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Labklājības ministrijai 
 
Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
„Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 
26. maija noteikumos Nr. 484 „Noteikumi par 
valsts mērķdotāciju apmēru un nosacījumiem 
sociālo darbinieku amatalgu paaugstināšanai”” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījums Ministru kabineta 
2009. gada 26. maija noteikumos Nr. 484 „Noteikumi par valsts mērķdotāciju 
apmēru un nosacījumiem sociālo darbinieku amatalgu paaugstināšanai””, jo ir 
šādi iebildumi.  

LPS nepiekrīt Labklājības ministrijas anotācijā šim MK noteikumu 
projektam paustajā viedoklī, ka „jaunais politikas plānošanas dokuments 
sociālā darba jomā – „Profesionāla sociālā darba attīstības pamatnostādnes 
2014.–2020. gadam” (turpmāk – Pamatnostādnes), kurās noteikti sociālā 
darba attīstības virzieni nākamajiem septiņiem gadiem, atspoguļojot galvenās 
problēmas un to risinājumus. Ievērojot to, ka Pamatnostādnes iezīmē virkni 
jaunu pasākumu un efektīvākos virzienus sociālā darba attīstībai, no 
2014. gada 1. janvāra nav racionāli atjaunot pasākumu, kurš konsolidācijas 
rezultātā bijis iesaldēts kopš 2009. gada 1. jūlija.”. 

Mērķdotācija atalgojumam sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā ar 
ģimeni un bērniem, tika ieviesta ar īpašu mērķi – palielināt darbinieku skaitu, 
kuri strādā ar šo mērķa grupu, uzlabot darba kvalitāti. Un progress tika 
panākts. Krīze šo progresu pārtrauca, bet demogrāfiskā situācija valstī prasa, 
lai darbs ar ģimenēm un bērniem notiktu vēl aktīvāk un mērķtiecīgāk. 
Pamatnostādnēs nav paredzēts finansējums sociālo darbinieku atalgojuma 
palielināšanai, kā arī specializācijas veicināšanai. Tas nozīmē, ka būtībā 
Labklājības ministrija ir atteikusies no šī sociālā darba kā specializēta 
prioritārā virziena veicināšanas. LPS šādu nostāju neatbalsta un uzskata, ka 
tad, ja valsts savā politikā ir noteikusi prioritātes, to realizēšanā ir jāiegulda 
arī nepieciešamais finansējums. 
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