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Biedrības „Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība”
valdes pārskats par darbu 2014.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
Ina Balgalve
Iveta Sietiņsone
Jānis Antaņevičs
Ilze Āna
Ina Behmane
Gunta Gumbina
Anna Jegorova
Lāsma Pūce
Beata Limanane
Inese Lībere
Anita Petrova
Silvija Strankale
Juris Tužikovs
Dace Upleja

Skrīveru sociālā dienesta vadītāja, valdes priekšsēdētāja
Tukuma novada p/a "Tukuma novada sociālais dienests" direktore,
valdes priekšsēdētājas vietniece
Cēsu novada p/a "Sociālais dienests" direktore, valdes
priekšsēdētājas vietniece
Gulbenes novada sociālā dienesta vadītājs
Jelgavas novada sociālā dienesta vadītāja
Saldus novada p/a "Sociālais dienests" direktore
Salaspils novada sociālā dienesta vadītāja
Daugavpils novada Sociālā dienesta vadītāja
Rojas novada sociālā dienesta vadītāja
Dobeles novada sociālā dienesta vadītāja
Lubānas novada sociālā dienesta direktore
Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja
Rēzeknes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja
Jēkabpils pilsētas sociālā dienesta vadītājs
Talsu novada sociālā dienesta vadītāja

Apvienības darbība 2014.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) Pēc LR Tiesībsarga pieprasījuma veikta sociālo dienestu vadītāju aptauja par
Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.3.apakšpunkta nosacījumu
piemērošanu sociālo dienestu praksē (09.01.2014., apkopojumu veica L.Pūce,
I.Rudzīte)
2) Par grozījumiem likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām" - lai
noskaidrotu sociālajos dienestos nodarbināto viedokli par nepieciešamību noteikt
starptautisko sociālā darba dienu marta trešajā otrdienā vai Latvijas sociālo
darbinieku dienu novembra otrajā otrdienā, Latvijas pašvaldību sociālo dienestu
vadītāju apvienība veica ekspresaptauju. Aptaujas mērķauditorija- darbinieki
pašvaldību sociālajā dienestā. Aptaujā piedalījās 161 respondents, no kuriem lielākā
daļā- 66 % ir sociālie darbinieki, 15 % iestādes vadītāji, 11 % citi darbinieki
(vadītāja vietnieki, nodaļu vadītāji, lietveži, juristi, klientu apkalpošanas speciālisti
u.c. administratīvais personāls), 8 % sociālā darba speciālisti (07.03.2014.,
apkopojumu veica I.Balgalve)
3) Par MK noteikumu Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas
noteikumi” projektu – viedoklis izteikts LM un LPS (26.03.2014.), savu viedokli
paudām saskaņošanas sanāksmē 07.05.2014. (I.Rudzīte) Ņemot vērā, ka vairāki
apvienības iebildumi netika ņemti vērā, 30.06.2014. LM nosūtīta atkārtota vēstulē,
kurā iebildumi uzturēti (apkopojumu veica I.Rudzīte, I.Balgalve)
4) Pēc LR Tiesībsarga pieprasījuma sniegts viedoklis par pašnodarbinātas personas
ienākumu un materiālā stāvokļa novērtēšanu, lai tiktu piešķirts trūcīgas vai
maznodrošinātas personas statuss (12.05.2014.) (apkopojumu veica I.Sietiņsone)
5) 14.05.2014. apvienības biedri piedalījās LPS un LM ikgadējās sarunās
6) LPS sniegts viedoklis par MK noteikumu „Kārtība, kādā sniedz sociālas
rehabilitācijas pakalpojumu no prettiesiskām darbībām cietušām pilngadīgām
personām un sociālas rehabilitācijas pakalpojumu vardarbības veicējiem” projektu
(05.06.2014.) (apkopojumu veica I.Balgalve, I.Rudzīte)
7) 19.06.2014. darba grupas tikšanās par MK noteikumiem „Prasības sociālo
pakalpojumu sniedzējiem” un sociālo dienestu veikto pašnovērtējumu. Vienošanās
par kopīgu darbu pie jauno MK noteikumu projekta, metodisko ieteikumu izstrādes
klienta lietas veidošanai. Tikšanās piedalījās 13 biedri vai to deleģētie pārstāvji
8) LM izteikts viedoklis un komentāri par izstrādātajiem grozījumiem Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (05.06.2014.) (apkopojumu veica
I.Sietiņsone)
9) LM 28.07.2014. organizēja sanāksmi, lai sagatavotu jauno politikas iniciatīvu
projektu 2015.-2017.gadam jautājumā par mērķdotācijām sociālajiem darbiniekiem,
uz kuru tika aicināti Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Pašvaldību sociālo
dienestu vadītāju apvienības un Sociālo darbinieku biedrības pārstāvji. Gatavojoties
sanāksmei tika izzināti sociālo dienestu viedokļi, aptaujā piedalījās 22 dienesti,
īsumā apkopojot (apkopojumu veica I.Rudzīte):
a) visi ir par mērķdotāciju piešķiršanu
b) mērķdotācijas jāpiešķir visiem sociālajiem darbiniekiem neatkarīgi no
specializācijas

