
Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai 

LR IZM Augstākās izglītības 

departamentam 

 Augstākās izglītības kvalitātes

 novērtēšanas  centram 

PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI  

Augstākās izglītības iestādes nosaukums 
 

Latvijas Universitāte 

 

Augstākās izglītības iestādes 

juridiskā adrese un telefons 

 

Raiņa bulv. 19, 

Rīga, LV-1586, Latvija 

Tālr.: 7034301 

 

Augstākās izglītības iestādes 

reģistrācijas apliecības numurs 

 

 

Nr. 3341000218 

 

Studiju programmas nosaukums 
 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

bakalaura studiju programma „Sociālais 

darbs” 

 

Studiju programmas kods 
 

42762 

 

Studiju programmas īstenošanas 

ilgums un apjoms 

4 gadi jeb 8 semestri pilna laika 

klātienes studijās 

4,5 gadi jeb 9 semestri nepilna laika 

klātienes studijās 

5 gadi jeb 10 semestri nepilna laika studijās 

160 kredītpunkti 

Prasības, sākot studiju programmas 

apguvi 
 

Vispārēja vidējā izglītība 

 

Iegūstamais grāds 

 

Iegūstamā kvalifikācija 

 

Profesionālais bakalaura grāds sociālajā 

darbā  

Piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija 

„Sociālais darbinieks” (kods: 2446 01)  

 

Vieta, kurā īsteno studiju programmu LU Sociālo zinātņu fakultāte,  

Lomonosova iela 1a 

Rīga, LV 1019 

Personas vārds, uzvārds un amats, kuru 

augstākās izglītības iestāde ir pilnvarojusi 

kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus 

Evija Apine, LU SZF Socioloģijas nodaļas 

lektore, studiju programmas direktore 

 

LU Sociālo zinātņu fakultātes dekāns Paraksts   

prof. J.Rozenvalds 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības bakalaura studiju programmas 

„Sociālais darbs” direktore 

Paraksts  

E.Apine 

 



1 

 

 

Satura rādītājs 

Latvijas Universitātes Senāta lēmums par studiju programmas apstiprināšanu................ 3 

Latvijas Universitātes reģistrācijas apliecības kopija........................................................ 4 

Studiju programmas akreditācijas lapas kopija ................................................................ 5 

Līgums ar Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskolu „Attīstība” par studentu 

pārņemšanu......................................................................................................................... 

 

6 

Titullapa.............................................................................................................................. 8 

Studiju programmas anotācija............................................................................................ 9 

Studiju programmas vispārējais raksturojums................................................................... 10 

1. Studiju programmas īstenošanas mērķis, uzdevumi un plānotie rezultāti..................... 10 

2. Studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts interešu 

viedokļa......................................................................................................................... 

 

11 

2.1. Studiju programmas atbilstība darba tirgus pieprasījumam................................ 11 

2.2. Darba devēju un sociālā darba praktiķu aptaujas rezultāti................................... 12 

2.3. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam un profesionālās 

augstākās izglītības standartam............................................................................. 

 

13 

3. Studiju programmas salīdzinājums ar tāda paša līmeņa Latvijas un Eiropas 

Savienības valsts atzītu augstskolu studiju programmām............................................. 

 

19 

4. Studiju programmas organizācija un tās struktūras izmaiņas laika periodā kopš 

iepriekšējās akreditācijas .............................................................................................. 

 

24 

4.1. Studiju programmas plāna atbilstība Latvijas Universitātes mērķiem un 

uzdevumiem 

 

27 

4.2. Studiju programmas iekšējās kvalitātes uzraudzības modelis 28 

5. Studiju programmas finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums................... 28 

6. Imatrikulācijas nosacījumi ............................................................................................ 29 

7. Studiju programmas praktiskā realizācija ..................................................................... 29 

7.1. Studiju metodes un formas .................................................................................... 30 

7.2. Prakses plānojums un organizācija........................................................................ 31 

7.3. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība un tā ietekme uz studiju darbu, 

studējošo iesaistīšana pētnieciskajos projektos...................................................... 

 

31 

8. Vērtēšanas sistēma ........................................................................................................ 32 

9. Studējošie ...................................................................................................................... 33 

9.1. Studējošo skaits programmā .................................................................................. 33 

9.2. Studējošo un absolventu aptauju analīze................................................................ 33 

9.3. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā............................................... 35 

10. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls ......................................... 35 

10.1.Studiju programmas realizācijā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskie 

virzieni un to rezultāti, projektu vadība................................................................. 

 

36 

10.2. Akadēmiskā personāla atlase, atjaunošana, apmācība un attīstība..................... 36 

11.Nepieciešamā palīgpersonāla raksturojums, norādot to uzdevumus konkrētās 

programmas īstenošanā ................................................................................................. 

 

37 

12. Struktūrvienību (katedru, nodaļu, laboratoriju, institūtu u.c.) uzskaitījums, norādot 

to uzdevumus konkrētās programmas īstenošanā ......................................................... 

 

37 

13. Ārējie sakari................................................................................................................. 38 

14. Studiju programmas attīstības plāns ...........................................................................  39 

15. Studiju programmas SVID analīze .............................................................................. 41 

Studiju programmas izmaksu aprēķins............................................................................... 42 

Studiju plāns....................................................................................................................... 44 

Pielikumi: 56 



2 

 

1. pielikums. Studiju programmā iekļauto studiju kursu apraksti (izdrukas no 

LUIS)..................................................................................................................... 

 

57 

2. pielikums. Informācija par studiju programmas realizācijā iesaistītajiem 

mācībspēkiem. ....................................................................................................... 

 

206 

2.1. Mācībspēku saraksts ....................................................................................... 207 

2.2. Mācībspēku CV............................................................................................... 209 

3. pielikums. Studējošo, absolventu, darba devēju aptauju materiāli, anketu 

paraugi.................................................................................................................... 

 

263 

4. pielikums. Prakses līgumu reģistrācijas lapas un līgumu paraugu kopijas............ 275 

5. pielikums. Prakses nolikums – Prakses rokasgrāmata........................................... 284 

6. pielikums. Akadēmiskā personāla piedalīšanās starptautiskajos projektos, LZP 

un citu institūciju finansētajos projektos 6 gadu atskaites periodā........................ 

 

316 

7. pielikums. Akadēmiskā personāla galvenās zinātniskās publikācijas un 

sagatavotā mācību literatūra atskaites periodā....................................................... 

 

320 

8. pielikums. Studiju programmas materiāli tehniskais un metodiskais 

nodrošinājums:....................................................................................................... 

8.1. Bibliotēkas resursi; ......................................................................................... 

8.2. Auditorijas un datorklases; ............................................................................. 

8.3. Metodiskais nodrošinājums; ........................................................................... 

8.4. Citi resursi. ..................................................................................................... 

 

328 

329 

330 

331 

331 

9. pielikums. LU Sociālo zinātņu fakultātes Socioloģijas nodaļas Sociālā darba 

profesionālo studiju programmu referāta, esejas, kursa darba un diplomdarba 

izstrādes metodoloģiskie norādījumi..................................................................... 

 

 

332 

10. pielikums. Viena Latvijas un divas ES studiju programmas (studiju plāni), ar 

kurām veikta salīdzināšana.................................................................................... 

 

365 

11. pielikums. Divas atsauksmes no savās valstīs atzītām Latvijas vai ārvalstu 

augstskolām, kuras realizē līdzīgas studiju programmas....................................... 

 

371 

12. pielikums. Divas atsauksmes no profesionālajām organizācijām.......................... 374 

13. pielikums. Sociālā darbinieka profesijas standarts................................................. 378 

14. pielikums. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām.................... 397 

15. pielikums. Par augstākās izglītības programmas apgūšanu izsniedzamā diploma 

un tā pielikuma paraugs (aizpildīts) ...................................................................... 

 

401 

16. pielikums. Izmaiņas studiju programmas obligātajā daļā kopš pēdējās 

akreditācijas........................................................................................................... 

 

407 

17.  pielikums. Valsts eksāmena norise un vērtēšanas kritēriji.................................... 409 

18. pielikums. Studiju programmas salīdzinājums ar LU Paula Stradiņa medicīnas 

koledžas studiju programmām „Sociālā aprūpe” un „Sociālā rehabilitācija”........ 

 

412 

 



3 

 

Latvijas Universitātes Senāta lēmums par studiju programmas 

apstiprināšanu 

(nav pieejams elektroniskā formātā)



4 

 

 

Latvijas Universitātes reģistrācijas apliecības kopija 

(nav pieejama elektroniskā formātā) 

 



5 

 

 

 

Studiju programmas akreditācijas lapas kopija 

(nav pieejama elektroniskā formātā) 







8 

 

 
 

 

LATVIJAS UNIVERSITĀTE 

 

 

OTRĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS BAKALAURA 

STUDIJU PROGRAMMA 

„SOCIĀLAIS DARBS” (kods 42762*)  

SOCIĀLĀ DARBINIEKA (kods 2446 01**) KVALIFIKĀCIJAS UN PROFESIONĀLĀ 

BAKALAURA GRĀDA SOCIĀLAJĀ DARBĀ IEGŪŠANAI 

 

 

Program of professional studies in Social Work for receiving the qualification of 

Social Worker and professional bachelor degree in social work 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Programmas direktore: 

 
 Evija Apine, 

  lektore, Mag. soc. d. 

   

   

APSTIPRINĀTA  APSTIPRINĀTA 

LU Sociālā darba studiju programmu                   Sociālo zinātņu fakultātes 

padomes sēdē 19.05.2010.  Domes sēdē 27.05.2010. 

protokola Nr.8  protokola Nr.49 

padomes priekšsēdētājs  Domes priekšsēdētāja 

___________________ (prof. B.Zepa)  _________________ (prof. A.Zobena) 

(paraksts)  (paraksts) 

   

   

APSTIPRINĀTA  APSTIPRINĀTA 

LU Kvalitātes novērtēšanas komisijas  LU Senāta sēdē 

sēdē. 03.06.2010.  ___.___.2010. 

lēmums Nr.30  lēmums Nr.____ 

Priekšsēdētājs  Senāta priekšsēdētājs 

_____________________ (prof. J.Krūmiņš)  ___________________(prof. M.Kļaviņš) 

(paraksts)  (paraksts) 

                 

    

  
*jāuzrāda studiju programmas kods atbilstoši LR Izglītības klasifikatoram (11.05.2004 IZM rīkojumam Nr.287  ) 

** jāuzrāda profesionālās kvalifikācijas kods atbilstoši LR Profesiju klasifikatoram 



9 

 

Studiju programmas anotācija  

 

Nepieciešamību pēc izglītotiem sociālajiem darbiniekiem Latvijā nosaka 31.10.2002. LR 

„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”, kas dod tiesības pildīt sociālā 

darbinieka profesionālos pienākumus tikai personām ar augstāko izglītību sociālajā darbā, un 

pastāvīgi augošais sociālo pakalpojumu piedāvājums iedzīvotājiem (Labklājības ministrijas 

Sociālo pakalpojumu reģistrā 2009.gadā reģistrējušies 75 jauni pakalpojumu sniedzēji). 

Nozares darba devēju aptauja apliecina, ka darba tirgū pieprasījums pēc profesionāliem 

sociālajiem darbiniekiem saglabājas arī ekonomiskās krīzes apstākļos, kā arī izglītoti sociālie 

darbinieki ir nepieciešami Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu izstrādei un 

īstenošanai pašvaldībās un nevalstiskajā sektorā. Izglītoti sociālie darbinieki ir nozīmīgi 

Latvijas stratēģisko mērķu sasniegšanai labklājības un sabiedrības demokratizācijas jomās. 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Sociālais 

darbs” (turpmāk - Sociālā darba profesionālā bakalaura studiju programma) Latvijas 

Universitātē tiek īstenota kopš 1991.gada, un nodrošina Latvijas sociālās drošības sistēmai 

nepieciešamo kvalificēto sociālo darbinieku sagatavošanu. LU Sociālā darba profesionālā 

bakalaura studiju programma ir viena no pirmajām sociālā darba studiju programmām Latvijā, 

un vienīgā, kura līdztekus profesionālās kvalifikācijas ieguvei līdz šim nepiedāvāja bakalaura 

grāda iegūšanu sociālajā darbā.  

Studiju programmas saturu atbilstoši sociālā darba izglītības praksei Eiropā un sociālā 

darbinieka profesijas standartā noteiktajām kompetencēm veido 5 tematiskie bloki: (1) 

Sociālais darbs un profesionālā attīstība; (2) Psiholoģija; (3) Politika, valsts pārvalde un 

likumdošana; (4) Pētniecība un plānošana; (5) Starpdisciplinārie studiju kursi. Studiju 

programmas plānā tematiskajiem blokiem atbilstošie studiju kursi ir iekļauti studiju 

programmas vispārizglītojošo, nozares teorētisko pamatkursu un nozares specializācijas kursu 

sadaļās atbilstoši otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standarta prasībām. 

Noslēguma pārbaudījums ietver zināšanu pārbaudi atbilstoši tematiskajiem blokiem. 

Sociālā darba profesionālās bakalaura studiju programmas mērķis ir nodrošināt otrā 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības, profesionālā bakalaura grāda sociālajā darbā un 

piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas „Sociālais darbinieks” iegūšanu, sniegt 

nepieciešamo zināšanu, prasmju un vērtību bāzi kvalificētai profesionālajai darbībai sociālā 

darba jomā mikro, mezo un makro līmeņos un tālākai izglītībai. 

Studiju programmas mērķauditorija ir personas ar vidējo izglītību un personas ar 1. 

līmeņa profesionālo augstāko izglītību un sociālā darba speciālista profesionālo kvalifikāciju 

sociālajā aprūpē, sociālajā rehabilitācijā vai sociālās palīdzības organizēšanā. Reflektanti ar 

pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību tiek uzņemti studiju turpināšanai 3. studiju gadā, 

atbilstoši iepriekš apgūtās studiju programmas salīdzinājumam ar LU Otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Sociālais darbs” saturu.  

Studiju programmas apjoms ir 160 kredītpunkti. Pilna laika klātienes formā tā tiek 

īstenota 4 studiju gados (8 semestros), nepilna laika klātienes formā 4,5 gados (9 semestros), 

bet nepilna laika neklātienes formā 5 studiju gados (10 semestros). Studijas nepilna laika 

klātienes un nepilna laika neklātienes formā  ir iespējams apvienot ar darbu, tādējādi dodot 

iespēju turpināt izglītošanos personām ar pirmā līmeņa augstāko izglītību sociālā darba jomā, 

kā arī nodarbinātām personām ar vidējo izglītību. 

Beidzot studijas, tiek iegūts diploms par otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, 

profesionālā bakalaura grādu sociālajā darbā un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju 

“Sociālais darbinieks”.  



10 

 

Studiju programmas vispārējais raksturojums 

 

1. Studiju programmas īstenošanas mērķis, uzdevumi un plānotie rezultāti 

Sociālā darba profesionālās bakalaura studiju programmas mērķis ir nodrošināt otrā 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības, profesionālā bakalaura grāda un piektā līmeņa 

profesionālās kvalifikācijas iegūšanu sociālajā darbā, sniegt nepieciešamo zināšanu, prasmju 

un vērtību bāzi kvalificētai profesionālajai darbībai sociālā darba jomā mikro, mezo un makro 

līmeņos un tālākai izglītībai.  

Studiju programmas uzdevumi ir: 
1. nodrošināt iespēju apgūt profesiju atbilstoši LR profesiju klasifikatoram un 

apstiprinātajam sociālā darbinieka profesijas standartam, sagatavot augsti kvalificētus un 

konkurēt spējīgus sociālos darbiniekus LR sociālās sfēras vajadzībām; 

2. attīstīt sociālajā darbā nepieciešamo teorētisko zināšanu, prasmju un vērtību bāzi darbam 

indivīda, ģimenes, grupas, kopienas un sabiedrības līmenī; 

3. veidot izpratni par sociālā darba teorijas un prakses ciešo saistību, nodrošinot apgūto 

zināšanu pielietošanu praktiskajā darbībā;  

4. attīstīt studentos prasmes un iemaņas strādāt saskaņā ar sociālo darbinieku profesionālās 

ētikas kodeksu; 

5. veicināt studentos interesi par tālākizglītības un profesionālās kvalifikācijas celšanu. 

Studiju programmas plānotie rezultāti: 

1. Zināšanas 

1.1. Zina sociālā darba vēsturisko attīstību, attīstības tendences mūsdienās, izprot sociālā 

darba multidisciplināro raksturu; 

1.2. Izprot un spēj analizēt sociālā darba teorētisko bāzi, pieeju daudzveidību; 

1.3. Prot izskaidrot sociālā darba intervences līmeņu (mikro, mezo un makro) atšķirības 

un specifiku; 

1.4. Spēj izvēlēties metodes un tehnikas sociālajam darbam ar indivīdu, ģimeni, grupām, 

kopienu un sabiedrību kopumā; 

1.5. Izprot un prot identificēt sociālās problēmas, raksturot sociālā darba mērķa grupu 

problēmas; 

1.6. Zina sociālās politikas procesu, sociālās drošības sistēmu un sociālo tiesību 

īstenošanas iespējas; 

1.7. Zina projektu izstrādes un īstenošanas posmus, finansējuma iegūšanas iespējas; 

1.8. Spēj stratēģiski un analītiski formulēt un risināt sociālā darba nozares problēmas; 

1.9. Spēj izstrādāt teorētiska un empīriska pētījuma dizainu.  

2. Prasmes 
2.1. Spēj izvēlēties konkrētajai situācijai atbilstošāko sociālā darba teoriju un pielietot to 

sociālā darba procesā; 

2.2. Spēj pielietot metodes un tehnikas sociālajā darbā atbilstoši iejaukšanās līmenim un 

sociālā darba procesa posmam; 

2.3. Pārvalda komunikācijas un intervēšanas prasmes; 

2.4. Prot iegūt, atlasīt un apstrādāt profesionālo pienākumu veikšanai nepieciešamo 

informāciju; 

2.5. Spēj analizēt sociālās problēmas sociālo procesu kontekstā, plānot un īstenot 

atbilstošu intervenci; 

2.6. Prot strādāt komandā un vadīt komandas darbu; 

2.7. Spēj izstrādāt projekta pieteikumu; 

2.8. Prot veikt teorētisku un empīrisku pētījumu, prezentēt pētījumu rezultātus.  
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3. Attieksmes un kompetences 
3.1. Izprot profesionālo ētiku un prot risināt ētiskās dilemmas; 

3.2. Darbībā īsteno profesionālās vērtības un ētikas principus; 

3.3. Sadarbību balsta uz savstarpējas cieņas ievērošanu un viedokļu dažādības toleranci; 

3.4. Profesionālajā darbībā ir radoši un inovatīvi; 

3.5. Izprot sociālā darbinieka profesionālās pilnveides nozīmi kvalitatīvu pakalpojumu 

nodrošināšanā; 

3.6. Ir motivēti tālākizglītībai un sistemātiskai profesionālās kvalifikācijas pilnveidei. 

 

2. Studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts interešu 

viedokļa 

2.1. Studiju programmas atbilstība darba tirgus pieprasījumam 

Studiju programmas saturs atbilst darba tirgus pieprasījumam, nodrošinot pamata 

kompetenču apguvi sociālā darba profesijā. Lauku pašvaldībās strādājošo sociālo darbinieku 

pienākumu loks ir plašs un pakalpojumi tiek sniegti dažādām sociālā darba mērķa grupām – 

ģimenēm ar bērniem, personām ar invaliditāti, personām ar vielu atkarību problēmām, veciem 

cilvēkiem, bezdarbniekiem u.c. Studiju programma nodrošina zināšanu un prasmju apguvi 

sociālā darba ar klientu veikšanai mikro (individuālais darbs), mezo (darbs ar klientiem 

grupās un starpinstitūciju speciālistu komandas veidošana), un makro līmenī (darbs ar 

kopienu, sociālo pakalpojumu plānošana, sociālā politika). Lielajās pilsētās sociālajos 

dienestos sociālajiem darbiniekiem ir specializācijas iespējas darbam tikai ar vienu no sociālā 

darba mērķa grupām. Studiju programma sniedz pamata zināšanas par sociālā darba specifiku 

ar atšķirīgām mērķa grupām, bet padziļinātas zināšanas studenti var iegūt, studējot maģistra 

līmenī, vai tālākizglītības kursos un semināros. Šī pieeja atbilst sociālā darba izglītības 

starptautiskajai praksei, kur pamatstudiju līmenī apgūst kompetenci vispārējai sociālā darba 

praksei (angļu val. – generalist practice). 

Latvijas Republikas 31.10.2002. „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 

41.pants nosaka, ka tiesības pildīt sociālā darbinieka profesionālos pienākumus ir personām ar 

augstāko akadēmisko vai profesionālo izglītību sociālajā darbā. No pašvaldību sociālajos 

dienestos strādājošo skaita (1820 darbinieki) 2009.gadā 47% (855) bija otrā līmeņa augstākā 

izglītība sociālajā darbā, 19% (351) paralēli darbam studēja sociālā darba otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības studiju programmās, 24% no strādājošo kopskaita bija 

iegūta vai turpināja iegūt pirmā līmeņa augstāko izglītību sociālajā jomā, bet 9% (168) 

strādājošo nebija atbilstošas profesionālās kvalifikācijas un viņi arī nebija uzsākuši studijas. 

Salīdzinoši 2007.gadā pašvaldībās sociālā darba jomā strādāja 1656 darbinieki, kas ir 91% no 

2009.gadā strādājošo kopskaita. Tātad pašvaldībās tiek veidotas jaunas darba vietas sociālā 

darba speciālistiem. Likums nosaka arī nepieciešamo sociālo darbinieku skaitu pašvaldībās, 

kas ir 1 sociālā darba speciālists uz 1000 iedzīvotājiem. 2009.gadā šī likuma prasība ir 

realizēta tikai 81% apjomā, jo pašvaldībās trūkst 435 sociālā darba speciālistu. Jāatzīmē, ka 

lai arī pašvaldības ir nozīmīgākais darba devējs sociālā darba speciālistiem, šie speciālisti 

strādā arī valsts un nevalstisko organizāciju sociālo pakalpojumu un tiesību aizsardzības 

institūcijās. Dati apliecina sociālo darbinieku izglītošanas nepieciešamību, lai pašvaldības 

spētu nodrošināt vienu no 19.05.1994. likumā „Par pašvaldībām” noteiktajām tās 

pastāvīgajām funkcijām – sociālās palīdzības un aprūpes nodrošināšanu dažādām iedzīvotāju 

grupām, kā arī Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktos pienākumus.  

2009.gada janvārī tika veikta studiju programmas absolventu aptauja, lai noskaidrotu, cik 

no absolventiem uzsāk darbu iegūtajā profesijā. Aptaujā piedalījās 2005.-2008. gada 

absolventi (n=59) un sniedza atbildes uz 2 jautājumiem, norādot arī darba vietas nosaukumu: 

(1) vai pēc studiju beigšanas ir strādājuši sociālā darba jomā; un (2) vai patlaban strādā sociālā 

darba jomā. 2/3 aptaujāto absolventu (38) bija strādājuši sociālā darba jomā pēc studiju 
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beigšanas, bet uz aptaujas norises  brīdi sociālā darba jomā strādāja puse aptaujāto (30). No 

tiem, kuri atbildēja, ka pēc studiju pabeigšanas nav strādājuši sociālā darba jomā, 2 vēlāk 

darbu bija atraduši un aptaujas norises laikā joprojām strādāja. Vairāk bija to absolventu, kuri 

bija sākuši strādāt sociālo darbu, bet uz aptaujas norises brīdi no darba sociālajā jomā bija 

aizgājuši (10). Tas atbilst Rīgas sociālajos dienestos novērotajam, ka ir liela darbinieku 

mainība zemā atalgojuma un augstās darba slodzes, tai skaitā psiho-emocionālās spriedzes 

dēļ. Var secināt, ka darbu profesijā uzsāktu lielāks skaits absolventu, ja darba piedāvājums 

sociālajās institūcijās kļūtu pievilcīgāks atalgojuma un darba apstākļu ziņā. 

 

2.2. Darba devēju un sociālā darba praktiķu aptaujas rezultāti 

Darba devēju un sociālā darba praktiķu aptauja tika veikta 2010.gada februārī (skat. 

materiālu 3.pielikumā). Sadarbībā ar Sociālo darbinieku biedrību, kurā ir apvienojušies 

sociālā darba praktiķi, tai skaitā darba devēji, tika organizēta fokusgrupas diskusija. 

Diskusijas mērķis bija noskaidrot sociālā darba jomas pārstāvju viedokļus par vakancēm 

darba tirgū, vēlamajām sociālā darbinieka amata pretendenta zināšanām un prasmēm, kā arī 

sociālā darba studiju programmas satura pozitīviem un negatīviem aspektiem.  

Diskusijas dalībnieki pauda vienotu viedokli par to, ka jaunu sociālo darbinieku 

izglītošana ir nozīmīga un ir jāturpina. Joprojām trūkst sociālo darbinieku, ir vakances 

sociālajos dienestos, darbā tiek pieņemti arī sociālā darba profesionālās augstākās izglītības 

pēdējo kursu studenti. Izskanēja viedoklis, ka dažkārt jauno sociālo darbinieku sagatavotība ir 

pat augstāka, nekā nepieciešams konkrētā amata pienākumu veikšanai. No sociālā darba 

praktiķu viedokļa, jo sarežģītāka valstī situācija, jo sociālais darbs ir nepieciešamāks, jo 

neviena cita profesija nerisina sociālās problēmas. Sociālais darbs ir valsts paredzēto 

pakalpojumu daļa līdzīgi kā policijas, mediķu, skolotāju un juristu pakalpojumi.  

Tika pausts viedoklis, ka sociālā darba izglītība ir pārāk vispusīga un jaunajiem 

praktiķiem trūkst specifisku, padziļinātu zināšanu. Šeit jāpaskaidro, ka sociālā darba izglītība 

Latvijā tiek veidota pēc starptautiski atzīta principa: (1) pamatstudiju līmenis (3–4 gadi) 

sociālajā darbā vispārīgu un pamata kompetenču apguvei darbam ar indivīdu, ģimeni, grupu 

un kopienu un  (2) maģistra studiju līmenis (1–2 gadi) specializētu un padziļinātu kompetenču 

apguve darbam kādā no sociālā darba jomām. Tātad ir jādomā par kvalitatīvu un specializētu 

maģistra līmeņa studiju programmu piedāvājuma paplašināšanu.  

Diskusijas dalībnieki nosauca, kādas zināšanas un prasmes uzskata par būtiskām un 

nepieciešamām sociālā darba praktiķim: jābūt sociālā darba vērtībām atbilstošai attieksmei 

pret cilvēkiem, jāprot komunicēt (nodibināt kontaktu, uzdot jautājumus, klausīties, intervēt), 

jāzina krievu valoda, jāprot orientēties problēmsituācijā, jāzina, kur meklēt nepieciešamo 

informāciju, jāprot saskatīt kopsakarības, analizēt un interpretēt tiesību aktus, nepieciešama 

kritiskā spriestspēja, radošums, spēja uzdrīkstēties, atvērtība, paškritika un pašrefleksijas 

spēja. Atbilstoši šīm nosauktajām kompetencēm studiju programmā ir atsevišķi studiju kursi, 

kuros tiek apgūtas attiecīgās zināšanas un prasmes (piemēram, Sociālā darba ētika un vērtības, 

Saskarsme sociālajā darbā, Sociālā likumdošana, Tiesību pamati, Supervīzija sociālajā darbā I 

un II, Sociālā darba metodes un process), kā arī studiju kursi, kuru ietvaros tiek vērsta 

uzmanība arī uz attiecīgo zināšanu, prasmju un attieksmju veidošanu. Studiju kursos iekļautās 

interaktīvās metodes un treniņi dod iespēju attīstīt prasmes, spriestspēju, attīsta spēju 

atvērties, būt atklātam, pārdomāt savu rīcību, tās atstāto iespaidu uz citiem, risināt 

problēmsituācijas. Tāpat dienasgrāmatu un pašrefleksijas vēstuļu rakstīšana prakses un 

atsevišķu studiju kursu ietvaros attīsta novērošanas, analītiskās un sevis apzināšanās spējas. 

Vērā ņemams ir ieteikums vienu studiju praksi studentam iziet pašvaldību sociālajā 

dienestā, bet otru institūcijā, kas sniedz specializētus sociālos pakalpojumus. Lai arī šāds 

nosacījums nav izvirzīts studentiem, prakses vietas meklējot, tomēr prakses semināros 

Prakses II iziešanas laikā, kad studenti dalās ar iegūtajām zināšanām un pieredzi, vairums paši 
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izvēlas nākamo Praksi III iziet otra tipa institūcijā, lai gūtu daudzveidīgāku izpratni par 

sociālo darbu un pakalpojumiem.  

Diskusijā tika izteikti priekšlikumi, studiju programmā ietvert tematus par sociālā 

darbinieka identitāti, deviances problemātiku un sociālā darbinieka sadarbību ar medijiem. 

Sociālā darbinieka profesionālās identitātes jautājumi nebūtu iekļaujami atsevišķā studiju 

kursā, jo tā veidojas studiju gaitā, gan apgūstot profesiju teorētiski, gan iepazīstoties ar tās 

praktisko pielietojumu. Vairākos studiju kursos ir temati par sociālā darba vērtībām, ētiku, 

sociālā darba mērķiem, darbinieka uzdevumiem, profesionālo kompetenci u.c. jautājumiem, 

kuri palīdz formēties jaunā speciālista profesionālajai identitātei. Studentu vērtējumā 

nozīmīgs ir studiju kurss Supervīzija sociālajā darbā II, kura ietvaros notiek savas 

profesionālās lomas apzināšanās un darbības analīze konkrētā prakses situācijā, savu stipro un 

vājo pušu apzināšanās.  

Studiju kursa nepieciešamība, kas būtu veltīts sociālajam darbam probācijas jomā, ir 

apzināta, tomēr attiecīga kursa izstrāde ir viens no nākamajiem uzdevumiem studiju 

programmas pilnveidē. Tam ir nepieciešama speciālista piesaistīšana no probācijas jomas 

stundu pasniedzēja statusā, kas ierobežota finansējuma apstākļos LU netiek veicināts. 

Nākotnes uzdevums ir arī studiju kursa par sociālā darbinieka sadarbību ar medijiem izstrāde. 

Pozitīvi vērtējams, ka šis temats ir ieinteresējis studentus un 2009./2010. gadā tika aizstāvēts 

kursa darbs I par šo tematiku un tiek izstrādāts diplomdarbs.  

 

2.3. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam un profesionālās augstākās 

izglītības standartam 

Studiju programma ir izstrādāta, balstoties uz LR Profesiju klasifikatorā norādītiem sociālā 

darbinieka profesionālās darbības pamata uzdevumiem un profesijas standartā noteiktajiem 

pienākumiem, zināšanām un prasmēm. Studiju kursu salīdzinājumu ar profesijas standartā 

noteikto skatīt 1.tabulā.  

