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LPSDVA kopsapulce

2020.gada pārskata apstiprināšana

08.04.2021.



Svarīgākie juridiskie notikumi 

 2012. gada 27. novembrī savu darbību kā profesionāla apvienība uzsāka biedrība «Latvijas
Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība» ar valdes priekšsēdētāju Ilzi Rudzīti
(Skrīveru novada SD vadītāja)

 2013. gada 5. jūlija kopsapulcē tika pieņemts lēmums par biedrības oficiālu reģistrēšanu LR
UR;

 2013. gada 21. novembrī LPSDVA Reģistrēta UR kā juridiska persona;

 2015. gada 5. maijā veikti grozījumi LPSDVA statūtos un izpildinstitūcijā ar Valdes
priekšsēdētāju Ivetu Sietiņsoni (Cēsu novada p/a «Sociālais dienests» direktore);

 2019.gada 6.novembrī valdes vēlēšanas un grozījumi LPSDVA statūtos.

 2019.gada 25.novembrī - valdes priekšsēdētāja Ina Behmane (Saldus novada p/a Sociālais
dienests direktore)



LPSDVA valde

Valdes priekšsēdētāja- Ina Behmane (Saldus novads)

Vietnieki- Kristīne Freiberga (Siguldas novads)

Ina Jankeviča (Vecumnieku novads)

Inese Lībere (Lubānas novads)

Inta Rudbaha (Ventspils novads)

Ainārs Judeiks (Burtnieku novads) 

Baiba Tālmane (Kokneses novads)

Silvija Strankale (Rēzeknes novads)

Guna Eglīte (Rīga)



Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu 

vadītāju apvienības biedri

 2013. gada nogalē Apvienībā bija 68 biedri, jeb pārstāvēti 56,30 %

no visiem Latvijas novadiem un pilsētām

 Uz šo brīdi Apvienībā ir 91 biedri un pārstāvēti 88 novadi, kas ir 

74% no visiem novadiem



Biedrības uzdevumi 

 formulēt kopīgu viedokli un pārstāvēt to pašvaldību un valsts institūcijās

(Dalība LM padomēs, darba grupās, sanāksmēs, diskusijās, atzinumu sniegšana, biedru 
viedokļu sniegšana, darba grupas Apvienības ietvaros)

 sekmēt Biedrības biedru profesionālo izaugsmi

(Reģionālie semināri, Vasaras skolas, informatīvi izglītojošie semināri, biedru viedokļu 
noskaidrošana, dalība starptautiskos pasākumos)

 nodrošināt  informāciju Biedrības biedriem, lai uzturētu pastāvīgus kontaktus starp tiem 
un koordinētu viņu intereses

(E-pasti, e-pastu platforma, Reģionālie semināri, Vasaras skolas, informatīvi izglītojošie 
semināri)



2020.gada plānotie pasākumi

 Reģionālie semināri 2:

-Tēma «Sociālais darbs ar pieaugušām personām»

-Tēma «DI mācībstundas»

 Vasaras skola Daugavpils novadā 11.-12.augustā (otrdiena-trešdiena)vai 

12.-13.augustā (trešdiena-ceturtdiena)

-Tēma «Pārmaiņu process»



2020. gada izaicinājumi

 04.03.2020. –gada pārskata sapulce;

 Jauna pieeja darbam un informācijas apmaiņai:

+ iespēja vairāk darboties darba grupās 

- prasmju (arī IT) trūkums attālinātam darbam un diskusijām 

 Ierobežojumi lieliem vai vispār klātienes pasākumiem (reģionālie semināri)

 Pandēmija (kolēģi, nospiedošā informācija, klientu attālināta pieņemšana)

 Politiķu interese par sociālo dienestu darbu

 Pirmo reizi sociālie dienesti izgāja ielās- SOCIĀLO DARBINIEKU SAPULCE 

 ŠEIT UN TAGAD!



Dalība darba grupās

Sociālo pakalpojumu groza darba grupa:
 definēt minimālo «grozu»

 pakalpojumu samaksas kārtību

 pašvaldības atbildība par «groza» izpildi

 pārejas periodi

 individuālais piedāvājums- katras pašvaldības iniciatīva



Bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveides 

darba grupa 
(Kristīne Freiberga)

 Sastādīts informatīvais ziņojums. Reformas mērķis uz ģimeni un bērnu vērsta 

bērnu tiesību aizsardzības sistēma

 Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienesta izveide - agrīnās prevencijas

sistēmas un tās institūcijas

 Par 58. pantu- Tieslietu ministrijas iniciatīva- izstrādāt «BTAL 58.panta 

izpildes kārtība»

 NPAIS līdzšinējās darbības un efektivizēšanas iespēju izvērtēšanas darba grupa



Sociālo dienestu vadītāju vasaras skola 2020
(Inta Rudbaha)

Mērķis: Stiprināt Sociālo dienestu vadītāju profesionālās prasmes tikt galā ar iepriekš

nezināmām situācijām sava dienesta vadīšanas kontekstā, atbalstīt caur kop-radītām, 

jaunām rīcībām un attieksmēm, kas palīdzētu nākotnē rast veidus, kā radoši “tikt galā” 

gadījumā, kad nekas nav skaidrs

Norises vietas:

