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Labklājības ministrijai 

 
 
Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
“Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” 
 
 Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi Ministru kabineta 
noteikumu “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” projektu (turpmāk 
MK noteikumi) un ar to saistītos dokumentus un izsaka šādus iebildumus. 

1. MK noteikumu 13. punkts izteikts šādā redakcijā: “13. Sociālais 
dienests nodrošina Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā 
noteikto sociālā darba speciālistu skaitu. Pašvaldības, kuras teritorijā 
iedzīvotāju skaits ir vairāk nekā 3000 iedzīvotāju, sociālajā dienestā ar 
klientiem strādā ne mazāk kā trīs sociālā darba speciālisti, tai skaitā 
viens sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem, otrs – 
darbam ar pilngadīgām personām un trešais – sociālās palīdzības 
organizators.” 
1.1. Aicinām attiecīgajā MK noteikumu punktā un visā tekstā lietot 

profesijas nosaukumu atbilstoši profesiju klasifikatoram: 
sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem, 

1.2. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 10. pantā ir 
noteikta norma par nepieciešamo sociālā darba speciālistu skaitu, 
kā arī pašvaldības pienākums izveidot iestādi “sociālais 
dienests”. Savukārt pašvaldība kā iestādes dibinātājs no sava 
budžeta nodrošina visu iestādes darbībai nepieciešamo, tai skaitā 
amata vienības. Turklāt MK noteikumu projekta 
2.2. apakšpunktā jau ir noteikts, ka sociālo pakalpojumu 
sniedzējs “nodrošina atbilstošus darbiniekus, kuriem ir attiecīga 
izglītība, un to skaitu (nepieciešamo darbinieku skaitu nosaka 
sociālo pakalpojumu sniedzēja institūcijas vadītājs vai augstāka 
institūcija pēc sociālo pakalpojumu sniedzēja institūcijas vadītāja 
priekšlikuma)”. 

Piedāvātā redakcija: 13. Sociālā dienesta sociālā darba speciālistu 
darbinieku skaitu atbilstoši specializācijai, ņemot vērā teritoriālo 
specifiku un mērķa grupas, nosaka dienesta vadītājs, ievērojot 
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nosacījumu, ka dienestā strādā vismaz viens sociālais darbinieks 
darbam ar ģimeni un bērniem. 

2. Atbilstoši iepriekš izteiktajam iebildumam (izziņas 38. punkts) 
precizēta MK noteikumu 14.3. punkta redakcija. Bet anotācijā saglabāts 
skaidrojums, kurā minēts pienākums sociālajam dienestam izstrādāt 
kārtību apsekošanai dzīvesvietā: “paredzēta sociālo gadījumu vadīšana 
un procesa dokumentēšana, izvērtējot nepieciešamību un vajadzības 
gadījumā veicot klienta apsekošanu dzīvesvietā atbilstoši sociālā 
dienesta noteiktai kārtībai apsekošanas dzīvesvietā veikšana, vajadzības 
gadījumā veicot ikviena klienta sadzīves apstākļu, ģimenes ar bērniem 
savstarpējas komunikācijas, saziņas, attiecību kvalitātes un citu risku 
sākotnējo novērtēšanu sociālā gadījuma vadības plānošanai un 
uzsākšanai” (noteikumu projekta 14.3. apakšpunkts). 

3. MK noteikumu 14.5., 14.6. un 14.8. apakšpunktā minēta riska vai risku 
novērtēšana. Aicinām minētajos punktos un visā MK noteikumu tekstā 
lietot šo terminu vienādi – vai nu “risku novērtēšana”, vai “riska 
novērtēšana”. 

4. MK noteikumu 14.10. apakšpunktā jāprecizē “sociālais dienests veido 
sadarbības komandas, pieņem tās to izstrādātos sadarbības, pienākumu 
un savstarpējās saziņas noteikumus”.  
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