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Sociālo pedagogu
profesionālās organizācijas Latvijā
• Latvijas Sociālo pedagogu asociācija (LSP Asociācija),
dibināta 2005.gada 5.augustā
• Latvijas Sociālo pedagogu federācija (LSP Federācija),
dibināta 2010.gada 22.septembrī

LSP Federācija
2013.gada 27.martā notiks LSP Federācijas 3.kongress
“SOCIĀLĀ PEDAGOGA PROFESIJAS KONKURĒTSPĒJA
IZGLĪTĪBAS UN LABKLĀJĪBAS SISTĒMĀ”

Jomas
Tiešās pārvaldes iestādes (ministrijas) darbību reglamentē
Ministru kabineta apstiprināts nolikums (Valsts pārvaldes
iekārtas likums)
Labklājības ministrija (LM) ir vadošā valsts pārvaldes iestāde
darba, sociālās aizsardzības, bērnu un ģimenes tiesību, kā arī
personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju un dzimumu
līdztiesības jomā (MK 27.01.2004. noteikumi nr.49 “Labklājības
ministrijas nolikums”)
Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir vadošā valsts pārvaldes
iestāde izglītības, zinātnes un sporta nozarē, kā arī jaunatnes
un valsts valodas politikas jomā (MK 16.09.2003. noteikumi
nr.528 “Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums”)

LM un IZM pamatfunkcijas (nolikumos)
LM – izstrādāt darba, sociālās aizsardzības, bērnu un ģimenes
tiesību, kā arī personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju un
dzimumu līdztiesības politiku, organizēt un koordinēt minēto
politiku īstenošanu
IZM – izstrādāt izglītības, zinātnes, sporta, jaunatnes un valsts
valodas politiku, organizēt un koordinēt minēto politiku
īstenošanu
IZM izstrādā valsts izglītības standartus un atbilstoši standartos
noteiktajām prasībām izstrādā un apstiprina izglītības programmu
paraugus, mācību priekšmetu standartus, mācību priekšmetu un
kursu paraugus.

Pedagogu profesiju un amatu saraksts
(MK 10.05.2011. noteikumi nr.354)
1. Izglītības iestāžu vadītāji un vadītāja vietnieki
2. Augstskolu un koledžu pedagogi
3. Profesionālās izglītības pedagogi
4. Vidējās izglītības pedagogi
5. Pamatizglītības pedagogi
6. Pirmsskolas pedagogi
7. Izglītības metodikas speciālisti
8. Speciālās izglītības pedagogi
9. Pedagogu amatiem pielīdzināmie amati izglītības iestādē:
9.1. sociālais pedagogs

Profesiju klasifikators (1)
(MK 18.05.2010. noteikumi nr.461)
SOCIĀLAIS PEDAGOGS

SOCIĀLAIS DARBINIEKS

Otrā pamatgrupa – vecākie speciālisti
23.apakšgrupa – izglītības jomas vecākie
speciālisti

26.apakšgrupa – tiesību, sociālo un
kultūras lietu vecākie speciālisti

235.mazā grupa – citi izglītības jomas
vecākie speciālisti
Kvalifikācijas pamatprasības
Jāzina: pedagoģisko problēmu analīzes
un sintēzes metodes un paņēmieni; darbā
izmantojamo tehnisko mācību līdzekļu
uzbūve, darbības principi, lietošanas
noteikumi; veicamā darba tehnoloģija un
organizācija, ar izglītību saistītie
normatīvie materiāli; darba aizsardzības
un vides aizsardzības, darba tiesisko
attiecību normas.

263.mazā grupa – sociālo un reliģisko
lietu vecākie speciālisti
Kvalifikācijas pamatprasības
Jāzina: pētāmās problēmas analīzes un
sintēzes metodes un paņēmieni; darbā
izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve,
darbības principi, lietošanas noteikumi;
veicamā darba tehnoloģija un
organizācija, ar to saistītie normatīvie
materiāli; darba aizsardzības un vides
aizsardzības, darba tiesisko attiecību
normas.

