
Šajā bukletā ir sagatavota informācija par 

Rīgas pilsētas pašvaldības nodrošinātajiem 

sociālās aprūpes pakalpojumiem 

dzīvesvietā bērniem ar funkcionāliem 

traucējumiem.  

 Sociālās aprūpes pakalpojumi dzīvesvietā 

veidoti ar mērķi palīdzēt bērniem no 

piedzimšanas brīža līdz 20 gadu vecumam  

ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem.  

Kādi ir sociālās aprūpes pakalpojumi 

dzīvesvietā? 

1. Aprūpe un pamatvajadzību 

nodrošināšana. 

Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem  

aprūpe: 

 - personiskās higiēnas nodrošināšana; 

 - palīdzība tualetes apmeklēšanā; 

 - pozicionēšana gultā;  

- palīdzība apģērbjoties/noģērbjoties;  

- barošana;  

- ēdiena gatavošana bērnam;  

 - medikamentu lietošana. 

 

2. Uzraudzība 24 h (t.sk.nakts stundās); 

2.1. ”Dzīvības poga” pakalpojums; 

2.2. Mājas poga (lietošana tikai mājās) ar 

mobilā tīkla pieslēgumu; 

2.3. Bērnu Aktīvā SOS poga, pulkstenis 

(lietošanai arī ārpus mājas) ar Ģeožogu, 

Divvirzienu komunikācīju, Attālu video 

uzraudzību un GPS +LBS+WIFI 

pozicionēšanu. 

 

3. Brīvais laiks: 

3.1. Dažādas aktivitātes pie klienta 

dzīvesvietā; 

3.2. Klienta aizvešana un atvešana ar 

specializēto transportu +sporta aktivitātes 

bērnu un jauniešu sporta studijā ”Vingrs”. 

 

4. Tehniskie palīglīdzekļi-gadījumā, ja 

aprūpes darbu veikšanā vai pašaprūpes 

spēju nodrošināšanā ir nepieciešami 

tehniskie palīglīdzekļi vai tehnoloģiskie 

risinājumi un tie nav pakalpojuma saņēmēja 

rīcībā: 

4.1. Specializētais transports+iespēja 

izmantot Striker krēslu klienta novešanai pa 

trepēm. 

 

5. Pavadonis (piem.pavadīšana pie ārsta): 

5.1. Pavadīšana, ja izmanto specializēto 

transportu; 

5.2. Pavadišana bez transporta 

izmantošanas. 

 

6. Cits atbalsts un paklpojumi, ja 

vienojas ar likumisko pārstāvi (piem. 

apraudzīšana ārstniecības iestādē). 

7. Video vizīte. 

Nodrošina attālinātu uzraudzību un ikdienas 

saziņu personām dzīvesvietā, kuras saņem 

aprūpes mājās pakalpojumu pakalpojuma 

sniedzēja veidā, ar mērķi nodrošināt 

personām iespēju saglabāt pēc iespējas 

neatkarīgu dzīvesveidu un novērst personas 

emocionālā stāvokļa pasliktināšanos. 

 

Kur vērsties, lai saņemtu sociālās aprūpes 

pakalpojumus dzīvesvietā bērniem ar 

funkcionāliem traucējumiem? 

Personai vai viņas pilnvarotajam pārstāvim 

jāvēršas tajā Rīgas Sociālā dienesta Rajona 

nodaļā, kuras teritorijā ir deklarēta personas 

dzīvesvieta vai viņa faktiski dzīvo un 

jāiesniedz šādus dokumentus:  

✓ rakstisku iesniegumu, norādot problēmu 

un tās risināšanai vēlamos sociālos 

pakalpojumu veidus;  

✓ ģimenes ārsta izziņu (forma U27) par 

veselības stāvokli, kurā norādīts 

funkcionālo traucējumu veids (-i) un akūtas 

infekcijas pazīmes (ja tādas ir);  

✓ psihiatra atzinumu par personas psihisko 

veselību un speciālajām (psihiatriskajām) 

kontrindikācijām pakalpojumu saņemšanai, 

ja pakalpojumus vēlas saņemt persona ar 

garīga rakstura traucējumiem;  

✓ citus dokumentus, ja tādi nepieciešami 

lēmuma pieņemšanai. 

 

 



 

Rīgas pašvaldības 

finansētais  

pakalpojums 
bērniem ar 

funkcionāliem 

traucējumiem 

dzīvesvietā 
 

SIA ”Mājas aprūpe”  

Raņķa dambis 31, Rīga  

tālr. 27027050, 29855111 

www.majasaprupe.lv 
info@majasaprupe.lv 
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