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Pamatnost ādņu izstr āde
AR LM r īkojumu tika izveidota darba grupa :
• Sociālo darbinieku biedr ība;
• Latvijas Profesion ālo soci ālā darba speci ālistu asoci ācija;
• Latvijas Pašvald ību savien ība;
• Biedr ība “Caritas”;
• Rīgas domes Labkl ājības departamenta Soci ālā pārvalde;•
• Rīgas Stradi ņa universit ātes Soci ālā darba katedra;
• Izgl ītības un zin ātnes ministrija;
• Labkl ājības ministrija.

Valsts kancelejas administr ētā projekta „Atbalsts struktur ālo reformu 
ieviešanai valsts p ārvald ē” ietvaros 2012.gada laik ā SIA „SAFAGE 
Baltija” veica p ētījumu „Sākotn ējās ietekmes ( Ex-ante ) 
novērtējums par iecer ētajām struktur ālajām reform ām 
profesion āla soci ālā darba politikas jom ā”



Pašlaik . . .

20.06.2013. Pamatnost ādņu projekts izsludin āts Valsts  
sekret āru san āksm ē (protokols Nr.24 97. §, VSS-1030)

22.08.2013. notika starpinstit ūciju saska ņošanas san āksme, 
kurā panākta konceptu āla vienošan ās

Pamatnost ādņu projekts tiek gatavots piecu dienu 
saskaņošanai pirms t ā iesniegšanas Valsts kancelej ā 
izskat īšanai Ministru kabineta s ēdē



Kas ir  SOCI ĀLAIS  DARBS?

Soci ālā darba profesija veicina soci ālās pārmaiņas,
probl ēmu risin āšanu attiec ībās starp cilv ēkiem, k ā arī
cilv ēku atbr īvošanu un iesp ēju došanu vi ņiem,
paaugstinot vi ņu labkl ājību. Lietojot teorijas par cilv ēka
uzved ību un soci ālajām sist ēmām, soci ālais darbsuzved ību un soci ālajām sist ēmām, soci ālais darbs
iejaucas tajos aspektos, kur notiek mijiedarb ība starp
cilv ēkiem un vi ņu vidi . Cilvēkties ību un soci ālā
taisn īguma principi ir soci ālā darba pamat ā. (Globālie
sociālā darba izglītības un prakses standarti)



SOCIĀLAIS  DIENESTS

Soci ālā darba izgl ītības aizs ākumi Latvij ā mekl ējami pag ājuš ā
gadsimta devi ņdesmito gadu s ākum ā. Šajā laik ā notikusi
soci ālā darba att īst ība gan izgl ītības sist ēmā, gan normat īvajā
regul ējum ā, gan praks ē – pašvald ību soci ālajos dienestos,
cit ās valsts un pašvald ību instit ūcij ās, nevalstiskaj ās
organiz ācij ās u.c., kas sniedz soci ālos pakalpojumus unorganiz ācij ās u.c., kas sniedz soci ālos pakalpojumus un
soci ālo pal īdzību.

Pamatnost ādnēs soci ālā darba att īst ība liel ā mērā tiek saist īta
tikai ar pašvald ību soci ālo dienestu att īst ību. Soci ālais dienests
ir t ā iest āde, kur ā pēc pal īdzības un atbalsta, bez samaksas
dažādu soci ālo probl ēmu risin āšanā var v ērsties jebkurš
iedz īvotājs. Soci ālajam dienestam pašvald ībās ir centr ālā loma
iedz īvotāju soci ālo probl ēmu risin āšanā.



Ties ību akti

Likums “Par soci ālo droš ību” – nav viennozīmīgi noteikta sociālā darba 
vieta sociālās aizsardzības sistēmā

Likums “Par pašvald ībām” – sociālais darbs un sociālais darbinieks nav 
minēti vispār

Sociālo pakalpojumu un soci ālās pal īdzības (SPSP) likums– nav 
skaidri noteiktas sociālā darba robežas un sociālā darba saturs

MK 03.06.2003. noteikumi Nr.299 “Pras ības soci ālo pakalpojumu MK 03.06.2003. noteikumi Nr.299 “Pras ības soci ālo pakalpojumu 
sniedz ējiem” – sociālais darbs tiek skatīts gan kā profesionāla 
darbība, gan kā sociālais pakalpojums

