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Labklājības ministrijai 
 

Par 9.2.1.1. pasākuma 
“Profesionāla sociālā darba 
attīstība pašvaldībās” MK 
noteikumu projektu 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi un nesaskaņo darbības 
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa 
“Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti 
darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1. pasākuma “Profesionāla 
sociālā darba attīstība pašvaldībās” MK noteikumu projektu, jo ir šādi 
iebildumi: 

1. Lūdzam papildināt anotāciju ar informāciju par to, ka pasākuma 
“Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās” ilgtspējas un izvirzīto 
mērķu nodrošināšanai pēc projekta beigām no 2023. gada 1. ceturkšņa 
tiek noteikts dalīts valsts budžeta un pašvaldības finansējums 
(50% : 50%) pašvaldību sociālā darba speciālistu supervīzijām un 
apmācībām. 

2. Lūdzam skaidrot pretrunīgo informāciju anotācijā un izziņā – ņemot 
vērā speciālistu un kapacitātes trūkumu, kādā veidā pašvaldības varēs 
piesaistīt projektam nepieciešamo personālu, ja netiks atbalstīta iespēja 
izmantot esošos darbinieku resursus: 

a. “MK noteikumi nosaka, ka sadarbības partneri piesaistīs 
sociālos darbiniekus sociālā darba attīstībai kopienā, t.sk. 
sadarbības partneri varēs piesaistīt gan jaunus, gan esošos 
darbiniekus (piemēram, daļlaika noslodzei), taču ir jāatzīmē, ka 
viens no kritērijiem varētu būt tas, vai pašvaldība izpilda 
“Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 10. panta 
prasības, kas nosaka, ka katrā pašvaldībā jābūt vismaz vienam 
sociālā darba speciālistam uz katriem tūkstoš iedzīvotājiem”.  

b. Izziņas 47. punktā teikto, “ka, pamatojoties uz sociālā darba 
speciālistu un kapacitātes trūkumu Latvijas pašvaldībās, uzskata, 
ka speciālistu piesaiste ir vēlama, bet nav obligāta”. 
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3. Lūdzam precizēt, vai 27.1.3.4. apakšpunktā minētas akadēmiskās vai 
astronomiskās stundas. 

4. Lūdzam precizēt anotācijas tekstu: “Apmācību un supervīzijas 
pakalpojumu sniegšanas kvalitātes kontrolei tiek paredzēts, ka LM 
izveidotās Sociālā darba speciālistu sadarbības padomes locekļi 
informēs par atbalstāmās darbības ieviešanu konkrētajā pašvaldībā, 
sniedzot ierosinājumus un papildinājumus to labākai norisei un 
organizēšanai.” Nav skaidrs, kā padomes locekļi iegūs informāciju par 
atbalstāmās darbības ieviešanu konkrētajā pašvaldībā. 
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