
 
APSTIPRINĀTS  

ar Rīgas domes 25.09.2012. 

lēmumu Nr.5252 

 

 

 

Rīgas pilsētas sabiedrības integrācijas programmas īstenošanas rīcības plāns 

2012.–2014.gadam 

 

 

Līdzdalības iespējas pašvaldībā 
 

Problēma Pasākumi problēmu risināšanai Rezultatīvie 

rādītāji 

Atbildīgā 

institūcija 

2012.g., 

finansējums 

gadā, Ls 

2013.g., 

finansējums 

gadā, Ls 

2014.g., 

finansējums 

gadā, Ls 

Finansējums 

Līdzdalība lēmumu pieņemšanā un īstenošanā, NVO un iedzīvotāju iesaistīšanās pašvaldības darbībā/dzīvē 

        

RD un NVO sadarbības memorandā 

iecerētais tiek īstenots tikai daļēji 

 

Pārskatīt sadarbības memoranda darbības 

principus un atrast optimālu Rīgas domes un 

nevalstisko organizāciju sadarbības risinājumu 

Pārskatīts 

sadarbības 

memorands 

RD  

* * * 

Nav 

nepieciešams 

finansējums 

        

Nepietiekama iedzīvotāju un NVO 

iesaistīšanās pašvaldības procesos. 

Iedzīvotāji nav pietiekami informēti par 

pienākumiem attiecībā pret pašvaldību 

Iedzīvotāju un NVO iesaistīšanās pašvaldības 

darba grupu un konsultatīvo padomju darbībā 

Darba 

grupu, 

konsultatīvo 

padomju 

sēžu skaits, 

izskatīto 

jautājumu 

skaits;  

iesaistīto 

NVO skaits 

IKSD, RD 

iestādes  

* * * 

Nav 

nepieciešams 

finansējums 

 Ikgadēja Iedzīvotāju foruma organizēšana Izskatīto 

jautājumu 

skaits; 

Iesaistīto 

iedzīvotāju 

IKSD 

5000 5000 5000 

Esošais 

finansējums 
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un NVO 

skaits 

 Informatīvās kampaņas par līdzdalības iespējām 

lēmumu pieņemšanas procesos, iesaistot 

pašvaldības iestādes un to resursus (bibliotēkas, 

kultūras centrus, muzejus, skolas, izpilddirekcijas) 

Pasākumu 

skaits 

SAN, RD 

iestādes 

 3000 3000 

Papildu 

finansējums 

budžeta 

iespēju 

robežās 

 NVO kā partneru piesaistīšana gan pasākumu 

īstenošanā izglītības, kultūras, sabiedrības 

integrācijas, jauniešu, mājokļa, vides un citās 

jomās, gan citos pašvaldības rīkotajos pasākumos 

Pasākumu 

skaits 

IKSD, 

MVD, LD 
* * * 

Nav 

nepieciešams 

finansējums 

 Atbalsts pasākumu (projektu) īstenošanai, kas 

veicina sabiedrības līdzdalību un informē 

sabiedrību par līdzdalības iespējām 

Pasākumu 

skaits 

 

IKSD, 

LD, MVD 

70 000 70 000 70 000 

Esošais 

finansējums – 

tiek sadalīts 

konkursa 

kārtībā 

 Kopīgu struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu 

instrumentu projektu sagatavošana un īstenošana, 

sadarbojoties RD un NVO 

Projektu 

skaits 

RD 

struktūr-

vienības 

* * * 

Nav 

nepieciešams 

finansējums 

        

Maza Rīgā reģistrēto nevalstisko 

organizāciju kapacitāte, nepietiekama 

savstarpējā sadarbība, kā arī 

informācijas trūkums par nevalstisko 

organizāciju darbību un to esamību 

NVO nama izveidošana un darbības nodrošināšana Atbalstīto 

organizāciju 

skaits; 

pasākumu 

skaits; 

dalībnieku 

skaits 

RD ĪD, 

IKSD 

110 000 100 000 100 000 

2012.gadā – 

esošā 

finansējuma 

ietvaros,  

2013. un 

2014.gadā – 

papildu 

finansējums 

 Atbalsts nevalstiskajām organizācijām pasākumu 

(projektu) īstenošanai, kā arī pasākumiem, 

projektiem, kuros sadarbojas vairākas NVO 

 

Pasākumu/ 

projektu 

skaits 

IKSD 

6000 6000 6000 

Esošais 

finansējums – 

tiek sadalīts 

konkursa 

kārtībā 

 Sabiedrības informēšana par nevalstisko 

organizāciju darbību Rīgā, it īpaši par interešu 

aizstāvības nevalstiskajām organizācijām 

Informatīvu 

pasākumu 

skaits 

RD 

iestādes * * * 

Nav 

nepieciešams 

finansējums 

        

Nepietiekama jaunatnes organizāciju 

līdzdalība darbā ar jaunatni Rīgas 

pilsētā to ierobežotas administratīvās 

Atbalsta pasākumu īstenošana, kas vērsti uz 

jaunatnes organizāciju stiprināšanu, organizējot 

apmācības to līderiem un nodrošinot konsultācijas 

Pasākumu 

skaits 

IKSD 

1200 1200 1200 

Esošais 

finansējums 
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kapacitātes un resursu dēļ 

 

administratīvajos jautājumos 

 Centru veidošana pēc Jauniešu centra „Kaņieris” 

modeļa citās Rīgas daļās, nodrošinot jaunatnes 

organizācijām telpas un resursus darba ar jaunatni 

īstenošanai 

Pasākumus 

skaits; 

jauniešu 

skaits 

ĪD, IKSD 

  100 000 

Papildu 

finansējums 

 Kopīgu struktūrfondu projektu izstrādāšana un 

ieviešana, sadarbojoties IKSD un jaunatnes 

organizācijām 

Pasākumu/ 

projektu 

skaits 

IKSD 

* * * 

Nav 

nepieciešams 

finansējums 

        

Nepietiekams atbalsts no atsevišķu 

izglītības iestāžu administrācijas puses 

un nepastāvīga ieinteresētība skolēnu 

pašpārvaldes darbības veicināšanā 

Apmācību organizēšana skolēnu pašpārvalžu 

līderiem par pašpārvaldes kompetences 

jautājumiem 

Pasākumu 

skaits 

IKSD 

11 300 11 300 14 000 

2012. un 

2013.gadā 

esošais 

finansējums, 

2014.gadā –  

papildu 

finansējums  

 Labās prakses piemēru popularizēšanas pasākumi 

par  pašpārvalžu darbību (it īpaši skolas 

mikroklimata pilnveides jomā un sabiedrības 

integrācijas jomā) 

Pasākumu 

skaits 

IKSD 

* * * 

Nav 

nepieciešams 

finansējums 

        

