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Uzvārds RUDOVIČA 

Vārds SOLVITA 

Dzimšanas datums 1968.gada 8.maijā 

Dzimšanas vieta Limbaži 

Tautība Latviete 
 

Valodu zināšanas: 

Latviešu dzimtā 

Krievu pārvalda brīvi  

Angļu   B2 
 

Izglītība  

2000. - 2002. - LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Sociālo zinātņu maģistra grāds 

Sabiedrības vadībā 

1996. - 2000. - Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola „Attīstība” - augstākā 

profesionālā izglītība - Sociālā darbinieka kvalifikācija ar specializāciju medicīniskā 

sociālā darba pārvaldē 

1983. - 1987. - Rīgas 2. medicīnas skola - Medicīnas feldšeris/ārsta palīgs 

1979. - 1987. - Korģenes astoņgadīgā skola 
 

Darba pieredze 

04.2018. pašlaik - Rīgas sociālās aprūpes centrs „Mežciems” direktore 

11.2013. pašlaik - 1.medicīnas koledža - lektors 

03.2014. pašlaik SIA „Buts” - lektors 

05.2014. līdz 04.2018. - Rīgas sociālās aprūpes centrs „Stella maris” direktore 

10.2012. līdz 06.2013. - SIA „Senior Baltic” - Rezidences „Dzintara melodija” direktore 

10.2008. līdz 09.2012. - Valsts sociālās aprūpes centrs „Rīga” filiāle „Ezerkrasti”,  (no 

01.01.2010. līdz 09.2012.) filiāles vadītāja, Valsts sociālās aprūpes centrs „Ezerkrasti” 

direktore (no 10.2008. līdz 31.12.2009.)  

08.2000. līdz 10.2008. -  Rīgas domes Labklājības departaments - Sociālo pakalpojumu 

nodaļas vadītāja (no 2004.  līdz 2008.) - Sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja (no 

2002.  līdz 2004.) - Sociālās rehabilitācijas nodaļas speciāliste/nodaļas vadītājas vietniece 

(no 2000. līdz 2002.) 

05.1999. līdz 07.2000. - BO VAS „Dzelzceļa slimnīca „Biķernieki”” - sociālais 

darbinieks 

03.1998. līdz 07.2000. - P.Stradiņa KUS, Nieru transplantācijas centrs - medicīnas māsa 

06.1989. līdz 07.2000. - VAS „Rīgas tirdzniecības osta” - Medpunkta vadītāja – 

feldšere/ārsta palīgs 

04.1987. līdz 10.1988. - Baseina slimnīca - feldšere (peldošā sastāva) 

10.1988. līdz 06.1989. - Baseina Sanitāri-epidemioloģiskā stacija - sanitārā ārsta palīgs 

04.1986. līdz 03.1987. - Ādažu zonālā slimnīca – sanitāre 



 

12.1984. līdz 04.1986. – P. Stradiņa KUS, Endokrinoloģijas nodaļa - sanitāre 
 

Aktivitātes 

2012. koordinatore Rīgā, piedaloties projektā „Invaliditātes noteikšanas sistēmas 

ieviešanas izmēģinājumprojekts, ieskaitot sistēmas darbības trūkumu identificēšanu un 

trūkumu novēršanu”. 

2011. – 2013. projekta gatavotāja, iesniedzēja kontaktpersona dalībai ERAF projekta 

„Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu 

attīstība”. 

2011. ESF projekta „Esošo pakalpojumu pilnveidošana un jauna attīstīšana darbam ar 

personām ar funkcionāliem traucējumiem VSAC „Kurzeme” filiālēs”, lektors. 

2010. Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes „Reģionālās politikas 

un ekonomisko aktivitāšu attīstība” programmas „Valsts un privātās partnerības attīstības 

veicināšana Latvijā” projekta „Finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrāde VPP 

projektam sociālās aprūpes centru „Stella maris” un „Mežciems” rekonstrukcija un 

apsaimniekošana Rīgā” izstrāde, veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu eksperte. 

2009.- 2010. projekta „Kurzemes plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības 

programma 2011.-2018.”, sociālo pakalpojumu eksperte. 

