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Ex-ante pētījums pašvaldību sociālo 
dienestu darbības efektivitātes 
novērtēšanai               

I daļa - iedzīvotāji (2017.gada janvāris –marts; 3 000 respondenti + 4 
fokusgrupas)  
Secinājumi: 

– Sociālais dienests ir vajadzīgs un tam ir nozīmīga vieta un loma sekmīgā 
sabiedrības funkcionēšanā; 

– 16 sociālā dienesta uzdevumi, visi tiek vērtēti kā nozīmīgi; 

• atbalsts veciem cilvēkiem un personām ar invaliditāti; atbalsts ģimenēm 
ar bērniem, kurās ir nelabvēlīgi apstākļi un sniegt atbalstu aizbildņiem 
un audžuģimenēm, kuri ņem savā aprūpē bāreņus un bez vecāku 
gādības palikušus bērnus; 

• Seko sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi, tad sociālais darbs 
(motivēšana mainīt savu situāciju, sociālo prasmju attīstīšana). 

– Primāri prasa materiālo atbalstu, bet tai pat laikā paši atzīst, ka dziļākas problēmas 
jau tas nerisina; 

– Sociālajam dienestam ir jākļūst atvērtākam, vizuāli uztveramākam (gan telpu ziņā, 
gan informācijas pieejamības ziņā); 

– ‘Pēdējā instance kur vērsties’, līdz ar to ļoti nozīmīgi ar kādu attieksmi klients tiek 
sagaidīts, īpaši pirmajā reizē. 
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Pašvaldības sociālā dienesta darba uzdevumu 
svarīgums (atbilžu sadalījums procentos) 
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Iespējamie motīvi vērsties sociālajā 
dienestā (atbilžu sadalījums procentos) 
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Nevēršanās iemesli sociālajā dienestā 
(atbilžu sadalījums procentos) 
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Politikas veidotāju izaicinājumi I 
 

(1) Profesija – sociālais darbinieks un specializācijas 
(mērķa grupas, problemātika, metodes) 
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2635 Sociālā darba un konsultāciju vecākie speciālisti

2635 01 Sociālais DARBINIEKS

2635 02 Karitatīvais sociālais DARBINIEKS

2635 03 Sociālais DARBINIEKS darbam ar ģimeni un bērniem

2635 04 Sociālais DARBINIEKS darbam ar veciem cilvēkiem

2635 05 Sociālais DARBINIEKS darbam ar bezpajumtniekiem

2635 06 Sociālais DARBINIEKS darbam ar personām ar atkarības problēmām

2635 07 Sociālais DARBINIEKS darbam ar personām brīvības atņemšanas iestādēs un personām, kuras atbrīvotas no šīm iestādēm

2635 08 Sociālais DARBINIEKS darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem

2635 09 Sociālais DARBINIEKS darbam ar klientiem ārstniecības iestādēs

2635 10 Sociālais DARBINIEKS darbam ar vardarbībā cietušām personām

2635 11 Sociālais DARBINIEKS darbam ar personu grupām

2635 12 Kopienas sociālais DARBINIEKS



Politikas veidotāju izaicinājumi II 

(2) Virzība uz procesu sinhronizēšanu 
 
9 metodikas darbam ar konkrētām mērķa grupām, problemātiku un 
metodēm + kopienas sociālais darbs + vadības procesu rāmis 
Ietvers:  
•sākotnēju jomas izpēti; 
•metodiska materiāla satura un tehnisku izstrādi (pilns dienestā 
veicamo darbību cikls, t.sk. labās prakses piemēri, intervijas un video); 
•apmācību programmas (klātienes indikatīvi 80-100h un 
tiešsaistes) satura un tehnisku izstrādi; 
•metodiskā materiāla aprobēšanu un klātienes apmācību īstenošanu 
pilotprojektu ietvaros vismaz 15 pašvaldību sociālajos dienestos. 
 
Ņemot vērā arī ‘3 ātrumu’ sociālo dienestu specifiku 
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Politikas veidotāju izaicinājumi III 

(3) Virzība uz izmantojamo metožu vienotu izpratni un 
pielietošanu  

Nekolekcionēt un pašmērķīgi nepalielināt to skaitu, bet izprast 
kā pielietot un kādu atbalstu tas sniedz klientam. 

Dzīvot sociālā darba rāmī nepārkāpjot profesijas robežas. 

 

(4) Sociālā darba rezultātu mērīšana 

Procesa progress, dinamika, atbilstība vajadzībai / lietderība, 
saskarsme/ attieksme, ētikas normu ievērošana, klientu 
apmierinātība (ļoti konkrētiem rādītājiem) 
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Paldies! 

ilze.kurme@lm.gov.lv 

socdarbs@lm.gov.lv 
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