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Sociālās rehabilitācijas pakalpojums no vardarbības 
cietušiem bērniem:

• Pakalpojumu dzīvesvietā koordinē sociālais dienests

• Pakalpojumu krīzes centrā administrē Latvijas Bērnu fonds

Sociālie pakalpojumi – vardarbība I

2013 2014 2015 2016

Bērni (skaits gadā) 2126 2 206 2 217 2 166

dzīvesvietā 1 071 1 134 1 100 1 123

institūcijā 1 055 1 072 1 117 1 043

Finansējums
EUR

1 391 489 1 504 127 1 476 835 1 689 211



Sociālie pakalpojumi – vardarbība II

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums no vardarbības 
cietušiem pieaugušajiem:

• Pakalpojumus koordinē tas sociālais dienests, kurā persona ir vērsusies;

• Persona pakalpojumu var pieprasīt uzreiz krīzes centrā;

• Personai, kas saņem individuālas konsultācijas, ir iespējams piešķirt transporta 

kompensāciju
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2015 2016

Personu skaits personas 114 294

Finansējums EUR 46 514 96 629

Personu skaits sadalījumā 

pa reģioniem

personas 1 117 1 043

Rīga (Pierīga) 35 + (0) 73 + (8)

Vidzeme 20 51

Zemgale 5 27

Latgale 3 18

Kurzeme 51 117



Sociālie pakalpojumi – vardarbība III

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbību veikušām 
pilngadīgām personām:

• Pakalpojumu koordinē sociālais dienests, bet nodrošina pakalpojuma 

sniedzējs visā Latvijas teritorijā.
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2015 2016

Personu skaits personas 99 304

individuālās konsultācijas 22 131

grupu nodarbības 77 173

Personu skaits sadalījumā 

pa reģioniem

personas 1 117 1 043

Rīga (Pierīga) 24 + (0) 23 + (11)

Vidzeme 21 57

Zemgale 25 47

Latgale 0 26

Kurzeme 29 140



Sociālie pakalpojumi -
cilvēktirdzniecība un atkarības

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums cilvēku tirdzniecības 
upuriem:

• Pakalpojumu sniedz un koordinē pakalpojumu sniedzējs (“Droša māja” un centrs “Marta”) visā 

Latvijas teritorijā

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums no psihoaktīvām vielām 
atkarīgām personām:

• Pakalpojums pieejams ikvienam Latvijas iedzīvotājam,

• Tas ir ilgtermiņa pakalpojums (3 mēneši, 6 mēneši, 12 mēneši, 18 mēneši) ar uzturēšanos pie 

pakalpojuma sniedzēja.
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2013 2014 2015 2016

Personas 22 27 8 14

2013 2014 2015 2016

Personas 68 42 51 59

bērni 44 23 36 44

pieaugušie 24 19 15 15



Sociālie pakalpojumi – jauni 
pakalpojumi
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Plānotais finansējums Saņēmēju skaits

2018 2019 2020 2018 2019 2020

"Psihosociālo 
rehabilitācija 
onkoloģiskajiem 
slimniekiem  un 
viņu ģimenes 
locekļiem"

317 390 300 104 335 069 720 

(personas)

840

(personas)

960 

(personas)

"Psihosociālā 
rehabilitācija 
paliatīvajā aprūpē 
esošajiem 
bērniem un to 
ģimenes 
locekļiem" 

599 838 547 588 547 588 1 200 (300 

bērni, 900

ģimenes 

locekļi)

1 200 (300 

bērni, 900

ģimenes 

locekļi)

1 200 (300 

bērni, 900

ģimenes 

locekļi)



ESF projekts «Profesionāla 
sociālā darba attīstība 
pašvaldībās»
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Projekta mērķi

1. Paaugstināt pašvaldību sociālo dienestu darba 
efektivitāti

2. Pilnveidot pašvaldību sociālā darba speciālistu 
profesionālo kompetenci

3. Uzsākt kopienas sociālā darba īstenošanu Latvijas 
pašvaldībās (jauna iniciatīva)
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Sociālais darbs kopienā I

• Kopienu sociālais darbs tiek izmantots, lai stiprinātu un 
motivētu cilvēkus savai izaugsmei un attīstībai.

• Ietver stratēģijas, kas vērstas uz sociālo izmaiņu 
ierosināšanu un ieviešanu kopienā vai sabiedrībā 
kopumā. 

• Kopienu sociālajā darbā tiek risinātas dažādas 
sabiedrības grupu mijiedarbības problēmas un 
kopienas sociālās problēmas.

• Aģents – sociālais darbinieks kā kopienas organizators 
ar mērķi uzlabot pakalpojumus, apzinot un analizējot 
kopienas vajadzības, kā arī sadarbojoties ar 
pakalpojumu sniedzējiem (t.sk. nevalstiskajām 
organizācijām) un dažādām sabiedriskajām grupām.
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Kopienas sociālā darba uzdevumi

• Sociālo (problēmu) vajadzību identificēšana un 
analīze; 

• Problēmu risināšana un stratēģiju izstrāde;

• Kopienas attīstības, sociālo pakalpojumu pieejamības 
un atbilstības kopienas locekļu vajadzībām, 
veicināšana;

• Stiprināt kopienas dalībnieku attiecības;

• Motivēt kopienas dalībniekus pašpalīdzībai;

• Motivēt iedzīvotājus apzināties kopienas situāciju;

• Attīstīt atbildīgu vietējo vadību;

• Izstrādāt jaunas programmas un sociālos projektus;

• Piesaistīt finanšu resursus;

• Attīstīt kopienu sociālo institūciju tīklu. 1
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Kāpēc to dara sociālais darbinieks?

• Kopienu organizēšana ir viena no sociālā darba 
pamatmetodēm. 

• Tā ir saistīta ar iejaukšanos (intervenci) kopienā, 
lai risinātu kopienas problēmas iedzīvotājiem 
pašiem iesaistoties to risināšanā. 

• Atbilstošākā profesija kopienu sociālā darba 
īstenošanā, jo nepieciešamās prasmes, zināšanas 
un kompetences ir pilnīgi atbilstīgas sociālā 
darbinieka profesijas standartam. 
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Un kas mums no tā.....?

• Papildus resurss kopienu attīstībai Latvijā;

• Lai stiprinātu nākotnes sociālo kapitālu un 
veicinātu arvien atbildīgākas sabiedrības 
veidošanos;

• Sociālā kapitāla galvenie elementi -
savstarpējā uzticība, starppersonu 
mijiedarbība un starp cilvēkiem pastāvošais 
sociālais tīkls. (R.D.Putnam)
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Projekta ietvaros īstenotā 
aktivitāte

• Modelis;

• Pilotprojekti (vismaz 15 pašvaldības);

• Apmācību materiāls kopienu sociālajiem 
darbiniekiem;

• Informatīva kampaņa par kopienas 
sociāla darba lomu sabiedrības izaugsmē
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Paldies, papildus informācijai
socdarbs@lm.gov.lv

ilze.kurme@lm.gov.lv
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