Profesiju klasifikators (2)
(MK 18.05.2010. noteikumi nr.461)
SOCIĀLAIS PEDAGOGS

SOCIĀLAIS DARBINIEKS

Jāprot: lietot praksē teorētiskās
zināšanas un tās nepārtraukti
papildināt.
Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu
izpildes norisi un rezultātiem; par paša
pieņemtajiem lēmumiem; par
uzticētajiem darba līdzekļiem un
priekšmetiem; par citu savā darbībā
skarto cilvēku drošību; par iekšējās
darba kārtības ievērošanu; par
vadītāja rīkojumu vai norādījumu
pildīšanu.
Izglītība: augstākā vai atsevišķos
gadījumos – vidējā izglītība.

Jāprot: pielietot praksē teorētiskās
zināšanas un tās nepārtraukti
papildināt.
Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu
izpildes norisi un radītajām sekām;
par paša pieņemtajiem lēmumiem; par
uzticētajiem darba līdzekļiem un
priekšmetiem; par citu savā darbībā
skarto cilvēku drošību; par iekšējās
darba kārtības ievērošanu; par
vadītāja rīkojumu vai norādījumu
pildīšanu.
Izglītība: augstākā izglītība.

Profesiju klasifikators (3)
(MK 18.05.2010. noteikumi nr.461)
2359 atsevišķā grupa – citur neklasificēti izglītības jomas vecākie
speciālisti
Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti organizē skolēnu klases (grupas)
kopīgo darbību un veic individuālo darbu ar skolēniem vai visas skolas
(vairāku klašu) kopīgo darbību ārpusstundu laikā, kā arī plāno nodarbību
sarakstu un sagatavo atskaites, veic sociālpedagoģisko darbību bērnu un
jauniešu negatīvas socializācijas cēloņu un seku ierobežošanā un
novērtēšanā, koordinē sociālās palīdzības, izglītības, pašvaldību iestāžu
darbu jauniešu sociālās reintegrācijas mērķu sasniegšanai, māca
izglītojamiem mācību priekšmetus un organizē mācības profesionālajā
izglītībā un profesionālajā pilnveides izglītībā, organizē interešu izglītības
darbu un vada pulciņus, organizē internāta un dienesta viesnīcas darbu
izglītības iestādē, plāno studentiem prakses.

2359 01 profesija – sociālais pedagogs; NAV profesijas standarts

Profesiju klasifikators (4)
(MK 18.05.2010. noteikumi nr.461)
2635 atsevišķā grupa – sociālā darba un konsultāciju vecākie
speciālisti
Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti nodrošina konsultācijas un padomu
personām individuāli, grupā un organizācijā, kā arī ģimenēm, lai risinātu
sociālās un individuālās problēmas, palīdz klientiem attīstīt prasmi piekļūt
resursiem un atbalsta pakalpojumiem, kas nepieciešami, lai risinātu
sociālās problēmas.

2635 01 profesija – sociālais darbinieks; IR profesijas standarts

Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likums (1)
Sociālais darbs — profesionāla darbība, lai palīdzētu personām,
ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt
vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī radīt šai
funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus. (1.panta pirmās daļas
19.punkts)

Sociālā darba mērķis ir palīdzēt personai, ģimenei un personu
grupai noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas,
attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas.
(40.pants)

Tiesības veikt sociālo darbu ir personām, kas ieguvušas otrā
līmeņa profesionālo augstāko vai akadēmisko izglītību
sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā. (41.pants)

Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likums (2)
Sociālā darbinieka un karitatīvā sociālā darbinieka profesionālā
darbība ir vērsta uz to, lai panāktu un veicinātu indivīda
sociālo problēmu praktisku risinājumu un viņa dzīves
kvalitātes uzlabošanos, iekļaušanos sabiedrībā, spēju palīdzēt
pašam sev. (45.panta pirmā daļa)

Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likums (3)
Sociālais darbinieks un karitatīvais sociālais darbinieks pēc
apstākļu izvērtēšanas:
1) sniedz personai palīdzību un atbalstu sociālo problēmu
risināšanā;
2) palīdz personai attīstīt spēju risināt personiskās, starppersonu
un sociālās problēmas;
3) atbalsta personas attīstības iespējas, kā arī tiesības patstāvīgi
pieņemt lēmumus un tos īstenot;
4) piesaista sociālekonomiskos resursus un attiecīgos sociālos
pakalpojumus personas vai personu grupas sociālo problēmu
risināšanai;
5) nodrošina informāciju par sociālo pakalpojumu sniedzējiem
un veido kontaktus starp sociālo pakalpojumu saņēmējiem un
sniedzējiem. (45.panta otrā daļa)

Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likums (4)
Veicot šajā pantā (45.pantā) minētos uzdevumus, sociālie
darbinieki un karitatīvie sociālie darbinieki ievēro sociālo
darbinieku ētikas kodeksu, kuru apstiprina Latvijas
Profesionālo sociālo un aprūpes darbinieku asociācija.
(45.panta trešā daļa)

Prasības
sociālo pakalpojumu sniedzējiem
(MK 03.06.2003. noteikumi nr.291)
Bērnu aprūpes institūcijā ar klientiem strādā sociālie darbinieki,
sociālie pedagogi, sociālie aprūpētāji, praktizēttiesīgu māsu
reģistrā reģistrētas medicīnas māsas un aprūpētāji. Bērnu
aprūpes institūcijas vadītājs ir tiesīgs sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai piesaistīt citus
speciālistus. (11.punkts)
Pašvaldības sociālajā dienestā ar klientiem strādā sociālā darba
speciālisti (ne mazāk kā trīs), tai skaitā viens sociālais darbinieks
darbam ar ģimenēm ar bērniem, otrs – darbam ar pilngadīgām
personām un trešais – sociālās palīdzības organizators. Sociālā
dienesta vadītājs ir tiesīgs sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības nodrošināšanai piesaistīt arī citus speciālistus. (7.punkts)

Sociālo dienestu (SD) vadītāju aptauja
Kad? – 2013.gada februāra beigas - marta sākums
Kā? – E-pastā nosūtīts jautājums “Vai pašvaldības sociālajā
dienestā strādā sociālais pedagogs?”
Atsaucība – 72 pašvaldību SD (no 119) jeb 61%
Rezultāti:
- 22 SD (31% no atbildējušiem) strādā 38 sociālie pedagogi;
- 21 SD (29%) informēja, ka sociālie pedagogi strādā šo
pašvaldību izglītības iestādēs (skolās);
- 5 SD (7%) informēja, ka daži sociālie pedagogi izglītības
iestādēs nestrādā pilnu slodzi;
- 3 SD informēja, ka ne katrā pašvaldības izglītības iestādē ir
sociālais pedagogs;
- 1 SD informēja, ka sociālais pedagogs nav ne sociālajā
dienestā, ne pašvaldības izglītības iestādēs.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības
inspekcijas nolikums
(MK 29.11.2005. noteikumi nr.898)
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir labklājības
ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas
nodrošina normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un
kontroli bērnu tiesību aizsardzības jomā. (1.punkts)
Veicot pārbaudes izglītības iestādēs, Inspekcija ir konstatējusi, ka tajās
izglītības iestādēs, kurās nav sociālais pedagogs, bieži vien netiek
savlaicīgi identificētas un risinātas problēmas, kas saistītas ar
skolēnu
uzvedības
traucējumiem,
mācīšanās
grūtībām,
neattaisnotiem kavējumiem, skolēnu un pedagogu, pedagogu un
vecāku savstarpējiem konfliktiem u.tml.

Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likums (5)
Sniedzot sociālos pakalpojumus, institūcijas nodrošina
starpprofesionālu un starpinstitucionālu sadarbību. (4.panta
trešā daļa)

Kopīgais un atšķirīgais?
Dažādas jomas – izglītība un labklājība (sociālā aizsardzība)
Dažāds finansējums – valsts un pašvaldību
Kāda ir pieredze starpprofesionāļu sadarbībā?
Vai tās ir dažādas kvalifikācijas – “sociālais pedagogs” un
“sociālais darbinieks - sociālais pedagogs”?
Kas vēl ir atšķirīgs???
Kas ir kopīgs???

Paldies!

Kontaktinformācija:
ilze.skrodele-dubrovska@lm.gov.lv
t.67021662
www.lm.gov.lv