 2020.gada 12.augusts atpūtas bāze “Virogna”, “Špoģi”, Višķu pagastā Daugavpils 

novadā

 2020.gada 13.augustā “Krimuldas muiža”, Mednieku iela 3, Sigulda

 2020.gada 18.augustā viesu nams “Imantas”,Labrags, Jūrkalnes pagasts, Ventspils

novads



Vasaras skolas programma un ieguvumi
(Inta Rudbaha)

Programma

 Profesionālās identitātes “šūpošanās” neziņas un pārmaiņu laikos

 Improvizācijas teātris kā pieeja pārmaiņu un neziņu vadīšanā

 Vadītājs ētiskajās dilemmās un drosme rīkoties pēc būtības , nostāja , pieejas, kas 

mums palīdz būt kopā ar darbiniekiem

Ieguvumi

 Vienotais un atšķirīgais reģiona līmenī

 Improvizācijas teātris – spēja iejusties citu lomā un saprasts situāciju/gadījumu no cita 

skatu punkta

 Pārmaiņu laiks- kādi bijām, kādi esam un kādi būsim

Svarīga vienota attieksme!



Jurista pakalpojums LPSDVA uzdevumu 

sekmīgākai īstenošanai
(Silvija Strankale)

Viens no svarīgākajiem biedrības uzdevumiem ir

formulēt kopīgu viedokli un pārstāvēt to pašvaldību un valsts institūcijās;

(Dalība LM padomēs, darba grupās, sanāksmēs, diskusijās, atzinumu sniegšana, biedru 

viedokļu sniegšana, darba grupas Biedrības ietvaros)

Uzdevuma kvalitatīvākai un juridiski profesionālākai veikšanai tika 

iesaistīts jurists – 2020.gada 19.oktobrī tika noslēgts Uzņēmuma 

līgums ar juristi Ingu Pučku



2020.gada nogalē sagatavoti:
(Silvija Strankale)

Izziņa iebildumiem/ priekšlikumiem par Ministru kabineta noteikumu projektu «Noteikumi 

par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanai» 

un likumprojektu «Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā»

Viedoklis par Labklājības ministrijas iniciatīvu paplašināt pašvaldību sociālo dienestu 

funkcijas saistībā ar likumprojektu «Grozījumi likumā «par valsts sociālo apdrošināšanu «» 

– veikt pašnodarbināto un mikrouzņēmuma nodokļa maksātāju, kuru ienākumi ir zemāki 

par valstī noteikto mēneša darba algu, ienākumu izvērtēšanu un zemo ienākumu iemeslu 

noskaidrošanu



Dalība sociālo darbinieku sapulcē 19.11.2020. pie 

Saeimas, LM, kā arī zibakcijās visā Latvijā
(Ainārs Judeiks)



LPSDVA aktivitātes sociālajos tīklos
(Ainārs Judeiks)



Aktualitātes «Covid -19 laikā»
(Inese Lībere)

Covid-19 ārkārtas situācija un pieredze, kas noderējusi kolēģiem sniedzot 
medicīnisko palīdzību sev un klientiem, risku izvērtēšanā

Piedalīšanās Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē (27.01.2021., 
24.02.2021.), kur galvenie jautājumi:

• Par situāciju SAC-os Covid-19 laikā

• Par rīcības plānu Covid-19 apkarošanā

• Par sadarbību ar valsts un pašvaldības institūcijām

• Par Higiēnas prasību ievērošanu SAC-os (MK not. Nr. 431) 

• Par vakcinācijas gaitu SAC-os

• Par atlīdzību šajā nozarē strādājošiem

• Par SAC-u infrastruktūras uzlabošanas finansējumu projektu ietvaros



DI process
(Inese Lībere)

Dalība Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē (23.03.2021.):

DI procesa izvērtējums un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstība»

Tika runāts par DI procesa gaitu, kas nepildās, kā bija plānots

Par jauniem projektiem un pakalpojuma apjomu palielināšanos bērniem ar FT un 
personām ar GRT

Par jauniem projektiem un kotedžas tipa SAC izveidošanu, pietuvinot 
pakalpojumu mājas apstākļiem



ATR – izaicinājumi un riski
(Ina Jankevica)

 LPSDV apvienības tikšanās ar LM un VARAM par administratīvi teritoriālo 

reformu:

 No 119 uz 49 pašvaldībām;

 Pie ATR apvieno nevis pievieno;

 Reformas mērķis- pakalpojumu pieejamības nodrošināšana pēc iespējas tuvāk 

iedzīvotājiem un pārejas periodā ir nepieciešams nodrošināt pakalpojumu 

sniegšanas nepārtrauktību; 

 Līdz 01.07.2021. jāizstrādā struktūras projekts, kuru pēc tam apstiprinās 

jaunievēlētā dome;

 VARAM vadlīnijās iestrādāt informāciju par Sociālo dienestu aktualitātēm 



ATR riski un nezināmie
(Ina Jankevica)

 Vienota lietvedība

 Struktūras izveide

 Darbinieku trūkums

 Vienots atalgojums

 Vienoti saistošie noteikumi



2021.gada pasākumi
(Ina Behmane)

 Aptauja par ATR atbalsta pasākumiem un to realizēšana 

interesentiem;

 Radošā nometne (maijs,jūnijs);

 Biedrības kopsapulce (septembris);

 Reģionālais seminārs (Ogre);

 Rudens skola 



Paldies!