Profesiju klasifikators (MK 18.05.2010. noteikumi Nr.461 „Noteikumi par Profesiju 
klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām 
un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”) – 2635 atsevišķā 
grupā „Sociālā darba un konsultāciju vecākie speciālisti” divpadsmit 
profesijas vai vienas profesijas – sociālais darbinieks – dažādas 
specializācijas



Sociālā darba speci ālistu skaits SD
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Sociālo darbinieku izgl ītība

Latvij ā akredit ētās studiju programm ās soci ālā darbinieka
kvalifik āciju (profesionālā bakalaura studiju programmā vai 2.līmeņa
profesionālā studiju programmā, maģistra grādu) var ieg ūt – BPMA, DU,
LKrA, LU, LiepU, RSU, VSDA „Att īst ība”

Valsts budžeta vietu sadal ījums LU (10 v/b) , LiepU (60 v/b) , RSU (45+26
v/b) , vair ākus gadus nav pārskat īts, nav skaidri krit ēriji valstsv/b) , vair ākus gadus nav pārskat īts, nav skaidri krit ēriji valsts
finans ēto budžeta vietu sadal ē nozarē „soci ālā labkl ājība”

Latvijas Zin ātnes padomes akad ēmisko un zin ātnisko gr ādu
nomenklat ūrā soci ālais darbs klasific ēts k ā sociolo ģijas
apakšnozare „soci ālā politika un soci ālā darba organiz ācija” (doktora
grāds socioloģijā)

Studiju maksa 700-1200 Ls/studiju gad ā



Sociālā darba speci ālistu kvalifik ācija SD
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Sociālo darbinieku profesion ālā pilnveide

Sociālā darbinieka profesijas standart ā profesion ālā pilnveide:
• profesion ālās darb ības veikšanai nepieciešamas profesion ālās 

kompetences – spēja analiz ēt un izv ērtēt savu profesion ālo 
darb ību;

• nepieciešam ās prasmes – sistem ātiski pilnveidot savu 
profesion ālo kvalifik āciju .

Pras ībās soci ālo pakalpojumu sniedz ējiem ir noteikts, ka pašvald ībai 
jānodrošina regul āra kvalifik ācijas celšana soci ālajam 
darbiniekam ik gadu ne maz āk par 24 stund ām gadā.

Finans ējuma avots – pašvald ību budžeta l īdzek ļi, ES fondu piesaiste 
vai pašu profesion āļu finans ējums.

Katrs SD īsteno atš ķir īgu pieeju darbinieku profesion ālajā pilnveid ē, 
to nosaka finanšu resursi, pieejam ība, SD vad ītāja un pašvald ības 
vad ības subjekt īvā izpratne un attieksme. 



Soci ālā darba speci ālistu īpatsvars SD, kuri nav 
piedal ījušies profesion ālās pilnveides apm ācībās

60%

47%
42%

58%

45%44%

40%

50%

60%

70%
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Superv īzijas nodrošin āšana SD
Superv īzija – konsultat īvs atbalsts soci ālā darba speci ālistam (SPSP likums),

kura m ērķis ir analiz ēt un izv ērtēt savu profesion ālo darb ību, konstat ēt 
probl ēmjaut ājumus un rast risin ājumus tiem, att īstot speci ālista 
profesion ālo kompetenci un soci ālā pakalpojuma kvalit āti. (“Supervīzija 
sociālajā darbā. Supervizora rokasgrāmata.”)

21.05.2013. Latvijas Zin ātņu akad ēmijas Terminolo ģijas komisijas s ēdē 
apstiprin āti termini „superv īzija”, „supervizors”, „vad īt superv īziju”. 