c) nepieciešams noteikt kritērijus mērķdotācijas piešķiršanai - kādi tie ir,
diskutējams jautājums (izglītība, darba stāžs profesijā u.c.)
Sanāksmē piedalījās I.Rudzīte, I.Balgalve, B.Limanane
10) Metodiskie ieteikumi klienta lietā iekļaujamās dokumentācijas aizpildīšanai – LM
sagatavotais materiāls tika izsūtīts biedriem, atgriezeniskā saite saņemta no dažiem
biedriem, būtiski ieteikumi nav saņemti.
11) Par bāriņtiesu darba tiesiskā regulējuma pilnveidi:
a. 28.08.2014. apvienības iniciēta tikšanās LPS, kurā piedalījās LPSDVA valdes
locekļi (I.Rudzīte, I.Balgalve, I.Sietiņsone, G.Gumbina, J.Tužikovs), LPS
(S.Šimfa), Bāriņtiesu asociācija (B.Meldere) ar mērķi pārrunāt viedokli par
šiem jautājumiem; veikts biedru viedokļu apkopojums (apkopojumu veica
I.Rudzīte) un nosūtīts LM.
b. LM darba grupas sanāksmes 04.09. un 11.09. (piedalījās I.Rudzīte, S.Ozoliņa)
c. Sniegti iebildumi par grozījumu Bāriņtiesu likumā projektu (S.Ozoliņa,
I.Rudzīte).
12) Par MK noteikumu projektu „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” –
sākotnējais projekts izsūtīts biedriem, saņemtie viedokļi nosūtīti LM. LM
izveidojusi atsevišķas darba grupas, 4 no tām aicināta piedalīties apvienība.
Informācija izsūtīta visiem biedriem, 2 biedri izteikuši gatavību piedalīties darba
grupā, kas skatīs prasības sociālajiem dienestiem. Pārējās 3 grupās savu dalību nav
pieteicis neviens interesents.
13) 09.09.2014. LM organizēja sanāksmi saistībā ar 2013.gadā Ministru kabinetā
apstiprināto politikas plānošanas dokumentu "Profesionāla sociālā darba attīstības
pamatnostādnes 2014.-2020.gadam", kurā paredzēti uzdevumi, lai pilnveidotu
supervīzijas un profesionālās pilnveides nodrošināšanu sociālā darba speciālistiem,
ar mērķi izstrādāt pēc iespējas kvalitatīvākas prasības un procesu (pārstāve
I.Jankeviča)
14) LM nosūtīta vēstule par asistenta pakalpojumu nodrošināšanas pašvaldībās
problēmām (28.10.2014.)
15) apvienība ir pārstāvēta Labklājības ministrijas Sociālā darba speciālistu sadarbības
padomē, notikušas sanāksmes 25.03.2014., 02.07.2014., 10.09.2014., 17.12.2014.
(pārstāvji I.Rudzīte, I.Balgalve)
16) apvienība ir pārstāvēta Sociālo pakalpojumu attīstības padomē (pārstāvis
I.Sietiņsone)
17) apvienība ir pārstāvēta konkursa „Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2014.”
žūrijā (pārstāvis I.Sietiņsone). LPSDVA valdes priekšsēdētāja, Skrīveru sociālā
dienesta vadītāja Ilze Rudzīte saņēma LR Labklājības ministrijas atzinību konkursa
„Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2014” nominācijā “Darba devēja un/vai
profesionālas apvienības izvirzītais sociālās institūcijas, dienesta vadītājs”.
LPSDVA kā žūrijā pārstāvēta organizācija bija tiesīga izvirzīt savu nomināciju,
nodrošinot balvu no saviem līdzekļiem. Saskaņā ar valdes locekļu lēmumu no
konkursam izvirzītajiem kandidātiem (sociālo dienestu vadītājiem) balvu nominācijā
“Par inovatīvu sociālo pakalpojumu attīstīšanu” saņēma Ilze Rudzīte.