1.tabula. Studiju programmas atbilstība sociālā darbinieka profesijas standartam 

Zināšanas 

Zināšanu 

līmenis 

Apguvei paredzētais studiju 

kurss (studiju programmas daļa) 

 

P
ri

ek
šs

ta
ts

 

Iz
p

ra
tn

e 

P
ie

li
et

o
ša

n
a
 

 Sociālā darbinieka profesijas raksturojums – 

būtība, process un nozīme sabiedrības 

attīstībā; 

  x Ievads sociālajā darbā, Sociālā 

darba ētika un vērtības, Sociālā 

darba metodes un process 

Sociālā darba teorijas, metodes, funkcijas un 

lomas; problēmu risināšana; Lēmumu 

pieņemšana 

  x Ievads sociālajā darbā, Sociālā 

darba ētika un vērtības, Sociālā 

darba metodes un process, Sociālā 

darba teorijas 
Kopienas sociālajā darbā pielietojamās 

metodes, funkcijas, teorijas un lomas; 

  x Ievads sociālajā darbā, Sociālais 

darbs kopienā, Sociālā darba 

projektu vadīšana, Sociālais darbs 

makrolīmenī 
Sociālā darba profesionālā ētika, principi, 

standarti, vērtības, morāles normas; 

  x Ievads sociālajā darbā, Sociālā 

darba ētika un vērtības, 

Cilvēktiesības 
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Konkrētu sociālā darba darbības virzienu 

(prakses jomu) mērķi, uzdevumi, teorētiskā 

bāze un prakse; 

  x Ievads sociālajā darbā, Sociālā 

darba metodes un process, Sociālā 

darba teorijas, Sociālais darbs ar 

dažādām klientu grupām 
Sociālais darbs ar grupu; Grupu mijiedarbība 

un terapeitiskās iejaukšanās teorijas;  

  x Ievads sociālajā darbā, Sociālais 

darbs ar grupu, Saskarsme sociālajā 

darbā, Sociālā pedagoģija 
Supervīzija; Stresa menedžments;   x Ievads sociālajā darbā, Supervīzija 

sociālajā darbā I, Supervīzija 

sociālajā darbā II 
Sociālās problēmas  x  Ievads sociālajā darbā, Ievads 

socioloģijā, Pētījumi sociālajā 

darbā, Sociālais darbs ar dažādām 

klientu grupām 

Loģika;   x Filozofijas pamati, Ievads studijās, 

pētniecībā un akadēmiskajā rakstībā 
Projektu vadība;   x Sociālā darba projektu vadīšana, 

Sociālais darbs kopienā 
Datorzinības, datortehnoloģija;   x Elektroniski resursi un meklēšana 

Socioloģija, sociālo pētījumu metodes; 

Sociālā statistika; 

  x Ievads socioloģijā, Ievads 

socioloģisko pētījumu metodēs un 

organizācijā, Kvalitatīvās pētījumu 

metodes sociālajās zinātnēs, 

Kvantitatīvās socioloģisko pētījumu 

metodes 
Starpprofesionāļu komandas izveides 

specifika, funkcionēšana, nodrošināšana un 

komandas darba dinamika; 

  x Ievads sociālajā darbā, Ievads 

komunikācijas zinātnē, Saskarsme 

sociālajā darbā 

Psihiatrija, psihoterapija, vispārīgā, attīstības, 

personības un sociālā psiholoģija; 

 x  Ievads psiholoģijā, Attīstības 

psiholoģija, Psihiatrijas pamati, 

Sociālā psiholoģija 

Sabiedrisko attiecību stratēģijas veidošana, 

darba ar masu medijiem specifika; 

x   Ievads komunikācijas zinātnē 
 

Komunikācijas process; Specifiska 

komunikācija atkarībā no cilvēka attīstības 

traucējumiem; Intervēšanas principi; 

Konfliktu risināšanas metodes; Funkcionālas 

un disfunkcionālas savstarpējās attiecības 

  x Ievads sociālajā darbā, Ievads 

komunikācijas zinātnē, Ievads 

psiholoģijā, Sociālā darba metodes 

un process, Saskarsme sociālajā 

darbā 

Svešvalodas;   x Profesionālā svešvaloda: angļu 

valoda sociālajiem darbiniekiem I / 

Profesionālā svešvaloda: vācu 

valoda sociālajiem darbiniekiem I 

Profesionālā svešvaloda: angļu 

valoda sociālajiem darbiniekiem II / 

Profesionālā svešvaloda: vācu 

valoda sociālajiem darbiniekiem II 
Cilvēka attīstība, socializācijas un 

individualizācijas būtība 

 x  Ievads psiholoģijā, Ievads 

socioloģijā, Attīstības psiholoģija, 

Sociālā pedagoģija 

Sociālās deviances sabiedriskie faktori; x   Ievads socioloģijā, Sociālā 

psiholoģija 
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Personas – vides mijiedarbība; Sociālo un 

vides faktoru ietekme uz klientiem; 

Sabiedrības mazaizsargāto slāņu dzīves 

apstākļi 

 x  Ievads sociālajā darbā, Ievads 

socioloģijā, Sociālā darba metodes 

un process, Sociālā darba teorijas, 

Sociālā psiholoģija 

Brīvprātīgo kustība un darba organizēšana;   x Brīvprātīgo darba vadīšana 

Metodes kā iegūt pilnvērtīgu sociālo 

informāciju un datus, to atlase un apstrāde; 

 x  Ievads sociālajā darbā, Ievads 

socioloģijā, Ievads socioloģisko 

pētījumu metodēs un organizācijā, 

Sociālā darba metodes un process,  

Elektroniski resursi un meklēšana 
Reliģijas Latvijā, Eiropā, pasaulē, to ietekme 

uz cilvēka dzīvi; 

 x  Filozofijas pamati, Reliģiju 

problemātika sociālajā darbā, 

Sociālais darbs multikulturālā 

sabiedrībā 
Sociālā ārstēšana (t.sk. tiešās un netiešās 

iejaukšanās stratēģijas, sociālās diagnozes 

noteikšana, palīdzība sociālās krīzes 

situācijās, sociālās ārstēšanas fāzes u.c.); 

  x Sociālā darba metodes un process, 

Krīzes psiholoģija, Psihosociālais 

darbs 

Ģimenes attīstības fāzes, struktūra, funkcijas 

un lomas socializācijas procesā; Ģimenes 

terapija 

 x  Ģimenes socioloģija, Ģimene kā 

sistēma, Sociālais darbs ar indivīdu 

un ģimeni I, Sociālais darbs ar 

indivīdu un ģimeni II  
Riska faktori (piem., bezdarbs, šķiršanās, 

materiālais un sociālais stāvoklis u.c.), kas 

ietekmē bērnus un viņu ģimenes un visu 

sabiedrību kopumā; 

 x  Ievads sociālajā darbā, Sociālā 

politika, Sociālā likumdošana, 

Latvijas sociālās drošības sistēma 

Veselības aprūpes sistēma Latvijā; x   Sociālās medicīnas pamati, 

Psihiatrijas pamati, Sociālā politika, 

Latvijas sociālās drošības sistēma 
Sociālo pakalpojumu veidi, to 

nodrošināšanas process un sociālo 

pakalpojumu sniedzēji; 

 x  Ievads sociālajā darbā, Sociālā 

aizsardzība, Latvijas sociālās 

drošības sistēma 

Sociālo institūciju darbības likumiskais 

pamats, juridiskais nodrošinājums; 

 x  Ievads sociālajā darbā, Ievads 

tiesību zinātnē, Sociālā politika, 

Sociālā aizsardzība, Latvijas 

sociālās drošības sistēma 

Sociālo institūciju un sociālo pakalpojumu 

kvalitātes un atbilstības nodrošināšana un 

novērtēšana;  

 x  Pētījumi sociālajā darbā, 

Socioloģiskā politikas analīze, 

Sociālo programmu īstenošana un 

novērtēšana, Sociālo pakalpojumu 

kvalitātes vadība 
Personu ar invaliditāti vajadzības, sociālās 

funkcionēšanas problēmas, cēloņi, sekas, 

risinājumi; 

 x  Psihiatrijas pamati, Latvijas 

sociālās drošības sistēma, Sociālais 

darbs ar dažādām klientu grupām, 

Sociālā pedagoģija 
Gerontoloģijas vispārējās problēmas; sociālā 

gerontoloģija, vecu cilvēku aprūpe Latvijā; 

 x  Attīstības psiholoģija, Sociālā 

gerontoloģija, Latvijas sociālās 

drošības sistēma, Sociālais darbs ar 

dažādām klientu grupām, Sociālais 

darbs paliatīvajā aprūpē 
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Atkarības un līdzatkarības problemātika, 

sociālā darba specifika  

 x  Sociālais darbs ar vielu atkarīgām 

personām, Sociālais darbs ar 

dažādām klientu grupām 

Soda izpildes likumdošana, kā arī LR likumi 

un normatīvie akti, kas attiecas uz 

tiesībsargājošo orgānu darbību; 

x   Ievads tiesību zinātnē, Sociālais 

darbs ar dažādām klientu grupām 
 

Socālais darbs ar deviantām personām; Ar 

brīvības atņemšanu sodīto personu sociālās 

dzīves normalizācijas process; 

x   Latvijas sociālās drošības sistēma, 

Sociālais darbs ar dažādām klientu 

grupām, Sociālā pedagoģija 
Dažādas iedzīvotāju grupas t.sk. minoritāšu 

kultūra, diskriminācijas un integrācijas 

problēmas;  

 x  Ievads socioloģijā, Sociālais darbs 

multikulturālā sabiedrībā, Sociālā 

politika, Latvijas sociālās drošības 

sistēma, Sociālais darbs ar dažādām 

klientu grupām, Sociālā psiholoģija 
Ielu sociālais darbs; Potenciālās klientu 

grupas uz ielas – bezpajumtnieki, narkomāni, 

prostitūtas, ielu bērni, noziedzīgie grupējumi 

u.tml.;  

 x  Latvijas sociālās drošības sistēma, 

Sociālais darbs ar dažādām klientu 

grupām, Sociālais darbs ar vielu 

atkarīgām personām, Sociālā 

pedagoģija 
Darba aizsardzība un sociālā darbinieka 

pašaizsardzības mehānismi – gan fiziskie, 

gan psiholoģiskie;  

 x  Ievads sociālajā darbā, Supervīzija 

sociālajā darbā I 
 

HIV/AIDS problemātika, ārstēšanas iespējas, 

profilakse  

x   Sociālās medicīnas pamati, Latvijas 

sociālās drošības sistēma, Sociālais 

darbs ar dažādām klientu grupām, 

Sociālais darbs ar vielu atkarīgām 

personām 
Seksuālās un seksuālo aktivitāšu riska 

problēmas (t.sk. prostitūcija, 

homoseksuālisms u.c.); 

x   Sociālais darbs ar dažādām klientu 

grupām, Sociālās medicīnas pamati 

Suicīds, nāve, tās stadijas;  x  Krīzes psiholoģija, Psihiatrijas 

pamati, Sociālais darbs paliatīvajā 

aprūpē 

Vardarbības problemātika, sociālā darbinieka 

iejaukšanās, preventīvais darbs 

  x Vardarbības fenomens sociālajā 

darbā, Latvijas sociālās drošības 

sistēma, Sociālais darbs ar dažādām 

klientu grupām 

Vadības teorija; Personālvadības politika;  x   Organizāciju teorija, 

Uzņēmējdarbības pamati 
Latvijas Eirointegrācijas process, saistošie 

normatīvie dokumenti, Eiropas Padomes 

sociālā un ekonomiskā politika; un ES 

finansu instrumenti; 

x   Sociālā politika, Sociālā 

aizsardzība, Sociālā darba projektu 

vadīšana 

Globalizācijas dimensijas, ietekme uz sociālo 

politiku, sociālās pārmaiņas Eiropā un 

pasaulē; 

x   Ievads sociālajā darbā, Sociālā 

politika, Mūsdienu demokrātijas 

pamatproblēmas 

Cilvēktiesības    x Cilvēktiesības 
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Diskriminācijas, sociālās izolācijas, 

apspiešanas pazīmes, process, cēloņi, sekas 

un iespējamie risinājumi sabiedrībā; 

 x  Sociālā politika, Latvijas sociālās 

drošības sistēma, Mūsdienu 

demokrātijas pamatproblēmas, 

Sociālais darbs multikulturālā 

sabiedrībā 
Sociālās labklājības teorijas; Sociālā politika 

un sociālās drošības sistēma, sociālo 

pakalpojumu pieejamība 

 x  Sociālā politika, Sociālā 

aizsardzība, Latvijas sociālās 

drošības sistēma, Socioloģiskā 

politikas analīze, Sociālais darbs 

makrolīmenī 
Valsts politikas veidošanas un īstenošanas 

process, valsts politiskā struktūra; Valsts 

vietējās pārvaldes sistēma 

x   Ievads tiesību zinātnē, Sociālā 

aizsardzība, Socioloģiskā politikas 

analīze, Mūsdienu demokrātijas 

pamatproblēmas, Sociālais darbs 

makrolīmenī 
Ekonomika; Sociālekonomiskās parādības un 

procesi valstī 

x   Ekonomikas teorijas pamati, 

Sociālā politika 

Tiesību zinātne, tiesu sistēma valstī; 

Likumdošana; Likumprojektu akceptēšanas 

gaita; 

 x  Ievads tiesību zinātnē, Sociālā 

aizsardzība, Mūsdienu demokrātijas 

pamatproblēmas, Sociālais darbs 

makrolīmenī 

 

Papildus studiju kursiem, studenti izstrādā kursa darbus un diplomdarbu, kuros pievēršas 

kādas konkrētas sociālās problēmas, sociālā darba mērķa grupas, sociālā darba teorētisko 

nostādņu un praktisko intervenču, sociālās likumdošanas un pakalpojumu  padziļinātai izpētei.  

Atbilstoši profesionālās augstākās izglītības standartam studiju programma ir 

strukturēta 3 daļās: (1) vispārizglītojošie kursi (20 krp. apjomā), (2) nozares teorētiskie 

pamatkursi (36 krp. apjomā) ietverti studiju programmas obligātajā A daļā, un (3) nozares 

profesionālās specializācijas kursi (jāapgūst 60 krp. no kursu piedāvājuma) obligātās izvēles 

B daļā. Brīvās izvēles kursus studenti apgūst (6 krp. apjomā) programmas C daļā. Atbilstoši 

standartam studiju prakse ir 26 kredītpunktu apjomā un noslēguma  pārbaudījumi 12 krp. 

apjomā (A daļā), ietverot diplomdarba izstrādi un aizstāvēšanu un eksāmena kārtošanu. Arī 

programmas satura ziņā ir nodrošināta atbilstība standartam, iekļaujot humanitāro un sociālo 

zinātņu teorētiskos kursus (tai skaitā pedagoģijas, psiholoģijas un ekonomikas), ietverot 

kursus, kas attīsta sociālās, komunikatīvās un organizatoriskās pamatiemaņas, kursus par 

informācijas tehnoloģijām un uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanai. 

Profesionālo prasmju attīstīšanai vairāku kursu īstenošanā tiek izmantotas kompetences 

treniņa, lietišķo spēļu un līdzīgas praktiskās metodes (skat. 2.tabulu un Studiju plānu). 

2.tabula. Programmas atbilstība otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 

standartam 

 

Kritērijs 

Profesionālās augstākās 

izglītības valsts 

standarts 

LU studiju programma „Sociālais 

darbs” 

Studiju programmas 

apjoms 

vismaz 160 kredītpunkti 160 kredītpunkti 

Obligātais saturs 

Vispārizglītojošie 

kursi 

Vismaz 20 kredītpunkti 20 kredītpunkti  

(skat. studiju plānu) 
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Nozares teorētiskie 

pamatkursi un 

informācijas 

tehnoloģiju kursi 

Vismaz 36 kredītpunkti 36 kredītpunkti 

(skat. studiju plānu) 

Nozares 

profesionālās 

specializācijas 

pamatkursi 

Vismaz 60 kredītpunkti 60 kredītpunkti 

(skat. studiju plānu) 

Brīvās izvēles kursi Vismaz 6 kredītpunkti 6 kredītpunkti 

Studenti izvēlas kursus no LU C daļas 

kursu piedāvājuma, vai citas studiju 

programmas B daļas kursu 

Prakse Vismaz 26 kredītpunkti 26 kredītpunkti 

Prakse I (6), Prakse II (10), Prakse III 

(10) 

Valsts pārbaudījums Vismaz 12 kredītpunkti, 

ietverot bakalaura darba 

vai diplomdarba izstrādi 

un aizstāvēšanu 

12 kredītpunkti  

Diplomdarba izstrāde I (4), Diplomdarba   

izstrāde II (6), Valsts pārbaudījums 

sociālajā darbā (2) 

Citas prasības 

Studiju kursu 

apjoms, ko īsteno 

praktiski 

Vismaz 30 procenti Studiju kursos tiek izmantotas diskusijas, 

lomu spēles, praktiskie uzdevumi, kas 

veicami individuāli, pāros, trijatā vai 

mazajās grupās, treniņi, projektu izstrāde, 

prezentācijas 

Studiju darbi Vismaz trīs studiju darbi Trīs studiju darbi: studenti izstrādā Kursa 

darbu I, Kursa darbu II un sociālās 

problēmas izpēti Prakses I ietvaros  

Prakses īstenošana Saskaņā ar līgumiem par 

prakses vietas 

nodrošināšanu 

Terminēti vai beztermiņa līgumi par 

prakses vietas nodrošināšanu atbilstoši 

LU 16.04.2007. rīkojumam Nr. 1/86 

„Latvijas Universitātes studējošo prakses 

organizēšanas kārtība” 

Profesionālās 

kvalifikācijas un 

grāda piešķiršana 

Piešķir piektā līmeņa 

profesionālo kvalifikāciju 

un profesionālo bakalaura 

grādu nozarē 

(profesionālās darbības 

nozarē) 

Apgūstot programmu, tiek piešķirta 

piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija 

„Sociālais darbinieks” un bakalaura grāds 

sociālajā darbā 

Tiesības turpināt 

izglītību 

Dod tiesības turpināt 

izglītību akadēmiskā 

maģistra vai profesionālā 

maģistra studiju 

programmā 

Ir tiesības turpināt izglītību akadēmiskā 

maģistra vai profesionālā maģistra studiju 

programmā 
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3. Studiju programmas salīdzinājums ar tāda paša līmeņa Latvijas un 

Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu studiju programmām 

Salīdzinājumam tika izvēlēta Liepājas Universitātes Otrā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības bakalaura studiju programma „Sociālais darbinieks”, jo tā ir sekmīgi izgājusi 

atkārtotu akreditāciju 2009.gadā, Kopenhāgenas Universitātes Sociālā darba koledžas studiju 

programma sociālajā darbā (pirmā institūcija Dānijā, kura piedāvā studijas sociālajā darbā 

kopš 1937.gada) un Gēteborgas Universitātes Sociālā darba departamenta piedāvātā studiju 

programma sociālajā darbā no Eiropas Savienības valstu atzītu augstskolu studiju 

programmām.  

3. tabula. Latvijas Universitātes un Liepājas Universitātes studiju programmu  

sociālā darbinieka profesionālās kvalifikācijas iegūšanai  salīdzinājums 

Kritēriji 

salīdzinājumam 

Latvijas Universitāte Liepājas Universitāte 

Iegūstamā 

kvalifikācija, grāds 

5.līmeņa profesionālā 

kvalifikācija „Sociālais 

darbinieks” un profesionālā 

bakalaura grāds 

5.līmeņa profesionālā 

kvalifikācija „Sociālais 

darbinieks” un profesionālā 

bakalaura grāds 

Programmas 

apjoms 

160 krp.  160 krp.  

Programmas 

realizācijas laiks 

8 semestri pilna laika klātienē 

8 semestri nepilna laika klātienē 

10 semestri nepilna laika 

neklātienē 

8 semestri pilna laika klātienē 

9 semestri nepilna laika neklātienē 

Imatrikulācijas 

noteikumi 

Vidējā izglītība Vidējā izglītība 

Programmas 

sadalījums pa 

blokiem/moduļiem  

Studiju programmu veido: 

 Vispārizglītojošie studiju kursi 

(20 krp.) 

 Nozares teorētiskie pamatkursi 

(36 krp.) 

 Nozares profesionālās 

specializācijas kursi (jāiegūst 

60 krp.),  

Tematiski studiju programma  

iedalīta 5 blokos: 

1. Sociālais darbs un profesionālā 

attīstība  

2. Psiholoģija 

3. Politika, valsts pārvalde un 

likumdošana 

4. Pētniecība un plānošana 

5. Starpdisciplinārie studiju kursi 

 

Studiju programmu veido 3 daļas: 

3.7. Vispārizglītojošie studiju 

kursi (14 krp.) 

3.8. Studiju moduļi: 

1. Cilvēka dzīves cikli 

2. Profesionālā attīstība 

3. Sociālā darba prakse 

4. Cilvēks un sabiedrība 

5. Pētniecība sociālajā darbā 

3.9. Brīvās izvēles daļa 

Studiju programmas saturs: 
 

 Vispārizglītojo-

šie studiju kursi  

Ievads komunikācijas zinātnē (2 krp.) 

Filozofijas pamati (2) 

Ievads psiholoģijā (4) 

Ievads studijās, pētniecībā un 

akadēmiskajā rakstībā (2) 

Ievads socioloģijā(2) 

Ievads profesionālajās studijās 

(1 krp.) 

Ievads problēmizglītībā (1) 

Vispārīgā psiholoģija (2) 

Politoloģija (2) 

Filosofija (2) 
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Attīstības psiholoģija (4) 

Ievads tiesību zinātnē (4) 

 

 

Reliģiju vēsture (2) 

Valodas kultūras jautājumi (2) 

Attīstības psiholoģijas teorijas 

(2) 

Pirmsskolas audzināšana (1) 

Skolas pedagoģija (1) 

Andragoģijas pamati(2) 

Gerontoloģija (2) 

 Nozares 

teorētiskie 

pamatkursi 

Ievads sociālajā darbā (4) 

Ievads socioloģisko pētījumu 

metodēs un organizācijā (2) 

Psihiatrijas pamati (2) 

Sociālā darba ētika un vērtības (2) 

Sociālā darba metodes un process (4) 

Saskarsme sociālajā darbā (4) 

Sociālā politika (4) 

Sociālā darba teorijas (4) 

Sociālā aizsardzība (2) 

Sociālā darba projektu vadīšana (4) 

Kursa darbs I (2) 

Kursa darbs II (2) 

 

1.moduļa „Cilvēka dzīves cikli” 

moduļa darbs (2) 

Valsts iekārta un politiskā sistēma (1) 

Ekonomika (1) 

Tiesu un cietumu sistēma (1) 

Cilvēktiesības (1) 

Bērnu tiesību aizsardzība (1) 

Veselības aizsardzības sistēma. 

Veselības apdrošināšana (1) 

Sociālās apdrošināšanas sistēma (1) 

Ģenētika (1) 

Psihopatoloģija (1) 

Veselība un slimības (2) 

Vīrieša un sievietes psiholoģija (1) 

Ģimenes psiholoģija (2) 

Ģimenes pedagoģija (2) 

Ģimenes likumdošana (2) 

4.1., 4.2., 4.3., 4.4.submoduļu 

studiju darbs (2) 

Etnopsiholoģija (1) 

Audzināšana (2) 

Kriminoloģija un devianta uzvedība 

(2) 

Pētījumu metodoloģija, metodes (3) 

Lietišķie pētījumi sociālajā darbā (2) 

Sasniegumu motivācija (1) 

Kreativitātes psiholoģija (1) 

 Nozares 

profesionālās 

specializācijas 

kursi 

Profesionālā svešvaloda: angļu 

valoda sociālajiem darbiniekiem I 

/ Profesionālā svešvaloda: vācu 

valoda sociālajiem darbiniekiem I 
(2) 
Profesionālā svešvaloda: angļu 

valoda sociālajiem darbiniekiem 

II / Profesionālā svešvaloda: vācu 

valoda sociālajiem darbiniekiem 

II (2) 

Brīvprātīgo darba vadīšana (2) 

Cilvēktiesības (2) 

Ekonomikas teorijas pamati (4) 

Elektroniski resursi un meklēšana (2) 

Ģimenes socioloģija (2) 

Ģimene kā sistēma (2) 

Krīzes psiholoģija (2) 

Kvalitatīvās pētījumu metodes 

sociālajās zinātnēs (2) 

Kvantitatīvās socioloģisko pētījumu 

metodes (2) 

Sociālā darba vēsture (2) 

Sociālā darba teorijas (2) 

Sociālais darbs pasaulē (2) 

Sociālā likumdošana (3) 

Sociālā darba modeļi, sistēmteor., 

metodes (2) 

Sociālais darbs ar indivīdu (2) 

Sociālais darbs ar grupu (2) 

2.1.,2.2. submod. ieskaites darbs (1) 

Katastrofu medicīna (1) 

Seksoloģija (1) 

Atkarība no nark.un alk.(2) 

Sociālā integrācija (2) 

Sociālā rehabilitācija (2) 

Logopēdijas pamati (1) 

Paliatīvā aprūpe (2) 

4.5.submoduļa studiju darbs (2) 

Sociālā politika, attīstība (2) 

Sociālā plānošana un administrēšana 

(1) 

Eiropas sociālā un ekonomiskā 

politika (1) 
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Latvijas sociālās drošības sistēma (4) 

Mūsdienu demokrātijas 

pamatproblēmas (2) 

Organizāciju teorija (2) 

Pētījumi sociālajā darbā (2) 

Psihosociālais darbs (2) 

Reliģiju problemātika sociālajā darbā 

(2) 

Sociālais darbs ar indivīdu un ģimeni 

I (2) 

Sociālais darbs ar indivīdu un ģimeni 

II (2) 

Sociālais darbs ar grupu (2) 

Sociālais darbs ar dažādām klientu 

grupām (2) 

Sociālais darbs ar vielu atkarīgām 

personām (2) 

Sociālais darbs kopienā (4) 

Sociālais darbs makrolīmenī (2) 

Sociālais darbs multikulturālā 

sabiedrībā (2) 

Sociālais darbs paliatīvajā aprūpē (2) 

Sociālā gerontoloģija (2) 

Sociālās medicīnas pamati (2) 

Sociālā pedagoģija (4) 

Sociālā psiholoģija (4) 

Sociālo programmu īstenošana un 

novērtēšana (2) 

Sociālo pakalpojumu kvalitātes 

vadība (2) 

Socioloģiskā politikas analīze (2) 

Supervīzija sociālajā darbā I (2) 

Supervīzija sociālajā darbā II (2) 

Uzņēmējdarbības pamati (2) 

Vardarbības fenomens sociālajā 

darbā (2) 

Sociālais darbs ar nevalstiskajām 

organizācijām (1) 

Sociālais darbs un brīvprātīgo 

kustība (1) 

4.6.submoduļa ieskaites darbs (1) 

5.moduļa studiju darbs (2) 

Sociālā darba vadības pamati (2) 

Personālvadības pamati (1) 

Supervīzija sociālajā darbā (2) 

Sociālo institūciju kvalitātes 

novērtēšana (1) 

Darba likumdošana un darba 

aizsardzība (1) 

2.3. submoduļa ieskaites darbs (2) 

Krīžu terapija (2) 

Profesionālā ētika (1) 

Socializācijas pamati (2) 

Socioloģija (1) 

Ģimenes socioloģija (2) 

Ģimenes terapija (2) 

Vardarbība un incests (1) 

Konfliktoloģija (1) 

Saskarsmes treniņš (1) 

Prakses  

organizācija 

Prakse I (6 krp.) – sociālā darba 

institūciju un mērķa grupu 

iepazīšana (institūciju 

apmeklējumi) 

Prakse II (10 krp.) – sociālais 

darbs institūcijā, institūcijas 

darbības izpēte un sniegto 

pakalpojumu analīze 

Prakse III (10 krp.) – Sociālais 

darbs ar klienta gadījumu 

institūcijā, trīs klientu gadījumu 

vadīšana, profesionālās darbības 

analīze un aizstāvēšana 

1. 1.moduļa praktikums (2 krp.); 

2. Vērošanas prakse sociālā 

darba institūcijās (I) (3 krp.);  

3. Prakse sociālajās institūcijās 

(II) (5 krp.);  

4. Prakse sociālajās institūcijās 

(III) (8 krp.); 

5. Prakse sociālajās institūcijās 

(IV) (8 krp.); 

Noslēguma 

pārbaudījumi 
Diplomdarba izstrāde un 

aizstāvēšana (10 krp.), valsts 

pārbaudījums (eksāmens) (2 krp.) 

Kvalifikācijas eksāmens (2 krp.), 

bakalaura darba izstrāde un 

aizstāvēšana (10  krp.) 
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 Salīdzinot LU un Liepājas Universitātes (turpmāk - LiepU) sociālā darba studiju 

programmas, ir redzams samērā līdzīgs programmas satura iedalījums 5 blokos (LU) vai 

moduļos (LiepU), kur atsevišķs bloks ir plānots pētniecības metožu apguvei, makro līmeņa, 

sociālā darba profesionālo kompetenču apgūšanai un psiholoģijai. Prakse LU ir kompaktāk 

organizēta nekā LiepU, kur tā ir sadalīta 5 daļās. Arī attiecībā uz studiju kursiem var secināt, 

ka LU studiju programmā pārsvarā ir kursi 2 vai 4 kredītpunktu apjomā, bet LiepU 

programmā 35 kursi ir 1 kredītpunkta apjomā, 38 kursi 2 kredītpunktu apjomā, bet divi kursi 

ir 3 kredītpunktu apjomā.  

Vispārizglītojošo kursu daļā abās programmās ir līdzīgs saturs – psiholoģijas un 

vecumposmu psiholoģijas kursi, filozofija, bet atšķirīgais ir, ka LU programmā ir arī 

ievadkursi komunikācijas zinātnē, socioloģijā un tiesībās, bet LiepU politoloģijā, reliģijas 

vēsturē un pedagoģijā. Nozares teorētisko pamatkursu saturs ir atšķirīgs, jo LU programmā tie 

pamatā ir kursi sociālajā darbā, sociālajā politikā, sociālajā aizsardzībā (tai sk. likumdošanā) 

un viens kurss psihiatrijā, bet LiepU ir vairāki kursi veselības aprūpes jomā, tiesību zinātņu un 

likumdošanas kursi, psiholoģijas un pētniecības metožu kursi, un to starpā nav neviena kursa 

sociālā darba profesijā.  Nozares profesionālās specializācijas kursu daļā LiepU ir ietverti 

sociālā darba un sociālās likumdošanas kursi, kuri LU programmā ir nozares pamatkursu daļā. 

LU šajā sadaļā ir daži sociālajā darbā nozīmīgi kursi psiholoģijā, socioloģijā, bet pamatā 

sociālā darba specializācijas kursi. Vairāku kursu tematika ir līdzīga abās programmās 

(paliatīvā aprūpē, atkarības un vardarbības problemātika, pētījuma metodes, brīvprātīgo 

kustība u.c.). 

 Kopenhāgenas Universitātes (turpmāk - KU) Sociālā darba koledža piedāvā 

Starpkultūru/Starptautisko bakalaura studiju programmu sociālajā darbā angļu valodā un 

Klasisko bakalaura programmu sociālajā darbā, ar kuru arī tiks salīdzināta LU studiju 

programma. KU tiek īstenota arī maģistra studiju programma sociālajā darbā, kā arī 

tālākizglītības programmas 60 ECTS apjomā vairākās sociālā darba jomās. Uz 200 studiju 

vietām sociālā darba bakalaura programmā katru gadu piesakās aptuveni 600 reflektanti.  

Otra Eiropas Savienībā atzīta augstskola ar senām tradīcijām sociālo darbinieku 

izglītošanā ir Gēteborgas Universitāte (turpmāk - GU) Zviedrijā. GU sociālā darba 

profesionālajā studiju programmā katru semestri uzņem 150 studentus, tātad 300 studentus 

gadā. Kopā programmā studē 1900 studentu.  Studiju programma piedāvā apgūt vispārējo 

sociālā darba praksi. GU Sociālā darba departaments piedāvā arī studijas maģistra līmenī 

sociālajā darbā un doktorantūrā. Studiju programmu salīdzinājumu skatīt 4.tabulā. 

