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Biedrības „Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība”  

valdes pārskats par  darbu 2013.gadā 

 

Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība kā profesionāla apvienība savu 

darbību uzsāka 2012.gada novembrī. 2013.gada 5.jūlija kopsapulcē tika pieņemts lēmums par 

biedrības oficiālu reģistrēšanu –  2013.gada 21.novembrī LR Uzņēmumu reģistra biedrību un 

nodibinājumu reģistrā reģistrēta biedrība „Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju 

apvienība”. 

Biedrības izpildinstitūcija ir Valde, kas sastāv no 15 valdes locekļiem, valdi ievēl uz 3 

gadiem. 05.07.2013. ievēlēta valde šādā sastāvā: 

  
Ilze Rudzīte Skrīveru sociālā dienesta vadītāja, valdes priekšsēdētāja 

Ina Balgalve Tukuma novada p/a "Tukuma novada sociālais dienests" direktore, 

valdes priekšsēdētājas vietniece 

Iveta Sietiņsone Cēsu novada p/a "Sociālais dienests" direktore, valdes 

priekšsēdētājas vietniece 

Jānis Antaņevičs Gulbenes novada sociālā dienesta vadītājs 

Ilze Āna Jelgavas novada sociālā dienesta vadītāja 

Ina Behmane   Saldus novada p/a "Sociālais dienests" direktore 

Gunta Gumbina Salaspils novada sociālā dienesta vadītāja 

Anna Jegorova Daugavpils novada Sociālā dienesta vadītāja 

Lāsma Pūce Rojas novada sociālā dienesta vadītāja 

Beata Limanane Dobeles novada sociālā dienesta vadītāja 

Inese Lībere Lubānas novada sociālā dienesta direktore 

Anita Petrova Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja 

Silvija Strankale Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja 

Juris Tužikovs Jēkabpils pilsētas sociālā dienesta vadītājs 

Dace Upleja Talsu novada sociālā dienesta vadītāja 

  

2013.gada nogalē apvienībā bija 68 biedri – fiziskas personas, sociālo dienestu vadītāji un 

sociālo dienestu citu līmeņu vadītāji. 
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Apvienības darbība 2013.gadā ir bijusi ļoti piepildīta un aktīva, darbojoties vairākos 

virzienos: 

I. Dalība plānošanas un normatīvo dokumentu projektu apspriešanā, viedokļu 

apkopošana un atzinumu sagatavošana par šiem dokumentiem.  

Kā būtiskākie minami šādi jautājumi, dokumenti, darbības formas: 

1) 23.01.2013. tikšanās Valsts kancelejā par pētījumu „Sākotnējās ietekmes (Ex-ante) 

novērtējums par iecerētajām strukturālajām reformām sociālās palīdzības politikas 

jomā” – piedalījās LM, FM, EM, VARAM, IZM, VM, LPS, LLPA, CSP, NVA 

pārstāvji (pārstāvis I.Rudzīte), 

2) 01.02.2013. valdes pārstāvju tikšanās ar labklājības ministri I.Viņķeli - parakstījām 

vienošanos ar LM par sadarbību, pārrunājām dažādus sociālajiem dienestiem aktuālus 

jautājumus, 

3) asistenta pakalpojuma sniegšana pašvaldībā – apkopojām sociālo dienestu praksi, 

balstoties uz Cēsu novada sociālā dienesta bāzes, sagatavojām dokumentu paraugus, 

piedalījāmies LM organizētajā sanāksmē 06.03.2013. par nepieciešamajiem 

uzlabojumiem,  

4) LM izstrādātie sociālo dienestu pārbaužu kritēriji – apkopojām sociālo dienestu 

viedokli un iesniedzām LM,  

5) pēc LM speciālistu lūguma aprīlī apzinājām problēmgadījumus sociālo dienestu 

praksē, kas saistīti ar nebanku kreditēšanu – klientu dzīvesstāsti, 

6) vēlamais publisko fizisko pakalpojumu klāsts („grozs”) atbilstoši apdzīvojuma 

līmenim sociālo pakalpojumu jomā dokumenta „Reģionālās politikas pamatnostādnes 

līdz 2020.gadam” kontekstā – sagatavojām ziņojumu LPS Veselības un sociālo 

jautājumu komitejas 12.02.2013. sēdei,  

7) atzinums par plānošanas dokumenta „Profesionāla sociālā darba attīstības 

pamatnostādnes 2014.-2020.gadam” projektu – sagatavojām atzinumu, piedalījāmies 

saskaņošanas sanāksmēs LM, 

8) atzinums par plānošanas dokumenta „Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu attīstībai 