Nepietiekamas valsts valodas zināšanas 

kā viens no svarīgiem līdzdalības 

šķēršļiem 

Latviešu valodas apguves organizēšana Rīgas 

iedzīvotājiem, arī jauniebraucējiem (t.sk. 

bezmaksas kursu organizēšana) 

Dalībnieku 

skaits 

IKSD 

160 000 60 000 60 000 

Esošais 

finansējums 

 Pasākumu organizēšana, kas sekmē valodas apguvi 

un kuros piedalās dažādu tautību cilvēki 

(piemēram, nometnes dažādu tautību skolu 

skolēniem, diskusiju klubi) 

Pasākumu 

skaits 

RD 

iestādes  

15 000 15 000 15 000 

Esošais 

finansējums – 

tiek sadalīts 

konkursa 

kārtībā 

 Brīvprātīgo latviešu valodas skolotāju tīkla 

attīstība 

Brīvprātīgo 

skolotāju 

skaits 

IKSD, LD 

* * * 

Nav 

nepieciešams 

finansējums 

        

Nepietiekama informācija par 

līdzdalības iespējām pašvaldībā, tostarp 

netiek sniegta informācija vairākās 

valodās 

 

Informatīvo materiālu sagatavošana vairākās 

valodās (latviešu, angļu un krievu valodā) par 

līdzdalības iespējām valsts un pašvaldības līmenī, 

kā arī par iespējām ietekmēt lēmumu pieņemšanu 

Informatīvo 

materiālu 

skaits 

 

RD SAN, 

RD 

struktūr-

vienības 

2000 2000 2000 

Esošais 

finansējums 
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Latvijas pilsonības trūkums ir viens no 

svarīgākajiem politiskās līdzdalības 

šķēršļiem 

Informatīvo materiālu izveide un informatīvi 

pasākumi dažādām mērķa grupām par pilsonības 

iegūšanas procesu 

Informatīvo 

materiālu 

skaits 

IKSD 

sadarbībā 

ar PMLP 

1000 1000 1000 

Papildu 

finansējums 

 Atbalsta sniegšana RD iestādēm un NVO 

pasākumu (projektu) īstenošanai pilsonības 

iegūšanas veicināšanai 

Pasākumu 

skaits 
 

70 000 70 000 70 000 

Esošais 

finansējums – 

tiek sadalīts 

konkursa 

kārtībā 

        

Brīvprātīgais darbs pašvaldībā 

        

Nepietiekama brīvprātīgā darba 

kustības attīstība – informācijas 

trūkums par brīvprātīgo darbu, trūkst 

pieredzes, kā strādāt ar brīvprātīgajiem 

un kā organizējams brīvprātīgais darbs 

Sabiedrības informēšanas pasākumi par 

brīvprātīgo darbu, t.sk. pozitīvo piemēru 

popularizēšana 

 

Pasākumu 

skaits; 

informatīvo 

materiālu 

skaits 

IKSD, 

LD, RD 

iestādes, 

NVO 
* * * 

Nav 

nepieciešams 

finansējums 

 Brīvprātīgā darba aktivitāšu atbalsts RD iestādēs Atbalstīto 

projektu 

skaits; 

pasākumu 

skaits 

IKSD 

10 000 10 000 10 000 

Esošais 

finansējums – 

tiek sadalīts 

konkursa 

kārtībā 

 Informācija RD mājas lapā par iespējām Rīgā 

darboties kā brīvprātīgajiem 

Sadaļa 

mājas lapā 

SAN 
 3000 3000 

Papildu 

finansējums  

 Brīvprātīgā darba koordinators RD Amata 

vietas 

izveide 

RD 

 7000 7000 

Papildu 

finansējums  

        

Jauniebraucēju iekļaušanās 

        

Nepietiekama jauniebraucēju līdzdalība 

NVO darbībā 

Informācijas sniegšana jauniebraucējiem par NVO 

darbības principiem Latvijā un par 

mazākumtautību un citām NVO, kas strādā ar 

jauniebraucējiem 

Informatīvo 

materiālu/ 

pasākumu 

skaits 

IKSD, RD 

iestādes, 

NVO 
* * * 

Nav 

nepieciešams 

finansējums 

 Atbalsts NVO, kuras iesaista un atbalsta 

jaunatbraucējus 

Pasākumu 

skaits 

IKSD,  

NVO 

70 000 70 000 70 000 

Esošais 

finansējums – 

tiek sadalīts 

konkursa 

kārtībā 
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Atbalsta un informēšanas pasākumi 

jauniebraucēju iekļaušanai Latvijas 

sabiedrībā ir fragmentāri 

Skaidrojošo, informatīvo un atbalsta aktivitāšu 

organizēšana jauniebraucējiem, t.sk. informatīvo 

materiālu sagatavošana par jauniebraucējiem, 

aktuāliem jautājumiem vairākās valodās 

(piemēram, krievu, angļu valodā) 

Pasākumu 

skaits 

IKSD 3000 3000 Papildu 

finansējums  

 

Informācijas pieejamība pašvaldībā  
 

Problēma Pasākumi (problēmu risināšanai) Rezultatīvie 

radītāji 

Atbildīgā 

institūcija 

2012.g., 

finansējums 

gadā, Ls 

2013.g., 

finansējums 

gadā, Ls 

2014.g., 

finansējums 

gadā, Ls 

Finansējums 

        

Ir iedzīvotāju grupas, kas nevar 

saņemt informāciju ar interneta vietņu 

starpniecību 

Mūžizglītības ietvaros datorprasmju apguves kursi 

senioriem 

Apmācīto 

senioru 

skaits 

RD 

iestādes 

10 000 10 000 10 000 Esošais 

finansējums – 

tiek sadalīts 

konkursa 

kārtībā 

 Informācijas izplatīšana par iespēju izmantot 

internetu bez maksas Rīgas Centrālās bibliotēkas 

filiālēs un bezmaksas publiskajos interneta punktos 

Interneta 

lietotāju 

skaits 

RCB * * * Nav 

nepieciešams 

finansējums 

        

Lielākoties RD institūciju interneta 

vietnēs informācija pieejama tikai 

latviešu valodā, tāpēc iedzīvotājiem, 

kuri neprot latviešu valodu, ir 

apgrūtināta iespēja uzzināt par 

aktualitātēm pašvaldībā. Ne visu 

institūciju interneta vietnes ir 

pieejamas cilvēkiem ar speciālajām 

vajadzībām, piemēram, neredzīgajiem 

cilvēkiem 

Pilnveidot RD interneta vietnes (mājas lapas), 

paredzot to lietošanu dažādai mērķauditorijai 

Uzlabotas 

mājas lapas 

RD 

iestādes 

* * * Nav 

nepieciešams 

finansējums 

 RD interneta vietņu bāzes informācijas pieejamības 

nodrošināšana vairākās valodās (latviešu, krievu un 

angļu valodā) 

Informācija 

vairākās 

valodās 

RD 

iestādes 

 2000 2000 Papildu 

finansējums 
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Informācijas izplatīšana ar plašsaziņas 

līdzekļu starpniecību prasa lielus 

finanšu līdzekļus, it īpaši tad, ja 

paredzēta kādas akcijas vai publiska 

masu pasākuma reklamēšana; to vēl 

vairāk sadārdzina dalītās informācijas 

telpas 

Informācijas apmaiņas nodrošināšana starp RD 

departamentiem ar e-pasta starpniecību par 

pasākumiem, problēmām, aktualitātēm 

Ziņu skaits RD 

iestādes  

* * * 

Nav 

nepieciešams 

finansējums 

  

Bezmaksas informācijas pieejamības nodrošināšana 

vietās, kur pulcējas cilvēki (Rīgas pilsētas 

pašvaldības izpilddirekcijās, bibliotēkās, sociālajos 

centros, apmeklētāju pieņemšanas centros u.c.) 