Superv īzija ir mērķtiec īgi organiz ēts konsultat īvais un izgl ītojošais atbalsts, 
ko profesion ālajā kontekst ā saņem indiv īds, grupa vai organiz ācija 
(turpm āk – klients) ar m ērķi pilnveidot savu profesion ālo kompetenci un 
profesion ālās darb ības kvalit āti , un tā tiek īstenota k ā reflekt īva darb ība, 
kas notiek konstrukt īvi un ar klientu savstarp ējā atbild ībā (Supervizora 
profesijas standarta projekts)

Pras ībās soci ālo pakalpojumu sniedz ējiem ir noteikts, ka SD j ānodrošina 
superv īzija soci ālā darba speci ālistiem – individu ālais atbalsts vismaz 9 
stundas gad ā vai grupas atbalsts vismaz 18 stundas gad ā



Sociālā darba speci ālistu īpatsvars SD, kuri 
nav piedal ījušies superv īzijās
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Sociālo darbinieku atalgojums (ties ību akti)

Amatu klasificēšanu nosaka 30.11.2010. MK noteikumi Nr.1075 „Valsts un 
pašvald ību instit ūciju amatu katalogs” (sociālais darbs noteikts 
39.saimē).

Darba samaksu nosaka 22.12.2009. MK noteikumi Nr.1651 “Noteikumi par 
valsts un pašvald ību instit ūciju amatpersonu un darbinieku darba 
samaksu, kvalifik ācijas pak āpēm un to noteikšanas k ārt ību”:

• I līmenis 3.mēnešalgu grupa (piem., aprūpētājs) ne vairāk kā 302 Ls/mēn.;
• II līmenis 5.mēnešalgu grupa (piem., sociālais aprūpētājs, sociālais 

rehabilitētājs, sociālās palīdzības organizators) ne vairāk kā 403 Ls/mēn.;
• III līmenis 8.mēnešalgu grupa (piem., sociālais darbinieks) ne vairāk kā 614 

Ls/mēn.;
• IV līmenis 10.mēnešalgu grupa (piem., struktūrvienības, iestādes vadītājs) 

ne vairāk kā 825 Ls/mēn.

Soci ālā darbinieka profesijas standart ā ir noteiktas profesionālās darbības 
veikšanai nepieciešamās kompetences, prasmes un zināšanas.



Sociālo darbinieku atalgojums (Pētījums)

Pētījuma veic ējiem – ekspertiem vair āki SD konkr ētu mēneša darba algu 
viet ā norādījuši algu diapazonu vai kop ējo gada algas fondu .

Pastāv būtiskas atš ķir ības viena l īmeņa darbinieku atalgojuma l īmen ī starp 
SD pašvald ībās ar l īdzīgu iedz īvotāju skaitu.

Atseviš ķos SD soci ālajam darbiniekam ir vien āda vai maz āka darba alga, 
nekā soci ālās pal īdzības organizatoram.nekā soci ālās pal īdzības organizatoram.

SD soci ālo darbinieku un vair ākos SD ar ī dienestu vad ītāju atalgojums ir 
ievērojami zem āks nek ā to pie ļauj ties ību akti.

SD soci ālo darbinieku vid ējā bruto alga 2011.gad ā bija 394 Ls/m ēn., kas par 
4% pārsniedz vid ējo attiec īgajās pašvald ībās str ādājošo algu.

Daudzos SD darbinieku atalgojums nav saist īts ar t ādiem r ādītājiem k ā 
darbinieka kvalifik ācija un sasniegtie darba rezult āti.

No Pētījumā iek ļautajiem 22 soci ālajiem dienestiem regul āra darbinieku 
novērtēšana tiek veikta tikai 10 soci ālajos dienestos (45%). Tas var 
negat īvi ietekm ēt darbinieku motiv āciju.



SD strādājošo soci ālo darbinieku bruto 
atalgojums 2011.gad ā

Republikas pilsētu SD no 320 Ls līdz 533 Ls

Lielo novadu (iedzīvotāju skaits 
virs 20 000) SD

no 345 Ls līdz 454 Ls

Vidējo novadu (iedzīvotāju Vidējo novadu (iedzīvotāju 
skaits no 5000 līdz 20 000) SD

no 330 Ls līdz 560 Ls

Mazo novadu (iedzīvotāju skaits 
līdz 5000) SD

no 220 Ls līdz 414 Ls



Sociālā darba kvalit āte
Nozīmīgi resursi soci ālajā darb ā:
• Soci ālā dienesta kvalitat īva/profesion āla vad ība;
• profesion āls soci ālais darbinieks;
• soci ālo pakalpojumu t īkls;
• pašvald ības soci ālā pal īdzība;
• starpinstitucion ālā un starpprofesion ālā sadarb ība.