2014.-2020.gadam” projektu – piedalījāmies LPS organizētajā sanāksmē 02.07.2013. 

par šo dokumentu, sagatavojām atzinumu, piedalījāmies saskaņošanas sanāksmēs LM, 

9) pēc LM lūguma apvienība sagatavoja un 17.05.2013. prezentēja Saeimas Nabadzības, 

sociālās atstumtības un nevienlīdzības mazināšanas priekšlikumu izstrādes darba 

grupai ziņojumu „Klientu grupas, to sociālās problēmas – sociālo dienestu 

perspektīva”, 

10) pēc LM speciālistu lūguma septembrī apkopojām sociālo dienestu praksē sastopamās 

problēmas darbā ar personām pēc atgriešanās no ieslodzījuma, 

11) sniedzām iebildumus LPS par Goda ģimenes kartes – atlaižu un privilēģiju kartes 

daudzbērnu ģimenēm plānoto ieviešanas procesu, kas jau bija saskaņots un atbalstīts 

LPS Izglītības jautājumu komitejā, ierosinājām šo jautājumu skatīt atkārtoti – 

Veselības un sociālo jautājumu komitejā, 

12) izteicām priekšlikumus par Ministru kabineta noteikumu projektu ꞌꞌGrozījumi Ministru 

kabineta noteikumos "Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas noteikumiꞌꞌ 

un piedalījāmies saskaņošanas sanāksmē (I.Balgalve), 



13) dalība konkursa „Labākais sociālais darbinieks Latvijā” žūrijas darbā (pārstāvis 

I.Lībere), 

14) sociālās uzņēmējdarbības darba grupa – esam deleģējuši pārstāvi, nav informācijas, ka 

notiktu darbība (pārstāvis B.Limanane), 

15) darba grupa sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības informācijas sistēmu 

sadarbībai - esam deleģējuši pārstāvi, neesam aicināti piedalīties nevienā sanāksmē 

(pārstāvis I.Balgalve), 

16) 25.10.2013. ziņojums biedrības "Latvijas Supervizoru apvienība" 

organizētajā konferencē "Supervīzija kā profesionālās meistarības pilnveide" 

(I.Balgalve), 

17) 05.11.2013. tikšanās ar Eiropas Komisijas pārstāvi- Nodarbinātības un sociālo lietu un 

iekļautības direktorāta priekšnieku Jiri Svarcs. Interesējošie jautājumi - kā tiek 

organizēts sociālais darbs Latvijā, kādas ir galvenās ar sociālo darbu saistītās 

problēmas? Kādi varētu būt problēmu risinājumi? Kādas problēmas varētu risināt ar 

normatīvo aktu izmaiņām? Kuru problēmu risināšanai būtu nepieciešams lielāks 

finansējums? Kā Eiropas Sociālais Fonds nākamajā periodā varētu palīdzēt stiprināt 

sociālā darba kapacitāti? Kā vērtējat sociālā darba reformās? („Profesionālā sociālā  

darba attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam”) (I.Āna, I.Rudzīte, B.Limanane, 

I.Sietiņsone) 

18) 26.11.2013. LPS un Latvijas Zinātņu akadēmijas lekciju cikla ietvaros ziņojums 

„Izmaiņas sociālo pakalpojumu un sociālā darba jomā pašvaldībā un to realizēšanas 

iespējas” (I.Balgalve) 

19) 29.11.2013. pēc Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas uzaicinājuma dalība 

konferencē „Vecāku bezatbildība. Bērna šķiršana no ģimenes” (I.Rudzīte), 

20) apvienības biedri piedalās Latvijas Pašvaldību savienības Veselības un sociālo 

jautājumu komitejas darbā, 

21)  apvienība ir pārstāvēta Labklājības ministrijas Sociālā darba speciālistu sadarbības 

padomē, notikušas sanāksmes 13.03.2013., 19.06.2013., 22.08.2013., 18.12.2013. 