 

Informatīvo 

materiālu 

skaits 

 

RD 

iestādes  * * 

 

Nav 

nepieciešams 

finansējums 

 

 Pašvaldības laikraksta izveidošana un izplatīšana 

RD iestādēs, klientu apkalpošanas centros, kā arī 

elektroniskā formā 

Izveidots 

laikraksts 

SAN 

*** *** *** 

Papildu 

finansējums,  

šobrīd nav 

aprēķināms  

 Informācija par RD aktualitātēm populārākajos 

sociālajos tīklos („Twitter”, „draugiem.lv”, 

„Facebook”) 

Sekotāju 

skaits 

RD 

iestādes * * * 

Nav 

nepieciešams 

finansējums 

 Sadarbības veicināšana ar NVO – sadarbības 

partneriem informācijas izplatīšanai par aktuāliem 

jautājumiem 

Ziņu skaits RD 

iestādes * * * 

Nav 

nepieciešams 

finansējums 

 Paredzēt lietotāja iespēju pieteikties uz aktualitātēm, 

automātiski tās saņemot uz norādītajām e-pasta 

adresēm 

Lietotāju 

skaits 

RD 

struktūr-

vienības 
* * * 

Nav 

nepieciešams 

finansējums 

        

Sabiedrībā ir neiecietīga attieksme 

pret „atšķirīgo” – dažādām sociālajām 

un etniskajām sabiedrības grupām, 

t.sk. pret jauniebraucējiem 

Pasākumu rīkošana, kas sniedz Rīgas iedzīvotājiem 

informāciju par jauniebraucējiem un kultūru 

dažādību 

 

Pasākumu 

skaits 

IKSD 

 3000 3000 

Papildu 

finansējums  

        

Iedzīvotāji ir nepietiekami informēti 

par savām tiesībām diskriminācijas 

gadījumos 

Sabiedrības informēšana par konsultāciju iespējām 

un rīcību diskriminācijas gadījumos, t.sk. iespējām 

vērsties pie Tiesībsarga un interešu aizstāvības 

nevalstiskajām organizācijām 

Pasākumu 

skaits 

IKSD 

sadarbībā 

ar 

Tiesībsarg

u 

* * * 

Nav 

nepieciešams 

finansējums 

 Atbalsta sniegšana NVO pasākumu (projektu) 

īstenošanai, kas darbojas diskriminācijas novēršanas 

un interešu aizstāvības jomā 

Pasākumu 

skaits 

IKSD 

* * * 

Nav 

nepieciešams 

finansējums 

 RD padotības iestāžu kā partneru piesaistīšana Projektu IKSD * * * Nav 
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projektu īstenošanā sabiedrības integrācijas jomā, 

t.sk. starpkultūru dialoga un iecietības jomā 

skaits nepieciešams 

finansējums 

        

Atbalsta un informēšanas pasākumi 

jauniebraucēju iekļaušanai Latvijas 

sabiedrībā ir fragmentāri 

Skaidrojošo, informatīvo un atbalsta aktivitāšu 

organizēšana jauniebraucējiem, t.sk. informatīvo 

materiālu sagatavošana par jauniebraucēju 

aktuāliem jautājumiem vairākās valodās (krievu, 

angļu valodā) 

Pasākumu 

skaits 

IKSD 

 3000 3000 

Papildu 

finansējums  

        

Iedzīvotāji nav pietiekami informēti 

un ieinteresēti par pienākumiem 

attiecībā pret valsti un pašvaldību 

Izglītojošie pasākumi dažādām mērķa grupām, t.sk. 

jauniešiem, senioriem, jaunajiem vecākiem u.c., 

informējot par to, kas ir pilsoņa pienākumi un 

tiesības 

Pasākumu 

skaits 

 

IKSD, RD 

iestādes 
 2000 2000 

Papildu 

finansējums 

 Pilsoniskās audzināšanas un patriotisma 

veicināšanas pasākumu organizēšana dažādām 

mērķa grupām, informējot par pilsoņa pienākumiem 

un tiesībām, Latvijas pilsonības iegūšanas iespējām, 

Pilsoņa dienas koncepcijas attīstīšana 

Pasākumu 

skaits 

 

 

IKSD, RD 

iestādes 

*** *** *** 

Papildu 

finansējums, 

šobrīd nav 

aprēķināms 

        

Esošajos pētījumos par Latviju trūkst 

salīdzinošu datu par Rīgas iedzīvotāju 

viedokli par sabiedrības integrācijas 

jautājumiem 

Pētījumu (sabiedriskās domas aptauju) veikšana par 

sabiedrības integrācijas jautājumiem 

Pētījums IKSD 

 10 000  

Esošais 

finansējums 

 

Izglītība 
 

Problēma Pasākumi (problēmu risināšanai) Rezultatīvie 

radītāji 

Atbildīgā 

institūcija 

2012.g., 

finansējums 

gadā, Ls 

2013.g., 

finansējums 

gadā, Ls 

2014.g., 

finansējums 

gadā, Ls 

Finansējuma 

pieejamība 

        

Pilsoniskā audzināšana 

        

Latvijas skolēnu samērā zemais 

uzticības līmenis valsts un pašvaldību 

institūcijām 

Pasākumi, kas veicina piederības sajūtu valstij, 

pilsētai un apkaimei 

Pasākumu 

skaits 

IKSD, RD 

iestādes 
*** *** *** 

Papildu 

finansējums, 

šobrīd nav 

aprēķināms  

        

Starpkultūru dialoga sekmēšana un iecietības veicināšana 
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Trūkst kopīgu integrējoša rakstura 

pasākumu, kuros tiktu iesaistīti vairāku 

latviešu un mazākumtautību izglītības 

iestāžu bērni un pedagogi gan 

pirmsskolas, gan vispārējās izglītības 

posmā 

Kopīgie integrējoša rakstura pasākumi, kuros tiek 

iesaistīti vairāku pirmsskolas un vispārējās 

izglītības iestāžu bērni un pedagogi, veicinot 

starpkultūru komunikāciju un sekmējot pedagogu 

pieredzes apmaiņu par sabiedrības integrācijas un 

sadarbības jautājumiem 

Pasākumu 

skaits; 

dalībnieku 

skaits 

IKSD, RD 

iestādes 

15 000 15 000 15 000 

Esošais 

finansējums – 

tiek sadalīts 

konkursa 

kārtībā 

        

