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Par dalību sociālā darba metodikas “Sociālais darbs kopienā” aprobēšanas pilotprojektā 

 
Ādažu novada sociālā dienesta (turpmāk – SD) mērķis ir palīdzēt personām, ģimenēm un personu 
grupām atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot viņu resursus un iesaistot atbalsta sistēmā, 
sniegt materiālo atbalstu ģimenēm un personām, lai apmierinātu viņu pamatvajadzības un veicinātu 
darba spējīgo personu līdzdalību savas dzīves apstākļu uzlabošanā, kā arī sniegt novadā 
deklarētajām personām sociālos pakalpojumus.  

Sociālais darbs kopienā ir nozīmīgs sociālās iekļaušanas instruments, kas veicina produktīvu 
mijiedarbību starp dažādām sabiedrības mērķgrupām, sekmē kopienas vērtību uzturēšanu, 
piemēram, komunikāciju, iecietību, sociālo dialogu, cīņu pret sociālo izolētību, atsevišķu 
indivīdu/sabiedrības grupu diskrimināciju, atstumtību un marginalizāciju. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumiem Nr. 686 “Darbības 
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo 
dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām 
personām 9.2.1.1. pasākuma “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenošanas 
noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 686), Eiropas Savienības un Latvijas Republikas 
normatīvajiem aktiem par struktūrfondu vadību un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) 
un Labklājības ministrijas 2015.gada 21.septembra Vienošanos Nr. 9.2.1.1./15/I/001,  Labklājības 
ministrija īsteno projektu “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” (turpmāk – Projekts) 
sociālā darba metodikas “Sociālais darbs kopienā” aprobācijas pilotprojektu (turpmāk - 
Pilotprojekts), kurā vēlama arī SD vecākā kopienas sociālā darbinieka dalība.  

Projekta iegūtās zināšanas ir jauns pavērsiens Latvijas sociālajā darbā, kas aptver pašvaldības 
sociālā darba pāreju no mikro līmeņa uz mezo līmeni. Kopienas darbs aktivizē, iedrošina, atbalsta 
cilvēkus, lai viņi paši spētu risināt sev būtiskos jautājumus. Kopienas darbs veicina pašiniciatīvu 
un kopienas darbinieka sniegtais atbalsts stimulē cilvēku mācīšanās procesu un jaunu kompetenču 
apguvi. Kopienas darba primārais mērķis ir izvirzīt kopienas iedzīvotāju tīklojumu izveidi, lai 
nepieciešamības gadījumā var tikt aktivizēti. Tādā veidā stiprinot pašvaldības iedzīvotāju piederību 
vietai un kopienai. Kopienas darba praktiskie risinājumi tiks aprobēti un pārbaudīti praksē 
pašvaldībā minētā pilotprojekta īstenošanas gaitā. 

Iesaiste Pilotprojektā atbilst Ādažu novada Attīstības programmas (2021.-2027.) vidējā termiņa 
prioritātei VTP9: Daudzveidīgu sociālo un veselības pakalpojumu pieejamība rīcības virzienam 
RV15.1: Iedzīvotāju līdzdalība novada attīstībā uzdevumam U9.1.3: Izveidot jaunus sociālos 
pakalpojumus, U15.1.3: Sniegt iespēju iedzīvotājiem piedalīties novada attīstības lēmumu 
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pieņemšanā un pašvaldības budžeta izlietojuma plānošanā, U15.1.4: Izstrādāt brīvprātīgā darba 
sistēmu pašvaldībā ar jauniešu iesaisti tajā. 

Atlīdzību par sociālā darbinieka amata un sociālā darbinieka pienākumu izpildi Pilotprojektā 
priekšfinansē pašvaldība un Labklājības ministrija reizi ceturksnī kompensē pašvaldībai šādas 
izmaksas: 

1) sociālā darbinieka darba samaksa; 
2) komandējumu izdevumi Pilotprojekta aktivitātēs. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu un Valsts 
pārvaldes iekārtas likuma 54. panta piekto daļu, Ādažu novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Atbalstīt Ādažu novada sociālā dienesta iesaisti Labklājības ministrijas īstenotā projekta 
“Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” sociālā darba metodikas “Sociālais darbs 
kopienā” aprobēšanas Pilotprojektā no 2022. gada 1. septembra līdz 2023. gada 31. maijam. 

2. Pilnvarot Ādažu novada sociālā dienesta vadītāju Ievu ROZI patstāvīgi parakstīt sadarbības 
līgumu ar Labklājības ministriju projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” 
īstenošanai un noteikt vecāko kopienas sociālo darbinieci Gunitu DZENI par pašvaldības 
kontaktpersonu līguma izpildei. 

3. Lēmuma izpildei nepieciešamo priekšfinansējumu nodrošināt no Ādažu novada sociālā 
dienesta budžeta līdzekļiem. 

4. Ādažu novada sociālajam dienestam reizi ceturksnī iesniegt Labklājības ministrijai pašvaldības 
priekšfinansējuma izlietojuma atskaiti un finanšu līdzekļu kompensēšanas pieprasījumu 
atbilstoši faktiskajiem notikumiem un izdevumiem. 

5. Pašvaldības Grāmatvedības nodaļai veikt lēmuma 3. un 4. punkta izpildes kontroli.  

 
 
 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs                                                                 M. Sprindžuks 


