
 LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBA 
   

 Mazā Pils iela 1, Rīga, LV-1050  Nod. maks. kods: LV40008020804 
Tālr. 67226536, fakss 67212241  Nor. konts LV53UNLA0001001700906 

 e-pasts: lps@lps.lv    AS "SEB banka" 
 www.lps.lv    kods UNLALV2X 

 

LPSatz_111214_VSS-1092, Par Ministru kabineta Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un 
nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku 
profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība 
pašvaldībās" īstenošanas noteikumi" 

 

Rīga 
11.12.2014. Nr. 1120143433/A2557 
Uz TAP VSS-1092 
 

Labklājības ministrijai 

 
Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Darbības 
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo 
dienestu darba efektivitāti un darbinieku 
profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām 
personām” pasākuma “Profesionāla sociālā darba 
attīstība pašvaldībās” īstenošanas noteikumi” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi un nesaskaņo Ministru 
kabineta noteikumu projektu “Darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu 
darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā 
esošām personām” pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība 
pašvaldībās” īstenošanas noteikumi”, jo ir šādi iebildumi: 

1. Izteikt 2. p. šādi: „2. Pasākuma mērķis ir paaugstināt pašvaldību sociālo 
dienestu un citu pašvaldības izveidoto pakalpojumu sniedzēju sociālā 
darba speciālistu darba efektivitāti, profesionalitāti un 
starpinstitucionālo sadarbību darbam ar riska situācijā esošām 
personām.” Ar jēdzienu „sociālā darba speciālists” saprot sociālo 
darbinieku, sociālās palīdzības organizatoru, sociālo rehabilitētāju. 
Nepieciešams precizējums, jo citviet noteikumu projektā tiek lietots 
jēdziens „sociālā darba speciālists”, kas ir plašāks jēdziens nekā 
„sociālais darbinieks”: piemēram, 19.1., 29.1.3.3., 29.1.3.4. punktā 
minēti sociālā darba speciālisti. 

2. 18. punktā mainīt “neslēdzot” ar “noslēdzot”, jo uzskatām, ka 
sadarbības līgumi ir nepieciešami. Katras pašvaldības dome pieņem 
lēmumu par iesaistīšanos projektā, tai skaitā par nepieciešamo līdzekļu 
rezervēšanu. Vēl jo vairāk, noteikumu projekta 36.1. punkts paredz 
piesaistīt sociālo darbinieku uz pilotprojekta īstenošanas laiku, 
36.1.4. punkts paredz šī darbinieka nodarbināšanu vismaz uz vienu 
gadu. 
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3. MK noteikumu projekta 29.1.4. un 29.1.5. punktā atskaišu un rēķinu 
pārbaudes un to apmaksas termiņi ir noteikti nesamērīgi gari, 
nepieciešams tos samazināt līdz 15 dienām un atmaksu – līdz 
10 dienām, jo pretējā gadījumā pašvaldības budžeta finanšu līdzekļu 
aprite ir nesamērīgi gara. Tas īpaši atvieglotu projekta īstenošanu 
pašvaldībās, kurām ir ierobežoti resursi. 

4. Jāprecizē 29.2.2. punkts, lai finansējums būtu visu pašvaldības 
izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistiem, 
t. i., speciālistiem, kuri strādā patversmēs, dienas aprūpes centros, 
bērnu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās, aprūpes mājās 
pakalpojumu sniedzējiem utt. Izteikt šo punktu šādi: „29.2.2. veic 
apmācību un supervīzijas nodrošināšanas priekšfinansēšanu pilnā 
apmērā savas administratīvās teritorijas sociālā dienesta un citu 
pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba 
speciālistiem”. 
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