Pedagogiem, skolēniem un viņu 

vecākiem trūkst izpratnes par 

sabiedrības integrācijas procesa būtību 

un virzieniem 

Izglītojošas aktivitātes pedagogiem, skolēniem un 

viņu vecākiem par sabiedrības integrācijas 

jautājumiem mācību procesa ietvaros (projektu 

nedēļas un citas aktivitātes skolās) un ārpusskolas 

aktivitātēs 

 

Pasākumu 

skaits 

IKSD 

RIIMC,  

RD 

iestādes, 

NVO 

 20 000 20 000 

Papildu 

finansējums 

budžeta 

iespēju 

robežās 

 Neformālās izglītības aktivitātes, kas veicina 

starpkultūru dialogu un veicina iecietību pret 

dažādām sociālajām, etniskajām un citām 

sabiedrības grupām 

Pasākumu 

skaits 

IKSD, RD 

iestādes, 

NVO 15 000 15 000 15 000 

Esošais 

finansējums – 

tiek sadalīts 

konkursa 

kārtībā 

        

Pedagogiem ir nepietiekami daudz 

iespēju pilnveidot profesionālo 

kompetenci starpkultūru dialoga 

veicināšanā un iecietības sekmēšanā 

iestādēs, kā arī vadīt nodarbības 

bilingvāli 

Semināri, meistarklases un pieredzes apmaiņas 

pasākumi par starpkultūru dialoga veicināšanu un 

par iecietības sekmēšanu iestādēs, kā arī par 

prasmēm un iespējām strādāt bilingvāli un ar 

audzēkņiem ar speciālām vajadzībām pirmsskolas, 

vispārējās izglītības un interešu izglītības iestādēs 

Pasākumu 

skaits 

IKSD, 

RIIMC 

2000 2000 2000 Papildu 

finansējums 

 Pedagogu tālākizglītības pasākumi par bilingvālās 

izglītības programmas īstenošanu pirmsskolas 

izglītības iestādēs 

Pasākumu 

skaits 

IKSD, 

RIIMC 

sadarbībā 

ar LVA 

2000 2000 2000 Papildu 

finansējums 

        

Pedagogi no skolām ar latviešu mācību 

valodu nejūtas sagatavoti darbam ar 

citu tautību bērniem 

Pedagogu no skolām ar latviešu mācību valodu 

tālākizglītības pasākumi par bilingvālās izglītības 

programmas īstenošanu vispārējās izglītības 

iestādēs 

Pasākumu 

skaits 

RIIMC 200 200 200 Esošais 

finansējums 

 Starpkultūru izglītības kursi latviešu skolu 

skolotājiem 

Dalībnieku 

skaits 

IKSD, 

RIIMC 

200 200 200 Esošais 

finansējums 
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Trūkst multikulturālu sadraudzības 

svētku, festivāla Rīgā dzīvojošo tautību 

bērnu un jauniešu savstarpējai 

integrācijai  

Organizēt, koordinēt ne retāk kā reizi 4 gados 

(starp Dziesmu un deju svētkiem) Rīgā dzīvojošo 

tautību kultūras kolektīvu festivālu un iniciēt šo 

ideju valsts mērogā 

Pasākumu  

skaits 

IKSD 

  50 000 

Papildu 

finansējums 

        

RD nav kopīgas un salīdzināmas 

informācijas par izglītības iestāžu (t.sk. 

izglītojamo un viņu vecāku) viedokli 

par sabiedrības integrācijas problēmām, 

izglītības iestāžu vajadzībām, veiktajām 

aktivitātēm u.tml. 

Situācijas monitorings par sabiedrības integrācijas 

jautājumiem Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības 

iestādēs 

Situācijas 

izpēte 

IKSD 

 5000  

Papildu 

finansējums 

 

        

Latviešu valoda 

        

Pirmsskolas izglītības iestāžu 

pedagogiem ir nepietiekamas zināšanas 

bilingvālās izglītības metodikas 

pielietošanā. Pedagogiem, kas darbā 

izmanto bilingvālās izglītības 

metodiku, trūkst pieredzes apmaiņas un 

tālākizglītības semināru 

Bilingvālās izglītības metodikas attīstīšana 

pirmsskolas izglītības iestādēs, īstenojot izglītību 

ar mūsdienu pedagoģiskajām metodēm, un 

nodrošināt pedagogu tālākizglītību darbam 

bilingvāli (gan latviešu, gan mazākumtautību 

pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem) 

Metodisko 

ieteikumu 

skaits; 

apmācību 

skaits 

IKSD, 

RIIMC  

sadarbībā 

ar LVA  

 

3000 

 

3000 

Papildu 

finansējums 

 

 

        

Mazākumtautību skolu skolotājiem nav 

pietiekami nodrošinātas iespējas 

regulāri pilnveidot latviešu valodas 

zināšanas, lai strādātu ar bilingvālās 

izglītības metodēm 

Regulāri kursi mazākumtautību skolotāju 

profesionālās kompetences pilnveidei izglītības 

satura īstenošanai latviešu valodā 

 

Pasākumu 

skaits 

IKSD,  

RIIMC 

sadarbībā 

ar LVA 

3000 4000 4000 

Papildu 

finansējums 

        

Izglītības pieejamība 

        

Pilsētā nav vienmērīgs izglītības 

pieejamības nodrošinājums dažādām 

mērķauditorijām, jaunajiem 

pedagogiem trūkst zināšanu un 

pieredzes darbā ar skolēniem ar 

deviantu uzvedību, speciālām 

vajadzībām, mācīšanās grūtībām u.tml. 

