 57 775 

 

Papildus 

atbilstoši 

pašvaldības 

pieejamiem 

budžeta 

līdzekļiem  
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Nodrošināt vides pieejamību 

pašvaldības publiskajās 

ēkās/telpās 

Lifta izbūve Rīgas kultūras un atpūtas centrā 

“Imanta”  

 

Izbūvēts lifts 

 

 

1 1* 

 

*lifta izbūvi uz 

2. stāvu 

plānots īstenot 

līdz 

2027. gadam) 

Izbūvēts lifts 

 

 

ĪD Atbilstoši 

pieejamiem 

pašvaldības 

budžeta 

līdzekļiem kopā 

ar valsts 

aizdevuma 

līdzekļiem 

pašvaldībām; 

granti; Eiropas 

Savienības 

struktūrfondu 

finansējuma 

līdzekļi 

 
*Skaidrojums par indikatīvajiem finansējuma avotiem: 

Summa EUR – norādīta konkrēta summa, ja to var identificēt kā rezervētu konkrētai aktivitātei jau esošā finansējuma ietvaros, piemēram, projektu konkursu 

gadījumos vai konkrētām aktivitātēm/programmām.  

Esošais pašvaldības finansējums – finansējums, kas pieejams jau esošā finansējuma ietvaros, bet nav identificējams kā atsevišķa summa, pamatā 

darbinieku atalgojums un citi administratīvie resursi (piemēram, telpas, komunālie pakalpojumi). 

Atbilstoši pieejamiem pašvaldības budžeta līdzekļiem – nepieciešams papildu finansējums, būs pieejams, ja finansējums tiks piešķirts/apstiprināts. 

Esošais un papildu finansējums atbilstoši pieejamiem pašvaldības budžeta līdzekļiem – ja ir jau esošais finansējums, bet nepieciešams pieprasīt arī 

papildu finansējumu. 

 

 

 

Rīgas domes priekšsēdētājs   M. Staķis 
 