4.tabula. Kopenhāgenas Universitātes, Gēteborgas Universitātes un Latvijas 

Universitātes studiju programmu sociālajā darbā salīdzinājums 

Kritēriji 

salīdzinājumam 
Kopenhāgenas 

Universitātes studiju 

programma 

Gēteborgas 

Universitātes studiju 

programma 

LU studiju 

programma 

Iegūstamā 

kvalifikācija, grāds 
Bakalaurs sociālajā 

darbā 

Profesionālā 

kvalifikācija sociālajā 

darbā 

5.līmeņa profesionālā 

kvalifikācija 

„Sociālais 

darbinieks” un 

bakalaura grāds 

sociālajā darbā 

Programmas 

apjoms 
210 ECTS 210 ECTS 

240 ECTS 

Programmas 

realizācijas laiks 
7 semestri 7 semestri 

8 semestri pilna laika 

klātienē 

9 semestri nepilna 

laika klātienē 
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10 semestri nepilna 

laika neklātienē 

Programmas 

saturs 

Tematiskie bloki: Studiju kursi:  Tematiskie bloki: 

 
Sociālais darbs un 

konsultēšana 84 

ECTS 

Psiholoģija un 

psihiatrija 28 ECTS 

Likumdošana 28 

ECTS 

Sociālās zinātnes 34 

ECTS 

 

Sociālais darbs kā 

disciplīna un profesija 

15 ECTS 

Sociālā struktūra un 

labklājība 15 ECTS 

Indivīds, grupa un 

ģimene 15 ECTS 

Likumdošana 

Sociālajā darbā 15 

ECTS 

Mērķa grupas 

sociālajā darbā 15 

ECTS (iedalīts izvēles 

kursos) 

Zinātņu filozofija un 

zinātniskās metodes 

7,5 ECTS 

Zinātniskais darbs 7,5 

ECTS 

Mērķa grupas 

sociālajā darbā 7.5 

ECTS (iedalīts izvēles 

kursos) 

Rīcības stratēģijas un 

ētika sociālajā darbā 

22,5 ECTS 

Zinātņu filozofija un 

zinātniskās metodes II 

7,5 ECTS 

Zinātniskais darbs 15 

ECTS 

Sociālā politika un 

sociālais darbs 7,5 

ECTS 

Kurss profesionālajā 

sociālajā darbā 22,5 

ECTS 

Novērtēšanas un 

kvalitātes darbs 

profesionālajai 

attīstībai 7,5 ECTS 

1. Sociālais darbs un 

profesionālā 

attīstība 135 ECTS 

2. Psiholoģija 21 

ECTS 

3. Politika, valsts 

pārvalde un 

likumdošana 30 

ECTS 

4. Pētniecība un 

plānošana 21 

ECTS 

5. Starpdisciplinārie 

studiju kursi 33 

ECTS 

Prakse 

 

36 ECTS 

1) 2.semestrī 2 

mēneši novērošanas 

prakse, iepazīšanās ar  

institūciju tīklu  

2) 4.semestrī 16 

Prakse 30 ECTS 

5.semestrī 

Prakse I 9 ECTS – 

sociālā darba institūciju 

un mērķa grupu 

iepazīšana  

Prakse II 15 ECTS – 

sociālais darbs 

institūcijā, institūcijas 
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nedēļas praktiskās 

apmācības prakse  

darbības izpēte un 

sniegto pakalpojumu 

analīze 

Prakse III 15 ECTS – 

Sociālais darbs ar 

klienta gadījumu 

institūcijā, trīs klientu 

gadījumu vadīšana, 

profesionālās darbības 

analīze un aizstāvēšana 

Noslēguma 

pārbaudījumi 

Bakalaura darbs 30 

ECTS 

Diplomdarbs 30 

ECTS 

Kvalifikācijas 

eksāmens 3 ECTS, 

bakalaura darba 

izstrāde un 

aizstāvēšana 15 ECTS 

Tematiski visas trīs studiju programmas ir līdzīgi organizētas, iekļaujot studiju kursus 

sociālajā darbā, psiholoģijā, likumdošanā, sociālajās zinātnēs un pētniecības metodēs, bet 

atšķirīga ir studiju organizācija. KU studiju programmā katru semestri studenti iegūst 30 

ECTS, noklausoties un izpildot prasības piedāvātājā vienā  vai divos integrētos studiju kursos, 

kuriem ir kopīgs gala pārbaudījums – grupā izstrādāta projekta aizstāvēšana vai individuāls 

eksāmens. Būtiskā atšķirība ir, ka studiju programmu veido tikai 10 studiju kursi. Katra kursa 

ietvaros sadarbojas vairāki pasniedzēji un nozares speciālisti, nodrošinot integrētu un 

vispusīgu katra temata apguvi. Arī GU sociālā darba studiju programmā tiek piedāvāts neliels 

skaits apjomīgu studiju (15 kursi) kursu. Tā ir būtiskākā atšķirība ar LU studiju programmu, 

kuru atbilstoši Latvijā vispārpieņemtai praksei veido daudzi 3 – 6 ECTS apjoma studiju kursi. 

Varam pieņemt, ka tematiski integrētu un apjomīgāku kursu piedāvāšana palīdzētu studentiem 

Latvijā iegūt dziļākas un aptverošākas zināšanas, izpratni un orientēšanās spēju kursa 

tematikā, tas varētu palīdzēt profesionālos jautājumus skatīt vairāku zinātņu kopsakarībās.   

Prakses organizācijā arī ir gan līdzības, gan atšķirības. KU un LU prakšu organizācija ir 

līdzīga ar to, ka vispirms ir paredzēta prakse priekšstata iegūšanai par sociālo pakalpojumu un 

to sniedzošo institūciju tīklu, bet nākamā prakse jau paredz paša studenta profesionālo 

prasmju un zināšanu pielietojumu un attīstīšanu. GU prakse ir organizēta tikai 5. semestrī, kad 

paralēli praksei citu uzdevumu studentam nav. Prakses laikā students gan iepazīst 

pakalpojumu tīklu, gan konkrēto institūciju, kurā praktizējas, kā arī attīsta savas profesionālās 

kompetences. Visās studiju programmās paralēli formāli organizētajai studiju praksei ir arī 

praktiski uzdevumi, institūciju apmeklējumi un izpētes uzdevumi.  

Studiju programmu salīdzinājuma rezultātā varam secināt, ka Latvijas Universitātes Otrā 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Sociālais darbs” atbilst sociālā 

darba izglītības jomā Eiropā atzītu studiju programmu saturam un prakses organizācijai. Ir 

atšķirības teorētisko kursu organizācijā (piedāvāto kursu apjomā), kuru ieviešanas lietderību 

un iespējas būtu jāizvērtē LU studiju organizācijas nosacījumu kontekstā. 

 

4. Studiju programmas organizācija un tās struktūras izmaiņas laika periodā 

kopš iepriekšējās akreditācijas  

Studiju programmas organizācija kopš iepriekšējās akreditācijas 2004.gadā ir mainīta, lai 

nodrošinātu atbilstību profesionālās augstākās izglītības standartam (MK 20.11.2001. 

noteikumi Nr. 481).: 

1) A daļā paredzēti 2 kredītpunkti Valsts pārbaudījumam sociālajā darbā (eksāmenam), 

kas iepriekš neparedzēja kredītpunktu iegūšanu, tādējādi kopumā valsts pārbaudījums, 
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ietverot diplomdarba izstrādi, veido 12 kredītpunktus; atbilstoši A daļas apjoms 

palielināts no 92 uz 94 kredītpunktiem; 

2) C daļas apjoms ir samazināts no 16 uz 6 kredītpunktiem; 

3) B daļā iegūstamo kredītpunktu apjoms ir palielināts no 52 uz 60 kredītpunktiem. 

4) studiju programma paredz bakalaura grāda ieguvi sociālajā darbā. 

Sociālā darba profesionālās studiju programmas saturs ir organizēts 3 daļās. A daļā ir 

obligātie studiju kursi. Tā ir lielākā programmas daļa un ietver 94 kredītpunktus (59%). B 

daļā ir obligātās izvēles kursi, kuru piedāvājums ir 84 kredītpunktu apjomā, bet studentiem ir 

jāapgūst kursi 60 kredītpunktu apjomā (37%). Brīvai izvēlei ir paredzēta C daļa 6 

kredītpunktu apjomā (4 %) (skat. 5.tabulu). 

Prakse ir ietverta obligātajā A daļā un kopā veido 26 krp. jeb 16% no studiju programmas 

apjoma. Prakse ir sadalīta 3 daļās: Prakse I, Prakse II un Prakse III, kur katra nākamā prakse 

nodrošina padziļinātu zināšanu un prasmju apguvi profesijā. Sīkāk prakses organizācija ir 

aprakstīta 8.2. sadaļā un prakses nolikumā, kas ir ietverts Prakses rokasgrāmatā (skat. 5. 

pielikumu). 

 

5.tabula. Studiju programmas organizācija A, B un C daļās 

Programmas 

daļas 

Kredītpunkti % no 

programmas 

apjoma 

Kursi 

A daļa 94 59 % Vispārizglītojošie kursi 20 krp. (13 %) 

   Nozares teorētiskie 

pamatkursi 

36 krp. (23 %) 

   Nozares profesionālās 

specializācijas kursi 

36 krp. (23 %) 

   (tai sk.) profesionālā prakse 

Valsts pārbaudījums 

26 krp. (16 %) 

2 krp.  (1 %) 

B daļa 60 

 

37 % Nozares profesionālās 

specializācijas kursi 

piedāv. 84 krp. 

C daļa 6 4 % Brīvās izvēles kursi  

Sociālā darba profesionālā bakalaura studiju programma tiek īstenota pilna laika klātienes 

un nepilna laika neklātienes studiju formā. Ir paredzēta iespēja organizēt studijas arī nepilna 

laika klātienes formā. Pilna laika klātienes studiju ilgums ir 8 studiju semestri. Nepilna laika 

klātienes studiju ilgums ir 9 semestri. Lai studiju programmu padarītu pievilcīgāku sociālā 

darba jomā strādājošiem ar 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību sociālajā aprūpē, 

sociālajā rehabilitācijā vai sociālās palīdzības organizēšanā, Praksi III (10 kredītpunkti) ir 

plānots organizēt vasaras studiju periodā, tādejādi samazinot kopējo studiju ilgumu. Nepilna 

laika neklātienes studiju ilgums ir 10 semestri. 

Kopš pēdējās akreditācijas ir pilnveidots studiju kursu piedāvājums, lai tas atbilstu 

nozares aktualitātēm un nodrošinātu mērķtiecīgu darbam profesijā nepieciešamo kompetenču 

apguvi. Studiju programmas A daļā ir iekļauts studiju kurss „Ievads studijās, pētniecībā un 

akadēmiskajā rakstībā” (2 krp.), lai palīdzētu studentiem apgūt nepieciešamās kompetences 

zinātniski pētniecisko darbu izstrādei studiju procesā, jo tieši šie patstāvīgie darbi studentiem 

sagādāja vislielākās grūtības. Ir pārstrukturēts studiju kursu piedāvājums psiholoģijā, kā 

rezultātā „Ievads psiholoģijā” tiek piedāvāts 4 krp. apjomā, un kursu „Personības psiholoģija” 

(4  krp.) aizstāj kurss „Attīstības psiholoģija” (4 krp.), jo sociālā darbā ir nozīmīgi pārzināt 

bērnu un pieaugušo psiholoģiju (spējas, briedumu, attīstības krīzes utml.). Studiju kursi 
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„Ekonomikas teorijas pamati” un „Ievads politikas zinātnē” (aizstāts ar ekvivalentu studiju 

kursu „Mūsdienu demokrātijas pamatproblēmas”) no A daļas ir iekļauti studiju programmas B 

daļā (skat. kursu salīdzinājumu 16. pielikumā). B daļa ir papildināta ar sociālā darba nozarei 

nozīmīgiem studiju kursiem: „Sociālais darbs kopienā”, „Supervīzija sociālajā darbā I” un 

„Supervīzija sociālajā darbā II”, „Ģimene kā sistēma”, „Sociālais darbs ar vielu atkarīgām 

personām” un „Sociālo pakalpojumu kvalitātes vadība”. 

Ņemot vērā iepriekšējās akreditācijas komisijas ieteikumus psiholoģijas kursos ir 

akcentēta praktisko iemaņu apgūšana, un iepriekšējais studiju kurss „Saskarsmes psiholoģija” 

(4 krp.) ir pilnveidots un padarīts specifiskāks, aplūkojot saskarsmes procesu tieši sociālā 

darba kontekstā darbā ar indivīdu. Jaunais kurss „Saskarsme sociālajā darbā” (4 krp.) ietver 

praktiskos saskarsmes treniņus. Tāpat akreditācijas komisija bija ieteikusi palielināt atsevišķu 

studiju prakšu laiku, kas ir paveikts Praksi III plānojot nevis 8.semestra 2 mēnešos, bet gan 

7.semestrī 4 mēnešu garumā. Tas ļauj pilnvērtīgi veikt darbu ar klientu sociālo gadījumu. 

Pilnveidots ir prakses nolikums, kurš ir ietverts detalizēti izstrādātā Prakses rokasgrāmatā.  

2007. gada 6.jūnijā tika noslēgts līgums ar P.Stradiņa Veselības un sociālās aprūpes 

koledžu (saskaņā ar MK 24.08.09. rīkojumu Nr. 573 reorganizēta par Latvijas Universitātes 

P.Stradiņa medicīnas koledžu) par Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmas „Sociālā aprūpe” absolventu uzņemšanu LU Otrā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības studiju programmas „Sociālais darbinieks” 2.kursā atbilstoši veiktajam abu studiju 

programmu salīdzinājumam. Tā kā pirmā līmeņa studiju programmas absolventiem citas 

augstskolas, kuras īsteno otrā līmeņa studiju programmas sociālajā darbā,  piedāvāja 

uzņemšanu studiju turpināšanai 3.kursā, tad 2010.gada pavasarī tika veikts LU studiju 

programmas un Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas studiju programmu 

„Sociālā aprūpe” un „Sociālā rehabilitācija” salīdzināšana un pārstrukturēšana, kā rezultātā 

koledžas absolventi varēs turpināt studijas LU Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

bakalaura studiju programmas 5.semestrī (skatīt 18. pielikumu). Citu augstskolu vai koledžu 

absolventi ar Pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību sociālajā aprūpē, sociālajā 

rehabilitācijā un sociālās palīdzības organizēšanā tiek uzņemti studiju turpināšanai attiecīgajā 

semestrī, atbilstoši iepriekš apgūtās studiju programmas salīdzinājumam ar Otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Sociālais darbs” saturu. 

Lai students iegūtu augstākās profesionālās izglītības diplomu, profesionālo bakalaura 

grādu sociālajā darbā un sociālā darbinieka profesionālo kvalifikāciju, viņam ir jāiegūst 160 

krp., jāizstrādā un jāaizstāv diplomdarbs un jānokārto valsts pārbaudījums.  

Studiju programma no satura viedokļa ir organizēta 5 teorētisko un praktisko zināšanu 

tematiskajos blokos, kuri atbilst sociālā darbinieka profesijas standartam (skat. 6. tabulu). 

6.tabula. Studiju programmas organizācija tematiskajos blokos 

Studiju bloki Studiju kursi 

Sociālais darbs un 

profesionālā attīstība 

 

Ievads sociālajā darbā; Sociālā darba ētika un vērtības; 

Sociālā darba metodes un process; Saskarsme sociālajā darbā; 

Sociālā darba teorijas; Sociālā darba projektu vadīšana; 

Ģimene kā sistēma; Psihosociālais darbs; Reliģiju 

problemātika sociālajā darbā; Brīvprātīgo darba vadīšana; 

Sociālais darbs ar indivīdu un ģimeni I, Sociālais darbs ar 

indivīdu un ģimeni II; Sociālais darbs ar grupu; Sociālais 

darbs ar dažādām klientu grupām; Sociālais darbs ar vielu 

atkarīgām personām; Sociālais darbs kopienā; Sociālais darbs 

makrolīmenī; Sociālais darbs multikulturālā sabiedrībā; 

Sociālais darbs paliatīvajā aprūpē; Sociālā gerontoloģija; 

Supervīzija sociālajā darbā I, Supervīzija sociālajā darbā II; 

Vardarbības fenomens sociālajā darbā; Prakse I, Prakse II, 
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Prakse III; Diplomdarba izstrāde I, Diplomdarba izstrāde II; 

Valsts pārbaudījums sociālajā darbā  

Psiholoģija 
Ievads psiholoģijā; Attīstības psiholoģija; Sociālā psiholoģija; 

Krīzes psiholoģija 

Politika, valsts pārvalde 

un likumdošana 

Mūsdienu demokrātijas pamatproblēmas; Ievads tiesību 

zinātnē; Sociālā politika; Sociālā aizsardzība; Latvijas 

sociālās drošības sistēma; Organizāciju teorija; Socioloģiskā 

politikas analīze; Sociālo pakalpojumu kvalitātes vadība; 

Cilvēktiesības 

Pētniecība un plānošana 

 

Ievads studijās, pētniecībā un akadēmiskajā rakstībā; Ievads 

socioloģijā;  Ievads socioloģisko pētījumu metodēs un 

organizācijā; Kursa darbs I; Kursa darbs II; Pētījumi sociālajā 

darbā; Kvantitatīvās socioloģisko pētījumu metodes; 

Kvalitatīvās pētījumu metodes sociālajās zinātnēs 

Starpdisciplinārie 

studiju kursi 

 

Ievads komunikācijas zinātnē; Ekonomikas teorijas pamati; 

Filozofijas pamati; Psihiatrijas pamati; Ģimenes socioloģija; 

Sociālā pedagoģija; Sociālās medicīnas pamati; 

Uzņēmējdarbības pamati; Elektroniski resursi un meklēšana; 

Profesionālā svešvaloda: angļu valoda sociālajiem 

darbiniekiem I; Profesionālā svešvaloda: vācu valoda 

sociālajiem darbiniekiem I; Profesionālā svešvaloda: angļu 

valoda sociālajiem darbiniekiem II; Profesionālā svešvaloda: 

vācu valoda sociālajiem darbiniekiem II. 

Studiju programmas organizācija tematiskajos blokos nodrošina iespēju tās saturu 

salīdzināt ar citu studiju programmu saturu un organizāciju, kā arī saprotami izskaidrot 

reflektantiem sociālā darba studiju raksturu. Noslēguma pārbaudījumi paredz studentu 

zināšanu, prasmju un kompetenču pārbaudi atbilstoši studiju programmas tematiskajiem 

blokiem.  

4.1. Studiju programmas plāna atbilstība Latvijas Universitātes mērķiem un 

uzdevumiem 

Studiju programma atbilst Latvijas Universitātes Satversmē formulētajam darbības 

mērķim un uzdevumiem. Lai sekmētu Latvijas valsts attīstību, ir nepieciešama sociālo 

problēmu  izpēte un risināšana mikro, mezo un makro līmeņos, un LU Otrā līmeņa augstākās 

profesionālās izglītības studiju programma „Sociālais darbs” nodrošina kompetentu 

speciālistu sagatavošanu sociālo problēmu risināšanai un sociālās attīstības sekmēšanai 

atbilstoši starptautiski atzītai praksei, kur vairumā Eiropas Savienības valstu sociālā darba 

studiju programmas ir universitāšu kompetencē. Tas norāda, ka arī Latvijas Universitāte seko 

citu Eiropas universitāšu labajam piemēram, īstenodama studiju programmas sociālajā darbā. 

Sociālā darba studijām ir multidisciplinārs raksturs, studiju programma ietver citu zinātņu 

nozaru studiju kursus, kā arī nodrošina kompetenču apguvi multikulturālu sabiedrību izpētei 

un problēmu risināšanai. Uz studiju programmas bāzes ir iespējams izstrādāt tālākizglītības 

studiju programmas sociālā darba praktiķiem. 

Studiju programmai ir izveidota cieša sadarbība ar nozares praktiķiem, darba devējiem un 

tā ir orientēta uz darba tirgus vajadzībām. Studiju programmas saturs tiek regulāri aktualizēts 

atbilstoši nozares aktualitātēm.  

Studiju programma sekmē socioloģijas zinātnes nozares sociālās politikas un sociālā 

darba organizācijas apakšnozares attīstību, tādējādi vairojot LU centienus būt par mācību 

iestādi, kas sagatavo valstij nozīmīgu un pieprasītu profesiju pārstāvjus. 
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4.2. Studiju programmas iekšējās kvalitātes uzraudzības modelis 

Studiju programmas iekšējās kvalitātes uzraudzības modeli veido vairāki komponenti:  

1) aptaujas par studiju kursiem; 

2) aptaujas par studiju programmu; 

3) komunikācija ar prakšu vadītājiem sociālajās institūcijās un novērtēšana; 

4) diskusijas studiju padomes sēdēs; 

5) studentu atgriezeniskā saite brīvā formā;  

6)  studiju programmas pašnovērtējuma ziņojuma izstrāde katru gadu.  

Aptaujas par studiju kursiem tiek organizētas katra semestra beigās. Aptaujai tiek 

izvirzīti tie studiju kursi, kuri tiek pirmo reizi piedāvāti studentiem, kuru docē jauns 

pasniedzējs vai kura saturā un pasniegšanas veidā bija veicami labojumi pamatojoties uz 

iepriekšējās aptaujas rezultātiem. Aptaujas par studiju programmu tiek organizētas pavasara 

semestrī, tajās iesaistot 8.semestra studentus. Aptaujām tiek izmantotas ar LU 17.05.2005. 

rīkojumu Nr. 1/ 98 apstiprinātās anketas. 

Prakse II un Prakse III norit, studentam prakses uzdevumus veicot izvēlētajā sociālajā 

institūcijā. Prakses rokasgrāmatā ir ietvertas studenta kompetenču novērtēšanas anketas, kā arī 

atvērts jautājums prakšu vadītājiem, ar lūgumu sniegt ieteikumus prakses īstenošanai un 

uzlabošanai. LU studiju prakses vadītāju saziņā ar student prakšu vadītājiem institūcijā arī  

tiek apspriesti ar prakses organizāciju, norisi, prasībām un novērtēšanu saistīti jautājumi, kas 

ir pamats prakses pilnveidei. 

Sociālā darba studiju padomes sēdēs tiekas programmu direktori, programmas 

nodrošināšanā iesaistītie pasniedzēji un studenti. Sēdēs tiek konstatētas problēmas un meklēti 

tām risinājumi. LU sociālā darba studiju programmu direktori ir ieinteresēti programmu 

kvalitātes pilnveidē, ir atvērti priekšlikumiem un veido sadarbības gaisotni, kurā trūkumi var 

tikt konstatēti, apspriesti un novērsti. Studentu iebildumi un priekšlikumi tiek uzklausīti un 

pārrunāti arī tad, ja tie nav noformulēti oficiālā iesniegumā. Piemēram, studenti veikto 

pētījumu rezultātā, konstatē jaunu sociālā darbinieka darbības virzienu, kura īstenošana prasa 

zināšanas vai prasmes, kuras dotajā brīdī studiju programma nepiedāvā apgūt. Tad nākamais 

solis ir šī priekšlikuma izvērtēšana un iespēju izskatīšana, kādā formā studiju programma var 

piedāvāt apgūt šīs kompetences apgūt (jauna studiju kursa izstrāde, jaunu tematu iekļaušana 

esošā studiju kursā).  

Katru gadu tiek izstrādāts studiju programmas pašnovērtējuma ziņojums, kas tiek balstīts 

uz aptauju rezultātiem, iepriekšējā gadā veikto pasākumu un darbības analīzi. 

 

5. Studiju programmas finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums  

Līdz 2010. gadam studiju programmas finansējumu veidoja budžeta un fizisko vai 

juridisko personu līdzekļi. Kopš 2001. gada SZF veica budžeta vietu pārdali, piešķirot 15 

budžeta vietas Sociālā darba profesionālās studiju programmas katram studiju gadam. Kopš 

2007./2008. akadēmiskā gada studiju programmai ir piešķirtas 10 budžeta vietas no IZM. Tā 

kā LU noteiktā studiju maksa ir visaugstākā visu Latvijā piedāvāto sociālā darba profesionālo 

studiju programmu starpā (pat 50% atšķirība), tad pēdējos gados ir vērojama būtiska to 

studentu skaita samazināšanās, kuri izvēlas studēt par maksu. Pamatojoties uz iepriekš 

minēto, uzņemšana studiju programmā 2009.gadā netika izsludināta. 

Infrastruktūru studiju procesam  nodrošina Sociālo zinātņu fakultāte, kas atrodas renovētās 

un estētiski pievilcīgās telpās. Fakultātē ir mūsdienīgs tehniskais aprīkojums auditorijās un 

datorklasēs. Studējošiem ir pieejamas 2 datorklases ar 35 datoriem katrā, kā arī datori 

bibliotēkā un bibliotēkas lasītavā. Visiem datoriem ir interneta pieslēgums, kas nodrošina 

optimālus apstākļus studentiem strādāt pie saviem individuālajiem  darbiem. Tāpat fakultātē ir 

pieejams bezvadu interneta pieslēgums. Atsevišķas telpas ir paredzētas semināriem, kuras var 

izmantot arī praktiskajām nodarbībām mazajās grupās.  
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Studiju programmas mācībspēku rīcībā ir studiju darbam nepieciešamais aprīkojums – 

datori, printeri, portatīvie datori un videoprojektori prezentācijām, kā arī aprīkotas auditorijas. 

Materiālu skanēšanai nepieciešamā tehnika ir pieejama mācībspēkiem un arī studentiem 

bibliotēkā. Valsts eksāmeni tiek organizēti datorklasēs, kur ir nodrošināta arī eksāmena darbu 

izdrukāšanas iespēja. Detalizētu infrastruktūras raksturojumu skatīt 8.2. pielikumā. 

Studentiem ir arī pieejama plaša, moderni iekārtota sociālo zinātņu bibliotēka ar interneta 

pieslēgumu un vairāk nekā 12000 grāmatu nosaukumu, daļa no kurām veido ar sociālo darbu 

saistītās tematiskās literatūras stendu. Bibliotēkā ir atrodama arī nozares periodika, kuru ir 

iespējams regulāri atjaunot un papildināt, kā arī tiek abonētas zinātnisko publikāciju 

elektroniskās datu bāzes. Elektroniskie žurnāli pieejami no visiem Latvijas Universitātes 

datoriem, kā arī no jebkura cita datora (mājas, darba, kopmītņu) ar interneta pieslēgumu, 

izmantojot studenta lietotājvārdu un paroli. Studiju kursu pamatliteratūras pieejamība LU 

bibliotēkā obligātajiem (A daļas) un obligātās izvēles (B daļas) kursiem ir 78% no visiem 

avotiem. 8% avotu ir pieejami Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un 6% Rīgas Stradiņa 

Universitātes informācijas centrā. A daļas pamatliteratūras pieejamību nodrošina arī SZF 

dekāna rīkojums par literatūras ieveidošanu elektroniskā formā MOODLE e-kursos. 

Fakultātes pasniedzēji un studenti ir nodrošināti ar kopēšanas kartēm, kas rada iespēju pašiem 

operatīvi iegūt darbam un mācībām nepieciešamās kserokopijas. Sīkāku bibliotēkas resursu 

raksturojumu skatīt 8.1. pielikumā. 

Vadoties no ekonomiskiem apsvērumiem, LU ir noteikusi minimālo studentu skaitu 

grupā, un tas ir 25 studenti, kas pilna laika un nepilna laika studiju formā sastāda vismaz 225 

studentus programmā. Šāds studentu skaits ir atbilstošs studiju programmas teorētisko studiju 

kursu pasniegšanai, tomēr praktiskas ievirzes kursu vadīšanai, kuros izmanto interaktīvas 

metodes, optimāla studentu grupa ir līdz 16 studentiem. Interaktīva pieeja pasniegšanai ir 

nepieciešama, lai nodrošinātu sociālā darba specifikai atbilstošu zināšanu, prasmju un iemaņu 

apgūšanu.  

 

6. Imatrikulācijas nosacījumi 

Tiesības pretendēt uz studijām Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura 

studiju programmā „Sociālais darbs” ir personām, kurām ir vidējā izglītība: 

1) Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību, sākot ar 2004.gadu, nepieciešams 

centralizēto eksāmenu (CE) vērtējums latviešu valodā un literatūrā vai latviešu valodā un 

literatūrā mazākmtautību izglītības programmās un svešvalodā (angļu vai franču vai vācu 

valoda).  

2) Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2003.gadam (ieskaitot), kā arī 

personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām, 

konkursa kritērijs ir sekmīgs vērtējums (ne zemāks par 4) vidējās izglītības dokumentā 

priekšmetos latviešu valoda un literatūra un svešvaloda (angļu vai vācu vai franču valoda) un 

vidējās izglītības dokumenta visu mācību priekšmetu gada vidējā atzīme. 

 

7. Studiju programmas praktiskā realizācija  

Pilna laika klātienes studijas paredz 32 kontaktstundas 2 kredītpunktu studiju kursā jeb 

16 nodarbības, kur 1 nodarbība ietver 2 akadēmiskās stundas. Studijas tiek plānotas 20 

kredītpunktu apjomā vienā semestrī. Sastādot nodarbību grafiku, viena darba diena tiek 

rezervēta patstāvīgo darbu izstrādei un individuālajam (vai grupu) darbam.  

Nepilna laika klātienes studijas paredz 75% kontaktstundas, salīdzinot ar pilna laika 

klātienes studijām. Tas nozīmē, ka studiju kursā 2 kredītpunktu apjomā tiek plānotas 12 
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nodarbības (24 kontaktstundas) - lekcijas vai semināri atbilstoši studiju kursa aprakstam. 

Nodarbības tiek plānotas divas dienas nedēļā, vidēji 4 nodarbības dienā. 

Nepilna laika neklātienes studijas paredz 25% kontaktstundas, salīdzinot ar pilna laika 

klātienes studijām, no kurām 50% paredzēti semināra nodarbībām (problēmdiskusijām) un 

50% - interaktīvām lekcijām. Tas nozīmē, ka kursa nokārtošanai 2 kredītpunktu apjomā 

jāpiedalās 2 lekcijās (4 ak.st.) un 2 semināros (4 ak.st.). Šāda iespēja rodas, pateicoties 

fakultātes bibliotēkas krājumam un darba apstākļiem, arī speciālās literatūras un izdales 

materiālu klāstam, kas ļauj lielu daļu zināšanu apgūt patstāvīgi. Kursi noslēdzas ar kursu 

aprakstos paredzēto zināšanu pārbaudes formu. Nodarbības tiek plānotas vienu dienu nedēļā. 

Paralēli kontaktstundām auditorijā un elektroniskai saziņai ar studentiem Moodle vai e-

pastā, pasniedzēji nodrošina individuālas konsultācijas studentiem klātienē, atbilstoši semestra 

sākumā sastādītam grafikam. Lai nodrošinātu pasniedzēju konsultāciju pieejamību gan pilna 

laika, gan nepilna laika studentiem, pasniedzējiem vismaz viens konsultāciju laiks mēnesī ir 

jāieplāno sestdienā. Konsultācijās studenti var pārrunāt gan ar studiju kursa apguvi saistītos 

jautājumus, gan konsultēties par kursa darba un diplomdarba izstrādi, bet ar studiju 

programmas direktoru arī par citiem ar studiju procesu saistītiem jautājumiem.  

7.1. Studiju metodes un formas 

Lai nodrošinātu sociālā darba profesionālo zināšanu un iemaņu apgūšanu, prasmi 

praktiski pielietot apgūto teorētisko materiālu, mācību procesā tiek izmantotas dažādas 

interaktīvas apmācību metodes, kā rezultātā akadēmiskas lekcijas, t.i., pasīvs darbs ar 

auditoriju, veido tikai mazāko daļu. Plaši tiek pielietotas tādas metodes kā darbs pāros un 

triādēs, lomu spēles, grupu darbs, semināri, diskusijas, projektu izstrāde, prāta vētras u.c. 

interaktīvās apmācības metodes. Studiju programmā A daļas un atsevišķu B daļas kursu 

nodrošināšanā ir uzsākta E-studiju vides Moodle izmantošana, kurā tiek ievietoti studiju 

procesā nepieciešamie materiāli, publikācijas, uzdevumi un tiek reģistrēts studentu vērtējums 

kursā.  

Individuālais darbs ietver eseju, referātu un konspektu izstrādi, zinātniski pētniecisko 

darbu izstrādi (kursa darbi), novērošanu un dienasgrāmatu rakstīšanu, interviju veikšanu u.c. 

Interaktīvais darbs auditorijā un individuālie darbi ir orientēti uz darba tirgum nepieciešamo 

prasmju un kompetenču apguvi, piemēram, klientu intervēšanā, problēmsituācijas izvērtēšanā, 

intervences vai rehabilitācijas plāna sastādīšanā, komunikācijas veidošanā ar klientu, 

sadarbības prasmju attīstīšanā darbam komandā, kā arī prezentācijas prasmju attīstīšanai, 

projektu izstrādei un plānošanai u.c. Tieši praktiska darbība auditorijā un prakses ietvaros 

palīdz studentiem apzināties studijās iegūto kompetenci, kā arī trūkstošās zināšanas un 

prasmes, un izvirzīt individuālos mērķus turpmākajai profesionālajai attīstībai. Vairāki studiju 

uzdevumi ir virzīti uz šādas studentu pašrefleksijas veicināšanu.  