Attīstīt un pilnveidot vispārējās izglītības 

pieejamības nodrošinājumu un pedagogu 

mobilitāti darbā ar atšķirīgām skolēnu auditorijām 

Apmācību/ 

pasākumu 

skaits 

IKSD 

* * * 

Nav 

nepieciešams 

finansējums 
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 Skolēnu (jauno māmiņu) bērnu pieskatīšanas 

istabu atvēršana visās Rīgas pilsētas vakarskolās 

Pieskatīša-

nas telpu 

skaits 

IKSD, RD 

iestādes  6000 6000 

Papildu 

finansējums 

 Sekmēt vispārējās un profesionālās izglītības 

vienlaicīgas ieguves iespējas personām, kurām 

izglītības apguvē bijis pārtraukums 

Aktivitāšu 

skaits 

IKSD 

sadarbībā 

ar IZM 
 *** *** 

Papildu 

finansējums, 

šobrīd nav 

aprēķināms 

        

Bērnu ar speciālām vajadzībām 

integrēšana vispārizglītojošajās 

pirmsskolās vai skolās nav sekmīga, jo 

citiem bērniem un viņu vecākiem ir 

noraidoša attieksme pret atšķirīgo 

Izglītojošu pasākumu organizēšana pedagogiem un  

bērnu vecākiem par bērnu ar speciālajām 

vajadzībām integrēšanas iespējām 

vispārizglītojošajās pirmsskolās un skolās 

Pasākumu 

skaits 

IKSD, 

RIIMC 

 600  600  

Esošā 

finansējuma 

ietvaros 

 Skolotāja palīga amata vienības nodrošināšana 

vispārizglītojošajā skolā, kurā tiek integrēts 

skolēns ar speciālajām vajadzībām 

Amata 

vienību 

skaits 

IKSD 

 * * 

Valsts 

mērķdotācija 

        

Tikai dažas izglītības iestādes ir 

pielāgotas bērniem ar speciālām 

vajadzībām 

Iestāžu pielāgošana cilvēkiem ar speciālām 

vajadzībām 

Pielāgoto 

iestāžu 

skaits 

IKSD, ĪD 

 *** *** 

Papildu 

finansējums  

        

Pedagogi nav izglītoti darbam ar 

bērniem ar speciālām vajadzībām   

Kvalifikācijas pilnveides pasākumi par prasmēm, 

kas nepieciešamas, strādājot ar bērniem ar 

speciālām vajadzībām 

Apmācību 

skaits 

IKSD,  

RIIMC  3000 3000 

Papildu 

finansējums 

        

Neviendabīga interešu iestāžu, kā arī 

interešu izglītības programmu 

pieejamība dažādās pilsētas daļās 

RD iestāžu un pašvaldības īpašumā esošu telpu 

izmantošana interešu izglītības programmu un 

pasākumu nodrošināšanai, it īpaši mikrorajonos, 

kur šobrīd tas nav pieejams 

Iestāžu 

skaits/ 

programmu 

skaits  

IKSD 

sadarbībā 

ar ĪD 
 *** *** 

Papildu 

finansējums, 

šobrīd nav 

aprēķināms 

        

Trūkst izglītības programmu, kas 

sagatavo praktiskajai dzīvei, attīsta 

bērnu prasmes un iemaņas, veicot 

mājas, saimniecības darbus. Šādas 

programmas nepieciešamas 

maznodrošinātajiem, bērniem ar 

speciālām vajadzībām, kreiļiem u.tml. 

Finanšu līdzekļu palielinājums interešu izglītības 

programmu īstenošanai, lai būtu iespējams uzsākt 

jaunas interešu izglītības programmas, nodrošinot 

materiāli tehnisko bāzi un pedagogu darba 

samaksas izdevumus 

Jauno 

programmu 

skaits 

IKSD 

800 800 800 

Papildu 

finansējums 

        

Apmeklējot mūžizglītības programmas Paredzēt līdzmaksājuma daļu Rīgas pilsētas Dalībnieku RIIMC,  500 500 Papildu 
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kursus, iedzīvotājiem jārēķinās ar 

līdzdalības maksājumu, kas ir 

problemātisks sociāli neaizsargātām 

iedzīvotāju grupām 

 

pašvaldības budžetā mazturīgajiem Rīgas 

iedzīvotājiem mūžizglītības programmu apguvei 

sabiedrības integrācijas jomā 

skaits IKSD finansējums 

        

Jauniebraucēju bērnu iekļaušanās izglītības procesā 

        

Latvijā nav izveidota atbalsta sistēma 

jauniebraucēju bērnu iekļaušanai 

vispārējās izglītības iestādēs 

Adaptācijas programmu/ metodisko materiālu/ 

ieteikumu paraugu izstrāde skolēnu – 

jauniebraucēju iekļaušanai vispārizglītojošās 

skolās 

Materiālu 

skaits 

IKSD, 

RIIMC 
 3000  

Papildu 

finansējums 

 Atbalsta pasākumi bērniem – jauniebraucējiem un 

skolām (papildu bezmaksas latviešu valodas 

nodarbības un cits atbalsts) jauniebraucēju 

iekļaušanai 

Atbalstīto 

bērnu skaits 

IKSD 

 * * 

Valsts 

mērķdotācija 

 Izglītojoši pasākumi un pieredzes apmaiņas 

pasākumi (labās prakses piemēru popularizēšanas 

pasākumi) izglītības darbiniekiem par bērnu – 

jauniebraucēju iekļaušanu vispārizglītojošajās 

iestādēs 

Pasākumu 

skaits 

IKSD 

* * * 

Nav 

nepieciešams 

finansējums 

 Metodiska centra darbam ar jauniebraucējiem 

izveide uz kādas skolas bāzes 

Centra 

izveide; 

konsultāciju 

skaits 

IKSD 

 3000 2000 

Papildu 

finansējums 

 

Kultūra. Sports. Lietderīga brīvā laika pavadīšana 
 

Kultūra 
 

Problēma Pasākumi (problēmu risināšanai) Rezultatīvie 

radītāji 

Atbildīgā 

institūcija 

2012.g., 

finansējums 

gadā, Ls 

2013.g., 

finansējums 

gadā, Ls 

2014.g., 

finansējums 

gadā, Ls 

Finansējums 

        

Kultūras dzīves pasākumi notiek pārsvarā 

Rīgas centrā, pilsētas rajonu un 

priekšpilsētu iesaiste kultūras pasākumu 

organizēšanā nav pietiekama 

Pasākumu organizēšana pilsētas rajonos un 

priekšpilsētās 

 

Pasākumu 

skaits  

IKSD, 

LD, SD, 

izpild-

direkcijas 

* * * Esošais 

finansējums 
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Kultūras iestāžu nepietiekama pieejamība 

cilvēkiem ar kustību traucējumiem 

Liftu, pacēlāju un tualešu izbūve esošajos 

kultūras centros to renovācijas procesā 

Pielāgoto 

iestāžu 

skaits 

ĪD 

sadarbībā 

ar IKSD 

 *** *** Papildu 

finansējums 

        