II. Apvienības biedru informēšana par aktuāliem jautājumiem, savstarpējās sadarbības
veicināšana un labās prakses popularizēšana. Informācijas apmaiņa par aktualitātēm

sociālajā jomā.
2014.gadā apvienība noorganizējusi divus reģionālos seminārus, 24.10.2014. plānots trešais

seminārs, par šādiem sociālajiem dienestiem aktuāliem jautājumiem, kā arī iepazīstoties ar
dienestu labo praksi:
1) „Sociālā darba ētiskie aspekti – klienta privātās dzīves neaizskaramība”
28.02.2014. Jēkabpils pilsētā. Seminārs pulcināja kopumā ap 80 dalībniekiem.
Semināra sākumā bija tikšanās un diskusija ar labklājības ministru U.Auguli par
sociālajiem dienestiem aktuāliem jautājumiem: elektroenerģijas obligātā iepirkuma
komponentes kompensācija; sociālā dienesta modelis, ņemot vērā tam deleģētās
funkcijas (noteikts tikai sociālā darba speciālistu skaits, kas nav pietiekams, nav
noteiktas prasības atbalsta speciālistiem – jurists, attīstības plānotājs utt.utjp.);
mērķdotācijas sociālo darbinieku darba algām; sociālo pedagogu darba
efektivitātes uzlabošana; deinstitucionalizācijas ieviešanas problēmas, tai skaitā
kvotu samazināšana psihoneiroloģiskajām slimnīcām. Seminārā piedalījās VBTAI
priekšniece L.Rieksta_Riekstiņa, Tiesībsarga biroja pārstāvji, ar speciālistiem
diskutējām par klienta privātās dzīves neaizskaramību sociālā dienesta praksē
(tiesiskie aspekti komunikācijā ar medijiem, politiķiem, sniedzot informāciju
valsts iestādēm, veicot datu apmaiņu utt.). Iepazināmies ar labo praksi Jēkabpils
pilsētā: apmeklējām sociālo dienestu, dienas aprūpes un ģimenes atbalsta centrus
(organizēja J.Tužikovs, I.Rudzīte)
2) „Sociālo dienestu darba prakses aktuālie jautājumi” 23.05.2014. Rojas novadā.
Seminārā piedalījās 60 dalībnieki. Seminārā skatītie jautājumi: personas datu
apstrāde sociālā dienesta darba praksē (Datu valsts inspekcijas Administratīvās
daļas vadītāja Solvita Zagorska), pagaidu aizsardzības līdzekļi no vardarbības aktuālie grozījumi normatīvajos aktos (Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas
priekšniece Laila Rieksta – Riekstiņa), ārpusģimenes aprūpe –
deinstitucionalizācija (Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas
departamenta vecākā referente Baiba Abersone), samaksas piemērošana par
ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem (atbrīvošana no maksas, kritēriji, lai
izvērtētu vecāku iesaistīšanos u.tml.) (Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojuma
departamenta vecākā referente Elvīra Grabovska). Iepazināmies ar labo praksi
Rojas novadā: apmeklējām Rojas novada sociālā dienestu, Rojas novada sociālā
dienesta Multifunkcionālā centru „STROPS”, Rojupes BJIC „Varavīksne”
(organizēja L.Pūce, B.Limanane, I.Rudzīte)
3) Atbalsta pakalpojumu piemērošana un attīstība pašvaldībā” 24.10.2014. Jelgavas
novads. Semināra darba kārtībā iekļautie jautājumi: asistenta pakalpojuma
normatīvā regulējuma piemērošana un redzējums par normatīvo aktu pilnveidi, lai
nodrošinātu asistenta pakalpojuma sniegšanas (ieviešanas) mērķa sasniegšanu (LM
speciālisti E.Grāveris, I.Pikše, L.Cīrule), ģimenes asistenta, atbalsta personas
(ģimenes) pakalpojuma ieviešanas pieredze pašvaldībā (Saldus novada pieredze,
Bauskas novada un SOS bērnu ciematu speciālistu sadarbības pieredze, Kuldīgas
novada pieredze). Iepazīsimies ar labo praksi Jelgavas novadā.

Apvienība tika uzaicināta piedalīties Sociālo darbinieku biedrības 13.novembrī organizētajā
konferencē “Sociālā darba aktualitātes 10 gadu šķērsgriezumā – izaicinājumi un
iespējas”. I.Balgalve un I.Rudzīte prezentēja tēmu “Sociālais darbs sociālajā dienestā”.

III.

2014.gada 4.aprīlī notika apvienības kopsapulce, kuras laikā dalībnieki tika
iepazīstināti ar SOPA aktualitātēm (SIA ZZ Dats projektu pārvaldnieks
R.Kivkucāns), tika apstiprināts revidenta O.Volosatovas atzinums un biedrības
gada pārskats.
Notika grupu darbs, lai apzinātu LPSDVA biedru vajadzības un izvirzītu tālākās
darbības mērķus.
Iepazināmies ar labo praksi Siguldas novadā: apmeklējām biedrību "Saullēkts" (Dārza
ielā 47a, Sigulda), no kuras pašvaldība pērk sociālos pakalpojumus - aprūpes mājās
pakalpojumus un ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumus (privāts pansionāts);
biedrību "Cerību spārni” (Skolas iela 3, Sigulda), no kuras pašvaldība pērk sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem; biedrību
"Aicinājums Tev", no kuras pašvaldība no biedrības pērk sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus pieaugušām personām ar funkcionāliem traucējumiem (Organizēja
D.Indzere, I.Balgalve, I.Rudzīte, darba grupas vadīja I.Balgalve, D.Indzere,
protokolēja L.Pūce).