Attiecībā uz studiju procesa organizāciju, par veiksmīgiem atzītie procesi tiek turpināti. 

Tie  ir studentu pētniecisko darbu (kursa darbu un diplomdarbu) priekšaizstāvēšanas, prakšu 

plānojums, semināri un praktiskās supervīzijas paralēli Praksei III kursā „Supervīzija sociālajā 

darbā II”, semināru un praktisko nodarbību skaita palielināšana studiju kursos, kā arī „Kursa 

darba II” izstrādes organizēšana mazās grupās, tādējādi uzlabojot empīrisko pētījumu kvalitāti 

un dodot iespēju attīstīt sadarbības prasmes. Kursa darbu un diplomdarbu priekšaizstāvēšanā 

studenti prezentē savu darbu koncepcijas un iestrādes pasniedzēju izveidotai komisijai. 

Pasniedzēji palīdz precizēt formulējumus, jēdzienu lietojumu un pilnveidot koncepcijas. Šī 

procedūra mobilizē studentus savlaicīgam darbam un attīsta prasmes izskaidrot savas ieceres, 

pamatot tās, un palīdz panākt kvalitatīvāku darba rezultātu. 

Lai veicinātu studentu zinātnisko pētniecību par sociālā darba profesijai nozīmīgiem un 

aktuāliem jautājumiem, pirms kursa darbu un diplomdarbu tematu iesniegšanas sadarbībā ar 

Sociālo darbinieku biedrību (sociālā darba praktiķiem), dažkārt arī sadarbībā ar Labklājības 

ministriju tiek izveidots pētījumu tematu saraksts. Studenti ar šo tematu sarakstu tiek 

iepazīstināti kursa darbu un diplomdarbu izstrādes ievadlekcijās.  
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Lai veicinātu studentu savstarpējas diskusijas pētniecisko darbu aizstāvēšanā, Sociālā 

darba studiju padome ir nolēmusi Kursa darba II recenzēšanā iesaistīt arī studentus. Šī prakse 

izrādījās efektīva, jo studentiem bija iespēja iepazīties ar kursa biedra pētniecisko darbu, 

konstatēt kursa biedra un sava darba stiprās un vājās puses, mācīties vērtēt atbilstoši 

izvirzītiem kritērijiem, iegūt padziļinātas zināšanas kādā no sociālā darba jautājumiem.  

7.2. Prakses plānojums un organizācija 

Diskusijās ar nozares profesionāļiem un prakšu vadītājiem, studentu aptaujās izteiktie 

ierosinājumi, kā arī LU 16.04.2007. rīkojums nr.1/86 „Par LU studējošo prakses 

organizēšanas kārtību” kalpoja par pamatu „Prakses rokasgrāmatas” (prakses nolikuma) 

izstrādei. Prakses rokasgrāmatu students saņem, uzsākot pirmo praksi, un tā ir viņa rīcībā līdz 

studiju beigām. Rokasgrāmatā ir aprakstīti katras studiju prakses mērķi, uzdevumi, prasības, 

novērtēšanas veidi, iesniedzamie dokumenti un prakses organizēšanas kārtība. Prakses 

rokasgrāmata ievietota LU Sociālo zinātņu fakultātes mājas lapā tīmeklī, lai jebkurā laikā arī 

prakses vadītājs sociālajā institūcijā varētu iegūt nepieciešamo informāciju.   

Prakse sastāv no trim daļām: 

1) Prakse I (6 krp.) ir paredzēta sociālā darba prakses iepazīšanai dažādās institūcijās un 

sociālo institūciju mērķa grupu iepazīšanai 1. studiju gada 2.semestrī; 

2) Prakse II (10 krp.) ir plānota pieredzes gūšanai sociālajā darbā kādā no sociālajām 

institūcijām pēc studenta izvēles. Prakses laikā students veic institūcijas izpēti un asistē 

sociālajam darbiniekam ikdienas pienākumu veikšanā. Prakses semināros fakultātē studenti 

dalās pieredzē un paplašina viens otra redzesloku par dažādām institūcijām un pakalpojumiem 

sociālā darba jomā. Prakse II tiek organizēta 5. semestrī (3.studiju gads).  

3) Prakse III (10 krp.) ir plānota prasmju attīstīšanai klienta sociālā gadījuma vadīšanā. 

Students izvēlas vienu sociālo institūciju, kurā asistē sociālajam darbiniekam profesionālo 

pienākumu veikšanā, kā arī patstāvīgi veic darbu ar trim klientiem. Prakse III tiek organizēta 

7. semestrī (4.studiju gads), bet nepilna laika klātienes studiju formā var tikt organizēta 

vasaras studiju periodā. Prakses organizācija, mērķi, uzdevumi un prasības ir detalizēti 

izstrādāti prakses nolikumā, kas ir ietverts Prakses rokasgrāmatā (skat. 5. pielikumu). 

7.3. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība un tā ietekme uz studiju darbu, 

studējošo iesaistīšana pētnieciskajos projektos 

Socioloģijas nodaļas profesori un docētāji veic zinātnisko un pētniecisko darbu, vada un 

piedalās Sociālo un politisko pētījumu institūta (SPPI) projektos, Latvijas Zinātnes Padomes 

(LZP) grantos, LU pētnieciskajos projektos, starptautiskos pētījumu projektos, tai skaitā ES 

6.ietvara projektos, ES struktūrfondu ietvaros īstenotajos projektos, veic starptautisku 

organizāciju, Latvijas valsts pārvaldes iestāžu un dažādu organizāciju pasūtītus pētījumus. 

Pasniedzēji piedalās arī Pārskatu par tautas attīstību Latvijā sagatavošanā. Mācībspēku 

pētnieciskās darbības rezultāti tiek izmantoti studiju kursu satura pilnveidē, kā arī jaunu 

studiju kursu izstrādē (sīkāk skat. 6.pielikumu par dalību pētniecības projektos). 

Sociālā darba studiju programmas akadēmiskais personāls katru gadu LU gadskārtējās 

konferences ietvaros organizē atsevišķu sekciju socioloģijas zinātnes apakšnozarē sociālā 

politika un sociālā darba organizācija. Sekcijas darbā ar priekšlasījumiem aicina piedalīties arī  

4.kursa studentus, absolventus un sociālā darba praktiķus, tā nodrošinot komunikācijas un 

sadarbības iespējas pasniedzēju, studentu un nozares praktiķu starpā. Līdzīgi arī nozares 

praktiskas ievirzes konferencēs un semināros programmas pasniedzēji tiek aicināti uzstāties, 

bet studenti piedalīties kā klausītāji. Šāda sadarbība palīdz studentiem labāk orientēties 

sociālā darba pētniecībā, aktualitātēs un organizāciju tīklojumā, kā arī iegūt papildus 

specifiskas zināšanas, kuras nepiedāvā studiju programma. Mācībspēku pētnieciskās darbības 

rezultāti tiek izmantoti studiju kursu satura pilnveidē, kā arī jaunu studiju kursu izstrādē 

(sīkāk par zinātniskajām publikācijām skat. 7.pielikumā). 
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8. Vērtēšanas sistēma  

Vērtēšanas sistēma studiju programmā ir veidota atbilstoši LU Senāta 30.11.2009. 

lēmumam Nr. 296 „Studiju kursu pārbaudījumu organizēšanas kārtība Latvijas Universitātē”. 

Kursa gaitā ir starppārbaudījumi, bet noslēgumā - eksāmens, kuru vērtējumi veido kopīgo 

novērtējumu kursā.  

Galvenās studijās iegūto zināšanu vērtēšanas formas studiju programmā ir: 

 semināri; 

 kontroldarbi; 

 testi; 

 projektu, individuālo un grupu darbu prezentācijas; 

 prakses uzdevumu izpildes novērtējums (rakstveidā un prezentācijas); 

 rakstiskie jeb mutiskie eksāmeni studiju kursa noslēgumā; 

 valsts eksāmens programmas noslēgumā rakstveidā; 

 diplomdarba aizstāvēšana programmas noslēgumā. 

Studiju kursa noslēguma eksāmena formu (rakstveidā, mutvārdos vai kombinēto) izvēlas 

konkrētā kursa docētājs pēc saviem ieskatiem. Kursu gala atzīmi veido: eksāmena 

novērtējums un semestrī paredzētā individuālā darba (referāts, eseja, vai citi uzdevumi) un 

starppārbaudījumu vērtējums, kuru procentuālo īpatsvaru gala vērtējumā norāda pasniedzējs 

kursa aprakstā. Atbilstoši LU Senāta 30.11.2009. lēmumam Nr. 296 „Studiju kursu 

pārbaudījumu organizēšanas kārtība Latvijas Universitātē” kopīgo vērtējumu kursā veido 

starppārbaudījumu (tai skaitā individuālā darba) vērtējums vismaz 50% apjomā no kopīgā 

vērtējuma un eksāmens vismaz 10% apjomā no kopīgā vērtējuma. Šāda vērtēšanas sistēma 

motivē studentus aktīvi līdzdarboties semestra laikā un kvalitatīvi veikt individuālos 

uzdevumus.  

Pirmās nodarbības laikā mācībspēks paziņo prasības, kas studentam jāizpilda, lai viņš 

varētu sekmīgi apgūt konkrēto kursu un nokārtot pārbaudījumu, un nosaka pārbaudījuma 

formu, tā izpildes veidus (mutvārdos, rakstveidā, u.tml.) un piedāvātos pārbaudījuma 

kārtošanas termiņus. Mācībspēks nosaka, kādus palīgmateriālus (attiecīgā kursa programma, 

vārdnīcas, uzskate) var izmantot pārbaudījuma laikā. Ja students pārbaudījuma laikā izmanto 

materiālus un informāciju, kurus nav paredzēts izmantot, viņš tiek atstādināts no 

pārbaudījuma.  

Neizturētu pārbaudījumu drīkst atkārtot atbilstošās eksaminācijas sesijas laikā. Ja 

studentam ir īpaši attaisnojoši iemesli, viņam ir tiesības uz sesijas pagarinājumu. 

Pārbaudījumu uzskata par izturētu, ja vērtējums 10 ballu sistēmā nav zemāks par 4 ballēm. 

Prakses uzdevumu izpildes novērtējums ir izstrādāts katrai no trim praksēm atsevišķi, 

atbilstoši to mērķim un uzdevumiem.  Prakses I uzdevumu izpildi novērtē studiju programmas 

prakses vadītājs, Prakses II uzdevumu izpildi novērtē studiju programmas prakses vadītājs, 

ņemot vērā institūcijas prakses vadītāja vērtējumu, bet Prakses III uzdevumi izpildi novērtē 

Noslēguma pārbaudījuma komisija, kuras sastāvā ir studiju programmas prakses vadītājs, citi 

studiju programmas mācībspēki un nozares darba devēju pārstāvji (sīkāk par prakses 

novērtēšanu skatīt Prakses rokasgrāmatā 5.pielikumā).  

Pie kvalifikācijas eksāmena kārtošanas un diplomdarba aizstāvēšanas ar speciālu 

rīkojumu tiek pielaisti tikai tie studenti, kuri ir sekmīgi nokārtojuši visas programmā 

paredzētās akadēmiskās saistības. Valsts eksāmena norisi un vērtēšanas kritērijus ir 

izstrādājusi Sociālā darba studiju padome un apstiprinājusi SZF dome (skat. 17. pielikumu).  
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9. Studējošie
1
 

9.1. Studējošo skaits programmā 

Studējošo skaits studiju programmā pēdējos gados ir pakāpeniski samazinājies. Tas ir 

skaidrojams ar strauju konkurences pieaugumu sociālā darba izglītības jomā un LU 

salīdzinoši augsto studiju maksu. 1999.gadā trim augstskolām (LU, SDSP augstskolai 

„Attīstība” un Kristīgajai Akadēmijai), kuras īstenoja studiju programmas sociālajā darbā, 

pievienojās Liepājas Universitāte. 2004. gadā studentus sociālā darba pamatstudiju 

programmās Rīgā un filiālēs Daugavpilī, Jelgavā un Jēkabpilī uzņēma Psiholoģijas 

augstskola, bet 2005. gada rudenī arī Rīgas Stradiņa Universitāte uzņēma studentus sociālā 

darba profesionālajā bakalaura studiju programmā. Šajā laikā arī SDSP augstskola „Attīstība” 

atvēra filiāles Smiltenē, Daugavpilī un Rēzeknē. Jāpiebilst, ka Latvijas Universitāte studiju 

maksas ziņā ir bijusi līdere, kas, savukārt, ir ietekmējis studentu skaita samazinājumu 

programmā. Tā rezultātā 2008.gada rudenī studijām programmā reģistrējās tikai tie 15 

reflektanti, kuri bija ieguvuši tiesības studēt par budžeta līdzekļiem (skat. 7.tabulu). 

7.tabula. Studējošo skaits 
 

 1.gadā 

imatrikulēto 

studentu 

skaits 

Studentu skaits pa studiju 

gadiem 

Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol- 

ventu 

skaits 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005. 62 62 43 34 37   176 118 19 

2006. 39 39 55 35 35   164 104 29 

2007. 23 23 31 46 37   137 83 17 

2008. 15 15 19 29 38 7  108 54 25 

2009. 0 0 16 16 29 7  78 30 29 

Programmā ir vērojams studentu atbirums, kas skaidrojams ar to, ka studiju prasības ir 

augstas atbilstoši studiju programmas galvenajam uzdevumam -  sagatavot profesionālus 

sociālos darbiniekus, kuri spēs konsultēt iedzīvotājus un risināt sociālās problēmas gan 

individuālā, gan sabiedrības līmenī. Tai pat laikā daļa studentu uzsāk studijas programmā ar 

zemu iepriekšējās sagatavotības līmeni, vai arī tādēļ, ka nav uzņemti tajā studiju programmā, 

kuru bija izvēlējušies kā savu prioritāti. Arī augstā studiju maksa ir iemesls studentu 

atbirumam, kā arī personiskās ekonomiskās grūtības, kuru dēļ studenti pārtrauc studijas un 

dodas darba meklējumos ārvalstīs. Tajā pat laikā daļa studentu vēlāk atgriežas, lai nokārtotu 

studiju parādus un pabeigtu studijas.  

9.2. Studējošo un absolventu aptauju analīze 

Aptaujas par studiju programmu un par studiju kursiem tika organizētas atbilstoši LU 

17.05.2005. rīkojumam Nr.1/98 „Aptauju organizēšanas kārtība LU”. Katra akadēmiskā gada 

beigās studiju programmas absolventi tiek iesaistīti studiju programmas novērtēšanā. Aptaujas 

anketa sastāv no slēgtiem jautājumiem, kur atbilde jāatzīmē vērtējuma skalā (1 – pilnībā 

apmierina, 2 – drīzāk apmierina, 3- drīzāk neapmierina, 4 – pilnībā neapmierina) un atvērtā 

jautājuma anketas noslēgumā, uz kuru studentiem ir iespēja sniegt komentāru vai vērtējumu 

par ikvienu studiju programmas aspektu (skat. paraugu 3. pielikumā). 

Katra semestra noslēgumā studenti tiek aicināti sniegt novērtējumu par novērtēšanai 

izraudzīto studiju kursu saturu un pasniegšanas veidu. Studiju kurss tiek izraudzīts 

novērtēšanai, ja tiek piedāvāts studiju programmā pirmo reizi, studiju kursu docē jauns 

                                                 
1
 Studiju programmām, kuras tiek pieteiktas akreditācijai 
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pasniedzējs, iepriekšējā aptaujā ir bijuši nozīmīgi aizrādījumi par tā kvalitāti. Novērtēšana tiek 

organizēta anonīmas anketēšanas veidā. Aptaujas anketa sastāv no slēgtiem jautājumiem, kur 

atbilde jāatzīmē vērtējuma skalā (1 – ļoti labi, 2 – labi, 3- apmierinoši, 4 – neapmierinoši), un 

atvērtā jautājuma anketas noslēgumā, uz kuru studentiem ir iespēja sniegt ieteikumus vai 

komentārus par studiju kursa saturu, mācību metodēm un organizāciju, pārbaudes formām, 

mācību materiāliem u.c. kursa aspektiem (skat. paraugu 3. pielikumā). 

Studējošo un absolventu aptauju analīze ir detalizēti atspoguļota ikgadējos studiju 

programmas pašnovērtējuma ziņojumos. Galvenie secinājumi no absolventu aptaujām par 

studiju programmu ir: 

 absolventus apmierina studiju programmas saturs, piedāvātā kursu izvēle B daļā, 

vēlamo C daļas kursu apguve, iespējas apgūt pētnieciskās, profesionālās prasmes un 

iemaņas, iespējas attīstīt prasmes studiju laikā un studiju procesa organizēšana; 

 vērtējot materiāli tehnisko nodrošinājumu, absolventi ir pilnībā apmierināti ar studiju 

telpām; 

 absolventi ir „drīzāk neapmierināti” ar iespējām izmantot datorus un studijām 

nepieciešamās literatūras pieejamību LU bibliotēkās.  

Attiecībā uz literatūras pieejamību, var piekrist par literatūras trūkumu latviešu valodā, 

vai arī par specifiskām sociālā darba mērķa grupām, jaunām sociālām problēmām, jo pie 

ierobežotiem resursiem ne vienmēr ir iespējams iegādāties ļoti šauri specializētu literatūru 

pietiekamā apjomā. Tomēr attiecīgā literatūra ir atrodama LU abonētajās elektroniskajās datu 

bāzās, kuru izmantošanā pēc kursa darbu un diplomdarbu vadītāju vērojumiem sociālā darba 

studenti ir neaktīvi. Diemžēl anketas uzbūve neļauj noskaidrot iemeslu ne tik augstam 

novērtējumam attiecībā uz datoru izmantošanas iespēju,  jo SZF ir iekārtotas divas datorklases 

un arī bibliotēkas lasītava ir aprīkota ar datoriem. Viens pieņēmums, kas var izskaidrot šādu 

novērtējumu, varētu būt datorklašu noslogojums nodarbībām studiju kursos.  

 studiju programmas beidzēji ir pauduši pilnīgu apmierinātību ar studijās iegūtām 

prasmēm efektīvi pielietot informācijas tehnoloģijas informācijas meklēšanai, 

apstrādei un noformēšanai un strādāt ar informāciju (izvērtēt, analizēt to). 

To var vērtēt kā apliecinājumu studiju programmā A daļā iekļautā kursa „Ievads studijās, 

pētniecībā un akadēmiskajā rakstībā” lietderībai, kur uzmanība tiek vērsta uz bibliotēkas 

pakalpojumu izmantošanas iespējām, literatūras meklēšanas veidiem.  

Aptaujas anketas brīvo komentāru daļā paustais pārsvarā atspoguļo tikai atsevišķu 

studentu viedokli (maksimālais viedokļu sakritības skaits ir 4). Visbiežāk viedokļi tiek izteikti 

par semestru plānojumu, studiju programmas ilgumu un pasniedzēju darbu:  

 par semestru plānojumu parasti tiek izteikti pretrunīgi viedokļi, jo ir respondenti, kas 

vēlas intensīvāku un kompaktāku plānojumu, un tai pat laikā citi norāda, ka slodze 

visos studiju gados ir bijusi pārāk liela. Tāpat izskan ierosinājums pēdējā (8.) semestrī 

neplānot nodarbības, un to veltīt tikai diplomdarba izstrādei un eksāmenam. 

Tā kā LU anketa nenoskaidro, vai respondents paralēli studijām strādā vai nē, tad var 

izteikt tikai pieņēmumu, ka slodzi kā pārāk lielu varētu būt izjutuši paralēli studijām PLK 

strādājošie studenti. 8.semesrī PLK studentiem tiek plānots viens studiju kurss 4 krp. apjomā, 

kur nodarbības notiek tikai februārī un martā, aprīli un maiju atstājot vienīgi noslēguma darba 

rakstīšanai (6 krp.) un valsts pārbaudījuma kārtošanai (2 krp.). Tātad, ja students ir ieguvis 

nepieciešamo krp. skaitu B daļā un C daļā, tad slodze ir mazāka, nekā 20 krp. 

 par studiju programmas ilgumu izskan priekšlikums to samazināt no 4 uz 3 – 3,5 

gadiem.  

Šādu iespēju neparedz LR „Augstskolu likumā” noteiktais par piektā līmeņa 

profesionālās kvalifikācijas ieguvei kopējo pilna laika studiju ilgumu, kas ir  4 studiju gadi.  

 par pasniedzēju darbu ir pausta apmierinātība ar pasniedzēju attieksmi pret 

studentiem, pozitīvi tiek vērtēta vizuālo palīglīdzekļu izmantošana nodarbībās, prasme 

sasaistīt teoriju un praksi, pozitīvi vērtēta pasniedzēju – praktiķu iesaistīšana studiju 

programmas īstenošanā.  
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 tāpat ir komentāri, kuros pausta pilnīga apmierinātība ar studiju programmu un 

procesu. 

2009.gada rudenī veiktā studējošo aptauja (3. un 5. semestra studenti) par studiju 

programmu atspoguļo ļoti līdzīgus rezultātus. Vērtējumi visos jautājumos ir robežās 1 – 

„pilnībā apmierina” un 2 „drīzāk apmierina”. Arī komentāros pausti līdzīgi viedokļi par 

semestru plānojumu un studiju ilgumu. Pausts pozitīvs novērtējums studiju programmas 

saturam, kas ir visaptverošs un dod ieskatu ar sociālo darbu saistītās zinātņu nozarēs 

(psiholoģijā, tiesībās (likumdošana)), kā arī ir atbilstošs profesijas apguvei. Pozitīvi tiek 

vērtēts to pasniedzēju darbs, kuri nodarbībās ietver praktiskus vingrinājumus, lekcijas 

pasniedz atraktīvi, bet ir minēts, ka ir arī pasniedzēji, kuri lekcijas monotoni norunā. Aptauju 

kopsavilkumus skatīt (3. pielikumā). 

Gandarījumu rada fakts, ka absolventi turpina studijas ne tikai maģistra studiju 

programmās Latvijā, bet arī Amerikas Savienotajās Valstīs un Vācijā. 2010.gadā trīs 

absolventes plāno uzsākt maģistra līmeņa studijas Francijā, Dānijā un Lielbritānijā. Motivēt 

studentus tālākizglītībai un attīstībai ir viens no studiju programmas uzdevumiem.  

9.3. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Sociālo zinātņu fakultātē aktīvi strādā Studentu pašpārvalde, kas iesaistās lēmumu 

pieņemšanā fakultātes Domes sēdēs. Studentu pašpārvaldes nozīmētie attiecīgo studiju 

programmu studenti piedalās studiju programmas sēdēs, kas nodrošina regulāru informācijas 

apmaiņu starp studentiem un studiju programmas akadēmisko personālu. Studiju padomes 

sēdēs tiek izskatīti studentu priekšlikumi attiecībā par studiju procesu, saturu un kvalitāti, kā 

arī kopīgi meklēti risinājumi problēmsituācijām. 

Katra semestra gaitā studentiem tiek dota iespēja piedalīties docēto studiju kursu 

novērtēšanā, gan aizklātā un anonīmā veidā, gan atklāti izsakot savu viedokli nodaļas vai 

studiju padomes rīkotājās sēdēs.  

Saskaņā ar studentu ierosinājumiem ir papildināti un precizēti „Referāta, esejas, kursa 

darba un diplomdarba izstrādes metodoloģiskie norādījumi sociālā darba studiju programmā 

un studiju „Prakses rokasgrāmata” (Prakses nolikums). Abi dokumenti ir publicēti SZF mājas 

lapā tīmeklī un pieejami drukāšanai vai lejupielādei. Ir papildināts grāmatu krājums SZF 

bibliotēkā. 

 

10. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 

Studiju programmas īstenošanā pamatā iesaistīti ir LU SZF Socioloģijas nodaļas 

pasniedzēji, atsevišķus kursus docē SZF Komunikācijas studiju nodaļas un SZF Politikas 

zinātņu nodaļas, kā arī LU Medicīnas fakultātes, LU Psiholoģijas, pedagoģijas un mākslas 

fakultātes un LU Ekonomikas un vadības fakultātes akadēmiskais personāls. Tā kā sociālā 

darba studiju programma ir profesionālās augstākās izglītības studiju programma, tad studiju 

kursu pasniegšanā tiek iesaistīti nozares praktiķi, kas nodrošina studiju programmas saikni ar 

sociālā darba praksi, tās attīstības tendencēm. Sociālā darba praktiķi tiek piesaistīti kā stundu 

pasniedzēji (skat. 8.tabulu un 2.pielikumu).  

Pozitīvi vērtējams, ka studiju programmā 2006./2007. akadēmiskajā gadā darbu 

uzsākušas docente Vita Roga, docente Baiba Bela, lektore Līga Rasnača, kura ir arī zinātniskā 

grāda pretendente socioloģijā. Tāpat pozitīvi, ka atsevišķu studiju kursu pasniegšanu stundu 

pasniedzēju statusā turpina SZF agrāk pamatdarbā strādājošās pasniedzējas ar izglītību 

sociālajā dabā un pedagoģiskā darba pieredzi Evija Eglīte, Evija Sedvalde un Linda Zīverte. 

Kopumā programmā ir nodarbinātas 30 personas, no kurām 19 (63%) strādā LU pamatdarbā, 

un tās visas ir ievēlētas akadēmiskajos amatos. No ievēlētā akadēmiskā personāla 14 

personām (67%) ir doktora grāds.   

 

http://szf.lu.lv/sites/szf/module_data/introduction/Nodalas/sociol/referata_esejas_kursa%20darba_diplomdarba_izstrades_metod_norad.doc
http://szf.lu.lv/sites/szf/module_data/introduction/Nodalas/sociol/referata_esejas_kursa%20darba_diplomdarba_izstrades_metod_norad.doc
http://szf.lu.lv/sites/szf/module_data/introduction/Nodalas/sociol/referata_esejas_kursa%20darba_diplomdarba_izstrades_metod_norad.doc
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8.tabula. Akadēmiskā personāla sastāvs 

Amats 

Ievēlēts LU Piesaistītais personāls 

 

Kopā 
Ar doktora 

grādu 

(skaits) 

Ar maģistra 

grādu 

(skaits) 

Ar doktora 

grādu 

(skaits) 

Ar maģistra 

grādu 

(skaits) 

Augstākā 

izglītība 

(skaits) 

Profesori 3 0 0 0 0 3 

Asociētie 

profesori 3 0 0 0 0 3 

Docenti 8 0 0 0 0 8 

Lektori 0 7 0 0 0 7 

Asistenti 0 0 0 0 0 0 

Stundu 

pasniedzēji 0 0 0 7 2 9 

Kopā 14 7 0 10 2 30 

10.1.Studiju programmas realizācijā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskie 

virzieni un to rezultāti, projektu vadība 

Pasniedzēju pētnieciskie virzieni ir saistīti ar lauku reģionu, kopienu, sociālā kapitāla, 

nodarbinātības, darba tirgus, uzņēmējdarbības pētījumiem, dzīves kvalitātes jautājumu (tai 

skaitā veco cilvēku aprūpes institūcijās), sociālās iekļaušanas (etniskās minoritātes, personas 

ar invaliditāti) pētījumiem.  

Profesionālās studiju programmas kvalitātes uzlabošanā būtiska ir arī pasniedzēju saiknes 

nodrošināšana ar sociālā darba praksi Latvijā. Studiju programmas lektori ir izstrādājuši un 

īstenojuši divus Eiropas Savienības Struktūrfondu finansētus projektus. Projekts „Motivācijas 

programma sievietēm ar bērniem – Rīgas pilsētas Kurzemes rajona un Latgales reģiona 

Krāslavas novada Sociālo dienestu klienšu, iesaistīšanai darba tirgū” tika īstenots 2005.-2007. 

gadā. Pasniedzēji kopā ar sociālā darba praktiķiem sociālajos dienestos strādāja ar projekta 

mērķa grupu un guva atziņas par motivēšanas procesu, motivāciju ietekmējošiem faktoriem. 

Projekts „Sociālā darba speciālistu apmācības supervīzijā” tika realizēts 2006.-2008. gadā 

sadarbībā ar Rīgas domes Labklājības departamentu, un tā rezultātā tika izstrādāta un īstenota 

tālākizglītības studiju programma sociālā darba praktiķiem supervīzijā un publicēta 

rokasgrāmata supervizoriem. Rokasgrāmatu studenti izmanto studiju procesā, jo tajā ietvertās 

publikācijas ir noderīgas studiju kursu apguvei par sociālo darbu ar grupām, par saskarsmi ar 

klientu, supervīziju sociālajā darbā (sīkāku informāciju par pētnieciskajiem virzieniem un 

projektiem skatīt 6.pielikumā). 

10.2. Akadēmiskā personāla atlase, atjaunošana, apmācība un attīstība 

Personāla atlases kritēriji studiju kursu pasniegšanai sociālajā darbā ir maģistra līmeņa 

izglītība, 5.līmeņa profesionālā kvalifikācija sociālajā darbā, vēlama ir darba pieredze 

sociālajā darbā un lektora darba pieredze. Samazinoties studentu skaitam programmā, 

atbilstoši ir samazināts pastāvīgā darbā  nodarbinātā akadēmiskā personāla skaits.  

Personāls ir motivēts savā profesionālajā un akadēmiskajā attīstībā, un piedalās 

praktiskos semināros, konferencēs, pētniecības projektos. Pasniedzējas E.Apine un E.Eglīte ir 

uzsākušas studijas doktorantūrā, kur par savu zinātniskā darba virzienu izvēlējušās ar sociālā 

darba attīstību saistītas jomas. Lektore E.Apine kā doktorante radošā akadēmiskā 

atvaļinājuma laikā piedalījās studiju procesā Portlandes Valsts Universitātes Sociālā darba 

doktorantūras programmā ASV. Lektore L.Rasnača ir socioloģijas doktora grāda pretendente, 

kas saņem ESF mērķstipendiju promocijas darba pabeigšanai 2010.gadā. Docente V.Roga ir 

aizstāvējusi doktora disertāciju un ieguvusi pedagoģijas zinātņu doktora grādu. 
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Pateicoties dalībai profesionālajās un citās nevalstiskajās organizācijās,  personāls gūst 

iespēju papildināt zināšanas un apgūt jaunas metodes darbam starptautiskās sadarbības 

projektos, kurus finansē no dažādiem fondiem. Projektos, apmaiņas braucienos, pētījumos 

iegūtā pieredze tiek izmantota mācību procesā, tādējādi veidojot un paplašinot studentu 

izpratni par atsevišķiem sociālā darba aspektiem, sniedzot padziļinātu ieskatu gan Latvijas 

situācijā, gan arī salīdzinājumu ar citām Eiropas valstīm.  

 

11.Nepieciešamā palīgpersonāla raksturojums, norādot to uzdevumus 

konkrētās programmas īstenošanā 

Amata nosaukums Skaits Uzdevumi 

Studiju metodiķi 

 

 

 

 

 

 

2 Studiju procesa formalitāšu kārtošana:  

- studentu konsultēšana un iesniegumu reģistrēšana; 

- eksaminācijas protokolu izsniegšana un sekmju 

reģistrēšana; 

- rīkojumu un  sekmju izrakstu gatavošana programmas 

absolvēšanai; 

- studentu finansiālo saistību pildīšanas kontrole; 

- atbalsts studiju programmu realizācijā un nodaļas darba 

lietvedība,  

-  studiju programmas realizācijai nepieciešamo resursu 

sagatavošana, biroja tehnikas uzturēšana darba kārtībā u.c. 

- nodarbību grafika sastādīšana un telpu plānošana.  

Bibliotēkas darbinieki 3 Studijām nepieciešamās literatūras nodrošināšana; 

Studentu konsultēšana informācijas avotu meklēšanā, 

elektronisko datu bāžu lietošanā u.c. 

Studiju materiālu kopēšanas iespēju nodrošināšana. 

Datorsistēmu 

administrators 

2 Informācijas tehnoloģiju un tehnikas izmantošanas 

nodrošināšana Sociālo zinātņu fakultātē. 