Starpkultūru dialoga attīstībai traucē 

nepietiekamie kontakti dažādu etnisko un 

sociālo grupu vidū 

Rīdziniekiem un viesiem kopēju izglītojošu, 

radošu, mākslas un kultūras pasākumu, svētku 

organizēšana, kuros piedalās vairākas etniskās 

un sociālās grupas, veicinot kultūru dažādību 

Pasākumu 

skaits 

IKSD 

95 000 95 000 95 000 

Esošais 

finansējums – 

tiek sadalīts 

konkursa 

kārtībā  

 Bezmaksas kultūras pasākumu rīkošanas 

paplašināšana, dalības maksas samazināšana 

sociāli neaizsargātajām mērķa grupām 

Pasākumu 

skaits 

IKSD 

95 000 95 000 95 000 

Esošais 

finansējums – 

tiek sadalīts 

konkursa 

kārtībā 

 Pasākumi, kas sekmē dažādu Latvijā dzīvojošo 

etnisko grupu etniskās identitātes saglabāšanu, 

to tradīciju izpēti un plašākas sabiedrības 

iepazīstināšanu ar tām 

Pasākumu 

skaits 

IKSD 

95 000 95 000 95 000 

Esošais 

finansējums – 

tiek sadalīts 

konkursa 

kārtībā 

 Sabiedrības līdzdalības veicināšana tautas 

mākslas kustībā un Dziesmu un deju svētku 

procesā, atbalsts māksliniecisko kolektīvu, t.sk. 

mazākumtautību kolektīvu darbībai 

Kolektīvu 

skaits 

IKSD 

115 500 115 500 115 500 

Esošais 

finansējums 

 Atbalsts latviešu un mazākumtautību folkloras 

kolektīvu aktivitātēm 

Pasākumu 

skaits 

IKSD 

95 000 95 000 95 000 

Esošais 

finansējums – 

tiek sadalīts 

konkursa 

kārtībā 

 Atbalsta sniegšana projektiem, kas sekmē 

starpkultūru dialoga attīstību 

Projektu 

skaits 

IKSD 

95 000 95 000 95 000 

Esošais 

finansējums – 

tiek sadalīts 

konkursa 

kārtībā 
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Sports 
 

Problēma Pasākumi (problēmu risināšanai) Rezultatīvie 

radītāji 

Atbildīgā 

institūcija 

2012.g., 

finansējums 

gadā, Ls 

2013.g., 

finansējums 

gadā, Ls 

2014.g., 

finansējums 

gadā, Ls 

Finansējums 

        

Esošā sporta infrastruktūra daudzviet nav 

piemērota cilvēkiem ar speciālām 

vajadzībām 

Sakārtot pilsētas sporta infrastruktūru, lai tā ir 

pieejama arī cilvēkiem ar speciālām vajadzībām 

Pielāgoto 

iestāžu 

skaits 

ĪD 

sadarbībā 

ar IKSD 

 *** *** Papildu 

finansējums, 

šobrīd nav 

aprēķināms 

        

Pilsētvide atsevišķos mikrorajonos nav 

piemērota sportiska, veselīga dzīvesveida 

ievērošanai ikdienā 

Publiski pieejamu sporta laukumu izveidošana 

pilsētas apkaimēs 

Pieejamo 

laukumu 

skaits 

IKSD, ĪD, 

SD, 

izpild-

direkcijas 

 2 000 000 2 000 000 Papildu 

finansējums 

 

Brīvā laika pavadīšanas iespējas 
 

Problēma Pasākumi (problēmu risināšanai) Rezultatīvie 

radītāji 

Atbildīgā 

institūcija 

2012.g., 

finansējums 

gadā, Ls 

2013.g., 

finansējums 

gadā, Ls 

2014.g., 

finansējums 

gadā, Ls 

Finansējums 

        

Brīvā laika centru ģeogrāfiskais 

izvietojums nav viendabīgs. Centru 

ierobežotā kapacitāte liedz iespēju tos 

apmeklēt visiem interesentiem, jo īpaši 

pusaudžiem un vidusskolas vecuma 

jauniešiem 

Jaunu brīvā laika centru izveide vai esošo centru 

kapacitātes stiprināšana, īpaši apkaimēs ar 

nepietiekamu brīvā laika pavadīšanas iespēju 

piedāvājumu 

Iestāžu 

skaits; 

apmeklētāju 

skaits 

IKSD 

  50 000 

Papildu 

finansējums 

 Pilnveidot esošo centru materiāltehnisko bāzi, 

nodrošinot saturīgas brīvā laika pavadīšanas 

iespējas dažādām vecumu grupām 

Pilnveidoto 

centru skaits 

IKSD  

17 545 10 000 17 000 

2012.gadā – 

esošais 

finansējums, 

2013. un 

2014.gadā –  

papildu 

finansējums  

 Palielināt brīvā laika pedagogu skaitu un sekmēt 

viņu profesionālās kompetences paaugstināšanu 

Pedagogu 

skaits 

IKSD  

 *** *** 

Papildu 

finansējums, 

šobrīd nav 

aprēķināms 
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Nepietiekams iekļaujošais aspekts 

pašvaldības līdzfinansētajās bērnu un 

jauniešu nometnēs 

 

Palielināt integratīva rakstura nometņu skaitu Iekļaujošu 

nometņu 

skaits 

IKSD 

73 000 15 000 15 000 

2012.gadā – 

esošais 

finansējums, 

2013. un 

2014.gadā –  

papildu 

finansējums 

 Nodrošināt plašāku informāciju par plānotajām 

nometnēm, izmantojot uz dažādām auditorijām 

vērstus informācijas kanālus 

Iekļaujošu 

nometņu 

skaits 

IKSD 

* * * 

Nav 

nepieciešams 

finansējums 

 RD iestāžu sadarbības veicināšana nometņu 

organizēšanā 

Nometņu 

skaits; 

iestāžu 

skaits 

IKSD 

288 000 30 000 30 000 

2012.gadā – 

esošais 

finansējums, 

2013. un 

2014.gadā –  

papildu 

finansējums 

        

Jauniešiem paredzētajos pasākumos 

iesaistās neliels mazākumtautību jauniešu 

skaits 

Informatīvi pasākumi sadarbībā ar plašsaziņas 

līdzekļiem, kas vērsti uz mazākumtautību 

auditoriju 

Pasākumu 

skaits 

IKSD 

* * * 

Nav 

nepieciešams 

finansējums 

        

 Rīgā strādājošo mazākumtautību jaunatnes 

organizāciju apzināšana un sadarbības veidošana 

Organizāciju 

skaits 

IKSD 

* * * 

Nav 

nepieciešams 

finansējums 

 Finansējuma saņemšanas iespēju brīvā laika 

aktivitāšu rīkošanai popularizēšana, piesaistot 

organizācijas, kas aktīvi strādā nozarē, taču līdz 

šim nav sadarbojušās ar IKSD 

Organizāciju 

skaits 

IKSD 

* * * 

Nav 

nepieciešams 

finansējums 

 

Sociālā iekļaušana 

 
 

Problēma Pasākumi (problēmu risināšanai) Rezultatīvie 

radītāji 

Atbildīgā 

institūcija 

2012.g., 

finansējums 

gadā, Ls 

2013.g., 

finansējums 

gadā, Ls 

2014.g., 

finansējums 

gadā, Ls 

Finansējums 

Pieaug sociālās atstumtības riskam 

pakļauto ģimeņu ar bērniem skaits  

Sociālpsiholoģiskie pakalpojumi ģimenēm ar 

bērniem – izglītojošās un atbalsta grupas, 

individuālās konsultācijas 

Klientu 

skaits; 

grupu skaits 

LD, RSD, 

NVO 
500 

 