Ekonomisk ās kr īzes un ar to saist īto ekonomisko un soci ālo seku rezult ātā:Ekonomisk ās kr īzes un ar to saist īto ekonomisko un soci ālo seku rezult ātā:
• paplašin ājies SD klientu loks un skaits;
• padzi ļinājušās esoš ās soci ālās probl ēmas šādām klientu m ērķgrup ām –

no psihoakt īvām viel ām un azartsp ēlēm atkar īgas personas; varm ākas/ 
vardarb ībā cietušas personas; pirmspensijas vecuma personas; ilgstošie 
bezdarbnieki; ģimenes ar b ērniem; jaunieši, kuri nem ācās, nestr ādā, ar 
uzved ības trauc ējumiem; no ieslodz ījuma viet ām atbr īvotas personas; 
vecāki, kuriem pazemin ātas b ērna apr ūpes prasmes u.c.

Pētījumā secin āts, ka lielais funkciju apjoms un tam neatbilstošai s soci ālo 
darbinieku skaits SD ierobežo kvalitat īva soci ālā darba veikšanu ar 
klientiem. 



Sociālo dienestu klientu skaits

282 107

210 616

120 314

176 138

265 311

150 000

200 000

250 000

300 000

Vidēji viens soci ālā darba speci ālists mēnes ī strādāja ar 254 trūcīgām 
person ām 2010.gadā, 234 – 2011.gadā, 181 – 2012.gadā.

Pētījumā secin āts, ka domin ējošā funkcija SD ir soci ālās pal īdzības 
sniegšana , kaut gan t ā neatrisina klientu probl ēmu cēloni.

43 409 45 561 58 935 59 676 64 323

0

50 000

100 000

2008.gads 2009.gads 2010.gads 2011.gads 2012.gads

Trūcīgo personu skaits Pašvaldību apmaksāto sociālo pakalpojumu saņēmēju skaits



Mazo novadu soci ālie dienesti
Pētījumā secin āts, ka visšaur ākais soci ālo pakalpojumu kl āsts tiek nodrošin āts 

mazo novadu SD, kas ir 33% no vis ām pašvald ībām.
Faktori, kas to izraisa:
• nepietiekams finans ējums;
• telpu tr ūkums pašvald ībā;
• nepietiekama pašvald ības izpratne par soci ālo pakalpojumu nepieciešam ību;
• kvalific ētu speci ālistu tr ūkums;
• augstas transporta izmaksas apsekojumu un apr ūpes mājās pakalpojumu • augstas transporta izmaksas apsekojumu un apr ūpes mājās pakalpojumu 

nodrošin āšanai;
• mobilo pakalpojumu tr ūkums.
Pētījumā konstat ēts, ka mazo novadu SD autonomija soci ālā darba, soci ālo 

pakalpojumu un soci ālās pal īdzības sniegšan ā un pakalpojumu 
administr ēšanā ir ierobežota un vad ības meh ānismi, l ēmumu pie ņemšanas 
procesi un darb ības organiz ācija tiek nodrošin āta kā pašvald ības 
administr ācijas strukt ūrvien ībai . Mazo novadu pašvald ībās ir v ērojama liel āka 
pašvald ības politisk ās un izpildvaras ietekme , kas mēdz būt šķērslis 
profesion āla soci ālā darba veikšanai , soci ālo pakalpojumu att īst īšanai un 
nodrošin āšanai.



Pamatnost ādnēs konstat ētās probl ēmas (1)
• SD nodarbin āto soci ālā darba speci ālistu skaits un kvalifik ācija 

neatbilst normat īvajos aktos noteiktaj ām pras ībām;

• SD iztrūkst iekš ējās kontroles sist ēma, instit ūcijas darb ības 
plānošana, rezult ātu uzraudz ība un nov ērtēšana;

• iztrūkst sistem ātiska, vajadz ībās pamatota soci ālo darbinieku 
atbalsta sist ēma (profesion ālā pilnveide, superv īziju atbalsta sist ēma (profesion ālā pilnveide, superv īziju 
nodrošin āšana un kvalifik āciju ieguvuša „jaun ā speci ālista” 
profesion ālās prakses uzs ākšana);