 

12. Struktūrvienību (katedru, nodaļu, laboratoriju, institūtu u.c.) 

uzskaitījums, norādot to uzdevumus konkrētās programmas īstenošanā 

Struktūrvienība Uzdevumi 

LU SZF Socioloģijas nodaļa 1) Nodrošināt nozares studiju kursu docēšanu; 

2) Administratīvo un studiju kvalitātes jautājumu 

risināšana Socioloģijas nodaļas sēdēs; 

3) Studiju programmas personāla atlase un slodzes 

plānošana. 

LU SZF Komunikācijas studiju 

nodaļa 

Nodrošināt atbilstošo studiju kursu izvērtēšanu un 

pasniegšanu 

 

LU SZF Politikas zinātnes nodaļa Nodrošināt atbilstošo studiju kursu izvērtēšanu un 

pasniegšanu  

LU Medicīnas fakultāte Nodrošināt atbilstošo studiju kursu izvērtēšanu un 

pasniegšanu 

LU Ekonomikas un vadības 

fakultāte 

Nodrošināt atbilstošo studiju kursu izvērtēšanu un 

pasniegšanu 

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un 

mākslas fakultātes Psiholoģijas 

nodaļa 

Nodrošināt atbilstošo studiju kursu izvērtēšanu un 

pasniegšanu 
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13. Ārējie sakari 

Studiju programmas ārējie sakari tiek veidoti ar nozares praktiķiem, sociālajām (darba 

devēju) institūcijām, profesionālajām organizācijām, sociālā darba studiju programmām 

Latvijā un ārvalstīs.  

Sadarbības mērķi: 

1) pilnveidot studiju programmu (studiju satura un studentu pētījumu atbilstība nozares 

aktualitātēm, studiju procesa pilnveide, pieredzes apmaiņa, sadarbības projekti), 

2) nodrošināt regulāru mijiedarbi starp izglītības un prakses jomām (studentu prakses 

vietu nodrošināšana, sociālā darba praktiķu un studiju programmas mācībspēku 

profesionālā pilnveide, studiju programmas popularizēšana). 

Studiju programmas pasniedzēji ir aktīvi dalībnieki nozares profesionālajās organizācijās -

Sociālo darbinieku biedrībā un Supervizoru apvienībā, piedalās Labklājības ministrijas 

Sociālā darba speciālistu sadarbības padomes darbā. Sadarbībā ar biedrībām ir organizēta 

nozares praktiķu aptauja par aktuālajām problēmām un jautājumiem studentu pētnieciskajam 

darbam, izveidots tematu saraksts, kas katru gadu tiek aktualizēts. Sadarbībā ar 

profesionālajām organizācijām ir organizētas zinātniski praktiskās konferences sociālā darba 

jomā, kā arī kopā ar Profesionālo psihologu asociāciju organizētas konferences par sociālo 

darbinieku un psihologu sadarbības jautājumiem, veco cilvēku psiho-sociālajām problēmām 

un resursiem. Sociālo darbinieku biedrības valdes pārstāvji piedalās SZF Sociālo darbinieku 

dienas pasākumā, iepazīstinot studentus ar savu redzējumu par aktuālākajām mūsdienu 

sociālajām problēmām, kuru risināšanā iesaistīti sociālie darbinieki. Sadarbība ar nozares 

praktiķiem ikdienā ļauj iegūt nepieciešamo informāciju par aktualitātēm nozarē, izmaiņām 

sociālās drošības sistēmā un institūciju tīklā, uzzināt viedokļus par studentu – praktikantu un 

absolventu stiprajām un vājajām pusēm, gūt idejas studiju programmas pilnveidošanai. 

2008.gadā visu Latvijas sociālā darba studiju programmu pārstāvji izveidoja Sociālā darba 

izglītības un pētniecības padomi, kas ir nozīmīgs aizsākums savstarpējai sadarbībai. Padomē 

notiek diskusijas par studentu prakšu organizāciju, pētniecisko darbību, ir ieceres kopīgas 

studentu konferences rīkošanai u.c. Padomes darbā piedalās pasniedzējas lektore E.Apine un 

docente V.Roga. 

Starptautiskā sadarbība pasniedzēju starpā veiksmīgi norit kopīgi īstenojamu starptautisko 

projektu ietvaros. Erasmus programmas ietvaros pasniedzēji no LU ir viesojušies ar lekcijām 

Somijā un Zviedrijā, bet panāktās vienošanās par ārvalstu pasniedzēju ierašanos LU tomēr ir 

tikušas atceltas no uzaicināto lektoru puses. ERASMUS sadarbības līgumi par mācībspēku un 

studentu apmaiņu ir noslēgti ar Tartu Universitāti un Tallinas Universitāti Igaunijā, Tamperes 

Universitāti un Lapzemes Universitāti Somijā, Metropoles Universitātes koledžu (iepriekš 

Kopenhāgenas Sociālā darba koledža) Dānijā. Sadarbības līgumi ar Koblenzas Universitāti 

Vācijā, Vakšjo Universitāti Zviedrijā un Oslo Universitātes Sociālā darba koledžu netika 

atjaunoti. Pozitīvi vērtējams, ka sociālā darba studenti izrāda interesi par studijām ārvalstīs un 

izmanto noslēgto līgumu iespējas (skat. 9. tabulu). Kursu piedāvājums angļu valodā 

programmā nav, tomēr ārvalstu studenti var izvēlēties B un C daļas kursus angļu valodā no 

citām LU studiju programmām un var apmeklēt Latviju studiju prakses nolūkos. Tas varētu 

būt viens no iemesliem, kādēļ ārvalstu studenti nav studējuši sociālā darba programmā, bet 

otrs - Rietumeiropas augstskolu studentus interesē tālākas un eksotiskākas valstis, kā to 

skaidro kolēģi no sadarbības augstskolām. Sociālā darba studiju programma ir uzņēmusi 

Vācijas sociālā darba studentu grupas studiju prakses ietvaros organizētā pieredzes apmaiņas 

brauciena laikā. Studentiem tika organizētas vizītes Rīgas sociālajos dienestos un sociālajos 

centros, nodrošināta tulkošana. 

Starptautiskās sadarbības ietvaros 2008.g. SZF tika organizēta 6.gadskārtējā Starptautiskā 

sociālā darba konference “Politika – Spēks – Prakse: Modernā sociālā darba būtība mūsdienu 

mainīgajā laikā”. Konferences idejas autori un īstenotāji ir Bīlefeldas (Vācija) universitātes 

TiSSA akadēmija.  
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9.tabula. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiņa 

 Valsts 
Skaits pa akadēmiskajiem gadiem 

2005./2006. 2006./2007. 2007./2008. 2008./2009. 2009./2010. 

Mācībspēku 

apmaiņa 

      

No Latvijas 

uz ārvalsti 

Norvēģija - 2 - - - 

Zviedrija - 1 1 - - 

Somija 1 - - - - 

No ārvalsts uz 

Latviju 

Norvēģija - 2 - - - 

Vācija 1 - - - - 

      

Studējošo 

apmaiņa 

      

No Latvijas 

uz ārvalsti 

Somija 2 2 1 - - 

Vācija 1 - - 1 - 

Zviedrija - - 2 - - 

Dānija - - - 2 - 

Igaunija - - - - 1 

No ārvalsts uz 

Latviju 

Vācija 6 - - - 8 

      

      

 

14. Studiju programmas attīstības plāns 

Studiju programmas attīstība ir lielā mērā atkarīga no finanšu resursiem, jo tieši 

finansējuma trūkuma dēļ 2009.gadā studentu uzņemšana studijām programmā netika 

izsludināta. Studiju programmas īstenošanai nozīmīga ir no valsts budžeta finansētu studiju 

vietu skaita būtiska palielināšana. Studentu maksātspēja ir kritusies, kas visticamāk tuvākajā 

laikā neatjaunosies valsts ekonomiskās situācijas dēļ. Labklājības ministrija vairs nepiešķir 

līdzekļus studiju maksas segšanai sociālā darba studijām, tādēļ arī nav paredzams, ka finanšu 

līdzekļi varētu tikt iegūti projekta veidā. Arī Eiropas Savienības Struktūrfondi neparedz 

sociālo darbinieku izglītošanas finansēšanas iespēju. Konkurētspējīgas studiju maksas 

piedāvāšana varētu būt viens veids, kā piesaistīt reflektantus studijām LU, bet otrs -  veicot 

budžeta vietu pārdali starp universitātes fakultātēm, ņemot vērā reālo darba tirgus 

pieprasījumu valstī. 

 Attiecībā uz studiju programmas satura un procesa tālāku pilnveidošanu, var izšķirt 

šādus darbības virzienus:  

1. Turpināt pilnveidot programmas saturu atbilstoši mūsdienu sociālā darba aktualitātēm 

un Latvijas situācijai. Programmu būtu jāpapildina ar jauniem studiju kursiem vai 

esošo studiju kursu saturā jāietver šādi temati: loģika, sociālais darbs ar cilvēkiem ar 

invaliditāti, sociālais darbs probācijas jomā, lietvedība, klientu motivēšanas stratēģijas, 

sociālā darbinieka sadarbība ar medijiem. Jāturpina studiju kursu izstrāde e-kursu 

formā.  

2. Profesionālajos studiju kursos, kas saistīti ar sociālo darbu mikro līmenī, jāiekļauj 

diskusijas ar Rīgas Sociālā dienesta nodaļu sociālajiem darbiniekiem, tādējādi radot 

studentiem iespējas iegūtās teorētiskās zināšanas attiecināt uz darbu ar dažādām mērķa 

grupām praksē. 

3. Jāpanāk vieslektoru no ārvalstīm iesaistīšanās studiju procesā, docējot studiju kursus 

vai iekļaujoties esošā studiju kursā. 
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4. Jāizstrādā studiju kursu piedāvājums angļu valodā, ārvalstu studentu piesaistei. 

5. Jāplāno studiju programmas nostiprināšana Latvijā, veidojot jaunas sadarbības formas 

ar citām Latvijas un ārvalstu sociālā darba izglītības programmām. Pirmkārt, jāveicina 

pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību ieguvušo sociālā darba speciālistu studiju 

turpināšana LU sociālā darba studiju programmā, nosakot konkurētspējīgu studiju 

maksu un piedāvājot studijas NLK formā.  

6. Jāturpina un jāattīsta sadarbība ar Latvijas profesionālo sociālo un aprūpes darbinieku 

asociāciju, Sociālo darbinieku biedrību, Supervizoru apvienību, piemēram, piedāvājot 

pieredzes apmaiņas pasākumus starp praktizējošiem sociāliem darbiniekiem, mācību 

spēkiem un sociālo darbu studējošiem jauniešiem, rīkojot vasaras skolas, seminārus, 

īslaicīgus tematiskus kursus, kopīgus projektus, utml. Tādējādi tiktu veicināta 

komunikācija starp sociālā darba studentiem un mācībspēkiem, kā arī efektīvi 

izmantoti Latvijā pieejamie sociālā darba izglītības un praktiskās pieredzes resursi. 

7. Pilnveidot un stiprināt sadarbību ar programmas absolventiem, īpaši tiem, kuri strādā 

sociālo darbu vai turpina sociālā darba izglītības ieguvi maģistratūrā. Piemēram, 

realizējot konkrētus projektus, iesaistot studiju procesā, sadarbojoties prakses ietvaros. 

Attiecībā uz studiju programmas infrastruktūras attīstību, nozīmīgi ir papildināt 

bibliotēkas krājumus ar literatūru sociālā darba specifiskos virzienos krievu un angļu valodā. 

Studiju procesā noderīgi būtu videomateriāli un dokumentālās filmas par sociālajām 

problēmām, dažādu sociālo grupu pārstāvju pieredzi saskaroties ar dzīves grūtībām, rastiem 

risinājumiem, stratēģijām, kā arī par profesionāļa komunikāciju (metožu pielietojumu) darbā 

ar klientiem (mācību filmas) u.tml. Praktiskajām nodarbībām, saskarsmes prasmju treniņam, 

intervēšanas prasmju treniņam u.c. būtu nepieciešama telpa, kura nebūtu aprīkota ar galdiem, 

lai var brīvi apsēsties aplī bez „barjerām”. Ir nepieciešama videokamera, lai studentu lomu 

spēles varētu filmēt un pēc tam uzfilmēto materiālu izmantot verbālās un neverbālās 

uzvedības, darba metožu pielietojuma analīzei un pilnveidošanai. 

Personāla attīstība arī ir tiešā veidā atkarīga no finanšu iespējām un studentu skaita 

programmā. Produktīvam darbam būtu nepieciešams lielāks pamatdarbā LU strādājošo 

mācībspēku skaits, kuri iesaistītos studiju programmas attīstībā (piem., sadarbības projektu 

izstrādē, starptautiskas studiju programmas bakalaura un maģistra līmenī izstrādē), studentu 

individuālo darbu vadīšanā, studiju programmas satura pilnveidē.  
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15. Studiju programmas SVID analīze 

Stiprās puses Vājās puses 

 Studiju programmas saturs atbilst profesijas 

standartam, nozares aktualitātēm un sociālā 

darba izglītībā Eiropā atzīto Gēteborgas un 

Kopenhāgenas universitāšu sociālā darba 

studiju programmām; 

 Nodrošināta sociālā darba teorijas un 

prakses sasaiste ar praktiskiem piemēriem 

un uzdevumiem studiju procesā;  

 Augsta pasniedzēju darba kvalitāte un 

pozitīva sadarbība ar studentiem; 

 Pasniedzēju aktīva dalība profesionālajās 

organizācijās; 

 Sociālā darba praktiķu - stundu pasniedzēju 

nodarbinātība studiju programmā; 

 Studentu ieinteresētība aktīvi iesaistīties 

studiju procesā;  

 Studiju programmas nepilna laika klātienes 

studiju forma nodrošina studiju turpināšanas 

iespējas pirmā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības ieguvējiem sociālā 

darba jomā 2 studiju gados;  

 Starptautiskā sadarbība LLP/ ERASMUS un 

NORDPLUS programmu ietvaros; 

 Izstrādāta studiju prakses sistēma un 

informācijas apmaiņa prakses jautājumos; 

 Sadarbība ar prakses vietām – sociālo 

pakalpojumu sniedzējiem un 

profesionālajām organizācijām; 

 Atbilstošs infrastruktūras nodrošinājums 

(telpas, tehnika, IT, bibliotēkas krājums un 

elektroniskās datu bāzes, LU informatīvā 

sistēma) mūsdienīga studiju procesa 

nodrošināšanai. 

 Nepietiekams studiju programmā 

pamatdarbā  nodarbinātā akadēmiskā 

personāla skaits, kas ierobežo studiju 

programmas pilnveidi, projektu izstrādi un 

līdzdalību starptautiskos projektos; 

 Nepietiekama stundu pasniedzēju iesaiste 

studiju programmas pilnveidē; 

 Nav akadēmiskā personāla ar doktora grādu 

sociālajā darbā; 

 Citu zinātņu nozaru pasniedzēji nepārzina 

sociālā darbinieka profesionālo darbību un 

nepielāgo lekciju saturu, piemērus; 

 Kvalitatīvas literatūras trūkums latviešu 

valodā par sociālo darbu; 

 Jaunu studiju kursu izstrādes un stundu 

pasniedzēju- praktiķu piesaistīšanas 

ierobežošana nepietiekama finansējuma 

apstākļos; 

 Studiju programma nesaņem valsts budžeta 

līdzekļus studiju procesa nodrošināšanai; 

 Studiju programmas maksa ir augsta un nav 

konkurētspējīga citu sociālā darba studiju 

programmu starpā. 

Attīstības iespējas Realizācijas grūtības 

 Sociālā darba studijām piešķirtā valsts 

budžeta finansējuma palielināšana vai 

pārdalīšana par labu Latvijas Universitātei; 

 Valsts budžeta piešķirtā finansējuma 

pārdalīšana Latvija Universitātes studiju 

programmu starpā par labu LU sociālā 

darba studijām; 

 Finansējuma piesaistīšana projektu veidā; 

 Ārvalstu vieslektoru piesaistīšana; 

 Starptautiskas sadarbības attīstīšana studiju 

nodrošināšanai. 

 Studējošo skaita samazināšanās; 

 No valsts budžeta piešķirto studiju vietu 

skaita nepalielināšana; 

 Studiju maksas samazināšana konkurējošās 

sociālā darba studiju programmās; 

 Jaunu sociālā darba studiju programmu 

atvēršana citās augstskolās; 

 Studiju programmu skaita nesamazināšanās 

valstī.  
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Studiju plāns 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Sociālais darbs" 

pilna laika klātiene (8 semestri) 

 

Kursa 

kods 
Kursa nosaukums 

1.gads 2.gads 3.gads 4.gads 
Kopā 

Pārbaudes 

veids 

Lekcijas, 

semināri 

Docētājs 

1.s. 2.s. 3.s. 4.s. 5.s. 6.s. 7.s. 8.s. 

  Obligātā daļa (A daļa)                

  Vispārizglītojošie studiju kursi                

KomZ3144 Ievads komunikācijas zinātnē 2        2 Eksāmens L15, P,S17 Lekt. R.Tjarve 

Filz1049 Filozofijas pamati 2        2 Eksāmens L24, S8 doc. I.Ījabs 

Psih1001 Ievads psiholoģijā 4        4 Eksāmens L52, S12 Doc. I.Tunne 

Soci1025 
Ievads studijās, pētniecībā un 

akadēmiskajā rakstībā 

2        2 Eksāmens L24, S8 Lekt. M.Niklass 

Soci1030 Ievads socioloģijā 2        2 Eksāmens L32 Prof. A.Zobena 

Psih 2024 Attīstības psiholoģija   4      4 Eksāmens L48, S16 Doc. I.Tunne 

JurZP020 Ievads tiesību zinātnē 
 4       4 Eksāmens L32, S32 Lekt. E.Grigore-

Bāra 

  Nozares teorētiskie pamatkursi                

SociP100 Ievads sociālajā darbā 4        4 Eksāmens L56, S8 Lekt. E.Apine 

Soci1033 
Ievads socioloģisko pētījumu 

metodēs un organizācijā 

 2       2 Eksāmens L24, P,S8 Lekt. I.Koroleva 

Medi4025 Psihiatrijas pamati 
     2   2 Eksāmens L28, S4 Asoc. prof. 

V.Kuzņecovs 

Filz2003 Sociālā darba ētika un vērtības 
  2      2 Eksāmens L24, S8 Prof. S.Lasmane, 

Lekt. E.Apine 

SociP003 Sociālā darba metodes un process 
  4      4 Eksāmens L41, S21 Doc. V.Roga 
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Soci2042 Saskarsme sociālajā darbā  4       4 Eksāmens L32, S32 Lekt. E.Apine 

Soci1260 Sociālā politika    4     4 Eksāmens L42, S22 Lekt. L.Rasnača 

Soci4010 Sociālā darba teorijas    4     4 Eksāmens L36, S28 Doc. V.Roga 

JurZ2059 Sociālā aizsardzība     2    2 Eksāmens L24, S8 Pasn. I.Baranovska 

SociP005 Sociālā darba projektu vadīšana        4 4 Eksāmens L40, S24 Pasn. E.Eglīte 

Soci1007 Kursa darbs I   2      2 Aizstāvēšana   Lekt. E.Apine 

Soci2009 Kursa darbs II    2     2 Aizstāvēšana   Lekt. E.Apine 

  Prakse                

Soci1043 Prakse I  6       6 Aizstāvēšana   Lekt. E.Apine 

SociP004 Prakse II     10    10 Aizstāvēšana   Lekt. E.Apine 

Soci3035  Prakse III        10  10 Aizstāvēšana   Doc. V.Roga 

  Valsts pārbaudījums                

SociP006 Diplomdarba izstrāde I       4  4 Aizstāvēšana   Lekt. E.Apine 

SociP008 Diplomdarba izstrāde II        6 6 Aizstāvēšana   Lekt. E.Apine 

Soci1040 Valsts pārbaudījums sociālajā darbā        2 2 Eksāmens L2, P,S30 Lekt. E.Apine 

 
Ierobežotās izvēles daļa (B daļa)                

  Nozares profesionālās specializācijas kursi              

Valo1591/

Valo1590 

Profesionālā svešvaloda: angļu 

valoda sociālajiem darbiniekiem I / 

Profesionālā svešvaloda: vācu 

valoda sociālajiem darbiniekiem I 

2        2 Eksāmens P,S32 Pasn. A.Jansone/ 

Doc. J.Kutasina 

Valo2464/ 

Valo2462 

Profesionālā svešvaloda: angļu 

valoda sociālajiem darbiniekiem II / 

Profesionālā svešvaloda: vācu 

valoda sociālajiem darbiniekiem II 

 2       2 Eksāmens P,S32 Pasn. A.Jansone/ 

Doc. J.Kutasina 

SociP001 Brīvprātīgo darba vadīšana     2    2 Eksāmens L28, S4 Doc. A.Stepčenko 

JurZ1002 Cilvēktiesības  2       2 Eksāmens L24, S8 Pasn. I.Piļāne 

Ekon1021 Ekonomikas teorijas pamati 4        4 Eksāmens L32, S32 Lekt. V.Melbārde 

SDSK1042 Elektroniski resursi un meklēšana  2       2 Eksāmens L28, S4 Lekt. M.Niklass 
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Soci3100 Ģimenes socioloģija   2      2 Eksāmens L25, P,S7 Pasn. L.Zīverte 

SDSK2030 Ģimene kā sistēma    2     2 Eksāmens L20, S12 Doc. V.Roga 

Psih2002 Krīzes psiholoģija     2    2 Eksāmens L14, P,S18 Asoc. prof. I.Bite 

Soci2041 
Kvalitatīvās pētījumu metodes 

sociālajās zinātnēs 

  2      2 Eksāmens L20, S12 Doc. B.Bela 

Soci2012 
Kvantitatīvās socioloģisko pētījumu 

metodes 

  2      2 Eksāmens L20, P,S12 Pasn. I.Koroļeva 

Soci2004 Latvijas sociālās drošības sistēma      4   4 Eksāmens L38, S26 Lekt. L.Rasnača 

PolZ1042 
Mūsdienu demokrātijas 

pamatproblēmas 

2        2 Eksāmens L32 Doc. I.Ījabs 

PolZ3024 Organizāciju teorija      2   2 Eksāmens L24, S8 Doc. I.Reinholde 

Soci4005 Pētījumi sociālajā darbā       2  2 Eksāmens L16, S16 Doc. V.Roga 

Soci2013 Psihosociālais darbs      2   2 Eksāmens L21, P,S11 Pasn. L.Zīverte 

Teol3001 
Reliģiju problemātika sociālajā 

darbā 

     2   2 Eksāmens L26, P6 Lekt. A.Misāne 

Soci2003 
Sociālais darbs ar indivīdu un 

ģimeni I 

   2     2 Eksāmens L18, S14 Doc. V.Roga 

Soci3001 
Sociālais darbs ar indivīdu un 

ģimeni II 

   2     2 Eksāmens L22, S10 Doc. V.Roga 

SociP013 Sociālais darbs ar grupu     2    2 Eksāmens L24, S8 Lekt. E.Apine 

SociP009 
Sociālais darbs ar dažādām klientu 

grupām 

 2       2 Eksāmens L32 Doc. V.Roga 

Soci1038 
Sociālais darbs ar vielu atkarīgām 

personām 

     2   2 Eksāmens L22, S10 Pasn. I.Lāss 

Soci1027 Sociālais darbs kopienā     4    4 Eksāmens L46, S18 Pasn. E.Sedvalde 

SociP010 Sociālais darbs makrolīmenī      2   2 Eksāmens L22,S10 Pasn. E.Eglīte 

SociP011 
Sociālais darbs multikulturālā 

sabiedrībā 

     2   2 Eksāmens L25, S7 Pasn. E.Sedvalde 
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Soci4004 Sociālais darbs paliatīvajā aprūpē      2   2 Eksāmens L18, S14 Pasn. R.Kokina 

Soci3027 Sociālā gerontoloģija     2    2 Eksāmens L28, S4 Doc. A.Stepčenko 

Medi1028 Sociālās medicīnas pamati    2     2 Eksāmens L16, S16 Doc. V.Folkmanis 

Peda2112  Sociālā pedagoģija   4      4 Eksāmens L48, P,S16 Doc. V.Roga 

Psih 2036 Sociālā psiholoģija    4     4 Eksāmens L48, PS16 Doc. I.Tunne 

Soci2020 
Sociālo programmu īstenošana un 

novērtēšana 

       2 2 Eksāmens L20, S12 Lekt. E.Apine 

VadZP012 
Sociālo pakalpojumu kvalitātes 

vadība 

       2 2 Eksāmens L22,S10 Pasn. E.Eglīte 

Soci2055 Socioloģiskā politikas analīze      2   2 Eksāmens L20, S12 Prof. B. Zepa 

Soci4016 Supervīzija sociālajā darbā I       2  2 Eksāmens L28, S4 Lekt. E.Apine 

Soci2027 Supervīzija sociālajā darbā II       2  2 Eksāmens L4, S28 Lekt. E.Apine 

VadZ1023  Uzņēmējdarbības pamati  
     2   2 Eksāmens L16, P,S16 Asoc. prof. 

V.Niedrīte 

Soci3005 
Vardarbības fenomens sociālajā 

darbā 

  2      2 Eksāmens L28, S4 Doc. A.Stepčenko 

  Kopā A daļā   16 16 12 10 12 2 14 12 94       

  t.sk. Vispārizglītojošie studiju kursi 12 4 4 0 0 0 0 0 20       

  Nozares teorētiskie pamatkursi 4 6 8 10 2 2 0 4 36       

  Prakse 0 6 0 0 10 0 10 0 26       

  Valsts pārbaudījums 0 0 0 0 0 0 4 8 12       

  
Kopā B daļā                                          

Nozares profesionālās 

specializācijas kursi 

4 2 8 8 8 16 6 8 60       

  Brīvās izvēles daļā (C daļā) 0 2 0 2 0 2 0 0 6       

  Kopā programmā 20 20 20 20 20 20 20 20 160       
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Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Sociālais darbs" 

nepilna laika klātienes forma (9 semestri) 

 

Kursa 

kods 
Kursa nosaukums 

1.gads 2.gads 3.gads 4.gads 5.g. 
Kopā 

Pārbaudes 

veids 

Lekcijas, 

semināri 
Docētājs 

1.s. 2.s. 3.s. 4.s. 5.s. 6.s. 7.s. 8.s. 9.s. 

 
Obligātā daļa (A daļa) 

                 

 
Vispārizglītojošie studiju kursi 

                 

KomZ3144 Ievads komunikācijas zinātnē 2 
        

2 Eksāmens L11, P,S13 Lekt. R.Tjarve 

Filz1049 Filozofijas pamati 2 
        

2 Eksāmens L18, S6 doc. I.Ījabs 

Psih1001 Ievads psiholoģijā 4 
        

4 Eksāmens L39, S9 Doc. I.Tunne 

Soci1025 
Ievads studijās, pētniecībā un 

akadēmiskajā rakstībā 
2 

        

2 Eksāmens L18, S6 Lekt. M.Niklass 

Soci1030 Ievads socioloģijā 
    

2 
    

2 Eksāmens L24 Prof. A.Zobena 

Psih 2024 Attīstības psiholoģija 
  

4 
      

4 Eksāmens L36, S12 Doc. I.Tunne 

JurZP020 Ievads tiesību zinātnē 
    

4 
    

4 Eksāmens L24, S24 Lekt. E.Grigore-

Bāra 

 
Nozares teorētiskie pamatkursi 

                 

SociP100 Ievads sociālajā darbā 4 
        

4 Eksāmens L42, S6 Lekt. E.Apine 

Soci1033 
Ievads socioloģisko pētījumu 

metodēs un organizācijā  
2 

       

2 Eksāmens L18, P,S6 Lekt. I.Koroleva 

Medi4025 Psihiatrijas pamati 
  

2 
      

2 Eksāmens L21, S3 Asoc. prof. 

V.Kuzņecovs 

Filz2003 Sociālā darba ētika un vērtības 
    

2 
    

2 Eksāmens L18, S6 Prof. S.Lasmane, 

Lekt. E.Apine 

SociP003 Sociālā darba metodes un process 
    

4 
    

4 Eksāmens L32, S16 Doc. V.Roga 

Soci2042 Saskarsme sociālajā darbā 
     

4 
   

4 Eksāmens L24,S24 Lekt. E.Apine 

Soci1260 Sociālā politika 
     

4 
   

4 Eksāmens L32, S16 Lekt. L.Rasnača 
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Soci4010 Sociālā darba teorijas 
     

4 
   

4 Eksāmens L27, S21 Doc. V.Roga 

JurZ2059 Sociālā aizsardzība 
  

2 
      

2 Eksāmens L18, S6 Pasn. I.Baranovska 

SociP005 Sociālā darba projektu vadīšana 
        

4 4 Eksāmens L30, S18 Pasn. E.Eglīte 

Soci1007 Kursa darbs I 
  

2 
      

2 Aizstāvēšana   Lekt. E.Apine 

Soci2009 Kursa darbs II 
   

2 
     

2 Aizstāvēšana   Lekt. E.Apine 

 
Prakse 

                 

Soci1043 Prakse I 
 

6 
       

6 Aizstāvēšana   Lekt. E.Apine 

SociP004 Prakse II 
   

10 
     

10 Aizstāvēšana   Lekt. E.Apine 

Soci3035 Prakse III 
      

10 
  

10 Aizstāvēšana   Doc. V.Roga 

 
Valsts pārbaudījums 

                 

SociP006 Diplomdarba izstrāde I 
       

4 
 

4 Aizstāvēšana   Lekt. E.Apine 

SociP008 Diplomdarba izstrāde II 
        

6 6 Aizstāvēšana   Lekt. E.Apine 

Soci1040 
Valsts pārbaudījums sociālajā 

darbā         
2 

2 Eksāmens L2, P,S22 Lekt. E.Apine 

 
Ierobežotās izvēles daļa (B daļa) 

                 

 
Nozares profesionālās specializācijas kursi 

               

Valo1591/

Valo1590 

Profesionālā svešvaloda: angļu 

valoda sociālajiem darbiniekiem I 

/ Profesionālā svešvaloda: vācu 

valoda sociālajiem darbiniekiem I 

2 
        

2 Eksāmens P,S24 Pasn. A.Jansone/ 

Doc. J.Kutasina 

Valo2464/ 

Valo2462 

Profesionālā svešvaloda: angļu 

valoda sociālajiem darbiniekiem 

II / Profesionālā svešvaloda: vācu 

valoda sociālajiem darbiniekiem 

II 

 
2 

       

2 Eksāmens P,S24 Pasn. A.Jansone/ 

Doc. J.Kutasina 

SociP001 Brīvprātīgo darba vadīšana 
       

2 
 

2 Eksāmens L21, S3 Doc. A.Stepčenko 

JurZ1002 Cilvēktiesības 
 

2 
       

2 Eksāmens L18, S6 Pasn. I.Piļāne 

Ekon1021 Ekonomikas teorijas pamati 4 
        

4 Eksāmens L24,S24 Lekt. V.Melbārde 
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SDSK1042 Elektroniski resursi un meklēšana 
 

2 
       

2 Eksāmens L21, S3 Lekt. M.Niklass 

Soci3100 Ģimenes socioloģija 
      

2 
  

2 Eksāmens L19, P,S5 Pasn. L.Zīverte 

SDSK2030 Ģimene kā sistēma 
    

2 
    

2 Eksāmens L15, S9 Doc. V.Roga 

Psih2002 Krīzes psiholoģija 
    

2 
    

2 Eksāmens L10, P,S14 Asoc. prof. I.Bite 

Soci2041 
Kvalitatīvās pētījumu metodes 

sociālajās zinātnēs    
2 

     

2 Eksāmens L15, S9 Doc. B.Bela 

Soci2012 
Kvantitatīvās socioloģisko 

pētījumu metodes    
2 

     

2 Eksāmens L15, P,S9 Pasn. I.Koroļeva 

Soci2004 Latvijas sociālās drošības sistēma 
     

4 
   

4 Eksāmens L28, S20 Lekt. L.Rasnača 

PolZ1042 
Mūsdienu demokrātijas 

pamatproblēmas     
2 

    

2 Eksāmens L24 doc. I.Ījabs 

PolZ3024 Organizāciju teorija 
  

2 
      

2 Eksāmens L18, S6 Doc. I.Reinholde 

Soci4005 Pētījumi sociālajā darbā 
       

2 
 

2 Eksāmens L12, S12 Doc. V.Roga 

Soci2013 Psihosociālais darbs 
     

2 
   

2 Eksāmens L15, P,S9 Pasn. L.Zīverte 

Teol3001 
Reliģiju problemātika sociālajā 

darbā        
2 

 

2 Eksāmens L20, S4 Lekt. A.Misāne 

Soci2003 
Sociālais darbs ar indivīdu un 

ģimeni I    
2 

     

2 Eksāmens L14, S10 Doc. V.Roga 

Soci3001 
Sociālais darbs ar indivīdu un 

ģimeni II    
2 

     

2 Eksāmens L16, S8 Doc. V.Roga 

SociP013 Sociālais darbs ar grupu 
    

2 
    

2 Eksāmens L18, S6 Lekt. E.Apine 

SociP009 
Sociālais darbs ar dažādām 

klientu grupām  
2 

       

2 Eksāmens L24 Doc. V.Roga 

Soci1038 
Sociālais darbs ar vielu atkarīgām 

personām      
2 

   

2 Eksāmens L16, S8 Pasn. I.Lāss 

Soci1027 Sociālais darbs kopienā 
       

4 
 

4 Eksāmens L34, S14 Pasn. E.Sedvalde 

SociP010 Sociālais darbs makrolīmenī 
        

2 2 Eksāmens L16, S8 Pasn. E.Eglīte 
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SociP011 
Sociālais darbs multikulturālā 

sabiedrībā        
2 

 

2 Eksāmens L19, S5 Pasn. E.Sedvalde 

Soci4004 Sociālais darbs paliatīvajā aprūpē 
      

2 
  

2 Eksāmens L14, S10 Pasn. R.Kokina 

Soci3027 Sociālā gerontoloģija 
  

2 
      

2 Eksāmens L21, S3 Doc. A.Stepčenko 

Medi1028 Sociālās medicīnas pamati 
   

2 
     

2 Eksāmens L12, S12 Doc. V.Folkmanis 

Peda2112 Sociālā pedagoģija 
  

4 
      

4 Eksāmens L36, P,S12 Doc. V.Roga 

Psih 2036 Sociālā psiholoģija 
 

4 
       

4 Eksāmens L36, P,S12 Doc. I.Tunne 

Soci2020 
Sociālo programmu īstenošana un 

novērtēšana         
2 

2 Eksāmens L15, S9 Lekt. E.Apine 

VadZP012 
Sociālo pakalpojumu kvalitātes 

vadība         
2 

2 Eksāmens L16, S8 Pasn. E.Eglīte 

Soci2055 Socioloģiskā politikas analīze 
        

2 2 Eksāmens L15, S9 Prof. B. Zepa 

Soci4016 Supervīzija sociālajā darbā I 
      

2 
  

2 Eksāmens L21, S3 Lekt. E.Apine 

Soci2027 Supervīzija sociālajā darbā II 
      

2 
  

2 Eksāmens L2, S22 Lekt. E.Apine 

VadZ1023 Uzņēmējdarbības pamati 
  

2 
      

2 Eksāmens L12, P,S12 Prof. V.Niedrīte 

Soci3005 
Vardarbības fenomens sociālajā 

darbā        
2 

 

2 Eksāmens L21, S3 Doc. A.Stepčenko 

 
Kopā A daļā 14 8 10 12 12 12 10 4 12 94       

 
t.sk. Vispārizglītojošie stud. kursi 10 4 4 0 2 0 0 0 0 20       

 
Nozares teorētiskie pamatkursi 4 2 6 2 6 12 0 0 4 36       

 
Prakse 0 6 0 10 0 0 10 0 0 26       

 
Valsts pārbaudījums 0 0 0 0 0 0 0 4 8 12       

 

Kopā B daļā                                          

Nozares profesionālās 

specializācijas kursi 
4 8 6 6 6 6 6 12 6 60 

      

 
Brīvās izvēles daļā (C daļā) 0 2 2 0 0 0 0 2 0 6       

 
Kopā programmā 18 18 18 18 18 18 16 18 18 160       
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Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Sociālais darbs" 

nepilna laika neklātienes forma (10 semestri) 

 

Kursa 

kods 
Kursa nosaukums 

1.gads 2.gads 3.gads 4.gads 5.gads 
Kopā 

Pārbaudes 

veids 

Lekcijas, 

semināri 
Docētājs 

1.s. 2.s. 3.s. 4.s. 5.s. 6.s. 7.s. 8.s. 9.s. 10.s. 

