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Sociālā darba speciālistu sadarbības padomes sēdes
PROTOKOLS Nr.4/2013

Rīgā,

2013.gada 18.decembra

Skolas ielā 28, 2.korpusa 3.stāva Portretu zālē, 301.telpā

plkst. 13.00

SĒDĒ PIEDALĀS:
Ilze Skrodele-Dubrovska, padomes vadītāja, Labklājības ministrijas (turpmāk – LM)
Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta direktore
Padomes locekļi:
Ārija Baltiņa, Latvijas Profesionālo sociālā darba speciālistu asociācijas prezidente
Dace Erkena, Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas Sociālās aprūpes
katedras vadītāja
Andra Mite, Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta augstskolas docente
Mārtiņš Moors, Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes
priekšnieks, departamenta direktora vietnieks
Vita Pūķe, Ogres novada domes priekšsēdētāja vietniece
Ilze Rudzīte, Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības valdes
priekšsēdētāja, Skrīveru novada sociālā dienesta vadītāja
Irīna Vereščagina, Liepājas Universitātes lektore
Lolita Vilka, Rīgas Stradiņa Universitātes Sociālā darba katedras vadītāja
Dace Zvirgzdiņa, LM Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta
vecākā referente
Citi:
Valentīna Švalbe (Kristapa Keiša vietā), Vadības un sociālā darba augstskola
„Attīstība”
Signe Frickausa, LM Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departaments

SĒDĒ NEPIEDALĀS:
Ina Balgalve, Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības valdes
priekšsēdētāja vietniece
Daiga Grenovska, Rucavas novada sociālā darbiniece
Skaidrīte Gūtmane, Latvijas Kristīgās akadēmijas rektore
Kristaps Keišs (aizstāj Valentīna Švalbe), Vadības un sociālā darba augstskolas
„Attīstība” studiju programmu direktors
Iveta Liepiņa, Valmieras pilsētas sociālā dienesta vadītāja
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Mārīte Šīre, Sociālo darbinieku biedrības valdes locekle
Laura Treimane, Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un
inovāciju departamenta vecākā referente

Sēdi protokolē:
Dace Zvirgzdiņa, padomes locekle, LM Sociālās iekļaušanas un sociālā darba
politikas departamenta vecākā referente
Darba kārtība:
1. Padomes sēdes atklāšana un darba kārtības apstiprināšana.
2. Informācija par konkursa un gada balvas pasniegšanas pasākuma „Labākais
sociālais darbinieks Latvijā – 2013” norisi.
3. Informācija par LM valsts budžeta finansējumu 2014.gadam, kas novirzīts
sociālā darba attīstības aktivitātēm.
4. Informācija par plānotajiem grozījumiem likumā „Par pašvaldībām”.
5. Informācija par plānotajām valsts budžeta studiju vietām 2014.gadam sociālā
darbinieka kvalifikācijas/grāda iegūšanai.