• metodisk ā atbalsta pas ākumu nepietiekam ība soci ālajiem 
darbiniekiem;

• soci ālajiem darbiniekiem iztr ūkst specifiskas zin āšanas un 
prasmes soci ālā darba praks ē ar dažādām klientu m ērķgrup ām;

• nav noteiktas soci ālā darba kompetences robežas;



Pamatnost ādnēs konstat ētās probl ēmas (2)
• nav meh ānisma, kas nodrošin ātu par valsts budžeta l īdzek ļiem 

stud ējošo soci ālo darbinieku piesaisti nozarei;

• nepietiekama izgl ītības sasaiste ar praksi;

• pietr ūkst sadarb ība starp izgl ītības instit ūcijām, kuras īsteno 
soci ālā darba studiju programmas, darba dev ējiem, nozaru 
ministrij ām, u.c. ieinteres ētajām pus ēm;ministrij ām, u.c. ieinteres ētajām pus ēm;

• nemotiv ējoša un necaurskat āma soci ālo darbinieku atalgojuma 
sist ēma;

• nav noteikti adekv āti slodzes krit ēriji un rezultat īvie r ādītāji soci ālā 
darba praksei SD;

• nepietiekami att īst īta starpinstitucion ālā un starpprofesion ālā 
sadarb ība starp klienta soci ālo probl ēmu risin āšanā iesaist ītajām 
instit ūcijām un speci ālistiem.



Pamatnost ādņu politikas m ērķis

Radīt vienotu sist ēmu, kura nodrošina 
atbalstu* iedz īvotājiem soci ālo probl ēmu 
mazināšanā.

*Atbalsts – soci ālajā darb ā daudzdimension āls veidojums, kas sast āv no 
tīklojuma resursiem un pal īdzības veidiem. (Soci ālā darba terminolo ģijas 
vārdn īca. – R.: SDSPA Att īst ība, 2000. – 250; 22.lp.)



Pamatnost ādņu politikas rezult āts, 
rezultat īvais r ādītājs

Soci ālais dienests iedz īvot ājiem nodrošina 
nepieciešamo atbalstu soci ālo probl ēmu 
mazināšanā.

75% no iedz īvot ājiem, kuriem identific ēta 
soci ālā probl ēma, ir apmierin āti ar soci ālā 
dienesta sniegto atbalstu*.

* 2014.gadā – ex-ante pētījums un 2020.gad ā – ex-post pētījums



Pamatnost ādņu r īcības virzieni

• soci ālā darba kvalit ātes pilnveidošana, 
pieejam ības nodrošin āšana un 
efektivit ātes paaugstin āšana

• ilgtsp ējīga soci ālā darba nozares 
att īst ība.



Pamatnost ādnēs izvirz ītie uzdevumi (1)

• Ieviest SD optim ālākus vad ības kvalit ātes principus;

• Uzlabot starpinstitucion ālo un starpprofesion ālo sadarb ību;

• Ieviest adekv ātus slodzes krit ērijus un rezultat īvos r ādītājus soci ālā 
darba praksei SD;

• Izstr ādāt atalgojuma noteikšanas sist ēmu, kura korel ē ar soci ālā • Izstr ādāt atalgojuma noteikšanas sist ēmu, kura korel ē ar soci ālā 
darbinieka kvalifik āciju un darba rezult ātiem;

• Izveidot atbalsta sist ēmu kvalifik āciju ieguvušam “jaunajam 
speci ālistam”- soci ālajam darbiniekam soci ālā darba prakses 
uzsākšanai SD pieredz ējuša soci ālā darbinieka - mentora 
uzraudz ībā;

• Pilnveidot profesion ālās prasmes soci ālā darba praks ē ar dažādām 
klientu m ērķgrup ām;



Pamatnost ādnēs izvirz ītie uzdevumi (2)
• Att īst īt soci ālo darbu ar grupu (g ūstot pieredzi ar ī ārvalst īs) klientu 

veiksm īga socializ ācijas procesa veicin āšanai un soci ālo prasmju 
pilnveidošanai;

