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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”” 
turpmāk – noteikumi), jo ir šādi iebildumi: 

Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumi nr. 484 “Noteikumi 
par valsts mērķdotāciju apmēru un nosacījumiem sociālo darbinieku amatalgu 
paaugstināšanai” nosaka valsts budžeta mērķdotāciju profesionāla sociālā 
darba ieviešanai un attīstībai pašvaldībās, atbalsta apmēru un nosacījumus tā 
saņemšanai. 2009. gadā budžeta konsolidācijas rezultātā tika pieņemts 
lēmums uz laiku līdz 2012. gada 31. decembrim atbalsta programmu slēgt. 
Valsts atbalsta atjaunošana ir tikusi pārcelta jau divas reizes, šobrīd spēkā 
esošie MK noteikumi paredz to atjaunot no 2017. gada, savukārt noteikumi 
paredz valsts atbalsta atjaunošanu pārcelt vēlreiz un atjaunot no 2019. gada. 

Pašvaldībās trūkst sociālo darbinieku, un viņu vidējais atalgojums 
vērtējams kā zems. 2015. gadā pašvaldību sociālajos dienestos bija 357 
sociālie darbinieki, kuri specializējušies darbam ar ģimenēm un bērniem. Šie 
darbinieki strādā ar jaunajām ģimenēm, nepilngadīgām māmiņām, risina 
bezdarba problēmas, alkoholisma un vardarbības problēmas ģimenē, strādā ar 
personām ar atkarībām, risina iztikas līdzekļu u.c. resursu trūkumu, mājokļa 
un kredīta problēmas u.c. Darba pienākumi no profesionāļa prasa lielu 
psiholoģisko spriedzi un izturību, kā arī plašu zināšanu un prasmju loku.  

Neveicot grozījumus MK noteikumos nr. 484 un atjaunojot valsts 
budžeta mērķdotāciju pašvaldību sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā ar 
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ģimenēm un bērniem, no 2017. gada 1. janvāra, valsts mērķdotācija ļautu 
nodrošināt šiem darbiniekiem konkurētspējīgāku atalgojumu. 
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