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«Jaunās gaismas audi» 
sociālā darba nozarē Latvijā

Karaļmeita audīs
Jaunus gaismas audus -
Zibens meti, audi varavīksnas.

Jaunās gaismas audi,
Līdzi saules segai,
Silti apņems visus sāpju bērnus.

«Karaļmeita», TNZV, Slobodskā



Brīvības pakāpi noteicošie faktori

• Brīvības pakāpe fizikā: lielums, kas raksturo 
kādas sistēmas (t.sk.ķermeņa) stāvokli.

• Piemēram, ķermenim ar nostiprinātu rotācijas 
asi ir viena brīvības pakāpe, ķermenim, kas 
kustas pa plakni, ir divas brīvības pakāpes, bet 
brīvai daļiņai — trīs brīvības pakāpes!



Cilvēka «iekšējā» un «ārējā» brīvība

• Cilvēkiem, kuriem ir ne tikai ķermenis, bet arī 
saprāts un dvēsele, arī ir savas brīvības 
pakāpes.

• Jo augstāka pakāpe, jo lielākas adaptācijas 
spējas mainīgajai pasaulei.



Izglītības līmenis nosaka cilvēka 
brīvības pakāpi!

• Statistikas dati 2015. gada jūlijā – 96 000 
bezdarbnieku:

• 54% - vidējā vai pamatskolas izglītība;

• 37% - profesionālā izglītība;

• 9%   - augstākā izglītība.



Izglītība ir tieši saistīta ar ienākumu līmeni.

• Kārlis Vilerts, LU EVZF – pētījums "Izglītības 
ietekmes uz algu analīze Latvijā: EU-SILC 
mikrodatu liecības" .

• Katrs izglītībā pavadītais gads algu palielina 
vidēji par 7,6%

• Cilvēks ar vidējo izglītību pelnīs tikai par 9-10% 
vairāk nekā cilvēks ar pamatizglītību. 

• Algas atšķirība starp cilvēku ar augstāko izglītību 
un vidējo izglītību var sasniegt pat 50%.

• Virs 35 gadiem cilvēks izjūt pilno efektu tam, ka 
izglītība atspoguļojas algā. 



Izglītības ietekme uz 
pašvērtējumu

• Portāla «CV Market» pētījums par Latvijas 
darba meklētāju norādīto vēlamo atalgojumu 
laika periodā no 2014. janvāra līdz 2015. jūlijam.

• Darba meklētājs, kuram ir:

• Arodizglītība, zemāko līmeņu profesionālā izglītība kā 
vēlamo norāda atalgojumu vidēji 845 EUR/mēnesī;

• Ar bakalaura grādu – 1059 EUR/mēnesī (+25%);

• Ar maģistra grādu – 1285 EUR/mēnesī (+21%);

• Ar doktora grādu – 2300 EUR/mēnesī (+79%).

• Darba tirgus novērtē cilvēkus ar pašapziņu, kas ir 
mērķtiecīgi un orientēti uz sevis pilnveidošanu!



Valsts budžeta finansētās studiju 
vietas studiju virzienā «Sociālā 

labklājība» 2015.gadā

LU LiepU RA RSU Kopā

Sociālā labklājība pilna laika 
bak. un prof. SP 12 65 6 35 118

Sociālā labklājība maģistru 
SP 4 4

122 Kopā

LU LiepU RA RSU

Pa studiju programmām:

Koledžas SP:

Sociālais rehabilitētājs 6

Profesionālās pamatstudijas

Sociālais darbs 35

Sociālais darbinieks 50

Profesionālā augstākā līmeņa SP

Sociālais darbs 12 15

Maģistra SP

Sociālais darbs (prof.Mg.SP) 4



Valsts budžeta finansētās studiju vietas studiju 
virzienā «Sociālā labklājība» 2015.gadā.

Ko tas nozīmē?
• Bakalaura un profesionālajās programmās –

118 studiju vietas no 19 947 kopumā! Tas ir 0,6 %!

• Maģistra programmās – 4 studiju vietas no 4968 
vietām kopumā! Tas ir 0,08%!

• Doktora programmās –

0 vietas no 1363 kopumā! 

Tas ir ? %



Profesionāla sociālā aprūpe –
šodienas aktualitāte un rītdienas panākumu 

ķīla!

• Eiropas Savienība pati par sevi ir veiksmes stāsts. Kā 
redzams, to daudzi novērtē!

• Tomēr, ES nākotni noteiks tas, kā tiks rasti risinājumi 
tiem, kas savā personīgajā dzīvē nav tie veiksmīgie, kas 
zaudējuši vai nav vēl atraduši orientierus sava personīgā 
biogrāfiskā ceļa gājumā!



Sociālais darbs ir viens no veidiem kā 
dzīvei piešķirt jaunu vērtību.   

• Ar labu gribu, līdzjūtību un 
pat kaudzi naudas vien būs 
par maz. 

• Nepieciešamas arī 
zināšanas, iemaņas un 
prasmes – profesionāla 
kompetence sociālajā 
darbā!



Paldies par uzmanību!