Sēdes norise:
1. Padomes sēdes atklāšana un darba kārtības apstiprināšana.
(I.Skrodele-Dubrovska)
I.Skrodele-Dubrovska atklāj Sociālā darba speciālistu sadarbības padomes (turpmāk Padome) sēdi un dalībnieki apstiprina sēdes darba kārtību (skatīt pielikumā).
I.Skrodele-Dubrovska informē un pauž prieku, ka š.g. 12.decembrī Ministru kabinetā
tika apstiprināts politikas plānošanas dokuments „Profesionāla sociālā darba attīstības
pamatnostādnes 2014-2020.gadam” un pateicas visiem klātesošajiem par ieguldīto
darbu un veiksmīgo sadarbību sociālā darba politikas veidošanā.
2. Informācija par konkursa un gada balvas pasniegšanas pasākuma
„Labākais sociālais darbinieks Latvijā – 2013” norisi.
(I.Skrodele-Dubrovska)
I.Skrodele-Dubrovska informē, ka noslēdzies konkurss „Labākais sociālais darbinieks
Latvijā – 2013”. Dalībai gada balvas noslēguma pasākumā tika aicināti visi
piecdesmit pretendenti. Īpaši tika godināti un balvas saņēma – Ilona Džigure no Balvu
novada sociālā dienesta, Inga Ābiķe no Ventspils krīzes centra ģimenēm ar bērniem
„Paspārne”, Sandra Darkēvica no Rīgas sociālā dienesta.
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3. Informācija par LM valsts budžeta finansējumu 2014.gadam, kas novirzīts
sociālā darba attīstības aktivitātēm.
(I.Skrodele-Dubrovska)
I.Skrodele-Dubrovska informē, ka LM 2014.gada budžetā tiek plānots finansējums 10
tūkst. latu (14 228 euro) apmērā. Atbilstoši Profesionāla sociālā darba attīstības
pamatnostādnēm minēto finansējumu plānots novirzīt trīs aktivitāšu īstenošanai – LM
reģionālajiem metodiskajiem semināriem pašvaldībām un sociālajiem dienestiem,
sociālo darbinieku vasaras skolai, konkursam „Labākais sociālais darbinieks Latvijā –
2014”.
4. Informācija par plānotajiem grozījumiem likumā „Par pašvaldībām.
(D.Zvirgzdiņa)
(Padomes locekļi)
D.Zvirgzdiņa iepazīstina ar prezentāciju par plānotajiem grozījumiem likumā „Par
pašvaldībām” (skatīt pielikumu).
VARAM gatavo grozījumus Zemes pārvaldības likumā, kā rezultātā būs jāveic
tehniski grozījumi arī likumā “Par pašvaldībām”. Sarunās ar VARAM kolēģiem ir
panākta vienošanās arī par mūsu piedāvāto grozījumu iekļaušanu likumprojektā
“Grozījumi likumā “Par pašvaldībām””.
Atsauce uz Profesionāla sociālā darba attīstības pamatnostādnēm, piedāvājot kā
tehniskus grozījumus.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums, ņemot vērā tajā noteikto (precīzāk
– iztrūkstošo, nepilnīgo) regulējumu par sociālo darbu, ir jāgroza. Nākotnē jauns
likums par sociālo darbu. Jāuztur spēkā ideja par jumta likumu par sociālo darbu,
sociālajiem darbiniekiem.
Sociālo pakalpojumu saņemšanas procesam ir jābūt regulētam ar likumu, nevis, kā ir
tagad – ar MK noteikumiem. Klientam šajā procesā ir lielāks pierādīšanas pienākums,
nekā administratīvajā procesā. Pārstrādājamas arī Prasības sociālo pakalpojumu
sniedzējiem.
Deinstitucionalizācijas process, kurš noteikts “Sociālo pakalpojumu attīstības
pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam”. Ja sociālie dienesti vismaz kaut cik “būs gatavi”
šai reformai, bet, vai būs gatavs pārējās sistēmas? Ambulatorā veselības aprūpe,
finansējums. Jau pašlaik praksē notiek deinstitucionalizācijas process, ir arī labie
piemēri.
Pirms kādiem gadiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā bija
“iestrādāta” doma – visus SAC-us ar klientiem, kuriem ir garīga rakstura traucējumi,
“atdot” pašvaldībām (ar finansējumu), bet šo normu likumā grozīja. Izskatās, ka
pašlaik valsts vēlas šo funkciju “atdot” pašvaldībām, bet – bez finansējuma.
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Izpratnes veicināšana pašvaldību vadītājiem, deputātiem, lai gūtu atbalstu likuma „Par
pašvaldībām” grozījumiem.
5. Informācija par plānotajām valsts budžeta studiju vietām 2014.gadam sociālā
darbinieka kvalifikācijas/grāda iegūšanai.
(D.Zvirgzdiņa)
(Padomes locekļi)
D.Zvirgzdiņa informē, ka atbilstoši Profesionāla sociālā darba attīstības
pamatnostādnēm Labklājības ministrija ir iesniegusi Augstākās izglītības padomei un
Izglītības un zinātnes ministrijai priekšlikumus par plānotajām valsts budžeta studiju
vietām sadalījumā pa augstskolām sociālā darbinieka kvalifikācijas/grāda iegūšanai
2014.gadam (skatīt pielikumu).
D.Zvirgzdiņa pastāsta par neseno dalību Augstākās izglītības padomes sēdē, kurā tika
lemti jautājumi par budžeta vietu sadali starp augstskolām, starp studiju programmām
2014.gadam. Tuvākajā laikā plānota vēl viena sēde, pēc kuras tiks sniegti
priekšlikumi izglītības un zinātnes ministram apstiprināšanai.
Kas būs docētāji?, kas “stāvēs priekšā” studentiem? Arī akadēmiskajā personālā
vērojama paaudžu nomaiņa, ne tikai praktiķu vidē. Augsta izdegšana.
Joprojām pastāv augsts risks, ka Rīgas Stradiņa universitātei tiks samazināts valsts
budžeta finansējums sociālā darba studiju programmām.
Nav saprotami kritēriji, kādus izmanto AIP budžeta vietu sadalījumam starp
augstskolām sociālā darba studiju programmās.
Lai nodrošinātu studiju programmu pieejamību maksimāli visā Latvijā, valsts budžeta
finansējums būtu jāpiešķir arī privātajām augstskolām, kurās ir akreditētas un ar
labiem rezultātiem novērtētas sociālā darba studiju programmas – Baltijas
psiholoģijas un menedžmenta augstskola, Latvijas Kristīgā akadēmija. Lai arī
Augstākās izglītības padome atzīst, ka šādi precedenti esot bijuši, Izglītības un
zinātnes ministrija to neatbalsta.
Lēmumi:
1. Labklājības ministrijai īstenot aktivitātes, kuras ieplānotas 2014.gada budžetā.
2. Padomes dalībniekiem sagatavot un iesniegt ministrijā likuma „Par
pašvaldībām” grozījuma redakciju (priekšlikumu), termiņš – 2014.gada
janvāra pirmā nedēļa.
3. Labklājības ministrijai turpināt risināt jautājumus par valsts budžeta
finansējuma nodrošināšanu sociālā darba studiju programmām 2014.gadam.
Sēdes noslēgums 14:40.
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Pielikumā sēdes materiāli:
1. Padomes sēdes darba kārtība.
2. Prezentācija „Likums „Par pašvaldībām””.
3. Informācija par budžeta vietu sadalījumu augstākās izglītības institūcijās.

Sēdes vadītāja

I.Skrodele-Dubrovska

Protokolēja
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