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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””. LPS 
uztur savu iepriekš sarunās ar Finanšu ministriju un Ministru kabinetu izteikto 
viedokli un iebildumus. 

Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumi nr. 484 “Noteikumi 
par valsts mērķdotāciju apmēru un nosacījumiem sociālo darbinieku amatalgu 
paaugstināšanai” nosaka valsts nodrošinātā atbalsta veidu (mērķdotācija) 
profesionāla sociālā darba ieviešanai un attīstībai pašvaldībās, atbalsta apmēru 
un nosacījumus tā saņemšanai. Mērķdotācija tika nodrošināta 2008. gadā un 
līdz 2009. gada vidum. 2009. gadā budžeta konsolidācijas rezultātā tika 
pieņemts lēmums, sākot ar 1. jūliju, uz laiku līdz 2012. gada 31. decembrim 
slēgt atbalsta programmu.  

Valsts atbalsta atjaunošana ir tikusi pārcelta divas reizes, šobrīd uz 
2017. gadu. Ņemot vērā sociālo darbinieku lielo ieguldījumu darbā ar sociālās 
atstumtības un nabadzības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām, it īpaši 
ģimenēm ar bērniem, nepieciešams atjaunot valsts atbalstu no 2017. gada – 
atsākot valsts nodrošinātā atbalsta programmu (mērķdotācijas) profesionāla 
sociālā darba ieviešanai un attīstībai pašvaldībās.  

Sociālo darbinieku redzeslokā primāri nonāk sociālā riska situācijā 
nokļuvuši cilvēki un ģimenes, kuriem nepieciešams atbalsts un palīdzība, kā 
arī viņi tās var identificēt. Joprojām sabiedrībā valdošo lielo neapmierinātību 
ar pašreizējo situāciju visvairāk izjūt tieši sociālie darbinieki, kuriem jārisina 
kompleksas problēmas: jāstrādā ar jaunajām ģimenēm, nepilngadīgām 
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māmiņām, jāpalīdz atrisināt bezdarba problēmas, alkoholisma un vardarbības 
problēmas ģimenē, jāstrādā ar atkarīgajiem, jārisina līdzekļu u.c. resursu 
trūkums, dzīvokļa un kredīta problēmas. Sociālais dienests ir vienīgā vieta, 
kur cilvēks bez maksas var vērsties krīzes situācijā un runāt par sev aktuāliem 
jautājumiem. Sociālais darbs ir profesija, kas no profesionāļa prasa lielu 
psiholoģisko spriedzi un izturību, kā arī plašu zināšanu un prasmju loku. Tas, 
ka pašvaldībās trūkst sociālo darbinieku, tai skaitā darbam ar ģimenēm ar 
bērniem, ļoti būtiski ietekmē iedzīvotāju, jo sevišķi sociālās atstumtības 
riskam pakļauto iedzīvotāju, sociālo situāciju. Salīdzinājumā ar citām jomām 
darba samaksa sociālajā jomā strādājošajiem ir vērtējama kā zema. Minētā 
mērķdotācija sociālā darba profesijā strādājošiem no 2017. gada nodrošinās 
iespēju saņemt konkurētspējīgāku atalgojumu.  

2015. gada pašvaldību sociālajos dienestos bija 1258 sociālie 
darbinieki, no kuriem 357 bija specializējušies darbam ar ģimenēm un 
bērniem. Tātad, atjaunojot valsts atbalstu, nepieciešams finansējums 
mērķdotācijām 357 speciālistiem. 
 

Latvijas Pašvaldību savienība uzskata, ka valsts nodrošināto atbalstu 
(mērķdotāciju) pašvaldību sociālajiem darbiniekiem darbam ar ģimenēm un 
bērniem nepieciešams atjaunot no 2017. gada 1. janvāra. 
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