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➢ Profesionālo prasmju pilnveide sociālā darba praksē ar dažādām 

klientu mērķgrupām - metodiku izstrāde 

Vienas metodikas īstenošanā iesaistīti līdz 15 pašvaldību sociālo dienestu sociālie

darbinieki. Pilotprojektu laikā pakalpojuma sniedzējs sociālajiem darbiniekiem

nodrošina plaša apjoma (ap 90 stundu) apmācības, vienlaikus aprobējot praksē

metodisko materiālu un apmācību programmu.
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Būtiskākās aktivitātes, kuras  tiek 

īstenotas sociālajā darbā
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Metodikas sociālajam darbam ar dažādām

klientu mērķa grupām

1. Sociālais darbs ar pilngadīgām personām ar garīga rakstura

traucējumiem (materiāli būs pieejami no februāra);

2. Sociālais darbs ar vardarbībā cietušām un vardarbību

veikušām personām (materiāli būs pieejami no jūnija);

3. Sociālais darbs ar ģimenēm ar bērniem (pilotprojekts);

4. Sociālais darbs ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām

(pilotprojekts);

5. Sociālais darbs ar jauniešiem (izsludināsim 2020.gada marts);

6. Darbs ar dažādību (izsludināsim 2020.gada marts);

7. Sociālais darbs ar grupām (izsludināsim 2020.gada jūnijs).
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Būtiskākās aktivitātes, kuras  tiek 

īstenotas sociālajā darbā

➢ Nodrošinātas supervīzijas un mācības sociālo dienestu un

pašvaldību izveidoto citu sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā

darba speciālistiem (70% līdzfinansējums)

Kopā iesaistījušās 1797 personas no 109 pašvaldībām (2016-2019);

Aktivitātes tiek īstenotas ESF projekta "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās"

ietvaros 

7



Padziļinātās mācības (100h) pašvaldību 

sociālajiem darbiniekiem (bezmaksas):
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1) Sociālais darbs ar pilngadīgām personām ar garīga rakstura 
traucējumiem no 2020. gada februāra (20 personas, 2 grupas –
2020.gads - februāris un 3 ceturksnis);

2) Sociālais darbs ar vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām 
personām (20 personas, 2020.gads 1 grupa - 3 ceturksnis);

3) Sociālais darbs ar ģimenēm ar bērniem (20 personas, 2020.gads 
1 grupa - 3 ceturksnis);

4) Sociālais darbs ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām (20 
personas, 2020.gads 1 grupa - 3 ceturksnis);
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Ģimenes asistents

• Izstrādāt apmācību programmu – apmācīt 50
asistentus;

• Aprobēt izstrādāto pakalpojuma aprakstu;

• Pētīt vai ģimenes asistenta pakalpojums maina
situāciju – mērīt tā ietekmi

• 25 pašvaldības Latvijā (asistenti kā sociāla dienesta
darbinieki)

• 50 ģimenes asistenti

• Indikatīvs pārklājums - 170 ģimenes ~ 450 personas

• EUR 6,10 (jeb 60%) pakalpojuma nodrošināšanai 22
mēnešus
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Metodiskā atbalsta pasākumi

1
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Teoriju grāmata

sociālajā darbā 

Līgums no 2019.g.8. marts 

Noslēgums - 2021.g. marts. 

Satura projekta saskaņošana – maijs, 2019; 

Eksperti – V. Roga-Wiles, I. Ozola, E.Apine

Sociālā darba 

terminoloģijas 

vārdnīca

Līgums no 2018.g. decembra 

Noslēgums - 2022. gada septembris 

plānoti ~ 1300 termini

LU-izstrādātājs 

Metodiski informatīvās 

sanāksmes reģionos



Izdevums 

«Sociālais darbs Latvijā»

2X gadā

Konference 1X gadā
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Metodiskā atbalsta pasākumi



www.lm.gov.lv

Twitter:@Lab_min

Flickr.com:Labklajibas_ministrija

Youtube.com/labklajibasministrija

Draugiem.lv/labklajiba

http://www.lm.gov.lv/