2008.- 2009. projekta „Liepājas pilsētas sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

attīstības programmas 2009. - 2014.gadam”, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

eksperte/attīstības programmas redaktore.  

2008. Labklājības ministrijas Tehniskās palīdzības projekta „Eiropas Savienības 

struktūrfondu administrēšana Labklājības ministrijā 2007. - 2013. gada plānošanas 

periodā (2008.-2010.gads)” lektoru - multiplikatoru ES fondu horizontālās prioritātes 

aktivitātes „Multiplikatoru dalības mācību semināros un mērķa grupas apmācības 

nodrošināšana” ietvaros, lektore semināru nodarbībās „Kā nodrošināt semināru 

vienlīdzīgas iespējas ES fondu līdzfinansētajos projektos”.  

2007.- 2008. Vācijas Fonda „Atmiņas, atbildība un nākotne” finansētā projektā 

„Pateicība” mājaprūpes apmācības kursa lektore ar lekcijām „Sociāla sistēma Latvijā”. 

2007. „Rīgas pilsētas sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sistēmas attīstības 

stratēģijas 2008. - 2013.gadam”, fokusgrupu koordinatore, darba grupas locekle. 

2007.- 2008. SIA SDSPA „Attīstība” un RD Labklājības departamenta ES fonda grantu 

shēmas finansēts projekts „Motivācijas programma patstāvīgas dzīves uzsākšanai bez 

vecāku gādības palikušiem jauniešiem”, sociālo darbinieku koordinatore. 

2007.- 2008. Kauguru pagasta ES fonda un Latvijas valsts budžeta līdzfinansētā projekta 

„Sev un Tev – darām kopā!” projekts, projekta ieviešanas konsultants un īstenošanas 

partnere.  

2006.- 2007. eksperte Eiropas Reģionālās attīstības fonda grantu shēmas „Alternatīvo 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība” ietvaros Rīgas 

Zemgales priekšpilsētas Sociālā dienesta īstenotajā projektā „Dienas aprūpes centra 

pensijas vecuma personām ar demenci izveide Rīgā”. 



2005. – 2007. konsultante/eksperte sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un veselības 

aprūpes pakalpojumu attīstībā AS „Saules ieleja”, sociālā un aprūpes kompleksa „Saules 

ieleja” būvniecības tehniskā projekta izstrāde (SIA „I.Šļivkas arhitektu birojs”). 

2005.- 2006. Phare 2003. gada Pārrobežu sadarbības programmas Baltijas jūras reģionā 

Mazo projektu fonda projekta „Veco ļaužu un personu ar invaliditāti aprūpes mājās 

pakalpojumu kvalitātes standartu izstrāde” (standartu izstrāde, rokasgrāmatas 

„Kvalitatīva aprūpe mājās” izstrāde - autore, konferenču, darbinieku pieredzes apmaiņas 

organizēšanā). 

2005.- 2006. Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona Sociālā dienesta un Eiropas reģionāla 

attīstības fonda projekta īstenošanā „Dienas aprūpes centra „Ozolaine” izveide personām 

ar demenci”, projekta vadītāja. 

2002.- 2003. S/o „Latgales priekšpilsētas Rūpju bērns” un RD Labklājības departamenta 

Phare Accsess 2000 programmas finansētā projektā „Darbnīcu izveide cilvēkiem ar 

garīgās attīstības traucējumiem”, projekta koordinatore. 

2000. - 2008. izstrādājusi Rīgas domes saistošos noteikumus Sociālo pakalpojumu jomā, 

kā arī iekšējos normatīvos aktus un metodikas saistībā ar sociālo pakalpojumu 

nodrošināšanu Rīgas pašvaldībā, kā arī piedalījusies Labklājības ministrijas darba grupās 

normatīvo aktu, profesiju standartu, metodisko materiālu izstrādē sociālo pakalpojumu 

attīstības jomā. 

No 1995.–2000. bijusi Latvijas ārstu palīgu/feldšeru asociācijas valdē, kā arī 

sertifikācijas/resertifikācijas komisijas locekle. Piedalījusies veselības aprūpes sistēmas 

normatīvo aktu izstrādē, darba grupās (Veselības ministrijā, Labklājības ministrijā) 

veselības aprūpes politikas veidošanā, profesiju standartu izstrādē. 


