
Supervīziju saņemšana projekta 
«Profesionāla sociālā darba 

attīstība pašvaldībās»ietvaros
ESF projekts «Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās»

(Nr. 9.2.1.1/15/I/001)



2016.-2017.gadā projekta 
ietvaros īstenots pētījums ex-ante

• Pētījums ex-ante atspoguļo pašvaldību sociālo dienestu un 
sociālā darba speciālistu darbības efektivitātes novērtēšanas 
rezultātus un to analīzi

• Pētījuma mērķa grupas: 

-sociālo dienestu klienti; 

-pašvaldību iedzīvotāji, kuri nav sociālo dienestu klienti; 

-sociālo dienestu vadītāji; 

-sociālā darba speciālisti (t.sk., tie, kas šobrīd profesijā 
nestrādā); 

-pašvaldību domju vadītāji; 

-sociālo dienestu sadarbības partneri: valsts un pašvaldību 
iestāžu un citu sociālo pakalpojumu sniedzēju (t.sk. NVO) 
darbinieki, kuri, veicot savus amata pienākumus, 
sadarbojas ar sociālo dienestu vai sniedz sociālos 
pakalpojumus. 

• Saistībā ar supervīziju, pētīts sociālo dienestu vadītāju un sociālā 
darba speciālistu viedoklis. Dati iegūti padziļinātajās intervijās un 
kvantitatīvajā aptaujā.
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Secinājumi

• aptaujāto attieksme pret supervīziju ir neviennozīmīga, t.i., 
tiek minēti gan tās lietderību apliecinoši, gan noliedzoši 
argumenti, kā arī tiek pārrunāta Latvijā šobrīd pieejamās 
supervīzijas kvalitāte;

• supervīzija praksē vēl nav nostiprinājusies kā nozīmīgs 
sociālo darbinieku atbalsta instruments (neredz tai jēgu, 
nozīmi), par ko liecina pašu aptaujāto dažādā gatavība 
iesaistīties supervīzijā.
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Rekomendācijas

• noteikt, ka pašvaldībām kompensācija no ESF un 
vēlāk - no valsts budžeta, par supervīzijas
izdevumiem tiek nodrošināta, ja supervīziju vada 
sertificēti supervizori;

• nodrošināt, lai sociālā darba studiju absolventi savu 
izpratni par supervīzijas nozīmi veidotu un pirmo 
supervīzijas pieredzi iegūtu jau studiju procesa 
ietvaros; 

• attīstīt sociālo dienestu un citu iestāžu vadītāju 
prasmes veikt supervīzijas pasūtījumu, t.sk., arī 
attiecībā uz darbiniekam piemērotākā supervīzijas
veida izvēli, kā arī veicināt katram sociālā darba 
speciālistam atbilstošākā supervīzijas pakalpojuma 
nodrošināšanu.
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MK noteikumu Nr.193* grozījumi

MK noteikumu Nr.193* grozījumu virzība:

- 11.2017 - iesniegšana VSS un starpinstitūciju saskaņošana; 

- Indikatīvi 01.2018 grozījumi stāsies spēkā.

Grozījumi būtiski skar supervīzijas nodrošināšanas kārtību projekta 
"Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" ietvaros.

* 2015.gada 14.aprīļa MK noteikumi Nr.193 " Darbības programmas "Izaugsme un 
nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba 
efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 
9.2.1.1.pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanas 
noteikumi "
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Izmaiņas supervīzijas saņemšanā (1)

LM turpmāk neveiks iepirkumu;

Pašvaldība apzina vajadzības un veic supervizora izvēli (Pašvaldībai 
jādokumentē un jāpamato supervizora izvēle):

- Supervīzijas veids (Individuālā s/v klātienē, attālināti, Grupas 
s/v, Komandas s/v, Organizācijas s/v)

- Bāzes izglītība (atbilstoša/neatbilstoša) (piem. Sociālais darbs) 

- Iepriekšēja sadarbība (pozitīva/negatīva)

- Supervizora reputācija (pozitīva/negatīva)

- Izveidojusies emocionālā saikne, sapratne

- Citi kritēriji 

- Pieejamība (ir/nav)

- Specializācija (atbilstoša/neatbilstoša)
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Izmaiņas supervīzijas saņemšanā (2)

Lai pašvaldība pretendētu uz 70% izmaksu kompensāciju par sociālā 
darba speciālistiem nodrošinātu supervīziju tai jāizmanto sertificētu 
supervizoru pakalpojumi 

http://www.supervizija.lv/lv/sertificeti-supervizori

Ja plānotā pakalpojuma summa pārsniedz 750 000 euro jāievēro Publisko iepirkuma 
likumu. Tiek piemērots CPV kods (85121270-6 "Psihiatru vai psihologu pakalpojumi«) –
PIL 2. pielikuma sadaļa "Veselības, sociālie un saistītie pakalpojumi";
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http://www.supervizija.lv/lv/sertificeti-supervizori/
https://likumi.lv/doc.php?id=287760#piel2


Izmaiņas supervīzijas saņemšanā (3)

Supervīzijas veids

Supervīziju h skaits 
vienai personai gadā

Vienas supervīzijas 
sesijas izmaksas 

vienai personai EUR 
no 01.01.2018.

Līdz 
31.12.2017.

No 
01.01.2018.

Individuālā s/v klātienē 9

21

30.00

Individuālā s/v attālināti - 25.00

Grupas s/v 18

22.00Komandas s/v -

Organizācijas s/v -
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individuālās supervīzijas sesijas ilgumu 1 stunda
grupas, komandas vai organizācijas supervīzijas sesijas ilgums 3 stundas. 

Personu skaits grupā netiek ierobežots;



Paldies par uzmanību! 

socdarbs@lm.gov.lv