• Vienotas soci ālā darba prakses veicin āšanai izstr ādāt un SD izplat īt 
vadl īnijas;

• Organiz ēt LM un SD darbinieku metodisk ās sanāksmes re ģionos;• Organiz ēt LM un SD darbinieku metodisk ās sanāksmes re ģionos;

• Veicin āt mazo novadu SD apvienošanos;

• Izstr ādāt vadl īnijas (apzinot praks ē izmantot ās) prevent īvo 
pasākumu īstenošanai soci ālo probl ēmu risku mazin āšanai, att īstot 
soci ālo darbu kopien ā;

• Pilnveidot valsts finans ēto budžeta vietu pieš ķiršanas principus;

• Uzlabot stud ējošo prakšu sist ēmu soci ālā darba studiju 
programm ām;



Pamatnost ādnēs izvirz ītie uzdevumi (3)

• Nodrošin āt soci ālajiem darbiniekiem studiju un stud ējoš ā kred ītu 
dzēšanu no valsts budžeta l īdzek ļiem;

• Nodrošin āt soci ālos darbiniekus ar profesion ālo literat ūru;

• Salāgot izgl ītības un zin ātnes nozaru klasifik ācijas;

• Pilnveidot normat īvo regul ējumu, preciz ējot LM atbild ību ar ī soci ālā • Pilnveidot normat īvo regul ējumu, preciz ējot LM atbild ību ar ī soci ālā 
darba politik ā;

• Atz īmēt Starptautisko soci ālo darbinieku dienu;

• Veicin āt soci ālā darba atpaz īstam ību un celt t ā prestižu;

• Organiz ēt Latvijas soci ālo darbinieku ikgad ējas konferences;

• Izstr ādāt soci ālā darba likumprojektu;

• Novērtēt ieguld ījumu efektivit āti.



Pamatnost ādnēs izvirz ītie uzdevumi (4)

• Uzlabot superv īzijas nodrošin āšanu SD soci ālā darba speci ālistiem

Pašlaik - pašvald ībai ir pien ākums nodrošin āt superv īziju pašvald ības
soci ālā dienesta un t ās izveidoto soci ālo pakalpojumu sniedz ēju soci ālā
darba speci ālistiem (SPSP likuma 9.panta sestā daļa)
Plānots – atbild ību par finans ējumu dal īt 50% pašvald ība un 50% valsts

• Izveidot sist ēmu soci ālo darbinieku profesion ālajā pilnveid ē

Pašlaik - lai optim āli apmierin ātu klienta vajadz ības, soci ālais dienests
nodrošina regul āru kvalifik ācijas celšanu katru gadu darbiniekiem, kuri
strādā ar klientiem (MK 03.06.2003. noteikumi Nr.291 “Prasības sociālo
pakalpojumu sniedzējiem” 2.4.apakšpunkts)
Plānots – atbild ību par finans ējumu dal īt 50% pašvald ība un 50% valsts



Atbild ība

• LM ir atbild īgā instit ūcija par Pamatnost ādņu īstenošanu, 
koordin āciju un kontroli.

• Pamatnost ādņu īstenošanu uzrauga Soci ālā darba 
speci ālistu sadarb ības padome.

• Pamatnost ādņu ieviešanu nodrošina LM sadarb ībā ar cit ām • Pamatnost ādņu ieviešanu nodrošina LM sadarb ībā ar cit ām 
ministrij ām, pašvald ībām, pl ānošanas re ģioniem, augst ākās 
izgl ītības iest ādēm, iesaist ītajām valsts, pašvald ību un 
nevalstiskaj ām instit ūcij ām.

• LM sniegs Ministru kabinet ā inform āciju – divus 
informat īvos zi ņojumus – par Pamatnost ādņu īstenošanu.



Paldies!

Kontaktinform ācija:Kontaktinform ācija:

Ilze Skrodele-Dubrovska,
LM Soci ālās iek ļaušanas un

soci ālā darba politikas departamenta direktore,
ilze.skrodele-dubrovska@lm.gov.lv , t.67021662;

Dace Zvirgzdi ņa,
LM Soci ālās iek ļaušanas un

soci ālā darba politikas departamenta vec ākā referente,
dace.zvirgzdina@lm.gov.lv , t.67021661


