Informācija par Rīgas pašvaldības sociālā atbalsta
dienestu tālruņiem un mājas lapām
1. Ar jaunumiem un aktualitātēm par sociālā darba organizēšanu
ārkārtējā situācijā var iepazīties
Rīgas domes Labklājības
departamenta mājas lapā http://www.ld.riga.lv RD LD mājas lapā ir
izveidota atsevišķā sadaļa “Biežāk uzdotie jautājumi par sociālo
atbalstu ārkārtējās situācijas laikā”. Tāpat informācija pieejama
krievu valodā mājas lapas www.ld.riga.lv sadaļā RU. Informācijas
sniegšana par veselības veicinošiem un atkarības profilakses
jautājumiem pieejama Rīgas pašvaldības mājas lapā: http://www.veseligsridzinieks.lv
sadaļā “Jautājumi un atbildes”.
2.
Ar jaunumiem un aktualitātēm par darbu ārkārtējā situācijā var iepazīties RD
Labklājības
departamenta
sociālā
tīkla
“Facebook”
profilā:
http://www.facebook.com/labklajibasdepartaments un RD LD Veselības pārvaldes
“Facebook” profilā: https://www.facebook.com/veseligsridzinieks.lv/.
3.
Informāciju par sociālās atbalsta sistēmas darbu galvaspilsētā: sociālajiem
pabalstiem un sociālajiem pakalpojumiem, zupas virtuvēm, pansionātiem, patversmēm,
bērnu namiem, krīzes centriem, ES pārtikas paku izdales vietām, kas darbojas Rīgas
pašvaldībā var uzzināt, zvanot darba dienās darba laikā pa RD Labklājības departamenta
BEZMAKSAS informatīvo tālruni 80005055, ārpus darba laika darbojas balss
pastkastīte.
4.
Darba dienās darba laikā informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem
pakalpojumiem var saņemt zvanot pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048.
5.
Darba dienās no plkst.10.00 līdz 14.00 strādā Senioru zvanu centrs, pa kuru var
uzzināt tālruņus, mājas lapas, kur meklēt sev svarīgo informāciju vai vienkārši aprunāties
par sev aktuālām tēmām. Senioru zvanu centra tālruņa numuri ir 20224913, 25643438 un
29438355.
6.
Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”, biedrība “Latvijas samariešu apvienība” un
Rīgas Sociālais dienests apkopo informāciju par iedzīvotājiem, lai organizētu brīvprātīgo
darbu, kam pašizolācijas dēļ radušās grūtības ar pārtikas produktu un pirmo
nepieciešamības preču piegādi, kā arī par senioriem, kuriem būtu nepieciešama palīdzība.
Lai precizētu, kāda palīdzība nepieciešama un izskatītu veidus, kādos būtu iespējama
palīdzība, iedzīvotāji aicināti zvanīt biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” sekretariāta
centrālajam birojam pa tālr. 67336651 (darba dienās plkst. 8:30-17:00, piektdienās plkst.
8:30-16:00), vai rakstīt e-pastu uz adresi: secretariat@redcross.lv, mājas lapa:
http://www.redcross.lv, kā arī biedrības “Latvijas Samariešu apvienībai” pa tālruni
26602002 vai diennakts 8898, informāciju var atrast biedrības mājas lapā
https://www.samariesi.lv/. Tāpat turpina strādāt ““Pārtikas banka “Paēdušai Latvijai”,
kura esošās ārkārtas situācijas apstākļos sniedz atbalstu iedzīvotājiem ar pārtikas
produktiem.