(pārstāvji I.Rudzīte, I.Balgalve) 

II. Apvienības biedru informēšana par aktuāliem jautājumiem, savstarpējās sadarbības 

veicināšana un labās prakses popularizēšana. Informācijas apmaiņa par aktualitātēm 

sociālajā jomā.  

2013.gadā apvienība noorganizējusi piecus reģionālos seminārus par šādiem  sociālajiem 

dienestiem aktuāliem jautājumiem, kā arī iepazīstoties ar dienestu labo praksi:  

1) „2012.gadā sociālajos dienestos veiktajās pārbaudēs konstatētās nepilnības un 

ieteikumi sociālo dienestu darbības uzlabošanai” 22.02.2013. Gulbenē. Seminārs 

pulcināja kopumā ap 60 dalībniekiem-  43 dalībnieks (vadītāji, vietnieki, juristi, 

darbinieki) no dažādām pašvaldībām, 12-14 Gulbenes novada sociālā dienesta 

darbinieki. Diskutējām ar LM speciālistiem (D.Kandere, L.Stabulniece) par 

sociālo dienestu pārbaudēs konstatēto, nepieciešamajiem uzlabojumiem. 

Iepazināmies ar Gulbenes sociālā dienesta darbu, daudzveidīgajiem 

pakalpojumiem. Apmeklējām Gulbenes novada 2.vidusskolu, kuras vide ar dažādu 

projektu starpniecību ir piemērota bērniem ar īpašām vajadzībām. Apmeklējām 



Invalīdu biedrību, pensionāru biedrību, jauniešu centru „Bāze” un novada muzeju 

ar fantastisko ekspozīciju. 

2) „Deinstitucionalizācijas process. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas sistēmas nepilnības” 05.04.2013. Tukumā. Seminārā bija 56 

dalībnieki. Par LM plāniem informēja LM  sociālo pakalpojumu departamenta 

direktors A.Dūdiņš, Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību  

nodaļas vadītāja Ineta Rezevska. Izvērtās asas diskusijas – speciālisti pauda bažas 

par to, ka pakalpojumi nav pietiekami attīstīti un daudzveidīgi, cilvēki, kas 

atgriezīsies dzīvesvietā, ir materiāli nenodrošināti, nereti zudusi saikne ar ģimenes 

locekļiem, nereti zaudējuši prasmes dzīvot sabiedrībā, nepietiekami nodrošināts 

ārsta psihiatra pakalpojums u.c. LM pārstāvis aktualizēja problēmas asistenta 

pakalpojuma sniegšanas jomā pašvaldībās, diskusijas rezultātā vienojās, ka LM 

nepieciešams organizēt reģionālos seminārus, kas veltīti tieši šai tēmai. 

Apmeklējām dienas aprūpes centrus, sociālajā dienestā iepazināmies ar klienta 

elektronisko lietu.  

3) „Problēmsituācijas darbā ar ģimenēm un bērniem. Pašvaldību sociālo dienestu un 

bāriņtiesu sadarbība: nepieciešamie uzlabojumi, labās prakses piemēri” 

17.05.2013. Dobelē. Par problēmsituācijām darbā ar ģimenēm un bērniem runāja 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu tiesību departamenta direktore 

Inga Millere – sākotnēji savu dalību bija apstiprinājusi L.Rieksta-Riekstiņa, darba 

apstākļu dēļ nevarēja šoreiz piedalīties, izteica gatavību runāt ar mums citreiz. 