  Obligātā daļa (A daļa)                     
 

      

  Vispārizglītojošie studiju kursi                     
 

      

KomZ3144 Ievads komunikācijas zinātnē 2                   2 Eksāmens L4, S4 Lekt. R.Tjarve 

Filz1049 Filozofijas pamati   2                 2 Eksāmens L4, S4 doc. I.Ījabs 

Psih1001 Ievads psiholoģijā 4                   4 Eksāmens L8, S8 Doc. I.Tunne 

Soci1025 
Ievads studijās, pētniecībā un 

akadēmiskajā rakstībā 

2                   
2 Eksāmens L4, S4 Lekt. M.Niklass 

Soci1030 Ievads socioloģijā 2                   2 Eksāmens L4, S4 Prof. A.Zobena 

Psih 2024 Attīstības psiholoģija     4               4 Eksāmens L8, S8 Doc. I.Tunne 

JurZP020 Ievads tiesību zinātnē 
  4                 

4 Eksāmens L8, S8 
Lekt. E.Grigore-

Bāra 

  Nozares teorētiskie pamatkursi                     
 

      

SociP100 Ievads sociālajā darbā 4                   4 Eksāmens L8, S8 Lekt. E.Apine 

Soci1033 
Ievads socioloģisko pētījumu 

metodēs un organizācijā 

  2                 
2 Eksāmens L4, S4 Lekt. I.Koroleva 

Medi4025 Psihiatrijas pamati 
              2     

2 Eksāmens L4, S4 
Asoc. prof. 

V.Kuzņecovs 

Filz2003 Sociālā darba ētika un vērtības 
      2             

2 Eksāmens L4, S4 
Prof. S.Lasmane, 

Lekt. E.Apine 

SociP003 
Sociālā darba metodes un 

process 

    4               
4 Eksāmens L8, S8 Doc. V.Roga 

Soci2042 Saskarsme sociālajā darbā       4             4 Eksāmens L8, S8 Lekt. E.Apine 

Soci1260 Sociālā politika       4             4 Eksāmens L8, S8 Lekt. L.Rasnača 
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Soci4010 Sociālā darba teorijas           4         4 Eksāmens L8, S8 Doc. V.Roga 

JurZ2059 Sociālā aizsardzība         2           2 Eksāmens L4, S4 Pasn. I.Baranovska 

SociP005 
Sociālā darba projektu 

vadīšana 

                4   
4 Eksāmens L8, S8 Pasn. E.Eglīte 

Soci1007 Kursa darbs I     2               2 Aizstāvēšana L4, S4 Lekt. E.Apine 

Soci2009 Kursa darbs II         2           2 Aizstāvēšana L4, S4 Lekt. E.Apine 

  Prakse                     
 

      

Soci1043 Prakse I   6                 6 Aizstāvēšana   Lekt. E.Apine 

SociP004 Prakse II         10           10 Aizstāvēšana   Lekt. E.Apine 

Soci3035  Prakse III                10     10 Aizstāvēšana   Doc. V.Roga 

  Valsts pārbaudījums                     
 

      

SociP006 Diplomdarba izstrāde I                 4   4 Aizstāv.šana   Lekt. E.Apine 

SociP008 Diplomdarba izstrāde II                   6 6 Aizstāvēšana   Lekt. E.Apine 

Soci1040 
Valsts pārbaudījums sociālajā 

darbā  

                  2 
2 Eksāmens L2 Lekt. E.Apine 

 Ierobežotās izvēles daļa (B daļa)                       
 

      

 Nozares profesionālās specializācijas kursi                   
 

      

Valo1591/

Valo1590 

Profesionālā svešvaloda: angļu 

valoda sociālajiem 

darbiniekiem I / Profesionālā 

svešvaloda: vācu valoda 

sociālajiem darbiniekiem I 

2                   

2 Eksāmens P,S8 
Pasn. A.Jansone/ 

Doc. J.Kutasina 

Valo2464/ 

Valo2462 

Profesionālā svešvaloda: angļu 

valoda sociālajiem 

darbiniekiem II / Profesionālā 

svešvaloda: vācu valoda 

sociālajiem darbiniekiem II 

  2                 

2 Eksāmens P,S8 
Pasn. A.Jansone/ 

Doc. J.Kutasina 

SociP001 Brīvprātīgo darba vadīšana                   2 2 Eksāmens L4, S4 Doc. A.Stepčenko 

JurZ1002 Cilvēktiesības       2             2 Eksāmens L4, S4 Pasn. I.Piļāne 

Ekon1021 Ekonomikas teorijas pamati     4               4 Eksāmens L8, S8 Lekt. V.Melbārde 
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SDSK1042 
Elektroniski resursi un 

meklēšana 

2                   
2 Eksāmens L4, S4 Lekt. M.Niklass 

Soci3100 Ģimenes socioloģija         2           2 Eksāmens L4, S4 Pasn. L.Zīverte 

SDSK2030 Ģimene kā sistēma         2           2 Eksāmens L4, S4 Doc. V.Roga 

Psih2002 Krīzes psiholoģija             2       2 Eksāmens L4, S4 Asoc. prof. I.Bite 

Soci2041 
Kvalitatīvās pētījumu metodes 

sociālajās zinātnēs 

      2             
2 Eksāmens L4, S4 Doc. B.Bela 

Soci2012 
Kvantitatīvās socioloģisko 

pētījumu metodes 

      2             
2 Eksāmens L4, S4 Pasn. I.Koroļeva 

Soci2004 
Latvijas sociālās drošības 

sistēma 

      4             
4 Eksāmens L8, S8 Lekt. L.Rasnača 

PolZ1042 
Mūsdienu demokrātijas 

pamatproblēmas 

            2       
2 Eksāmens L4, S4 doc. I.Ījabs 

PolZ3024 Organizāciju teorija             2       2 Eksāmens L4, S4 Doc. I.Reinholde 

Soci4005 Pētījumi sociālajā darbā                   2 2 Eksāmens L4, S4 Doc. V.Roga 

Soci2013 Psihosociālais darbs           2         2 Eksāmens L4, S4 Pasn. L.Zīverte 

Teol3001 
Reliģiju problemātika sociālajā 

darbā 

          2         
2 Eksāmens L4, S4 Lekt. A.Misāne 

Soci2003 
Sociālais darbs ar indivīdu un 

ģimeni I 

        2           
2 Eksāmens L4, S4 Doc. V.Roga 

Soci3001 
Sociālais darbs ar indivīdu un 

ģimeni II 

          2         
2 Eksāmens L4, S4 Doc. V.Roga 

SociP013 Sociālais darbs ar grupu             2       2 Eksāmens L4, S4 Lekt. E.Apine 

SociP009 
Sociālais darbs ar dažādām 

klientu grupām 

  2                 
2 Eksāmens L4, S4 Doc. V.Roga 

Soci1038 
Sociālais darbs ar vielu 

atkarīgām personām 

          2         
2 Eksāmens L4, S4 Pasn. I.Lāss 

Soci1027 Sociālais darbs kopienā             4       4 Eksāmens L8, S8 Pasn. E.Sedvalde 

SociP010 Sociālais darbs makrolīmenī                 2   2 Eksāmens L4, S4 Pasn. E.Eglīte 
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SociP011 
Sociālais darbs multikulturālā 

sabiedrībā 

                2   
2 Eksāmens L4, S4 Pasn. E.Sedvalde 

Soci4004 
Sociālais darbs paliatīvajā 

aprūpē 

                2   
2 Eksāmens L4, S4 Pasn. R.Kokina 

Soci3027 Sociālā gerontoloģija           2         2 Eksāmens L4, S4 Doc. A.Stepčenko 

Medi1028 Sociālās medicīnas pamati     2               2 Eksāmens L4, S4 Doc. V.Folkmanis 

Peda2112  Sociālā pedagoģija     4               4 Eksāmens L8, S8 Doc. V.Roga 

Psih 2036 Sociālā psiholoģija           4         4 Eksāmens L8, S8 Doc. I.Tunne 

Soci2020 
Sociālo programmu īstenošana 

un novērtēšana 

                  2 
2 Eksāmens L4, S4 Lekt. E.Apine 

VadZP012 
Sociālo pakalpojumu 

kvalitātes vadība 

                2   
2 Eksāmens L4, S4 Pasn. E.Eglīte 

Soci2055 Socioloģiskā politikas analīze                   2 2 Eksāmens L4, S4 Prof. B. Zepa 

Soci4016 Supervīzija sociālajā darbā I               2     2 Eksāmens L4, S4 Lekt. E.Apine 

Soci2027 Supervīzija sociālajā darbā II               2     2 Eksāmens L4, S4 Lekt. E.Apine 

VadZ1023  Uzņēmējdarbības pamati            2         2 Eksāmens L4, S4 Prof. V.Niedrīte 

Soci3005 
Vardarbības fenomens 

sociālajā darbā 

            2       
2 Eksāmens L4, S4 Doc. A.Stepčenko 

  Kopā A daļā   14 14 10 10 14 4 0 12 8 8 94       

  t.sk. Vispārizglītojošie stud. k. 10 6 4 0 0 0 0 0 0 0 20       

  Nozares teorētiskie pamatkursi 4 2 6 10 4 4 0 2 4 0 36       

  Prakse 0 6 0 0 10 0 0 10 0 0 26       

  Valsts pārbaudījums 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 12       

  
Kopā B daļā                                          

Nozares profesionālās 

specializācijas kursi 

2 2 6 6 2 10 12 4 8 8 60 

      

  Brīvās izvēles daļā (C daļā) 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 6       

  Kopā programmā 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 160       



 

 

 

PIELIKUMI
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STUDIJU PROGRAMMĀ IEKĻAUTO STUDIJU KURSU APRAKSTI 
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Studiju programmā iekļauto studiju kursu apraksti 

 

A daļa 

 
Kursa nosaukums Ievads komunikācijas zinātnē  

Kursa kods KomZ3144 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
32 

Zinātnes nozare Komunikācijas zinātne 

Zinātnes apakšnozare Komunikācijas teorija 

Lekciju stundu skaits 15 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
17 

Kursa apstiprinājuma datums 12.04.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Komunikācijas studiju nodaļa 

  

Kursa autori 

Sociālo zinātľu mağistrs komunikācijas zinātnē, lekt. Rolands Tjarve 

Kursa saturs(PDF) Fails: KomZ3144.pdf   Dzēst 

Kursa anotācija 

Kursā tiek analizēti un pētīti komunikācijas procesi sabiedrībā, procesi, kas ietekmē publiskās 

komunikācijas saturu un satura uztveri un izmantojumu. Kurss ir bāzēts uz vispārēju zināšanu 

par komunikācijas dabu apgūšanu un šo zināšanu pielietojumu, pētot komunikācijas 

situācijas. 

Rezultāti 

Zināšanas – apgūti visi teorētiskie jautājumi saskaľā ar studiju kursa programmu un 

rekomendēto obligāto un papildliteratūru, apgūtas komunikācijas zinātnes pamata teorētiskās 

izpratnes. Kursā tiek analizēti un pētīti komunikācijas procesi sabiedrībā, procesi, kas 

ietekmē publiskās komunikācijas saturu un satura uztveri un izmantojumu. Kurss ir bāzēts uz 

vispārēju zināšanu par komunikācijas dabu apgūšanu un šo zināšanu pielietojumu, pētot 

komunikācijas situācijas.  

Prasmes – apgūtas prasmes analizēt sabiedrībā notiekošos komunikācijas procesus saskaľā ar 

teorētiskajām pieejām, strādāt grupā, diskutēt, apgūta prasme apkopot daţāda veida 

informāciju, kas nepieciešama komunikācijas procesu analīzei, spējot veikt analīzi un sniegt 

arī savu vērtējumu, apgūta prasme pamatot savus secinājumus un izteikt pamatotu kritiku.  

Iemaľas – apgūtas praktiskās iemaľas apkopot, analizēt un prezentēt daţāda veida datus un 

informāciju.  

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Kursa struktūra un saturs. Komunikācijas procesu raksturojumi un to teorētiskās izpratnes. 

L2; P2  

2. Grupu un organizāciju komunikācija. L2; P2  

3. Masu komunikācijas teoriju koncepti. Masu komunikācijas loma indivīda un sabiedrības 

dzīvē. L2; P2  

https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2KOM3144
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F122193410/KomZ3144.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2KOM3144
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2KOM3144&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2KOM3144&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2KOM3144&p_apraksts=C90003
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4. Ţurnālistika. L2; P2  

5. Reklāma. L2; P2  

6. Sabiedriskās attiecības. L2; P2  

7. Komunikācijas ētika. L1; P2  

8. Komunikācija un kultūra. L1; P1  

9. Komunikācija un mūsdienu sabiedrība. L1; P2  

 

L – Lekcija  

P – Praktiskais darbs 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Kursa vērtējumu veido:  

40 % – praktisko darbu uzdevumu izpilde;  

30 % - individuālā rakstu darbs;  

30% - rakstisks eksāmens (tests).  

 

Studentiem, kas nav piedalījušies semināros un izpildījuši rakstu darbu, atbilstoši katra 

novērtējums ir "0", kas attiecīgi samazina atzīmi par semestra darbu.  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Griffin, E.A. A First Look at Communication Theory, 5th ed. Bostom: McGraw-Hill, 2003  

2. Straubhaar J., LaRose, R. Communication Media in the Information Society. Belmont: 

Wadsworth Publ. Co, 1996  

3. McQuail, D. Mass Communication Theory. London: SAGE, 2005.  

4. McQuail, D., Windahl, S. Communication models: For the Study of Mass Communication. 

London: Prentice Hall, 1993.  

5. Severin, W. J., Tankard, J. W. Communication Theories: Origins, Methods, and Uses in 

the Mass Media. New York: Longman, 2001.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Wihalemm, P. Baltic Media in Transition. Tartu: Tartu University Press, 2002.  

2. Watson, J., Hill, A. A Dictionary of Communication and Media Studies. 3rd ed. Edward 

Arnold, 1993.  

3. DeFleur, L., Dennis, E. E. Understanding mass communication: a liberal arts perspective. 

Boston: Houghton Mifflin, 1996.  

4. Brikše, I. Latvijas mediji: izaicinājumi, ieguvumi un draudi (1987-

2002)//Sociālekonomiskā procesa trajektorija Latvijā laikā no 1985.līdz 2002. gadam. Kur tā 

ved Latviju? Zinātnisks pētījums/Andreja Jaunzema red. Ventspils Augstskola, 2002.  

5. Holmes, D. Communication Theory: Media, Technology and Society. London: SAGE, 

2005.  

6. Putnam, L., L., Krone, K., J. (ed.) Organizational Communication. London, Thousand 

Oaks: SAGE, 2006. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Komunikācijas zinātnes studiju programmas studentu bakalaura un maģistra darbi, kursa 

darbi;  

2. Publikācijas masu medijos par masu komunikācijas problēmām.  

 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2KOM3144&p_apraksts=C90001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2KOM3144&p_apraksts=C91001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2KOM3144&p_apraksts=C91002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2KOM3144&p_apraksts=C91003


60 

 

 
Kursa nosaukums Filozofijas pamati 

Kursa kods Filz1049 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
32 

Zinātnes nozare Filozofija 

Lekciju stundu skaits 24 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
8 

Kursa apstiprinājuma datums 01.04.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Vēstures un filozofijas fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Politoloğijas doktors, doc. Ivars Ijabs 

Kursa saturs(PDF) Fails: FilZ1049.pdf   Dzēst 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis radīt studentiem priekšstatu par filozofijas lomu sociālo zinātľu apguvē, 

sociālās filozofijas specifiku, tās saikni ar politikas filozofiju un sociālo teoriju. Kursa 

galvenais uzdevums ir veidot izpratni par mūsdienu sociālās filozofijas izcelsmi, 

pamatmetodēm un problemātiku. Kursa klausītāji tiks iepazīstināti arī ar sociālo zinātľu 

filozofiskās metodoloģijas pamatnostādnēm, tās nozīmīgākajiem argumentiem un 

pārstāvjiem. 

Rezultāti 

Apgūstot kursu, studenti iegūst izpratni par filozofiskās domāšanas specifiku, tās saikni ar 

zinātnēm par cilvēku, kultūru un sabiedrību. Attīsta prasmes pamanīt un analizēt sociālo 

zinātľu filozofiskās problēmas, kurām piemīt būtiska nozīme mūsdienu teorētiskajā 

socioloģijā. Studenti prot analizēt mūsdienu sabiedrības ētiskās problēmas, kuru sabiedriskā 

nozīmība mūsdienās pieaug –multikulturālisms, tolerance, ekoloģija, gēnu inţenierija u.c. Šo 

problēmu filozofiska analīze būtiski papildina empīriskās socioloģijas perspektīvu, šādi 

sniedzot studentiem zināšanas par sociālo procesu daudzveidību.  

Kursu apraksts-plāns 

 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Filozofijas jēdziens, filozofijas pamatdisciplīnas un galvenās paradigmas L4  

2. Filozofiskā antropoloģija L4  

3. Izziľas teorija L2, S2  

4. Ētika, tās pamatnovirzieni un galvenās problēmas L6, S2  

5. Politiskā filozofija L6, S2  

6. Liberālisma un komunitārisma dialogs L2, S2  

 

L – Lekcija  

S - Seminārs 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

• Līdzdalība 80% no kopējā lekciju skaita ir obligāta  

https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2FIL1043
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F182468988/FilZ1049.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2FIL1043
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2FIL1043&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2FIL1043&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2FIL1043&p_apraksts=C90003
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2FIL1043&p_apraksts=C90001
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• Patstāvīgi jāapgūst kursa obligātā literatūra  

• Sekmīgi jānokārto 4 seminārnodarbību uzdevumi (neattaisnoti kavēt drīkst vienu 

seminārnodarbību, kura ir jāatstrādā konsultācijas laikā) – 50%  

• Sekmīgi jānokārto rakstiskais gala eksāmens. Eksāmena darbs sastāv no diviem 

jautājumiem par kursa tēmām un semināriem apgūto literatūru. – 50%  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Šķilters, J., red. Rubenis, A. Filosofija. Rīga: Latvijas Universitāte, 2008  

2. Platons. Sokrata aizstāvēšanās. Grām. Netveramais Sokrats: Sokrats sengrieķu domātāju 

un rakstnieku atmiľās. Rīga: Liesma, 1987 13. - 40. lpp.  

3. Freids Z. Īgnums kultūrā.. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000  

4. Kasīrers E. Apcerējums par cilvēku: Ievads kultūras filozofijā. Rīga: Atklātais 

sabiedriskais fonds "Intelekts", 1997. 15-36. lpp.  

5. Gaus G.F. Social Philosophy. London: M.E. Sharpe, 1998 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Heidegers M. Pasaules ainas laiks. Grām: Malkasceļi. Rīga : Intelekts, 1998 58-83. lpp.  

2. Dekarts R. Pārruna par metodi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 15-42. lpp.  

3. Kiss J. (sast.) Mūsdienu politiskā filosofija. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998  

4. Ţiţek S. This Sublime Object of Ideology. NY: 1989  

5. Habermas J. The inclusion of the other: studies in political theory. Cambridge: Polity 

Press, 1999  

7. Bodrijārs, Ţ. Simulakri un simulācija. Tulk. S. Madţule. Rīga : Omnia mea, 2000  

8. Rortijs R. Nejaušība, ironija un solidaritāte. Rīga: Pētergailis, 1999  

9. Vēbers, M. Politika kā profesija un aicinājums. Rīga : Zvaigzne ABC, 1999.  

10. Makintairs A. Vai patriotisms ir tikums? Grām. Mūsdienu politiskā filozofija. Rīga: 

1999. 420-435. lpp. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Ţurnāls Kentaurs XXI  

2. Almanahs ―Filosofija‖  

3. Kants I. Atbilde uz jautājumu: kas ir Apgaismība? Ţurn. Kentaurs XXI. Nr. 13.  

 
 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2FIL1043&p_apraksts=C91001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2FIL1043&p_apraksts=C91002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2FIL1043&p_apraksts=C91003
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Kursa nosaukums Ievads psiholoģijā  

Kursa kods Psih1001 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
64 

Zinātnes nozare Psiholoģija 

Zinātnes apakšnozare Vispārīgā psiholoģija 

Lekciju stundu skaits 52 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
12 

Kursa apstiprinājuma datums 17.06.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Psiholoğijas doktors, doc. Ineta Tunne 

Kursa saturs(PDF) Fails: Psih1001.pdf   Dzēst 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir sekmēt izpratnes veidošanos par psiholoģiju kā zinātni un tās nozīmi 

cilvēka ikdienas dzīvē. Attīstīt prasmes lietot psiholoģijas terminoloģiju, izskaidrojot 

probēmsituācijas un iepazīties ar pētījumu metodēm un veikšanas specifiku. Psiholoģijas 

struktūra un pamatjēdzieni. Personības problēma psiholoģijā. Vajadzības un motīvi. Izpētes 

metodes psiholoģijā. Cilvēka psihiskās aktivitātes aspekti; subjekta-objekta un subjekta-

subjekta attiecības. Uzmanība un tās individuālās īpatnības. Cilvēka psihes struktūra: izziľas 

procesi, emocionālie procesi, gribas procesi. Spējas, temperaments un raksturs kā personības 

īpašību iztirzāšanas aspekti. Personība kontaktgrupas kontekstā, ieskats psihokorekcijas 

grupu klasifikācijā un būtībā. 

Rezultāti 

Kursa ietvaros studenti apgūst prasmes lietot psiholoģijas pamatjēdzienus, apgūst prasmes 

konstatēt un analizēt psiholoģiskas problēmas, to cēloľsakarības un meklēt risinājuma 

variantus.  

Studenti apgūst zināšanas par personības attīstības īpatnībām daţādu klasisku autoru 

izpratnē, iepazīstas ar psiholoģijas pētīšanās metodēm un to pielietošanas iespējām, apgūst 

prasmes analizēt izziľas darbību un tās individuālās īpatnības. Iegūst izpratni par sociālās 

vides nozīmi ontoģenēzē un vajadzību un vērtību prioritātēm personības attīstībā.  

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Psiholoģijas rašanās vēsturiskie priekšnosacījumi. Psihes attīstības stadijas un psiholoģijas 

priekšmets. L2  

2. Psiholoģijas galvenie virzieni un pirmie pētījumi. L2  

3. Personības vajadzības un vērtības. S2  

4. Izpētes metodes psiholoģijā. L4  

5. Psiholoģija kā zinātne par personību. Personības dimensijas. L2  

6. Personības struktūra un attīstības dinamika. L2, S2  

7. Personības faktori. Personības individuāli tipoloģiskās īpatnības – temperaments un 

https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2PSI1001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F749784059/Psih1001.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2PSI1001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2PSI1001&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2PSI1001&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2PSI1001&p_apraksts=C90003
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raksturs. L8  

8. Personības vajadzības un pašaktualizēšanās, vajadzību klasifikācijas. Motīva jēdziens. S2  

9. Cilvēka psihiskā un sociālā aktivitāte. L2  

10. Izziľa. L2  

11. Uzmanības jēdziens, veidi un īpašības. L2  

12. Iztēles process. L2  

13. Sajūtas, uztvere, to veidi un vispārīgās likumsakarības. L2  

14. Domāšana, tās funkcijas, saistībā ar iztēli un runu. Kreativitātes jēdziens. L2  

15. Izziľas procesu norises individuālās īpatnības. S2  

16. Emocionālie procesi un jūtu specifika. Atmiľas process un tā īpatnības. L2  

17. Griba. L2  

18. Spējas. L2  

19. Intelekts. L2  

20. Mazo grupu psiholoģija. L2  

21. Līderības teorijas. L2  

22. Lielo grupu psiholoģija. L2  

23. Deviantā uzvedība. L2  

24. Personības attīstība informācijas sabiedrībā. L2  

25. Stress un cilvēka veselība. Psihokorekcijas grupas. L2  

26. Prezentācijas par personību un izziľas darbību. S4  

 

L – Lekcija  

S – Seminārs 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Sistemātiska gatavošanās un aktivitāte semināros, patstāvīgo darbu izstrāde.  

Individuālais darbs ar pirmavotiem, mācību literatūru un datu bāzēm.  

Ar atzīmi tiek vērtēti studentu sagatavotie patstāvīgie mājas darbi un  

to prezentācija semināros. Pastāvīgo darbu tēmas:  

1.Salīdzinoši analizēt daţādu psihologu atziľas par personības vajadzībām un vērtībām.  

2.Personības struktūra un attīstības dinamika.  

3. Izziľas procesu norises individuālās īpatnības.  

 

Vērtējumu priekšmetā veido:  

• 3 patstāvīgo darbu vidējais vērtējums (ne zemāks par 4) 50%  

• rakstiska eksāmena sekmīga nokārtošana 50%  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Borns L.E., Ruso N.F. (2000). Psiholoģija. 1.daļa. Rīga:RAKA.219.lpp.  

2. Borns L.E., Ruso N.F. (2001). Psiholoģija. 2.daļa. Rīga:RAKA.203.lpp.  

3. Vorobjovs A.(2000)Vispārīgā psiholoģija. Rīga: Izglītības soļi.212lpp.  

4. Hogan,Kevin.(2004)The psychology of persuasion: how to persuade others to your way of 

thinking.Pelican Publishing Company.287p.  

5. Niedenthal,P.(2006) Psychology of emotion:interpersonal,  

experiental&cognitive approaches.New York: Psychology Press.417p.  

6. Styles, Elizabeth.A.(2005) Attention, perceptiona and memory:an integrated 

introduction.New York: Psychology Press.368p  

7. Tailor,L.M.(2005) Introduction cognitive development. New York:Psychology Press. 

267p  

8. Aronson,E.(2005) Social psychology. Upper Saddle River:Pearson/Prentice Hall.656p.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Adlers,A.(1932,1992) Psiholoģija un dzīve. Rīga: Skolotāju 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2PSI1001&p_apraksts=C90001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2PSI1001&p_apraksts=C91001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2PSI1001&p_apraksts=C91002
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savienība/Rīga:IDeA.113/178lpp.  

2. Freud S.(2006) The psychology of love.London:Penguin.326p  

3. Jungs,K.G.(1996) Psiholoģiskie tipi.Rīga:Zvaigzne ABC.267lpp  

4. Reľģe,V. (2000)Psiholoģija. Personības psiholoģija./lekciju kurss/- R.: Zvaigzne 

ABC,126lpp.  

5. Šuvajeva, A, Liseva T./tulk.(2009). Jungs. K. Rīga:Zvaigzne ABC.175lpp.  

6. Valkenburg Patti. M. (2004).Children‘s Responses to the screen./A media Psychological 

Approach. Mahwah,New Jersy,London: LEA .164p.  

7. Vorobjovs, A. (2002) Sociālā psiholoģija. Rīga: Izglītības soļi.340 lpp. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Psiholoģijas Pasaule - ţurnāls personībām. kas ciena sevi un citus ...  

http://www.psihologijaspasaule.lv  

2. Perspectives on psychological science. A Journal of association for psychological science.  

http://pps.sagepub.com/content/4/4/359  

3. Memory studies.Creating a new discipline of memory studies Henry L. Roediger, III 

Washington University, St. Louis, USA. http://mss.sagepub.com/cgi/content/abstract/1/1/9  

4. Personality and social psychology Review.  

http://psr.sagepub.com/content/vol13/issue4/ 

 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2PSI1001&p_apraksts=C91003
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Kursa nosaukums Ievads studijās, pētniecībā un akadēmiskajā rakstībā  

Kursa kods Soci1025 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
32 

Zinātnes nozare Socioloģija 

Lekciju stundu skaits 24 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
8 

Kursa apstiprinājuma datums 22.02.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Socioloģijas nodaļa 

  

Kursa autori 

Sociālo zinātľu mağistrs socioloğijā, lekt. Mareks Niklass 

Kursa saturs(PDF) Fails: Soci1025.pdf   Dzēst 

Kursa anotācija 

Kurss sniedz zināšanas, kā sagatavot un noformēt zinātniskus darbus atbilstoši daţādu 

atsauču sistēmu prasībām. Studenti iepazīsies ar studiju kārtību reglamentējošiem 

dokumentiem. Studenti iegūs gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas, kā efektīvi izmantot 

bibliotēkās un citur tiešsaistē pieejamās datu bāzes, meklējot sev nepieciešamo informāciju. 

