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Sociālā darba speciālistu sadarbības padomes sēdes
PROTOKOLS Nr.2/2013

Rīgā,

2013.gada 19.jūnijā

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:
Ina Balgalve, Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības valdes
priekšsēdētāja vietniece
Andra Mite, Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta augstskolas docente
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
Laura Treimane, Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un
inovāciju departamenta vecākā referente
Dace Zvirgzdiņa, LM Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta
vecākā referente
Citi:
Kaspars Jasinkēvičs (Mārtiņa Moora vietā), Rīgas sociālā dienesta Sociālā darba
nodaļas vadītājs
Līga Āboltiņa (Mārītes Šīres vietā), Sociālo darbinieku biedrības valdes
priekšsēdētāja vietniece
Maruta Pavasare, LM Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta
vecākā referente

SĒDĒ NEPIEDALĀS:
Ārija Baltiņa, Latvijas Profesionālo sociālā darba speciālistu asociācijas prezidente
Dace Erkena, Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas Sociālās aprūpes
katedras vadītāja
Daiga Grenovska, Rucavas novada sociālā darbiniece
Skaidrīte Gūtmane, Latvijas Kristīgās akadēmijas rektore
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Kristaps Keišs, Vadības un sociālā darba augstskolas „Attīstība” studiju programmu
direktors
Iveta Liepiņa, Valmieras pilsētas sociālā dienesta vadītāja
Mārtiņš Moors (aizvieto Kaspars Jasinkēvičs), Rīgas domes Labklājības
departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieks, departamenta direktora vietnieks
Vita Pūķe, Ogres novada domes priekšsēdētāja vietniece
Mārīte Šīre (aizvieto Līga Āboltiņa), Sociālo darbinieku biedrības valdes locekle

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. Ziņas par aktualitātēm:
2.1. Naktī uz 19.jūniju notikusi traģēdija Ventspilī, kur sieviete ar diviem maziem
bērniem ielēkusi Ventas upē, bērnus izglābt nav izdevies;
2.2. 10.jūnijā LM izsludinājusi konkursu „Labākais sociālais darbinieks Latvijā”,
par ko informācija, t.sk., pieteikuma anketa atrodama LM mājaslapā.
3. Informācija par politikas plānošanas dokumenta projektu „Profesionāla sociālā
darba attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam”.
4. Diskusija par politikas plānošanas dokumenta projektā „Profesionāla sociālā
darba attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam” plānotajām aktivitātēm.

