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Būtiskākās aktivitātes, kuras  tiek 

īstenotas sociālajā darbā

➢ Nodrošinātas supervīzijas un apmācības sociālo dienestu un

pašvaldību izveidoto citu sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā

darba speciālistiem

2018.gadā – apmācībās un supervīzijās piedalījušās 1200

personas
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➢ Profesionālo prasmju pilnveide sociālā darba praksē ar dažādām 

klientu mērķgrupām - metodiku izstrāde 

iesaistīti līdz 15 pašvaldību sociālo dienestu sociālie darbinieki. Pilotprojektu

laikā pakalpojuma sniedzējs sociālajiem darbiniekiem nodrošinās plaša apjoma

(ap 90 stundu) apmācības, vienlaikus aprobējot praksē metodisko materiālu un

apmācību programmu.
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1. Metodika sociālajam darbam ar personām ar garīga 

rakstura traucējumiem (pakalpojuma sniedzējs – personu apvienība, kura 

sastāv no biedrības “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” un biedrības “Resursu 

centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA””)

Noslēdzies pilotprojekts uz doto brīdi, tiek precizēta metodika un pieejama 

darbiniekiem tā varētu būt rudens sākumā. 

2. Metodika sociālajam darbam ar vardarbībā cietušām 

personām un vardarbību veikušām personām (varmākām)    

(Pakalpojuma sniedzējs – Centrs «Marta», Centrs «Dardedze», biedrība «Skalbes», 

Mācību centrs MKB un SIA «Ideju kapitāls», kas nodrošina administratīvo atbalstu)

Šobrīd pirmo mēnesi uzsācies pilotprojekts, tas ilgs līdz 31.10.19.
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3. Metodika sociālajam darbam ar ģimenēm ar bērniem

(pakalpojuma sniedzējs –AC konsultācijas, ar ekspertiem – K. Veispale, I. Ozola, K. Viša, 

R. Goldmane, I.Bordāne, L. Henzele), līgums noslēgts 2018. g.jūlijs

4. Metodika sociālajam darbam ar atkarīgām personām

(pakalpojuma sniedzējs – Biedrība «Dia+Logs»), līgums noslēgts 2018.g.novembris

Plānojam, ka abi metodikas pilotprojekti notiks paralēli no šī gada septembra 

līdz 2020. gada 29. februārim. 

✓ Nākamā metodika – jauniešu metodika, tiek apzināts klienta mērķa grupas 

fokuss
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Metodiskā atbalsta pasākumi
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Teoriju grāmata

sociālajā darbā 

Līgums no 2019.g.8. marts 

Noslēgums - 2021.g. marts. 

Satura projekta saskaņošana – maijs, 2019; 

Eksperti – V. Roga-Wiles, I. Ozola, E.Apine

Sociālā darba 

terminoloģijas 

vārdnīca

Līgums no 2018.g. decembra 

Noslēgums - 2022. gada septembris 

plānoti ~ 1300 termini

LU-izstrādātājs 

Metodiski informatīvās 

sanāksmes reģionos

oktobris/novembris, 

2019



Izdevums 

«Sociālais darbs Latvijā»

2X gadā

Konference - RESURSI 

SOCIĀLAJĀ DARBĀ
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Vasaras skolas sociālajiem darbiniekiem (2019):

1) no šī gada 2. līdz 4.jūlijam VASARAS SKOLA I sociālajiem 

darbiniekiem, kuri strādā ar ģimenēm ar bērniem. VASARAS 

SKOLAS I nodarbību vadošā tēma būs ATTIECĪBAS

2) no šī gada 16. līdz 18.jūlijam VASARAS SKOLA II 

sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā ar pieaugušām 

personām.
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Gada balva – “LABĀKAIS SOCIĀLAIS DARBINIEKS LATVIJĀ 2018”
➢ Galvenās balvas saņēmēja „Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2018” ir Ieslodzījuma vietu 

pārvaldes Rīgas Centrālcietuma Resocializācijas daļas sociālā darbiniece Ilona Ceicāne

➢ Nominācijā „Iedzīvotāju izvirzītais nevalstiskā sektora sociālais darbinieks” balvu saņēma Latvijas 
Nedzirdīgo savienības Rehabilitācijas centra sociālā darbiniece Brigita Lazda. 

➢ Nominācijā „Iedzīvotāju izvirzītais sociālā dienesta sociālais darbinieks” balvu saņēma Rīgas 
sociālā dienesta sociālais darbinieks Agris Veidemanis. 

➢ Nominācijā „Darba devēja un/vai profesionālās apvienības izvirzītais sociālās institūcijas, 
struktūrvienības, nodaļas vadītājs” balvu saņēma Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais 
dienests” Atbalsta nodaļas pilngadīgām personām sociālā darbiniece, vadītājas vietniece Dagmāra 
Saulīte. 

➢ Nominācijā „Darba devēja un/vai profesionālās apvienības izvirzītais sociālā dienesta sociālais 
darbinieks” balvu saņēma Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, 
Ģimenes atbalsta nodaļas sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Indra Kāle. 

➢ Žūrijas speciālo balvu saņēma Rēzeknes novada sociālā dienesta, sociālā darbiniece darbam ar 
dažādām klientu grupām Māra Taranda. 9
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Izaicinājumi
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Ģimenes asistents

Apmācību programma

Asistentu apmācība

Pilotprojekti pašvaldībās

Izvērtējums par atbalsta 

personu pakalpojumiem

Pakalpojuma apraksts

Sociālā darba 

izglītības 

izvērtējums

Izpēte

Piedāvājums valsts 

pasūtījumam



Citi atbalsta pasākumi

➢ Nodrošināt sociālajiem darbiniekiem studiju un studējošā

kredītu dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem

Laika periodā no 2014.gada Studiju un zinātnes administrācija veica

studiju un studējošā kredītu dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem,

kopā ir piešķirts kredīts 640 sociālā darba speciālistiem
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www.lm.gov.lv

Twitter:@Lab_min

Flickr.com:Labklajibas_ministrija

Youtube.com/labklajibasministrija

Draugiem.lv/labklajiba

http://www.lm.gov.lv/