Studentiem būs iespēja iegūt praktisku pieredzi, sagatavojot un uzstājoties ar publisku runu.  

Rezultāti 

Mācību kursā studenti iegūs teorētiskas un praktiskas zināšanas, kā sagatavot un noformēt 

daţādus zinātniskus darbus (esejas, referātus) un kā atbilstoši daţādu atsauču sistēmu 

prasībām norādīt atsauces. Studenti arī iegūs praktiskas iemaľas, meklējot daţādus avotus 

gan bibliotēkā, gan arī citur pieejamās datu bāzēs. Studentiem arī būs jāsagatavo publiska 

runa (prezentācija), izmantojot datorprogrammu PowerPoint. Šīs iegūtās praktiskās iemaľas 

studentiem vēlāk noderēs, sagatavojot referātus, esejas un prezentācijas citos mācību 

priekšmetos.  

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Kursa saturs un prasības L2  

2. Plaģiātisms un tā daţādās izpausmes formas. Daţu piemēru analīze. L2  

3. Bibliogrāfiskās norādes un atsauces. Bieţāk lietotās atsauču sistēmas. L2  

4. Zinātnisko darbu veidi. Eseju un referātu analīze (struktūra, argumentācija). L4  

5. Darbs bibliotēkā – reģistrācija, informācijas meklēšana kopkatalogā, datu bāzēs, grāmatu 

(citu informācijas avotu) pasūtīšana bibliotēkās Latvijā un ārvalstīs. Datorprogrammas 

Endnote izmantošana, veidojot bibliogrāfisko datu bāzi un strādājot ar teksta redaktora 

programmām. L4  

6. Pētniecība (pētījuma organizācija, primāro un sekundāro avotu analīze, pētnieciskās un 

analīzes metodes). Ētisko pamatprincipu ievērošana sociālos pētījumos. L2  

7. Zinātnisko darbu izstrādes metodiskie norādījumi. L2  

8. Studiju iespējas un kārtība (reģistrācija, mācību priekšmetu izvēle, studējošo pienākumi un 

tiesības). L2  

9. Publiska uzstāšanās. Runas, prezentācijas sagatavošana, audiovizuālo materiālu 

https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2SOC1023
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F1908890280/Soci1025.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2SOC1023
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC1023&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC1023&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC1023&p_apraksts=C90003
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izmantošana, uzvedība uzstāšanās laikā. L2  

10. Datorprogrammas PowerPoint izmantošanas prezentāciju sagatavošanai. L2  

11. Seminārs: referātu prezentācija S8  

 

L – Lekcija  

S – Seminārs 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Sekmīga vērtējuma iegūšanas nosacījumi:  

• piedalīšanās četros semināros  

• obligātās literatūras apguve  

• 2 mājasdarbi  

• eksāmena sekmīga nokārtošana  

 

40 % atzīmes veido 2 mājasdarbi  

20 % četru semināru uzdevumu izpilde  

40 % atzīmes veido vērtējums par rakstisko eksāmenu  

 

Pirmajā mājas darbā jāsagatavo eseja par kādu nozīmīgu sociālu problēmu Latvijā vai 

Eiropas Savienībā, izmantojot trīs daţādus informācijas avotus (internetu, zinātniskus 

ţurnālu un monogrāfiju) un atbilstoši zinātniskā darba prasībām norādot atsauces. Otrajā 

mājas darbā jāsagatavo publiska runa (prezentācija ne ilgāk par 10 minūtēm), izmantojot 

datorprogrammu PowerPoint un to jāprezentē kādā no semināra nodarbībām.  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Mūze, Baiba, Pakalna, Daina, Kalniľa, Iveta. (2005). Bibliogrāfiskās norādes un atsauces: 

metodiskais līdzeklis. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds.  

2. Redman, Peter. (2002) Good essay writing: a social sciences guide. London: Open 

University: Sage Publ.  

3. Latvijas Universitāte Sociālo zinātľu fakultāte (2006). Metodiskie norādījumi kursa, 

bakalaura un maģistra darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Pieejams: 

http://szf.lu.lv/szf/lat/90/index.htm  

4. Latvijas Universitātes Sociālo Zinātľu fakultātes Socioloģijas nodaļa (2007). Sociālā 

darba profesionālo studiju programmu referāta, esejas, kursa darba un diplomdarba izstrādes 

metodoloģiskie norādījumi. Pieejams: http://szf.lu.lv/szf/lat/90/index.htm  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Eko, Umberto. (2006). Kā uzrakstīt diplomdarbu. Jāľa Rozes apgāds.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Endnote. Pieejams tiešsaistē: http://www.endnote.com/  

2. Latvijas Sociologu asociācija. Pieejams tiešsaistē: http://www.sociologija.lv  

3. Latvijas Universitātes bibliotēka. Pieejams tiešsaistē: http://www.lu.lv/biblioteka/  

4. Princeton University. (2003). Academic Integrity at Princeton. Pieejams (tiešsaistē): 

http://www.princeton.edu/pr/pub/integrity/index.html  

5. Reynolds, Garr. Presentation Zen. How to Design & Deliver Presentations Like a Pro  

Pieejams tiešsaistē: http://www.cs.ucla.edu/idm/PresentationTips.pdf  

6. Sarrejas universitātes Socioloģijas departaments. Pieejams tiešsaistē: 

http://sru.soc.surrey.ac.uk/index.html  

7. Scribe, Abel. (2006). APA Style for Research Papers. Pieejams (tiešsaistē): 

http://www.docstyles.com/apa101.htm  

 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC1023&p_apraksts=C90001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC1023&p_apraksts=C91001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC1023&p_apraksts=C91002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC1023&p_apraksts=C91003
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Kursa nosaukums Ievads socioloģijā 

Kursa kods Soci1030 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
32 

Zinātnes nozare Socioloģija 

Zinātnes apakšnozare Socioloģijas teorija un vēsture 

Lekciju stundu skaits 32 

Kursa apstiprinājuma datums 19.05.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Socioloģijas nodaļa 

  

Kursa autori 

Dr. Socioloğijas doktors, prof. Aija Zobena 

Ekvivalentais studiju kurss 

Soci1165, Ievads socioloģijā   

Kursa saturs(PDF) Fails: Soci1030.pdf   Dzēst 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir iepazīstināt ar socioloģijas kā zinātnes pamatjēdzieniem un nozīmīgākajām 

teorētiskajām nostādnēm, apgūt socioloģijas pamatterminus, sagatavot studentus patstāvīgai 

mācību un zinātniskās literatūras apguvei.  

Rezultāti 

Studiju kursā studenti iegūst zināšanas par socioloģijas pamatjēdzieniem un teorētiskajām 

perspektīvām. Sagatavojot referātus, studenti iegūst praktiskas iemaľas un zināšanas darbā ar 

daţādiem informācijas avotiem. Studenti iegūst izpratni par socioloģijā lietotajām 

pētniecības metodēm, apgūst prasmes analizēt un vērtēt sabiedriskos procesus un politiskos 

dokumentus no socioloģiskajām perspektīvām. 

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Socioloģija kā zinātne par sabiedrību. L-4  

2. Kultūra kā sociālās uzvedības regulēšanas sistēma. L -2  

3. Socializācijas process. L-2  

4. Deviance un sociālā kontrole. L-2  

5. Sociālā interakcija un sociālā struktūra. L-2  

6. Sociālās grupas un organizācijas. Sabiedrības formālā organizācija. L-2  

7. Sociālā stratifikācija un sociālā mobilitāte. L-2  

8 Tests L-1  

9. Rasu un etniskā sociālā nevienlīdzība. L-2  

10. Dzimumu sociālā nevienlīdzība. L-2  

11. Iedzīvotāji. L-2  

12. Vides problēmu sociālie aspekti. L-2  

Tests L-1  

13. Sociālie institūti: ekonomika, reliģija. L-2  

14. Sociālie institūti (turpinājums): ģimene, izglītība. L-2  

15. Sociālās pārmaiľas. L-2  

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.vecaka_vers_form?l=1&p_galv_kkods=2SOC1030
https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2SOC1030
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F1059071024/Soci1030.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2SOC1030
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC1030&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC1030&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC1030&p_apraksts=C90003
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L - Lekcija  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Kursa sekmīga nokārtošana paredz  

- lekciju apmeklējumu  

- kontroldarba sekmīgu izpildi (2 testi)- 20 %  

- individuālo darbu (referāts par pasniedzēja noteiktu tēmu;15-20 lpp.) – 30%  

- rakstiskā eksāmena sekmīgu nokārtošanu – 50%.  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Giddens A. Sociology. Cambridge: Polity, 2006  

2. Tisenkopfs, T. red. Socioloģija: socioloģijai Latvijā – 40. Rīga : Latvijas Universitāte, 

2008  

3. Newman, D. M. Sociology: exploring the architecture of everyday life. London: Sage 

Publications, 2006  

4. Macionis, J., Plummer, K. Sociology: a global introduction. Harlow, England: Pearson 

Prentice Hall, 2005.  

5. Bennett, T., Watson, D. Understanding everyday life. Cambridge, MA: Blackwell, 2002.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Giddens, A. Социология. Москва: УРСС, 2005  

2. Irwin, A. Sociology and the environment: a critical introduction to society, nature and 

knowledge. Cambridge, UK: Polity Press, 2001.  

3. Neubeck, K.J., Silfen Glasberg, D. Sociology: diversity, conflict, and change Boston: 

McGraw-Hill, 2005  

4. Jordan, T., Pile, S. Social change. Cambridge (MA): The Open University, 2002.  

5. Cilvēks un dzīve socioloģijas skatījumā: ievadkurss skolām un pašmācībai. Rīga: Latvijas 

Universitāte, 1996.  

6. Socioloģijas skaidrojošā vārdnīca: skolām un pašmācībai. Rīga: Latvijas Universitātes 

Socioloģijas katedra, 1997.  

7. Bodrijārs, Ţ. Simulakri un simulācija. Rīga: Omnia mea, 2000. 7 - 42 lpp  

8. Mišels Fuko, Seksualitātes vēsture. Zinātgriba, Zvaigzne ABC, Rīga, 2000, 53-89 lpp.  

9. Gidenss, E. Sabiedrības veidošanās, Rīga : AGB, 1999. 333. – 364. lpp.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. LU Raksti Socioloģija  

2. politika.lv  

Piezīmes 

Kontroljautājumi  

 

1. Socioloģijas priekšmets.  

2. Socioloģijas kā zinātnes veidošanās un attīstība.  

3. Socioloģisko pētījumu organizācija un metodika.  

4. Kultūra kā sociālās uzvedības regulēšanas sistēma.  

5. Kultūras modeļu daudzveidība.  

6. Socializācija.  

7. Socializācijas teorijas.  

8. Sociālā interakcija.  

9. Sociālais statuss un sociālās lomas.  

10. Sociālās grupas.  

11. Sociālā stratifikācija.  

12. Sociālā stratifikācijas teorijas.  

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC1030&p_apraksts=C90001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC1030&p_apraksts=C91001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC1030&p_apraksts=C91002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC1030&p_apraksts=C91003
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC1030&p_apraksts=C90005
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13. Sociālā mobilitāte.  

14. Sabiedrības formālā organizācija.  

15. Birokrātija.  

16. Rasu sociālā nevienlīdzība.  

17. Etniskās sociālā nevienlīdzība.  

18. Dzimumu sociālā nevienlīdzība.  

19. Iedzīvotāji un demogrāfija.  

20. Sociālo institūtu vieta un loma sabiedrībā.  

21. Ekonomika kā sociāls institūts.  

22. Ģimene kā sociāls institūts.  

23. Izglītība kā sociāla institūts.  

24. Reliģija kā sociāls institūts.  

25. Deviance.  

26. Deviances socioloģiskās teorijas.  

27. Noziedzības analīze socioloģijā.  

 

 

Referātu tēmas  

1. Socioloģijas pētīšanas priekšmets.  

2. Socioloģija un citas sociālās zinātnes.  

3. Socioloģijas zinātnes pamatlicēji (Ogists Konts, Herberts Spensers, Emīls Dirkems, Makss 

Vēbers, Kārlis Markss - jāizvēlas viens no minētajiem).  

4. Socioloģiskais pētījums.  

5. Informācijas iegūšanas metodes socioloģijā.  

6. Kultūra.  

7. Kultūras modeļu daudzveidība.  

8. Kultūras elementi: valoda, normas, vērtības, sankcijas.  

9. Socializācijas procesa būtība.  

10. Socializācijas teorijas (Č.H.Kūlijs, H.Mīds, Z.Freids - jāizvēlas viens no minētajiem).  

11. Sociālā interakcija (mijiedarbība).  

12. Sociālais statuss un sociālās lomas.  

13. Mikrosocioloģija un makrosocioloģija.  

14. Sociālās grupas.  

15. Formālās organizācijas.  

16. Birokrātija kā formāla organizācija.  

17. Sociālā deviance.  

18. Sociālā kontrole.  

19. Noziedzības analīze socioloģijā.  

20. Sociālā stratifikācija.  

21. Sociālās stratifikācijas teorijas (K.Markss, M.Vēbers - jāizvēlas viens no minētajiem).  

22. Sociālā mobilitāte.  

23. Nacionālā un rasu sociālā nevienlīdzība.  

24. Dzimumu sociālā nevienlīdzība.  

25. Sociālie institūti.  

26. Ģimene.  

27. Reliģija.  

28. Vara un politika.  

29. Valsts.  

30. Karš.  

31. Ekonomika.  

32. Izglītība.  

33. Veselības aizsardzība un medicīna.  
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34. Iedzīvotāji un demogrāfija.  

35. Kolektīvā uzvedība.  

36. Sociālās kustības.  

37. Izmaiľas sabiedrības dzīvē (Social change).  

38. Sabiedrības izmaiľu teorijas (evolucionārās, cikliskās u.c.).  

39. Socioloģiskās informācijas loma mūsdienu sabiedrībā.  

40. Kvantitatīvais un kvalitatīvais pētījums socioloģijā.  

41. Sociālo procesu izziľas metodoloģija.  

42. Socioloģijas teorija un ikdienas apziľa.  

43. Kultūras procesi (kultūras asimilācija, difūzija, integrācija).  

44. Kontrkultūra - izaicinājums sabiedrības dominējošajai kultūrai.  

45. M.Vēbera birokrātijas teorija.  

46. Iedzimtības un sociālās vides mijiedarbība socializācijas procesā.  

47. Mūsdienu sabiedrības sociālās struktūras īpatnības.  

48. Sociālās struktūras analīze socioloģijā.  

49. Globalizācijas analīze socioloģijā.  

50. Sociālās labklājības sistēmas socioloģiskie aspekti.  

51. Vides problēmu sociālās dimensijas.  

52. Nevalstiskās organizācijas.  

53. Pilsētu socioloģija.  

54. Maltusisms un neomaltusisms.  

55. Socioloģiskie pētījumi Latvijā.  

56. Darba analīze socioloģijā.  

57. Nabadzības analīze socioloģijā.  

58. Masu informācijas līdzekļu analīze socioloģijā. 
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Kursa nosaukums Attīstības psiholoģija* 

Kursa kods Psih2024 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
64 

Zinātnes nozare Psiholoģija 

Zinātnes apakšnozare Attīstības psiholoģija 

Lekciju stundu skaits 48 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
16 

Kursa apstiprinājuma datums 24.05.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu #Psiholoģijas nodaļa 

  

Kursa autori 

Dr. Psiholoğijas doktors, prof. Sandra Beatrice Sebre 

Dr. Psiholoğijas doktors, Anika Miltuze 

Kursa saturs(PDF) Fails: Attistibas_psihologija_Psih2024.pdf   Dzēst 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir sniegt iespēju studentiem apgūt zināšanas attīstības psiholoģijā, radot 

izpratni par klasiskajām un mūsdienu vadošajām attīstības psiholoģijas teorijām un 

pētniecības metodēm, it īpaši pievēršot vērību teorētiskiem un empīriski balstītiem 

priekšstatiem par mijiedarbību starp bioloģiskajām un sociālajām, vides ietekmēm. Kursa 

ietvaros aplūkotas attīstības psiholoģijas teorijas un pētījumi saistībā ar uztveri, domāšanu, 

valodu, emocijām, motivāciju, identitāti, sociālo un morālo uzvedību cilvēka dzīves garumā, 

pievēršoties gan tipiskai attīstību gaitai, gan arī problemātiskiem attīstības pavērsieniem. 

Kursa saturs ietver teorētisku informāciju par attīstības psiholoģiju, un praktisko darbu 

uzdevumi dod iespēju studentiem pielietot daţādas attīstības pētniecības pieejas, ar mērķi 

labāk izprast attīstības procesus. 

Rezultāti 

Studentiem būs izpratne par attīstības psiholoģijas klasiskajām un mūsdienīgajām teorijām, 

pētniecības metodēm, un attīstības procesiem daţādos dzīves posmos cilvēka mūţa garumā, 

gan saistībā ar tipisko attīstības gaitu, gan saistībā ar problemātiskiem attīstības procesiem. 

Studenti būs ieguvuši izpratni par teorētisko principu praktisko pielietojamību ikdienas 

dzīves situācijās. 

Kursu apraksts-plāns 

1. Kas ir attīstības psiholoģija? Attīstības psiholoģijas jēdziens, attīstības psiholoģijas teoriju 

pārskats 4  

2. Attīstības psiholoģijas pētniecības metodes 2  

3. Bioloģisko un sociālo faktoru mijiedarbība 2  

4. Perinatālais periods un dzemdības 2/2  

5. Zīdaiľu un mazbērnu fiziskā un kognitīvā attīstība 4/2  

6. Zīdaiľu un mazbērnu sociālā un emocionālā attīstība 4/2  

7. Bērnu fiziskā un kognitīvā attīstība 4/2  

8. Bērnu sociālā un emocionālā attīstība 4  

https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2PSI2024
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F765943422/Attistibas_psihologija_Psih2024.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2PSI2024
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2PSI2024&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2PSI2024&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2PSI2024&p_apraksts=C90003
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9. Attīstības problēmas un traucējumi 2  

10. Vardarbība pret bērniem – celoľi un sekas 4/2  

11. Pusaudţu/jauniešu fiziskā un kognitīvā attīstība 4  

12. Pusaudţu/jauniešu sociālā un emocionālā attīstība 4/2  

13. Pusaudţu/jauniešu uzvedības problēmas 2/2  

14. Agrīnais un vidējais pieaugušā vecuma posms – fiziskā un kognitīvā attīstība 2  

15. Agrīnais un vidējais pieaugušā vecuma posms – sociālā un emocionālā attīstība 2  

16. Vēlīnais pieaugušā vecuma posms – fiziskie, kognitīvie, sociālie un emocionālie aspekti 

2/2  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums ir brīvprātīgs. Semināru apmeklējums ir obligāts. Praktisko darbu 

uzdevumu izpilde ir obligāta.  

No kursa vērtējuma 40% veido laicīgi iesniegtu praktisko darbu uzdevumu izpildes 

vērtējums (ja darbs neattaisnotu iemeslu dēļ ir iesniegts ar nokavēšanos, tā vērtējums tiek 

samazināts uz pusi) , 10% divu kontroldarbu atzīmes, un 50% rakstiska eksāmena atzīme.  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Sebre, S., Miltuze, A. (2010). Attīstības psiholoģijas teorijas, pētījumi un prakstiskā 

pielietojamība. (sagatavots publicēšanai).  

2. Vigotskis, L. (2002). Domāšana un runa. Rīga: EVE.  

3. Boulbijs, Dţ. (1998). Drošais pamats. Rīga: Rasa ABC.  

4. Eriksons, E. (1998). Identitāte: Jaunība un krīze. Rīga: Jumava.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Craig, G. & Baucum, D.(2002). Human Development (9th ed.). Upper Saddle River, NJ: 

Prentice Hall. (angļu vai krievu tulkojumā)  

2. Papalia, D. (2004). Human Development. New York: McGraw-Hill.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Child Development  

2. Human Development  

3. Journal of Developmental Psychology  

 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2PSI2024&p_apraksts=C90001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2PSI2024&p_apraksts=C91001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2PSI2024&p_apraksts=C91002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2PSI2024&p_apraksts=C91003
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Kursa nosaukums Ievads tiesību zinātnē  

Kursa kods JurZP020 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
64 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 

Lekciju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
32 

Kursa apstiprinājuma datums 01.04.2008 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Juridiskā fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Tiesību doktors, doc. Jānis Neimanis 

Ekvivalentais studiju kurss 

JurZ1022, Tiesību pamati  

JurZ1010, Tiesības  
 

Kursa saturs(PDF) Fails: saturs-Iev.t.zin..pdf   Dzēst 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir ievadīt nejuridisko specialitāšu studentus tiesību zinātnē, noskaidrot 

tiesību būtību un tiesiskā regulējuma pamatfunkcijas, iepazīstināt ar Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem un sniegt ieskatu par vadošām tiesību nozarēm – cilvēktiesībām, 

konstitucionālajām tiesībām, administratīvajām tiesībām, krimināltiesībām, civiltiesībām un 

citām šobrīd aktuālajām tiesību sfērām.  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par tiesību zinātnes būtību un priekšstatu 

par tiesību ideju evolūciju, tiesību funkcijām un tiesību lomu mūsdienās.  

Studenti spēj patstāvīgi analizēt un vērtēt juridiskās parādības un procesus daţādās tiesību 

nozarēs.  

Sekmīga kursa apguve dod iespēju padziļināti apgūt specifiskas tiesību nozares, piemēram, 

saimnieciskās tiesības.  

Kursu apraksts-plāns 

1. Tiesību izplatība 2  

2. Tiesību būtība 2  

3. Tiesību teksts un iztulkošana 2  

4. Juridiskās profesijas 2  

5. Tiesību normas 4  

6. Tiesību avoti un palīglīdzekļi 4  

7. Normatīvo aktu jaunrade 4  

8. Tiesību sistēma 4  

9. Publisko tiesību apskats. Cilvēktiesības 4  

10. Konstitucionālās tiesības 4  

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.vecaka_vers_form?l=1&p_galv_kkods=2TIEP001
https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2TIEP001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F0/saturs-Iev.t.zin..pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2TIEP001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2TIEP001&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2TIEP001&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2TIEP001&p_apraksts=C90003
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11. Administratīvās tiesības 4  

12. Krimināltiesības 4  

13. Privāttiesības: ģimenes, mantojuma tiesības 4  

14. Lietu, saistību tiesības 4  

15. Darba tiesības, komerctiesības 4  

16. Tiesu sistēma 4  

17. Tiesvedības principi: civillietās, krimināllietās, darba strīdos, administratīvajās lietās 2  

18. Konstitucionālā tiesvedība un starptautiskā tiesvedība 2  

19. Tiesību zinātne 4  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums nav obligāts,  

semināru apmeklējums + 2 kontroldarbi ieskaišu veidā (50%),  

eksāmens (50%).  

Pārbaudījums (rakstveida) – tests un kāzuss.  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Iļjanova D. Vispārējo tiesību principu nozīme un piemērošana. Rīga: Ratio juris, 2005.  

2. Krastiľš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināltiesības. Rīga: TNA, 2001.  

3. Neimanis J. Ievads tiesībās. Rīga: 2004.  

4. Paine F. J. Vācijas vispārīgās administratīvās tiesības. 4. pārstr. izd. – Rīga: TNA, 2001.  

5. Sinaiskis V. Latvijas civiltiesību apskats. Lietu tiesības. Saistību tiesības. Rīga, 1995.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Cippeliuss R. Tiesību būtība. Rīga: LU, 2001.  

2. Briede J. Publiskās un privātās tiesības // Mūsdienu tiesību teorijas atziľas. Rīga: TNA, 

1999.  

3. Iļjanova D. Vispārīgie tiesību principi un to funkcionālā nozīme // Mūsdienu tiesību 

teorijas atziľas. Rīga: TNA, 1999.  

4. Jelāgins J. Normatīvo tiesību aktu hierarhija / Tiesību spogulis I. Rīga: Turība, 1999.  

5. Jelāgins J. Tiesību pamatavoti / Mūsdienu tiesību teorijas atziľas. Rīga: TNA, 1999.  

6. Krastiľš I. Tiesību sistēma, tās struktūra un tiesību normu klasifikācija. Tiesību sistēma un 

tās struktūra Latvijā // Tiesību būtība un forma – Rīga: 1998.  

7. Kusiľš G. Normatīvo aktu jaunrade // Mūsdienu tiesību teorijas atziľas. Rīga: TNA, 1999.  

8. Latvijas Republikas Satversme: LR likums // LR Saeimas un Ministru Kabineta Ziľotājs, 

1994, Nr. 6.  

9. Meikališa Ā. Tiesu vara Latvijā. Rīga: Avots, 1997.  

10. Meikališa Ā. Prokuratūra Latvijā. – Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2002.  

11. Meļķisis E. Juridisko jēdzienu un normu abstraktums kā tiesību sistēmu vienojošs 

elements // Mūsdienu tiesību teorijas atziľas. – Rīga: TNA, 1999.  

12. Meļķisis E. Kontinentālās Eiropas tiesību loks Rietumu tiesībzinātnieku skatījumā / 

Tiesību spogulis I. Rīga: Turība, 1999.  

13. Rehfeldt B., Rehbinder M. Einfűhrung in die Rechtswissenschaft. Berlin: Walter de 

Gruyter, 1973.  

14. Koller P. Theorie des Rechts. Eine Einfűhrung. Wien: BĻhlau, 1997. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Horns N. Ievads Tiesību zinātnē un tiesību filozofijā // Likums un Tiesības, 1.sēj., 1999, 

Nr.1 un turpmākie Nr. 

 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2TIEP001&p_apraksts=C90001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2TIEP001&p_apraksts=C91001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2TIEP001&p_apraksts=C91002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2TIEP001&p_apraksts=C91003
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Kursa nosaukums Ievads sociālajā darbā 

Kursa kods SociP100 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
64 

Zinātnes nozare Socioloģija 

Zinātnes apakšnozare Sociālā politika un sociālā darba organizācija 

Lekciju stundu skaits 56 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
8 

Kursa apstiprinājuma datums 22.02.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Socioloģijas nodaļa 

  

Kursa autori 

Mağistra grāds sociālajā darbā, lekt. Evija Apine 

Kursa saturs(PDF) Fails: SociP100.pdf   Dzēst 

Kursa anotācija 

KURSA MĒRĶIS ir iepazīstināt ar sociālo darbu un sociālā darbinieka profesionālās 

darbības daudzveidību. KURSA UZDEVUMI ir sniegt ieskatu sociālā darba vēsturiskajā 

attīstībā, radīt priekšstatu par sociālo darbu mūsdienu Latvijā un starptautiskā līmenī, kā arī 

radīt izpratni par sociālā darbinieka profesionālo darbību, tai skaitā par teorētiskām 

nostādnēm, vērtībām, ētiku un metodēm, iepazīstināt ar sociālā darba formām, iejaukšanās 

līmeľiem un darba procesu, rosināt studentus apzināties sevi pašu kā „instrumentu‖ sociālā 

darba praksē, apzināties ar profesiju saistītos riska faktorus. 

Rezultāti 

Studenti iegūst izpratni par sociālā darba vēsturisko attīstību, zināšanas par sociālā darba 

teorētiskajām un ētikas nostādnēm, sociālā darba formām (sociālo darbu ar indivīdu un 

ģimeni, grupām un kopienu), sociālā darba procesu un metodēm. Studenti zina Latvijas 

likumdošanā noteikto attiecībā uz sociālā darbinieka uzdevumiem, kompetenci, klienta 

tiesībām, kā arī prot analizēt problēmsituācijas.  

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Sociālā darba profesionālā studiju programma L-2  

2. Sociālā darba vēsture un attīstība L-4  

3. Cilvēkredzējums sociālajā darbā L-2  

4. Ieskats sociālajā darbā izmantojamajās teorijās L-4  

5. Kontroldarbs par teorijām sociālajā darbā  

Sociālā darba definējums un mērķi L-2  

6. Sociālā darbinieka un klienta sadarbība L-8  

7. Sociālā darba vērtības un ētika L-4, S-4  

8. Sociālā darba formas un metodes L-2  

9. Sociālais darbs ar grupu L-4  

10. Sociālo problēmu teorētiskie skaidrojumi L-8  

11. Kontroldarbs par sociālajām problēmām  

https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2SOCP050
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F157275449/SociP100.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2SOCP050
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP050&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP050&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP050&p_apraksts=C90003
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Sociālais darbs ar kopienu L-4  

12. Sociālie pakalpojumi Latvijā L-8  

13. Komandas darbs un multidisciplināra sadarbība S-4  

14. Profesionālā „izdegšana‖ un supervīzija L-4  

 

L - Lekcija  

S - Seminārs  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

- Patstāvīgie darbi par „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā‖ noteikto, 

konspekti;  

- Dalība semināros:  

o Ētikas dilemmas sociālajā darbā;  

o grupu darbs, prezentācija par komandas darbs un multidisciplinārā sadarbība;  

- patstāvīgais darbs – referāts par brīvi izvēlētu tēmu par sociālo darbu (vismaz 5 lpp. 

apjomā, datorsalikumā - burtu lielums 12 Times New Roman, atstarpe starp rindām 1,5) 30%  

- sekmīgi izpildīti 2 kontroldarbi 30%  

- rakstisks eksāmens par kursā apgūto (nesekmīga rezultāta gadījumā mutisks eksāmens) 

40%  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Hepworth, D.H., Rooney, R.H., Larsen, J.A. Direct Social Work Practice: Theory and 

Skills. 6th edition. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Thomson Learning, 2002.  

2. Compton, B.R., Galaway, B. Social Work Processes. 6th edition. California: Brooks/Cole 

Publishing Co, 1999.  

3. Farley, O. W., Smith, L.L., Boyle, S.W. Introduction to social work . 9th edition. Boston: 

Allyn and Bacon, 2003. p. 43.-57.  

4. Zemīte, Ē. Sociālā darba pamati. Rīga: SDSPA „Attīstība‖, 2003. 38.-50. lpp.  

5. Howe, D. An introduction to social work theory: making sense in practice. Aldershot : 

Ashgate, 1992  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. ANO Attīstības programma Latvijā. Latvija. Pārskats par tautas attīstību: Cilvēkdrošība. 

Rīga: UNDP Latvija, 2003. 58.-97. lpp.  

2. Skidmore, R.A., Thackeray, M.G., Farley, O. W. Introduction to social work. 7th edition. 

Boston: Allyn and Bacon, 1997. p.402.  

3. Lymbery, M., Postle, K. (ed.) Social Work: A Companion to Learning. Los Angeles, 

London, New Deli, Singapore: Sage Publications, 2007. p. 30.-51., 111.-123., 189-201.  

4. Cree, V., Myers, S. Social work: Making a difference. UK: The Policy Press, 2008. p.  

5. Preston-Shoot, M. Effective Groupwork. 2nd Edition. New York : Palgrave Macmillan, 

2007. p. 5.-32.  