Prezentācijā tika skatīts konkrēts gadījums, vērsta uzmanība uz pieļautajām 

kļūdām un nepilnībā gadījuma risināšanas gaitā. Par pašvaldību sociālo dienestu 

un bāriņtiesu sadarbību: nepieciešamie uzlabojumiem, labās prakses piemēriem 

ziņoja Bāriņtiesu asociācijas pārstāve, Mārupes bāriņtiesas priekšsēdētāja Nadīna 

Millere. Ar biedrības „Dardedze” aktualitātēm iepazīstināja Laila Balode. 

Dalībniekiem bija iespēja izbaudīt Ceriņu dārza pavasarīgās krāsas, jo noslēguma 

diskusija un viedokļu apmaiņa notika tur. 

4) „Sociālo dienestu sadarbība ar sociālās un veselības aprūpes iestādēm” 

09.08.2013. Balvos. Galvenās tēmas: Pašvaldību Sociālo dienestu sadarbība ar 

sociālās un veselības aprūpes iestādēm: labās prakses piemēri, nepieciešamie 

uzlabojumi - Balvu novada Sociālā dienesta pakalpojumu nodaļas, Balvu novada 

pašvaldības „Pansionāta „Balvi”” un Balvu novada Sociālā dienesta sabiedrības 

veselības koordinatora pieredze; Balvu novada Sociālā dienesta plānotās reformas 

sociālās aprūpes jomā; Ģimenes ārsta sadarbība ar sociālo pakalpojumu 

sniedzējiem - Latvijas lauku ģimenes ārstu asoc. prezidente, ģimenes ārste Līga 

Kozlovska; sadarbība ar Nacionālo veselības dienestu. Apmeklējām  SIA „Balvu 

un Gulbenes slimnīcu apvienība”, Balvu novada pašvaldības Sociālo dienestu, 

Balvu novada pašvaldības „Pansionātu „Balvi””. 

5) „Jauniešu garantijas pasākumi un ieviešanas mehānisms. NVA sadarbība ar 

sociālajiem dienestiem ilgstošo bezdarbnieku integrēšanai darba tirgū” 01.11.2013. 

Talsos. Galvenās tēmas: Jauniešu garantijas pasākumi un ieviešanas mehānisms; 

NVA sadarbība ar sociālajiem dienestiem ilgstošo bezdarbnieku integrēšanai darba 

tirgū; Labklājības ministrijas aktuālā informācija; Sociālie pakalpojumi un sociālā 

palīdzība Talsu novadā 2013.gadā; Projekta „Jauna sociālās rehabilitācijas 

pakalpojuma izveidošana Talsu novadā – Kurzemes plānošanas reģionā” 



ieviešana. Apmeklējām Talsu novada sociālā dienesta sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu centru,  Talsu novada sociālā dienesta patversmi. Seminārā piedalījās 

LM un NVA speciālisti. 

Semināros piedalījās Labklājības ministrijas, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, 

bāriņtiesu, Nodarbinātības valsts aģentūras, Tiesībsarga biroja, Nacionālā veselības dienesta 

speciālisti, ģimenes ārsti. Šo semināru laikā speciālisti ir iepazinušies ar Gulbenes, Tukuma, 

Dobeles, Balvu, Talsu novadu sociālo dienestu labo praksi, katrā seminārā piedalījušies ap 60 

sociālā darba speciālisti no visiem reģioniem.  

5.jūlijā notika apvienības kopsapulce, kuras pirmajā daļā bija tikšanās un debates par 

aktuāliem jautājumiem ar labklājības ministri un ministrijas speciālistiem. 

III. Profesionālās pilnveides organizēšana sociālo dienestu vadītājiem – 

• apmācības «Dzimtas ietekme uz šodienas lēmumiem» 2013.gada 25.-26.aprīlis, 20 

dalībnieki, 

• 03.-05.10.2013. kvalifikācijas paaugstināšanas un pieredzes apmaiņas brauciens uz 

Kuresāres pašvaldību Igaunijā (8 dalībnieki), 

• supervīzijas grupa (13 dalībnieki) 

 

LPSDVA valdes priekšsēdētāja Ilze Rudzīte 

 

2014.gada 4.aprīlī, Siguldā 