500 

 

500 

 

Papildu 

finansējums 
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 Dienas aprūpes centru bērniem izveide Rīgas 

pilsētā 

Dienas 

centri;  

klientu 

skaits 

LD, RSD, 

NVO 
 

32 200 

  

32 200 32 200 

Papildu 

finansējums  

 Personāla skaita palielināšana esošajos dienas 

centros bērniem, nodrošinot regulāru personāla 

apmācību 

Amata 

vienību 

skaits; 

apmācību 

skaits 

LD 

 

 

33 000 

 

33 000 

Papildu 

finansējums  

 Ārpus dienas centra pasākumu organizēšana 

bērniem (nometnes, ekskursijas) 

Pasākumu 

skaits 

LD, 

IKSD, 

NVO 
 

 

2700  

 

2700 

Papildu 

finansējums  

 Diennakts krīzes tālruņa pakalpojumu 

nodrošināšana, psiholoģiskās palīdzības 

nodrošināšana krīzes situācijā nonākušām 

personām 

Konsultāciju 

skaits 

LD 
 

15 700 

 

15 700 15 700 

Esošais 

finansējums 

        

Personu ar speciālām vajadzībām 

nepietiekama sociālā integrācija 

Individuālo sociālās rehabilitācijas un 

motivācijas programmu izstrāde un īstenošana 

bērniem ar speciālām vajadzībām 

Klientu 

skaits 

LD, RSD, 

pakalpo-

juma 

sniedzēji 

 

18 400  

 

18 400 18 400 

Esošais 

finansējums 

 Dienas aprūpes centra bērniem ar speciālām 

vajadzībām izveide 

Dienas 

centrs; 

klientu 

skaits 

LD, RSD, 

NVO 
 

14 000 

 

 

22 680 

 

 

22 680 

 

Papildu 

finansējums  

 Atbalsta grupu nodrošināšana vecākiem, kuru 

bērns ir ar speciālām vajadzībām 

Klientu 

skaits 

LD, RSD, 

NVO  

 

2700  

 

2700 

Papildu 

finansējums  

 Individuālu rehabilitācijas plānu sastādīšana 

bērniem ar speciālām vajadzībām  

Rehabilitāci-

jas plānu 

skaits 

LD, RSD, 

pakalpo-

juma 

sniedzēji 

  

3000 

 

 

20 000 

 

20 000 

Papildu 

finansējums  

 Sociālā darba speciālistu un ergoterapeitu 

apmācība  

Apmācību 

skaits; 

dalībnieku 

skaits 

LD, RSD, 

pakalpo-

juma 

sniedzēji 

 

2500 

 

 

2500 

 

2500 

Papildu 

finansējums  

 Jauna grupu dzīvokļa izveide personām ar garīga 

rakstura traucējumiem 

Dzīvokļu 

skaits; 

klientu 

skaits 

LD, 

pakalpo-

juma 

sniedzējs 

 

 

30 300 

 

30 300  

Papildu 

finansējums  
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 Grupu mājas (dzīvokļa) klientu iesaistīšana 

darba tirgū ar mērķi uzsākt patstāvīgu dzīvi 

ārpus grupu mājas (dzīvokļa) 

Klientu 

skaits, kuri 

strādā algotu 

darbu; 

klientu 

skaits, kuri 

uzsākuši 

patstāvīgu 

dzīvi ārpus 

grupu mājas 

(dzīvokļa) 

LD, 

pakalpo-

jumu 

sniedzēji 

7100 

 

7500  

 

7500 

 

Papildu 

finansējums  

        

Nepietiekama pakalpojumu daudzveidība 

ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem 

Darbinieku apmācība, metožu pilnveidošana 

darbam ar riska grupu klientiem  

Apmācību 

skaits; 

dalībnieku 

skaits 

LD, RSD, 

NVO 
** ** ** 

Esošais 

finansējums,  

šobrīd nav 

aprēķināms 

 Ilgtermiņa korekcijas programmas īstenošana 

pusaudžiem ar uzvedības traucējumiem 

Klientu 

skaits 

LD 

** ** ** 

Esošais 

finansējums,  

šobrīd nav 

aprēķināms  

 Audžuģimeņu / aizbildņu / adoptētāju kustības 

popularizēšana iedzīvotājiem 

Publikāciju 

skaits; 

pasākumu 

skaits; 

izdales 

materiālu 

skaits 

LD 

** *** *** 

2012.gadā – 

esošais 

finansējums,  

2013. un 2014. 

gadā – papildu 

finansējums, 

šobrīd nav 

aprēķināms 
 Audžuģimeņu / aizbildņu / adoptētāju atbalsta 

sistēmas – pakalpojumu kopuma izstrāde un 

nodrošināšana 

Pakalpo-

jumu 

saņēmēju 

(ģimenes, 

personas) 

skaits 

LD 

 *** *** 

2013. un 

2014.gadā – 

papildu 

finansējums, 

šobrīd nav 

aprēķināms 

        

Pasliktinās sociālās aprūpes dzīvesvietā 

pakalpojumu saņēmēju pašaprūpes spējas, 

tāpēc nepieciešama šo personu 

aktivizēšana 

Pasākumi sadarbībā ar NVO, augstskolām u.c. 

institūcijām, lai veicinātu ilgstošas sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 

klientu aktivizēšanu 

Pasākumu 

skaits; 

dalībnieku 

(klientu) 

skaits 

LD, NVO, 

pakalpo-

jumu 

sniedzēji  

 

* 

 

* * 

Nav 

nepieciešams 

finansējums 
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 Sociālo pakalpojumu nodrošināšana personas 

dzīvesvietā atbilstoši katras personas vajadzībām 

(vides pielāgošana personas mājoklī, ēkā, lai 

persona varētu iekļūt/izkļūt no mājokļa, dienas 

aprūpes centri personām ar demenci, dienas 

centri pilngadīgām personām, invalīdu 

transporta pakalpojumi u.c.) 

