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Par pamatnostādņu projektu 
„Profesionāla sociālā darba attīstības 
pamatnostādnes 2014.–2020. gadam” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi un nesaskaņo projektu 
„Profesionāla sociālā darba attīstības pamatnostādnes 2014.–2020. gadam”, jo 
ir šādi iebildumi: 

1. 9. lpp. 2. nodaļas teikumā „Pēdējo gadu ekonomikas un finanšu krīzes 
rezultātā būtiski pasliktinājās iedzīvotāju rīcībspēja, un rezultātā krasi 
pieauga iedzīvotāju skaits, kuri vērsās sociālajā dienestā.” ierosinām 
vārdu rīcībspēja aizstāt ar vārdiem sociāli ekonomiskais stāvoklis. 

2. 9. lpp. 2. nodaļā prasām svītrot teikumu „Šādos gadījumos sociālajā 
dienestā ne reti tika izvērtēti tikai klienta materiālie resursi, kas ir 
pamats sociālās palīdzības piešķiršanai, nevis sociālais darbinieks 
izvērtēja klienta sociālo situāciju kopumā, konstatēja sociālās 
problēmas un sniedza nepieciešamo atbalstu”, kas ir tendenciozs 
apgalvojums. 

3. 22. lpp. sadaļa Konstatētās problēmas jāpapildina – „nav noteiktas 
sociālā darba kompetences robežas”. 

4. 7. nodaļā Ietekmes uz valsts un pašvaldību budžetiem novērtējums ir 
parādītas izmaiņas pašvaldību budžeta izdevumos Ls 1 886,7 nenorādot 
izdevumu kompensācijas avotu. 

5. Plāna projektam nav pievienota anotācija ar konkrēto mērķu 
realizēšanai nepieciešamā finansējuma detalizētu aprēķinu, kas ir 
nepieciešams, lai novērtētu mērķu realizēšanai paredzētā finansējuma 
apjoma atbilstību. 

6. Prasām mainīt 1. rīcības virziena 1.1. mērķa uzdevumu realizēšanas 
secību, mainot uzdevumu numerāciju: 
Uzdevums 1.1.3. ir jāpaceļ uz augšu un jāliek kā 1.1.1. 
Uzdevums 1.1.1. ir jāliek kā uzdevums 1.1.2. 
Uzdevums 1.1.2. ir jāliek kā uzdevums 1.1.3. 

7. Jāmaina iekšējā numerācija uzdevumā 1.1.2., punktu 1.1.2.2. liekot kā 
punktu 1.1.2.1., bet 1.1.2.3. punktu – kā 1.1.2.2. punktu. 
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8. 1.1.2.2. pasākumam jāmaina redakcija, jo sadarbības modeļi ir 
izstrādāti dažādos citos projektos un sekmīgi darbojas. Tie ir jāapzina 
un jāpopularizē, jāpārskata normatīvie akti, lai iesaistīšanās šajos 
modeļos ir speciālistu darba pienākums. 

9. Uzdevumu 1.1.3.: Ieviest adekvātus slodzes kritērijus un rezultatīvos 
rādītājus sociālā darba praksei sociālajā dienestā jāsāk realizēt jau 
2014. gadā. 

10. Uzdevuma 1.1.3. realizēšanai par atbildīgo noteikt Latvijas Pašvaldību 
sociālo dienestu vadītāju apvienību, kuras rīcībā ir uzdevuma 
realizēšanai paredzētie ESF un valsts budžeta līdzekļi. 

11. Mērķa 1.2. pasākumu realizēšana jāuzsāk agrāk: 1.2.1.1. – 2016. gadā, 
1.2.1.2. – 2016. gadā, 1.2.1.3. – 2017. gadā, 1.2.1.4. – 2018. gadā. 

12. 1.3.3. uzdevuma 1.3.3.1. pasākumā jāapzina, jāaktualizē un jāizmanto 
tās rokasgrāmatas, vadlīnijas, metodiskie ieteikumi, kas jau ir tapuši 
līdz šim. Šādi tiks arī ietaupīti līdzekļi, ko varēs novirzīt citu pasākumu 
realizēšanai. 

13. Uzdevumu 1.3.2.; 1.3.3.; 1.3.4.; 1.4.1. un 1.4.2. realizēšanai par 
atbildīgo noteikt Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju 
apvienību, kuras rīcībā nodot paredzētos ESF un valsts budžeta 
līdzekļus. 

14. 1.4.1. uzdevuma formulējumā svītrot tekstu, kas ir iekavās. 
15. Svītrot uzdevumu 1.5.1.2. 
16. 1.5.2. uzdevumu formulēt šādi: „Īstenot pilotprojektu vairāku mazo 

novadu sociālo dienestu apvienošanai, izveidojot kopīgus sociālos 
dienestus.” 

17. 1.6.1. uzdevumā vadlīnijas jāveido, apkopojot jau gan LM, gan TM, 
gan IZM, gan dažādos projektos izstrādātos ieteikumus, metodikas, 
koncepcijas, vadlīnijas, tādējādi ietaupot un novirzot līdzekļus citu 
pasākumu veikšanai. 

18. 1.7.1. un 1.7.2. uzdevumu realizēšanā par atbildīgajām noteikt 
pašvaldības, piešķirot tām līdzekļus pētījuma veikšanai par klientu 
apmierinātību ar sociālā darbinieka sniegto atbalstu. Pētījuma metodiku 
izstrādā LM. 

19. Par pasākumiem 2.2.1.2. un 2.2.1.3. atbildīgajiem ar attiecīgu 
finansējumu noteikt pašvaldības, jo pašvaldību sociālo dienestu vadītāji 
vislabāk zina, kādas zināšanas un prasmes nepieciešamas katram 
darbiniekam, un var pasūtīt nepieciešamo apmācību. 
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