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).
2. Ziņas par aktualitātēm.
(I.Skrodele-Dubrovska)
I.Skrodele-Dubrovska informē, ka naktī uz 19.jūniju notikusi traģēdija Ventspilī, kur
sieviete ar diviem maziem bērniem ielēkusi Ventas upē, bērnus izglābt nav izdevies.
Esam sazinājušies ar Ventspils pilsētas sociālā dienesta vadītāju, pašlaik notiek
apstākļu noskaidrošana.
I.Skrodele-Dubrovska informē, ka 10.jūnijā LM izsludinājusi konkursu „Labākais
sociālais darbinieks Latvijā”. Ministrijas Komunikāciju nodaļas speciālisti nosūtījuši
informāciju medijiem, kā arī tā ir pieejama LM mājaslapā. Visi klātesošie tiek aicināti
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aktīvi iesaistīties anketu par labākā sociālā darbinieka titula piešķiršanu aizpildīšanā,
norādot sociālos darbiniekus, kuri ar savu darbu ir pelnījuši atzinību un pateicību.
3. Informācija par politikas plānošanas dokumenta projektu „Profesionāla
sociālā darba attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam.
(D.Zvirgzdiņa)
D.Zvirgzdiņa sniedz prezentāciju „Profesionāla sociālā darba pamatnostādnes 2014.2020.gadam” (skatīt pielikumā), informējot par dokumentā norādītajām problēmām,
izvirzīto politikas mērķi, politikas rezultātu un rezultatīvajiem rādītājiem, plānotajiem
rīcības virzieniem, uzdevumiem un pasākumiem, paredzamo finansējumu, tā avotiem,
atbildīgajiem un iesaistītajiem aktivitāšu īstenošanā.
4. Diskusija.
(D.Zvirgzdiņa)
(Padomes locekļi un viesi)
D.Zvirgzdiņa aicina klātesošos izteikt viedokli par politikas plānošanas dokumenta
projektu, sniegt priekšlikumus tā pilnveidošanai.
Sociālais dienests tiek izvirzīts centrā, jo tā ir vieta, kurā ikvienam iedzīvotājam ir
tiesības nākt un gūt atbalstu no profesionāla sociālā darbinieka. 2.2.apakšpunkts.
Strukturēšanas jautājums par dokumentu. Ievads.
Starptautiskais dokuments „Global social agenda”, izglītība. Starptautsikās sociālo
darbinieku federācijas vārds jāpiemin.
Augstākās izglītības padome dod priekšlikumus izglītības un zinātnes ministram
valsts budžeta vietu sadalei studiju programmām. Budžeta vietu izpildes rādītāji,
programmu novērtējums. RSU pieprasa centralizēti Veselības ministrijai, pārējās
augstskolas – Izglītības un zinātnes ministrijai. Labklājības ministrija veido politiku
sociālā darba nozarē.
Ir sociālo darbinieku deficīts 52%, lieli draudi pazemināt speciālistu kvalitāti. RSU
4.kursa studenti jau strādā, tādējādi tiek upurēta bakalaura darbu kvalitāte. Uzskatāms
pierādījums, ka pieprasījums pēc speciālistiem ir.
Pastāv vajadzība pēc augsti kvalificētiem akadēmiskiem mācībspēkiem sociālā darba
studiju programmās, 23.lapa. Jānodrošina ilgtspēja, pierādījumos balstīti argumenti.
Nav nozares pārstāvniecība Zinātnes padomē.
Institūciju kompetences robežas nenoteiktas, 22.lapa.
Problēmas tiesību aktos, 23.lapa. Sociālā darba likums.
Vajadzētu izvairīties ļoti akcentēt profesijas robežas, vajadzētu akcentēt vairāk
sadarbību.
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Sociālā darba saturiskās robežas ir jāpaplašina, lai sociālais darbs būtu bagātāks.
Akcents tiek likts uz sociālā darba mikropraksi, 21.lapa. Nav tekstā metodes uz
makropraksi, arī kopienas sociālā darba metodes iztrūkst.
Starptautiskais sociālais darbs.
RSU domā piedāvāt studiju programmu supervzijā. Specificēt vajadzības attiecībā uz
sociālo darbinieku supervīziju.
Augstskolu loma studentu prakšu nodrošināšanā. Sociālie darbinieki – praktiķi ir
pārslogoti, līdz ar to negrib ņemt studentus praksē. Daži studenti prakses laikā tiek
iesaistīti darbā, bez samaksas. Tieslietu ministrijai, piemēram, ir cenrādis studentam,
kurš nāk uz ministriju praksē. Liepājas sociālajā dienestā sociālie darbinieki saņem
maksu par prakšu vadīšanu.
Triju pušu līgumi „augstskola – students – potenciālais darba devējs”. Cilvēktiesību
pārkāpums?
Sociālie darbinieki neprot atšķirt konsultāciju no intervijas. Metodes.
Vislatvijas konferences jāorganizē vismaz ik pa trim gadiem. Izglītotāji, praktiķi.
Sociālā darba diena. Jaunais piedāvājums – „iekļauties” starptautiskajā apritē, tiek
vērtēts divējādi.
I.Skrodele-Dubrovska izsaka pateicību klātesošajiem par aktīvo diskusiju.

Lēmums – Padomes sēdes klātesošo izteiktos priekšlikumus ņemt vērā pilnveidojot
projektu „Profesionāla sociālā darba attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam”.
Sēdes noslēgums 15:15.
Pielikumā sēdes materiāli:
1. Padomes sēdes darba kārtība.
2. Prezentācija „Profesionāla sociālā darba attīstības pamatnostādnes 2014.2020.gadam”.
Sēdes vadītāja

I.Skrodele-Dubrovska

Protokolēja
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