IV. Apvienības valdes tikšanās ar labklājības ministru:
2014.gada 24.aprīlī tikšanās ar labklājības ministru U.Auguli un LM atbildīgajiem
speciālistiem. Diskusija par šādiem sociālajiem dienestiem aktuāliem jautājumiem:
1. Sociālā darba speciālistu sagatavošana un kapacitāte – budžeta vietas, atbalstāmās
izglītības iestādes; atbalsts obligātajām apmācībām un supervīzijām; LM
metodiskais atbalsts; informācijas apmaiņa.
2. Sociālā darba speciālistu sociālās garantijas, atlīdzība, noslogojums
3. Sociālo dienestu pārbaudes, pašnovērtējums
4. Deinstitucionalizācijas process
5. Dažādu sociālo rehabilitācijas programmu, kas izstrādātas ar ES Struktūrfondu
atbalstu, kuras apkopoja LM, pieejamība un praktiska pielietošana
6. SPOLIS
7. līdzekļu neesamība atkarīgo pusaudžu piespiedu ārstēšanai; ārpusģimenes aprūpes
pakalpojumu trūkums bērniem/jauniešiem ar atkarības problēmām.
2014.gada 28.novembrī tikšanās ar labklājības ministru U.Auguli un LM atbildīgajiem
speciālistiem. Diskusija par šādiem sociālajiem dienestiem aktuāliem jautājumiem:
Sociālā darba speciālistu izglītība - budžeta vietas, augstskolas
Deinstitucionalizācijas process ieviešana
GMI apmērs 2015.gadā
Kas gaidāms NVA ilgstošiem bezdarbniekiem uz 2015.gadam, jo līdz šim brīdim
skaidrības nav?
5. Samaksas par SAC pakalpojumiem problēmas:
6. Vai tiks samazināts klientu skaits uz vienu sociālo darbinieku?
1.
2.
3.
4.

Asistenta pakalpojuma nodrošināšana
Sociālajā darbā vairs nevar runāt par konfidencialitātes principa ievērošanu, netiek
aizsargāts klienta privātums.
9. Būtu nepieciešams laikus sniegt informāciju par to, kādiem mērķiem un kad plānots
atvērt Eiropas finansējumu, lai līdzekļu piesaisti varētu plānot laikus un atspoguļot
nākamā gada budžetā
10. Vai ir plānots ieviest atlīdzību par valsts budžeta līdzekļiem personām, kuras veic
aizgādņa pienākumus?
11. Vai ir paredzēts uzlabot metodisko vadību, īpaši jauno pakalpojumu un pabalstu
administrēšanai (asistenta pakalpojums)?
12. Vai ir plānots izstrādāt Sociālā darba likumu?
13. Kad ir paredzēts grozīt Ministru kabineta 03.06.2003. noteikumu Nr.291 „Prasības
sociālo pakalpojumu sniedzējiem” un pārskatīt kārtību par risku novērtēšanu ģimenēm
ar bērniem?
14. Vai ir plānots izdot žurnālu vai citus periodiskos izdevumus sociālā darba
speciālistiem?
LM sagatavotā informācija izsūtīta visiem biedriem.
7.
8.

Notikušas 10 valdes sēdes – protokolēja B.Limanane, I.Rudzīte
V. Profesionālās pilnveides organizēšana sociālo dienestu vadītājiem –
•

apmācības sociālo dienestu vadītājiem 2014.gada 7.-8.augusts, Lubāna, 34 dalībnieki
(organizēja I.Lībere, I.Rudzīte),

•

supervīzijas grupa 2014.gada jūnijs – maijs (13 dalībnieki) (organizēja D.Indzere)

Biedri, biedra naudas, biedrības līdzekļi
2014.gada 31.decembrī apvienībā bija 77 biedri, t.sk. 22 juridiskas personas, sociālo dienestu
vadītāji un sociālo dienestu citu līmeņu vadītāji.
Fiziskām personām biedra naudas maksa ir 18 euro gadā (1,50 euro mēnesī), juridiskām
personām 72 euro gadā (6 euro mēnesī). Juridisku personu pārstāv sociālā dienesta vadītājs
vai cita deleģēta persona.
Pēc grāmatvedes sniegtās informācijas 8 biedri (fiziskas personas) nav veikuši biedra naudas
iemaksas kopš 2013.gada decembra.

LPSDVA valdes priekšsēdētāja Ilze Rudzīte

Rīgā, 2015.gada 20.februārī

