
 

 
 

Svarīgs nav mūsu darbu lielums, bet gan mīlestības 
daudzums, ko mēs ieliekam savos darbos. 

/māte Terēze/ 
  

Aicinām jūs uz Rīgas domes Labklājības departamenta  
organizēto 19. Rīgas sociālās  

sistēmas darbinieku konferenci 
„Rīgas pilsētas pašvaldības sociālā darba aktualitātes” 

 šā gada 19. maijā no plkst. 10.00 līdz 15.00  
Pasaules tirdzniecības centrā  

(Elizabetes ielā 2, konferenču zālē). 
 
 

RD Labklājības departamenta direktore Irēna Kondrāte 



 

 
Rīgas pilsētas pašvaldības sociālā darba aktualitātes 

 

                                Dienas kārtība 

No 9.30 līdz 10.00  Reģistrācija 
Konferences atklāšana                                                     Moderatori: Irēna Kondrāte, Mārtiņš Moors            
No 10.00 līdz 10.05 Nils Ušakovs, Rīgas domes priekšsēdētājs 
No 10.05 līdz 10.10 Olga Veidiņa, Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja 
Referāti  
No 10.10 līdz 10.30 
 

„Rīgas pašvaldības sociālās sistēmas attīstība 2016.–2017. gadā” 
Mārtiņš Moors, Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes 
priekšnieks, departamenta direktora vietnieks 

No 10.30 līdz 10.50  „Sociālais dienests: iedzīvotāju redzējums un politikas veidotāju izaicinājumi”  
Ilze Kurme, Labklājības ministrijas ESF projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība 
pašvaldībā” vadītāja 

No 10.50 līdz 11.10 „Personas datu apstrāde: grābekļi, uz kuriem labāk nekāpt ” 
Laura Kalniņa, Rīgas domes Labklājības departamenta Juridiskās nodaļas vadītāja 

No 11.10 līdz 11.25 Aktīvās atpūtas pauzi vada fitnesa trenere Anda Radziņa 
No 11.25 līdz 11.45 „ESF projekta „Mēs par veselīgu Rīgu!” sniegtās iespējas” 

Nikola Tilgale-Platace, projekta “Mēs par veselīgu Rīgu! – daudzveidīgi un pieejami 
veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” vadītāja 

No 11.45 līdz 12.05 
 

“Psihosociālā atbalsta  sniegšana krīzes un katastrofu situācijās Rīgas 
pašvaldībā: Norvēģijas pieredzes pārņemšana ” 
Agnese Igaune, Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālo pakalpojumu sektora 
ģimenēm un bērniem vadītāja 

Kafijas pauze no 12.05 līdz 13.00 (foajē) 
Referāti  
No 13.00 līdz 13.20 „Preventīvs sociālais darbs: kurš spers pirmo soli?” 

Ilze Žagare, Rīgas SOS ģimeņu atbalsta centra Lielrīgas reģionālās programmas 
vadītāja   

No 13.20 līdz 13.40 „Sociālais darbs medicīnā jeb Starp Skillu un Haribdu”	
Dana Kalniņa-Zaķe, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Garīgās aprūpes 
un sociālā darba dienesta vadītāja 

No 13.40 līdz 14.15 „Inovatīva pieeja darbā ar pusaudžiem saskarsmes veicināšanas programmā 
„DARI”” 
Dace Blaževiča, Sociālo pakalpojumu aģentūras Valdes priekšsēdētāja 

No 14.15 līdz 14.35 „Inovācijas klientu pašaprūpes spēju un vajadzības pēc sociālajiem 
pakalpojumiem novērtēšanā”  
Ervins Alksnis, Rīgas Sociālā dienesta vadītājs 

No 14.35 līdz 14.55 „Pavasara pirmie asni Kopienas centrā “Ābeļzieds”” 
Sanita Liljē, Rīgas Sociālā dienesta kopienas centra “Ābeļzieds” klientu apkalpošanas 
speciāliste 

15.00 Noslēgums 