Sociālo 

pakalpo-

jumu 

saņēmēju 

skaits 

 

 

LD, RSD 

 

1 550 000  

 

1 550 000 1 550 000 

Esošais 

finansējums  

    
   

 

 

Sociāli mazaizsargāto grupu pārstāvju 

maza sociālā aktivitāte un neieinteresētība 

kopējo problēmu risināšanā 

Rīgas Sociālā dienesta Dienas centra pasākumi 

ar sociālās integrācijas mērķi 

Pasākumu 

skaits; 

apmeklētāju 

skaits 

LD, RSD, 

IKSD, 

NVO 

 

94 500 

 

94 500 94 500 

Esošais 

finansējums 

 Līdzfinansējuma nodrošināšana sociālā atbalsta 

NVO projektiem un pasākumiem, kas veicina 

sociālo integrāciju 

Pasākumu 

skaits; 

personu 

skaits 

LD, 

NVO  

50 000 

 

50 000 50 000 

Esošais 

finansējums, 

tiek sadalīts 

konkursa 

kārtībā 
        

Vides pieejamības problēmas personām 

ar īpašām vajadzībām (t.sk. veselības 

aprūpes un sociālo pakalpojumu 

sniedzēju telpās) 

Sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamības 

pilnveidošana 

Pielāgoto 

transporta 

vienību un 

pieturvietu 

skaits 

SD,  

SIA 

„Rīgas 

satiksme” 

 

 *** *** 

Papildu 

finansējums, 

šobrīd nav 

aprēķināms  

 Pasākumi, kas sekmē transporta pakalpojumu 

sniedzēju ieinteresētību pakalpojuma kvalitatīvā 

sniegšanā personām ar invaliditāti 

Apmācību 

skaits; 

dalībnieku 

skaits 

NVO, SD,  

SIA 

„Rīgas 

satiksme”  

** ** ** 

Esošais 

finansējums, 

šobrīd nav 

aprēķināms 

 Pašvaldības īpašumā esošo telpu pielāgošana 

personām ar kustību traucējumiem veselības 

aprūpes un sociālo pakalpojumu sniedzēju 

institūcijās  

Pielāgoto 

iestāžu un 

vietu skaits 

RD 

struktūr-

vienības, 

LD, 

sociālo 

pakalpo-

jumu 

sniedzēji  

60 300 

 

48 600 

 

11 600 

 

Esošais 

finansējums  

 Valsts nefinansētu tehnisko palīglīdzekļu 

nodrošināšana atbilstoši personas individuālajām 

vajadzībām, veicinot šo personu iespēju būt 

neatkarīgām un mazinot nepieciešamību pēc 

Klientu 

skaits 

LD, RSD 

30 000  

 

60 000 

 

60 000 

 

Papildu 

finansējums  
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palīdzības pašaprūpē 

 Rīgas ielu infrastruktūras pielāgošana cilvēkiem 

ar īpašām vajadzībām – ietvju apmaļu 

nolīdzināšana 

Nolīdzināto 

apmaļu 

skaits 

SD 

* * * 

Esošais 

finansējums 

        

Nepietiekams pakalpojumu klāsts 

bezpajumtnieku problēmu risināšanā 

Sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde un 

īstenošana darbā ar bezpajumtniekiem  

Klientu 

skaits 

LD, Rīgas 

patver-

sme, NVO 

 

31 100 

 

 

34 000 

 

 

Eiropas 

Sociālā fonda 

finansējums 

 Īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpojuma 

nodrošināšana (mājoklis un iespējas rūpēties par 

savu pamatvajadzību nodrošināšanu) 

Klientu 

skaits 

LD, NVO 

 

 

73 000 

 

73 000 

Papildu 

finansējums  

 Sabiedrības izglītošanas un informēšanas 

pasākumi par bezpajumtniekiem nodrošināto 

palīdzību 

Publikāciju, 

ziņu, izdales 

materiālu 

u.c. skaits  

LD, NVO 

600  600 600 

Esošais 

finansējums 

        

Pieaug darbspējīgu nestrādājošo personu 

skaits, tostarp ilgstošo bezdarbnieku 

skaits 

Pagaidu darba vietu izveide pašvaldības iestādēs 

projekta „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” 

ietvaros 

Darba vietu 

skaits; 

klientu 

skaits 

LD, RD 

iestādes, 

NVA  

 

325 500  

 

325 500  

Papildu 

finansējums  

 Atbalsta grupu nodrošināšana bezdarbniekiem    Grupu un 

bezdarb-

nieku skaits 

LD, RSD, 

NVO 

 

12 500   

 

12 500 12 500 

Esošais 

finansējums 

 Jauniešu – bezdarbnieku atbalsta sistēmas 

pilnveidošana, veicot pieejamo resursu 

izvērtēšanu un turpmāk attīstāmo pakalpojumu 

plānošanu 

Veikts 

pētījums, 

noteikta 

tālākā rīcība 

LD, 

IKSD, 

NVO, 

NVA 
6300 

 

2800 

 

2800 

 

Eiropas 

Kopienas 

programmas 

URBACT 

finansējums; 

2013. un 

2014.gadā – 

papildu 

finansējums  

 Latviešu sarunvalodas prasmju pilnveides grupu 

organizēšana darbspējīgām nestrādājošām 

personām  

Grupu un 

bezdarb-

nieku skaits 

LD, LVA, 

NVO 
4500  

 

4500  

 

4500  

 

Esošais 

finansējums 

 Psihologa konsultācijas ilgstošiem 

bezdarbniekiem 

Konsultāciju 

skaits 

LD, RSD  9600 

  

9600 

 

9600 

 

Esošais 

finansējums 

 Sabiedrisko darbu organizēšana, lai aktivizētu 

RSD darbspējīgos nestrādājošos klientus un 

veicinātu nodarbinātību 

Klientu 

skaits 

LD, RSD, 

NVO 

 

20 000 

 

 

20 000 

 

20 000 

Papildu 

finansējums  
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Ierobežota veselības aprūpes pieejamība 

un nepietiekamas zināšanas par veselīgu 

dzīvesveidu un slimību profilaksi sociālās 

atstumtības riskam pakļautajām personām 

Veselīga dzīvesveida konsultācijas Latvijas 

Sarkanā Krusta veselības istabās 

Veselības 

istabu skaits; 

klientu 

skaits 

LD, NVO  
 

8400 

 

8400 8400 

Esošais 

finansējums 

 Publisku pasākumu organizēšana veselīga 

dzīvesveida popularizēšanai  

Pasākumu 

skaits; 

dalībnieku 

skaits 

LD, 

IKSD, 

NVO 

 

4700 

 

4700 4700 

Esošais 

finansējums 

 HIV profilakses veikšana (psihologa, sociālā 

darbinieka, HIV konsultanta konsultācijas, šļirču 

maiņa, prezervatīvu izsniegšana) narkotiku 

lietotājiem un viņu kontaktpersonām 

Pakalpo-

juma 

saņēmēju 

skaits 

LD 
 

53 400 

 

53 400 53 400 

Esošais 

finansējums 

 

 

 

Finansējums nav nepieciešams – pasākums/aktivitāte tiek veikta darba pienākumu ietvaros, papildu līdzekļi nav nepieciešami. 

Esošais finansējums – RD atbildīgās institūcijas rīcībā ir finanšu resursi, lai īstenotu konkrēto aktivitāti. 

Papildu finansējums – aktivitātes veikšanai nepieciešami papildu finanšu resursi. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                        N.Ušakovs 


