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Sociālā darba speciālistu sadarbības padomes sēdes
PROTOKOLS Nr.3/2013

Rīgā,

2013.gada 25.septembra

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
Dace Erkena, Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas Sociālās aprūpes
katedras vadītāja
Daiga Grenovska, Rucavas novada sociālā darbiniece
Skaidrīte Gūtmane, Latvijas Kristīgās akadēmijas rektore
Mārtiņš Moors, Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes
priekšnieks, departamenta direktora vietnieks
Mārīte Šīre, Sociālo darbinieku biedrības valdes locekle
Irīna Vereščagina, Liepājas Universitātes lektore
Citi:
Ineta Pikše, LM Sociālo pakalpojumu departaments
Viktorija Boļšakova, LM Bērnu un ģimenes politikas departaments

SĒDĒ NEPIEDALĀS:
Ārija Baltiņa, Latvijas Profesionālo sociālā darba speciālistu asociācijas prezidente
Kristaps Keišs, Vadības un sociālā darba augstskolas „Attīstība” studiju programmu
direktors
Iveta Liepiņa, Valmieras pilsētas sociālā dienesta vadītāja
Andra Mite, Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta augstskolas docente
Vita Pūķe, Ogres novada domes priekšsēdētāja vietniece
Ilze Rudzīte, Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības valdes
priekšsēdētāja, Skrīveru novada sociālā dienesta vadītāja
Lolita Vilka, Rīgas Stradiņa Universitātes Sociālā darba katedras vadītāja
Laura Treimane, Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un
inovāciju departamenta vecākā referente
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Dace Zvirgzdiņa, LM Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas 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 cilvēku tirdzniecības tendencēm.
3. Informācija par Preventīvo piespiedu līdzekļu koncepciju un likumprojektu
„Preventīvo piespiedu līdzekļu likums”.
4. Ziņas par aktualitātēm:
4.1. grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā;
4.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētie „Open
Days” (atvērto durvju) pasākumi reģionos;
4.3. konkursa „Labākais sociālais darbinieks Latvijā” norise;
4.4. studiju un studējošā kredītu dzēšana sociālā darba speciālistiem no valsts
budžeta līdzekļiem 2013.gadā;
4.5. valsts budžeta finansētas studiju vietas sociālā darbinieka kvalifikācijas
iegūšanai 2014.gadā Rīgas Stradiņa universitātē.

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 Padomes locekļus iepazīstina ar kolēģēm no LM, kuras
atbilstoši darba kārtībai uzaicinātas informēt par aktualitātēm.
2. Informācija par cilvēku tirdzniecības tendencēm.
(I.Pikše)
I.Pikše informē par cilvēku tirdzniecības tendencēm, par sociālajiem pakalpojumiem
cilvēku tirdzniecības upuriem un par grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada
31.oktobra noteikumos Nr.889 „Noteikumi par kārtību, kādā cilvēku tirdzniecības
upuri saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, un kritērijiem personas atzīšanai
par cilvēku tirdzniecības upuri”.
3. Informācija par Preventīvo piespiedu līdzekļu koncepciju un likumprojektu
„Preventīvo piespiedu līdzekļu likums”.
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(V.Boļšakova)
V.Boļšakova sniedz prezentāciju par aktualitātēm, proti, par grozījumiem Bērnu
tiesību aizsardzības likumā, par LM pilotprojektu par vardarbību veikušo personu
sociālo rehabilitāciju, par Tieslietu ministrijas izstrādāto likumprojektu par
preventīvajiem piespiedu līdzekļiem.
4. Ziņas par aktualitātēm.
(I.Skrodele-Dubrovska)
I.Skrodele-Dubrovska informē par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas organizētajiem „Open Days” (atvērto durvju) pasākumi reģionos, kas
notiek no 20.septembra līdz 25.oktobrim. Tiek aicināti piedalīties visu pašvaldību
sociālo dienestu vadītāji un darbinieki. Informācija ir pieejama VARAM mājaslapā.
No LM ar prezentācijām semināros piedalās:
 I.Skrodele-Dubrovska par tēmu „Profesionāla sociālā darba attīstības
pamatnostādnes 2014.-2020.gadam”;
 D.Zvirgzdiņa par tēmu „Tiesību aktos noteiktās normas pašvaldību sociālās
palīdzības nodrošināšanai”;
 B.Abersone par tēmu „Pašvaldību rīcība ģimenēm labvēlīgākas vides
radīšanai”.
I.Skrodele-Dubrovska pastāsta par konkursa „Labākais sociālais darbinieks Latvijā”
norisi un aicina būt aktīviem un pieteikt pretendentus konkursam.
I.Skrodele-Dubrovska izstāsta, ka šogad, pēc triju gadu pārtraukuma, Izglītības un
zinātnes ministrija un Studiju un zinātnes administrācija atsākusi darbu, lai
nodrošinātu studiju un studējošā kredītu dzēšana no valsts budžeta līdzekļiem.
Labklājības ministriju Kredītu dzēšanas komisijā pārstāv D.Zvirgzdiņa. Pretendentu –
sociālā darba speciālistu – kredītu dzēšanai skaits ir apkopots un iesniegta informācija
Komisijai. Visi iespējamie pretendenti kredītu dzēšanai sākot no 2013.gada tiek
aicināti iesniegt dokumentus Studiju un zinātnes administrācijā.
I.Skrodele-Dubrovska informē, ka Veselības ministrija plāno 2014.gadā samazināt
valsts budžeta finansējumu sociālā darba studiju programmām Rīgas Stradiņa
universitātē. Labklājības ministrija aktīvi iesaistījusies šīs problēmas risināšanā, gan
vēršoties ar vēstulēm Veselības ministrijā, Izglītības un zinātnes ministrijā, Finanšu
ministrijā, Augstākās izglītības padomē, gan arī organizējot visu iesaistīto pušu
sanāksmi.
Lēmums – Labklājības ministrijai sadarbībā ar iesaistītajām pusēm turpināt risināt ar
valsts budžeta finansējuma nodrošināšanu sociālā darba studiju programmām saistītos
jautājumus.
Sēdes noslēgums 14:30.
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Pielikumā sēdes materiāli:
1. Padomes sēdes darba kārtība.
2. Prezentācija „Ziņas par aktualitātēm”.
Sēdes vadītāja

I.Skrodele-Dubrovska

Protokolēja
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