6. Banks, S. Ethics and Values in Social Work. 2nd Edition. New York : Palgrave 

Macmillan, 2001. p. 17.-43.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. SDSPA „Attīstība‖ ţurnāls „Sociālais darbinieks‖  

2. LM Sociālo pakalpojumu pārvalde ―Sociālās palīdzības vēstis‖  

3. Labklājības ministrija, www.lm.gov.lv  

4. Sociālo darbinieku biedrība http://sd.social.lv/  

5. www.social.lv  

6. International Federation of Social Workers http://www.ifsw.org/home  

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP050&p_apraksts=C90001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP050&p_apraksts=C91001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP050&p_apraksts=C91002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP050&p_apraksts=C91003
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Kursa nosaukums Ievads socioloģisko pētījumu metodēs un organizācijā 

Kursa kods Soci1033 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
32 

Zinātnes nozare Socioloģija 

Zinātnes apakšnozare Socioloģijas teorija un vēsture 

Lekciju stundu skaits 24 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
8 

Kursa apstiprinājuma datums 22.02.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Socioloģijas nodaļa 

  

Kursa autori 

Augstākā izglītība(līm.), pasn. Ilze Koroļeva 

Kursa saturs(PDF) Fails: Soci1033.pdf   Dzēst 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir izveidot studentiem priekšstatu par saikni starp sociālo teoriju paradigmām 

un empīriskajiem pētījumiem; iepazīstināt studentus ar socioloģisko pētījumu tipoloģiju un 

pielietojumu; pētījumu organizācijas un pētījuma dizaina (programmas) izstrādes 

pamatprincipiem kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem pētījumiem. Studentiem tiek sniegtas 

zināšanas par galvenajām socioloģiskās informācijas iegūšanas metodēm. Kursa ietvaros 

studentiem jāapgūst un praktiski jāpielieto zināšanas par pētījumu metodiku un tehniku, 

izstrādājot patstāvīga empīriska socioloģiska pētījuma programmu un tai atbilstošu 

instrumentāriju (anketu, intervijas plānu vai tml.) izstrādē informācijas ieguvei. 

Rezultāti 

Apgūstot kursu, studenti gūst izpratni par socioloģiju kā pielietojamu sociālo zinātni. 

Studenti iepazīstas ar sociālo procesu un problēmu izpētes veidiem, kā arī ar lietišķo 

pētījumu organizācijas un pētījuma programmas (dizaina) izstrādes pamatprincipiem.  

Studenti spēj pielietot iegūtās zināšanas empīriska pētījuma programmas izstrādē (iekļaujot 

problēmas definēšanu, mērķu, uzdevumu, hipotēţu izvirzīšanu, pētījuma metodes izvēli un 

instrumentārija izstrādi). Sekmīga kursa apguve dod iespēju turpmāk apgūt kvantitatīvo un 

kvalitatīvo pētījumu metodes, kā arī informācijas/ datu apstrādes un analīzes metodes.  

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Socioloģisko pētījumu teorētiskie un metodoloģiskie pamati L2  

2. Pētījuma process un norise. Lietišķo pētījumu veidi L2  

3. Pētījuma organizācija: pētījuma organizācijas metodika un posmi L2  

4. Pētījuma programma un tās struktūra L2  

5. Problēmas formulēšana; pētījuma objekts, priekšmets, mērķi, galvenie uzdevumi, jēdzienu 

interpretācija L2  

6. Hipotēţu izvirzīšana: hipotēţu veidi un to formulēšana L2  

7. Individuālā pētījuma dizaina - programmas izstrāde iekļaujot tēmas un problēmas 

formulēšanu, objekta noteikšanu, jēdzienu interpretāciju un hipotēţu formulēšanu 

https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2SOC1041
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F522634637/Soci1033.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2SOC1041
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC1041&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC1041&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC1041&p_apraksts=C90003
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(praktiskais darbs) P2  

8. Informācijas iegūšanas metodes.  

Aptaujas metode: veidi un pielietojums. L4  

9. Aptaujas instrumentārija izstrāde. Anketas izveide, kompozīcija un jautājumu 

formulēšana. L2  

P2  

10. Eksperimenta metode sociālajos pētījumos. L2  

11. Dokumentanalīzes metode. Kontentanalīze. L2  

12. Novērošanas metode: tās veidi un pielietošana. L2  

13. Ziľojums par patstāvīgo darbu. Rezultātu prezentācija un apspriešana S4  

 

L – Lekcija  

S – Seminārs  

P – Praktiskais darbs 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Kredītpunktus veido:  

• patstāvīgais darbs (individuāla pētījuma programmas izstrāde un tai atbilstoša informācijas 

ieguves metodes izvēle un instrumentārija izstrāde) - starppārbaudījums  

• ziľojums par patstāvīgā darba rezultātiem un rezultātu prezentācija seminārā - 

starppārbaudījums  

• kursa noslēguma pārbaudījums – rakstveida eksāmens  

Darba veida novērtējuma īpatsvars kopējā vērtējumā:  

• starppārbaudījums – patstāvīgais darbs 60%  

• starppārbaudījums – ziľojums un rezultātu prezentācija (20%)  

• rakstveida eksāmena (pārbaudes testa) (20%) 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Kristapsone, S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā. Rīga: Biznesa  

Augstskola Turība, 2008. 352. lpp  

2. Lewis-Beck, M. S., Bryman, A., Futing Liao, T. ed. The SAGE Encyclopedia  

of Social Science Research Methods (2004) in 3.Vol.  

3. Neuman, W. L. Social research methods: qualitative and quantitative approaches. Boston: 

Allyn and Bacon, 2003  

4. Babbie, E. The Practice of Social Research. Belmont, California: Thomson/Wadsworth, 

2004  

5. Sullivan, T. J. Methods of Social Research. Fort Worth: Harcourt College Publishers, 

2001 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Neuendorf, K. A. Content Analysis Guidebook. London: Sage Publications, 2002  

2. Buckingham, A., Saunders, P. The Survey Methods Workbook From Design to Analysis. 

Cambridge: Polity press, 2004  

3. Payne G., Payne J. Key Concepts in Social Research. London, Thousand Oaks New Delhi: 

Sage Publications, 2004  

4. Bailey, K. D. Methods of Social Research. Macmillan, Inc. NY, 1994  

5. Садмен, С., Бреберн, Н. Как правильно задавать вопросы (Введение в 

проектирование опросного инструмента). Москва, 2002.  

6. Девятко, И.Ф. Методы социологического исследования. Москва, 2003.  

7. Bouma, G.D., Atkinson, G. B. J. A Handbook of Social Research. 2nd ed. Qxford 

University press, 1995.  

8. Ротман Д.Г., Данилов А.Н., Новиковa Л.Г. (ред.) Оперативные социологические 

исследования: методика и опыт организации. Минск, 2001.  

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC1041&p_apraksts=C90001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC1041&p_apraksts=C91001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC1041&p_apraksts=C91002
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9. Ivanovs, A., Mezītis, R., Munkevica, R., Ozoliľš, E. Socioloģisko pētījumu metodoloģija, 

metodika un tehnika. Rīga: Zvaigzne, 1981.  

10. Садмен, C., Бреберн, H. Как правильно задавать вопросы (Введение в 

проектирование опросного инструмента). Москва, 2002  

11. Keith F. Punch. Developing Effective Research Proposals. SAGE Publications, 2000. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. http://www.soc.surrey.ac.uk/sru  

2. http://www.socialresearchmethods.net/  

3. http://gsociology.icaap.org/methods/  

4. http://academic.csuohio.edu/kneuendorf/content/  

5. http://surveymethods.co.uk/  

 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC1041&p_apraksts=C91003
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Kursa nosaukums Psihiatrijas pamati  

Kursa kods Medi4025 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
32 

Zinātnes nozare Medicīna 

Zinātnes apakšnozare Psihiatrija 

Lekciju stundu skaits 28 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
4 

Kursa apstiprinājuma datums 09.04.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Medicīnas fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Medicīnas doktors, asoc.prof. Vladimirs Kuzľecovs 

Priekšzināšanas 

Psih1001, Ievads psiholoģijā  

Soci4017, Cilvēka attīstība un dzīves cikli 

Kursa saturs(PDF) Fails: Medi4025.pdf   Dzēst 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar bieţāk sastopamajām psihiskajām saslimšanām un 

palīdzības iespējām. Kursa gaitā studenti tiek iepazīstināti ar psihisko slimību simptomiem, 

sindromiem pēc SSK-10 kritērijam, pacienti izmeklēšanas un ārstēšanas iespējām, ētiskiem 

un juridiskiem jautājumiem psihiatrijā, psihiatriskās aprūpes sistēmu Latvijā. Studenti tiek 

iepazīstināti ar psihisko slimību īpatnībām un to norises raksturojumu bērnu vecumā un 

veciem cilvēkiem. 

Rezultāti 

Studenti zina un izprot psihiatrijā lietojamos terminus, prot atpazīt galvenās psihiskās 

saslimšanas un izprot iespējamās izmeklēšanas un ārstēšanas metodes. Studenti pārzina 

psihiatriskās aprūpes sistēmu Latvijā. 

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. (Lekcija) Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Psihiatrijas vēsture, galveno simptomu un sindromu grupas. SSK-10 vienības un pacienta 

izmeklēšanas principi un metodes. L4  

2. Cilvēktiesību un ētikas jautājumi darbā ar psihiatrijas klientiem L2  

3. Psihofarmakoloģija L4  

4. Šizofrēnija. Produktīvā un deficitārā simptomātika. L3, S1  

5. Afektīvi, neirotiski, ar stresu saistīti traucējumi. Personības traucējumi. L7, S1  

6. Organiski psihiskie traucējumi. L3, S1  

7. Bērnu psihiskie traucējumi. L3, S1  

8. Alkoholisms un narkomānija. L2  

 

L – lekcijas  

S - semināri 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.priekszin_form?l=1&p_galv_kkods=2MED4025
https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2MED4025
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F1808529447/Medi4025.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2MED4025
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2MED4025&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2MED4025&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2MED4025&p_apraksts=C90003
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Prasības kredītpunktu iegūšanai 

- Praktiskā darba izstrāde (referāts par kādu no psihiskajām saslimšanām) - 60%  

- rakstisks eksāmens (tests) - 40% 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Eglītis, I., Andrēziľa, R., Jaksons, V.... [u.c.]. Psihiatrija ārstiem nepsihiatriem. Rīga: 

Zvaigzne, 1985.  

2. Hillard R..Zitek B. Emergency Psychiatry. NY, MC Grow-Hill,2004  

3. Hales R, Judofsky S. Essentials of Clinical Psychiatry. 2nd edition. Washington D.C., 

AAP, 2004  

4. Kulbergs J. Dinamiskā psihiatrija. Rīga, Jumava, 2001  

5. Utināns, A. Cilvēka psihe: tās darbība, funkcionēšanas traucējumi un ārstēšanas iespējas. 

Rīga : Nacionālais apgāds, 2005.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Barker, P. Basic Child psychiatry. 7th ed. UK: Blackwell Science, 2004.  

2. Caplan, G., Sadock, B. Comprehensive Textbook of Psychiatry. Baltimore, MD: Williams 

& Wilkins, 1995.  

3. Jacoby, R (ED) Oxford Textbook on Old Age Psychiatry. Oxford, 2008  

4. Мэш, Э., Вольф, Д. Детская патопсихология: Нарушения психики ребенка. Санкт-

Петербург: Прайм-Еврознак, 2007.  

5. Saula, H. Fobijas. Kā pārvarēt bailes. Rīga: Jumava, 2003  

6. Wettenberg, L. Psihiatrija. Rokas grāmata. Rīga, 1993 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. www.psihatrija.lv;;  

2. www.psychiatryedu.com  

3. PubMedCentral(http://www.pubmedcentral.nih.gov)  

4. medlineplus.gov (http;//medlineplus.gov) 

 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2MED4025&p_apraksts=C90001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2MED4025&p_apraksts=C91001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2MED4025&p_apraksts=C91002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2MED4025&p_apraksts=C91003
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Kursa nosaukums Sociālā darba ētika un vērtības 

Kursa kods Filz2003 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
32 

Zinātnes nozare Filozofija 

Zinātnes apakšnozare Ētika 

Lekciju stundu skaits 24 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
8 

Kursa apstiprinājuma datums 25.03.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Vēstures un filozofijas fakultāte 

  

Kursa autori 

Mağistra grāds sociālajā darbā, lekt. Evija Apine 

Dr. Filozofijas doktors, vad.pētn. Skaidrīte Lasmane 

Kursa saturs(PDF) Fails: Filz2003.pdf   Dzēst 

Kursa anotācija 

KURSA MĒRĶIS ir radīt izpratni par sociālā darba ētiku un vērtībām, un to īstenošanu 

sociālā darbinieka profesionālajā darbībā. KURSA UZDEVUMI ir sniegt ieskatu sociālā 

darba vērtību un ētikas vēsturiskajā attīstībā ārvalstīs un Latvijā, iepazīstināt ar sociālā darba 

vērtību un ētikas principu īstenošanu sociālā darbinieka profesionālajā darbībā, nodrošināt 

nepieciešamo prasmju un zināšanu apguvi ētisko dilemmu atpazīšanai, analīzei un 

risināšanai. Lai nostiprinātu topošo sociālo darbinieku profesionālo vērtīborientāciju, kursā 

tiek ietverti semināri un praktiski uzdevumi. 

Rezultāti 

Studenti zina sociālā darba vērtības un ētikas principus, zina sociālo darbinieku ētikas 

kodeksa prasības, prot to ievērot profesionālajā darbībā. Studenti prot identificēt ētikas 

dillemas, analizēt un risināt tās.  

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Sociālā darba vērtību un ētikas attīstība L4  

2. Sociālā darba vērtības un ētikas principi L4, S2  

3. Profesionālās ētikas kodeksi L2, S2  

4. Ētikas dilemmas L6, S2  

5. Ētisku lēmumu pieľemšana L4, S2  

6. Ētikas risku vadīšana L2  

7. Ētika sociālā darba pētījumos L2  

L – Lekcija  

S - Seminārs  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

- paveikti kursa gaitā uzdotie uzdevumi 60%:  

o raksta kospekts un prezentācija  

https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2FIL2005
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F1648259735/Filz2003.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2FIL2005
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2FIL2005&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2FIL2005&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2FIL2005&p_apraksts=C90003
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2FIL2005&p_apraksts=C90001
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o grupas darbs un prezentācija  

o intervija par ētikas dilemmu un gadījuma apraksts  

- rakstisks eksāmens par kursā apgūto 40%  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Reamer, F.G. Social Work Values and Ethics. 3rd Edition. New York: Columbia 

University Press, 2006. p. 240.  

2. Banks, S. Ethics and Values in Social Work. 2nd Edition. New York : Palgrave 

Macmillan, 2001. p. 217.  

3. Loewenberg, F.M., Dolgoff, R., Harrington, D. Ethical Decisions for Social Work 

Practice. 6th Edition. Itasca, Illinois: F.E. Peacock Publishers, Inc., 2000. p. 344.  

4. Sparks, J. Ethics and Social Work in Health Care. In: Gehlert, S., Brown, T.A. (ed.). 

Handbook of Health Social Work. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, Inc., 2006. p. 43-69.  

5. Robison, W., Reeser, L. C. Ethical decision making in social work. Boston: Allyn and 

Bacon, 2000, p. 274. 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Gambrill, E., Pruger, R. Controversial Issues in Social Work Ethics, Values, and 

Obligations. U.S.A.: Allyn and Bacon. 1997. p. 239.  

2. Hepworth, D.H., Rooney, R.H., Larsen, J.A. Direct Social Work Practice: Theory and 

Skills. 6th edition. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Thomson Learning, 2002. p. 57-83.  

3. Reamer, F.G. Ethics and Values. In: Mizrahi, T., Davis, L.E., (ed.). Encyclopedia of social 

work. 20th ed. New York : NASW Press; Oxford : Oxford University Press, 2008. p. 143-

151.  

4. Anastas, J.W. Ethics in Research. In: Mizrahi, T., Davis, L.E., (ed.). Encyclopedia of 

social work. 20th ed. New York : NASW Press; Oxford : Oxford University Press, 2008. p. 

151-158.  

5. Compton, B.R., Galaway, B. Social Work Processes. 4th edition. Belmont, California: 

Wadsworth Publishing Company, 1989. p. 175-227. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. The Journal of Social Work Values and Ethics, http://www.socialworker.com/jswve/  

2.National Association of Social Workers. Code of Ethics, 

http://www.socialworkers.org/pubs/code/default.asp  

3.National Association of Social Workers. How to file a complaint against an NASW 

member: Professional Review Process, 

http://www.socialworkers.org/nasw/ethics/ProceduresManual2006.pdf  

4. Reamer, F.G. The Social Work Ethics Audit: A Risk-Management Strategy. Social Work. 

FindArticles.com. 05 Sep, 2009. 

http://findarticles.com/p/articles/mi_hb6467/is_4_45/ai_n28788888/  

5. International Federation of Social Workers. Ethical Documents, 

http://www.ifsw.org/f38000032.html  

 

 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2FIL2005&p_apraksts=C91001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2FIL2005&p_apraksts=C91002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2FIL2005&p_apraksts=C91003
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Kursa nosaukums Sociālā darba metodes un process  

Kursa kods SociP003 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
64 

Zinātnes nozare Socioloģija 

Zinātnes apakšnozare Sociālā politika un sociālā darba organizācija 

Lekciju stundu skaits 41 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
23 

Kursa apstiprinājuma datums 22.02.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Socioloģijas nodaļa 

  

Kursa autori 

Dr. Pedagoğijas doktors, doc. Vita Roga 

Priekšzināšanas 

SociP100, Ievads sociālajā darbā 

Ekvivalentais studiju kurss 

SociP110, Sociālā darba metodes  

Kursa saturs(PDF) Fails: SociP003.pdf   Dzēst 

Kursa anotācija 

Studiju kursa "Sociālā darba metodes un process" mērķis ir iegūt zināšanas par 

izplatītākajām tradicionālajām darba metodēm un sociālā darba procesu kopumā. Tiek 

izzināts darbs ar indivīdu, sociālā gadījuma vadīšana un problēmu risināšana. Tiek sniegts 

ieskats darbā ar daţādām problēmām, kas tiek identificētas klientam- indivīdam, ģimenei. 

Kursa pamatā ir sociālo gadījumu aprakstu veidošana, situāciju analīze, intervences plāna 

veidošana un intervēšanas prasmju attīstīšana studentiem praktiskās nodarbībās. Kursa 

ietvaros tiek izmantotas daudzveidīgas, interaktīvas zināšanu un prasmju apguves formas - 

lekcijas un semināri, kuru ietvaros ir paredzētas diskusijas, grupu darbi, lomu spēles, kā arī 

patstāvīgā darba prezentācijas. 

Rezultāti 

Studenti apguvuši prasmes veikt klientu gadījumu novērtēšanu, atlasīt metodes, atbilstoši 

klienta problēmsituācijai. Pilnveidotas teorētiskās un profesionālās zināšanas par sociālā 

darba procesu, modeļiem, kā arī sociālā darba principiem un ētiskām dilemmām sociālā 

gadījuma risināšanas laikā. 

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Ievads kursā L2  

2. Sociālā darba definējumi, mērķis, sociālā darba pieejas L2, S2  

3. Sociālā darba prakse – indivīds, grupa, kopiena L2  

4. Pieejas sociālā darba procesā L4, S4  

5. Sociālā gadījuma vadīšana – fāzes L4  

6. Sociālā gadījuma vadītājs, prasmes, zināšanas, lomas L4, S4  

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.priekszin_form?l=1&p_galv_kkods=2SOCP003
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.vecaka_vers_form?l=1&p_galv_kkods=2SOCP003
https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2SOCP003
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F905854400/SociP003.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2SOCP003
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP003&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP003&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP003&p_apraksts=C90003
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7. Problēmas risināšana – sociālā darba prakses process L4, S2  

8. Sākotnējais kontakts ar klientu un novērtēšana L4,S2  

9. Kontrakta fāze – problēmas definēšana, mērķu izvirzīšana, plānošana L4, S2  

10. Intervences metodes L6, S4  

11. Sociālā gadījuma pierakstu veidošana L3, S1  

12. Sociālā darbinieka profesionālās ētikas jautājumi un atšķirību respektēšana darba ar 

klientu. L2, S2  

 

L - Lekcija  

S - Seminārs  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

- semināra uzdevumu izpilde - 30%  

- kontroldarba „Sociālā darba metodes un process‖ sekmīga izpilde (30%);  

- patstāvīgais darbs - ―Sociālā gadījuma analīze‖ (30%)  

- rakstisks eksāmens (10%)  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Parker, J., Bradley, G. Social work practice: assessment, planning, intervention and 

review. Exeter: Learning Matters, 2007  

2. Rothman, J., Sager J. S. Case management: integrating individual and community 

practice. Boston: Allyn and Bacon, 1998  

3. Coulshed, V., Orme, J. Social work practice: an introduction. New York: Palgrave 

Macmillan, 2006  

4. Hardy – Desmond, S. Social work practice innovation: the adaptive process. Peosta, Iowa: 

Eddie Bowers Publ. 2003  

5. Strom-Gottfried, K. Social work practice: case, activities, and exercises. Thousand Oaks, 

California: Pine Forge Press, 1999.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Frankel, A.F., Gelman, S.R. Case management: An introduction to Concepts and Skills. 

Lyceum Books, Inc., 1998  

2. Reynolds, C. R., Kampus, R. W. Handbook of Psychological and Emotional Assesment of 

Children: Itnelligence, Aptitude and Achievement. 2 nd ed. The Guildford Press, NJ, 2003  

3. Fook, J. Social Work: Critical Theory and Practice. London: SAGE Publications, 2002  

5. Bronfennbrenner, U. The Ecology of Human Development: experiments by nature and 

design. Harvard: Harvard University Press, 1984. 629 p.  

6. Sowers, K. M., Dulmus, C. N. Comprehensive handbook of social work and social 

welfare. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2008 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. www.socialworker.com  

2. www.criticalsocialwork.com  

3. Bjsw.oxfordjournals.org  

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP003&p_apraksts=C90001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP003&p_apraksts=C91001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP003&p_apraksts=C91002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP003&p_apraksts=C91003
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Kursa nosaukums Saskarsme sociālajā darbā* 

Kursa kods Soci2042 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
64 

Zinātnes nozare Socioloģija 

Zinātnes apakšnozare Sociālā politika un sociālā darba organizācija 

Lekciju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
32 

Kursa apstiprinājuma datums 22.02.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Socioloģijas nodaļa 

  

Kursa autori 

Mağistra grāds sociālajā darbā, lekt. Evija Apine 

Priekšzināšanas 

Psih1001, Ievads psiholoģijā  

SociP100, Ievads sociālajā darbā 

Ekvivalentais studiju kurss 

Psih1038, Saskarsmes psiholoģija   

Kursa saturs(PDF) Fails: saskarsme socialaja darba.pdf   Dzēst 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir radīt izpratni par saskarsmes procesu un attīstīt studentu prasmes 

efektīvas komunikācijas veidošanai sociālā darba praksē. Kurss sniedz teorētiskas zināšanas 

saskarsmes psiholoģijā sociālā darba kontekstā un zināšanas par sociālajam darbiniekam 

nepieciešamajām prasmēm. Praktiskajās nodarbībās notiek studentu saskarsmes prasmju 

pilnveidošana, vēršot uzmanību uz klausīšanās, sarunas vadīšanas, diskutēšanas un konfliktu 

risināšanas prasmēm. Kursa gaitā īpaši tiek uzsvērta saskarsme ar klientu (arī „grūto 

klientu‖), vēršot uzmanību uz attieksmes lomu veiksmīgā kontaktu veidošanā un klientu 

apkalpošanas ētiku. 

Rezultāti 

Studenti iegūst izpratni par saskarsmes struktūru, saskarsmi ietekmējošiem faktoriem un 

zināšanas par sociālajā darbā nepieciešamajām prasmēm darbam ar klientu, sadarbībai ar 

kolēģiem. Studenti spēj analizēt un izprast savu un saskarsmes partnera rīcību, prot vadīt 

sarunas gaitu ar klientu, veidot empātisku komunikāciju, pielietot aktīvo klausīšanos, 

diskutēt grupā un risināt konflikta situācijas.  

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Saskarsmes jēdziens L-2, S-2  

2. Pašizziľa un pašpadeve L-2, S-2  

3. Publiska uzstāšanās L-4  

4. Saskarsmes partnera uztvere L-2, S-2  

5. Komunikācija L-2, S-2  

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.priekszin_form?l=1&p_galv_kkods=2SOC2034
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.vecaka_vers_form?l=1&p_galv_kkods=2SOC2034
https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2SOC2034
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F0/saskarsme%20socialaja%20darba.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2SOC2034
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2034&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2034&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2034&p_apraksts=C90003
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6. Valodas loma saskarsmē L-2, S-2  

7. Saskarsmes partneru mijiedarbība L-2, S-2  

8. Neverbālā saskarsme L-2, S-2  

9. Aktīvā klausīšanās L-2, S-2  

10. Prasmes sociālā darba procesā L-2, S-4  

11. Sarunas ar klientu vadīšana L-2, S-2  

12. Empātiskā komunikācija L-1, S-3  

13. Pretestība un aizsardzības mehānismi L-2  

14. Konflikti saskarsmē ar klientu L-2, S-4  

15. Darba grupas diskusijas L-1, S-3  

16. Saskarsme un attiecības organizācijā L-2  

 

L - Lekcija  

S - Seminārs 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Obligāta praktisko darbu izpilde un novērojumu fiksēšana dienasgrāmatā – 20%  

Kontroldarbi – 30%  

Publiska uzstāšanās par patstāvīgi sagatavotu tēmu – 30%  

Rakstisks eksāmens – 20%  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Geldard, K., Geldard, D. Practical Counselling Skills: an Integrative Approach. N.Y.: 

Palgrave Macmillan, 2005. p 37.-249.  

2. Hepworth, D.H., Rooney, R.H., Larsen, J.A. Direct Social Work Practice: Theory and 

Skills. 6th ed. U.S.A.: Brooks/Cole, 2002. p 171.-297.  

3. Koprowska, J. Communication and Interpersonal Skills in Social Work. UK: 

LearningMatters, 2006. p. 153.  

4. Omārova, S. Cilvēks runā ar cilvēku. Rīga: Kamene, 2003.130 lpp.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Pīzs, A., Pīza, B. Ķermeľa valoda. Rīga: Jumava, 2006. 415 lpp.  

2. Denijs, R. Prasme sazināties un uzstāties. Rīga: Jāľa Rozes Apgāds, 2002  

3. Trevithick, P. Social Work Skills: a Practice Handbook. 2nd ed. UK: Open University 

Press, 2007. p 340.  

4. Reľģe, V. Psiholoģija: Savstarpējo attiecību psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 117 

lpp.  

5. Berns, Ē. Spēles, ko spēlē cilvēki. Cilvēki, kuri spēlē spēles. Rīga: , 2001.  

6. Omārova, S. Cilvēks dzīvo grupā: Sociālā psiholoģija. Rīga: Kamene, 2002  

7. Shulman, L. The Skills of Helping Individuals and Groups. U.S.A., 1979.  

8. Locke, B., Garrison, R., Winship J. Generalist Social Work Practice: Context, Story and 

Partnerships. U.S.A.: Brooks/Cole, 1998. p 352.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Psiholoģija mums.  

2. Psiholoģijas pasaule  

 

 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2034&p_apraksts=C90001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2034&p_apraksts=C91001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2034&p_apraksts=C91002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2034&p_apraksts=C91003
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Kursa nosaukums Sociālā politika* 

Kursa kods Soci1260 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
64 

Zinātnes nozare Socioloģija 

Zinātnes apakšnozare Sociālā politika un sociālā darba organizācija 

Lekciju stundu skaits 42 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
22 

Kursa apstiprinājuma datums 22.01.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Socioloģijas nodaļa 

  

Kursa autori 

Socioloğijas mağistra grāds, lekt. Līga Rasnača 

Priekšzināšanas 

Soci1030, Ievads socioloģijā 

Ekvivalentais studiju kurss 

Soci1002, Vispārējā sociālā politika  

Kursa saturs(PDF) Fails: Soci1260.pdf   Dzēst 

Kursa anotācija 

Kurss iepazīstinās ar sociālās politikas veidošanas un realizācijas galvenajām 

pamatnostādnēm, balstoties uz daţādām teorijām, pētījumiem, kā arī Latvijas pieredzi 

sociālās politikas izstrādē un ieviešanā. Sociālās politikas kontekstā kā galvenās tēmas tiks 

apskatītas sociālās politikas(SP) veidošana, labklājības valsts, tādas SP realizācijas sfēras kā 

sociālā apdrošināšana, sociālā palīdzība, veselības aizsardzība, nodarbinātība, mājokļa 

nodrošināšana. Kursa laikā studenti tiks iepazīstināti arī ar aktuālu sociālo problēmu 

risinājumu sociālās politikas kontekstā. 

Rezultāti 

Kursa mērķis ir veidot izpratni par SP integritāti, saistību ar demogrāfiskajiem, 

ekonomiskajiem un politiskajiem procesiem Latvijā, ES un pasaulē. Kursa laikā studenti 

apgūs iemaľas analizēt SP statistikas datu un pētījumu kontekstā un prasmi izstrādāt grupas 

darbu par SP problemātiku. 

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Sociālās politikas loma mūsdienu sabiedrībā L2  

2. Sociālās politikas vēsturiskās attīstības raksturojums. Alternatīvas pieejas sociālās 

politikas mērķiem. L4  

3. Sociālās politikas veidošanas process. Sabiedrībā akceptēto vērtību loma sociālās politikas 

veidošanā L4  

4. Labklājības valsts attīstība. Sociālā drošība L4  

5. Labklājības valstu tipoloģija. G.Espings -Andersens L4  

6. Post-sociālistiskā labklājības valsts S4  

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.priekszin_form?l=1&p_galv_kkods=2SOC3068
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.vecaka_vers_form?l=1&p_galv_kkods=2SOC3068
https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2SOC3068
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F1929162798/Soci1260.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2SOC3068
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC3068&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC3068&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC3068&p_apraksts=C90003
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7. Sociālās politikas realizācijas sfēras, to savstarpējā saistība L2  

8. Darba tirgus politika, tas aktualitāte Latvijā un ES L4  

9. Administratīvā un tiesiskā sistēma SP realizācijai L2  

10. Sociālās drošības politika: sociālā apdrošināšana, sociālā palīdzība, sociālā aprūpe L6  

11. Mājokļa politika L2  

12. Ģimenes politika. Dzimumu līdztiesība S4  

13. Bērnu aizsardzības politika S2  

14. Veselības politika L4  

15. Politika pret atsevišķām mērķa grupām L2  

16. Statistika un pētījumi SP realizācijā S4  

17. Globālā sociālā politika, NVO loma tās realizācijā L2  

18. Valsts un pašvaldību loma sociālās palīdzības realizācijā S2  

19. Valsts un pašvaldību loma sociālās aprūpes realizācijā un pakalpojumu sniegšanā S2  

20. Aktuālās sociālās politikas problēmas Latvijā S4  

 

L - Lekcija  

S - Seminārs 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Studiju kursa apgūšanas gaitā ir jāveic patstāvīgais darbs- jāsagatavo un jāuzraksta par kādu 

Latvijas sociālās politikas problēmu uzdotais grupas darbs, kas tiek vērtēts ar atzīmi, 

jānokārto starppārbaudījums un gala pārbaudījums.  

Gala vērtējumu veido:  

1) kontroldarbs 20%;  

2) patstāvīgā darba vērtējums – 20 %;  

3) semināru uzdevumu izpilde – 10 %.  

4) rakstisks eksāmens 50 % ;  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Sowers, K. M., Dulmus, C. N. Comprehensive handbook of social work and social 

welfare, Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2008  

2. G.Esping-Andersen (ed.) Why we need a New Welfare State?, Oxford University 

Press,2002.  

3. Spicker P.The welfare state: a general theory, London: SAGE Publication,2000.  

4. Jordan, B. Social policy for the twenty-first century: new perspectives, big issues. 

Cambridge, UK: Polity, 2006  

5. Baldock, J., Manning, N., Vickerstaff, S. Social policy. Oxford: Oxford University Press, 

2007 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Pierson, C., Castles, F. G. The Welfare state reader, Oxford: Polity, 2006  

2. Pārskati par tautas attīstību, 1999-2009,UNDP Latvija.  

3. Sociālie ziľojumi, 1999-2007., Rīga,LM.  

4. Labklājības, Ekonomikas, Veselības, u.c. ministriju ikgadējie pārskata ziľojumi. 

Skat.ministriu mājas lapās  

5. Rajevska F.(red.) Sociālā iekļaušana un sociālā atstumtība: situācijas izvērtējums Latvijā, 

LU 2006.  

6. Yeates, N. „Globalization‖ and social policy in a development context: regional responses, 

Geneva:UNRISED, 2005.  

7. Rajevskis, V.,Rajevska F. Valsts varas instiūticijas Latvijas Republikā, Rīga:LU,1999.  

8. Danny, P. The social security sistems of the member states of the European 

Union,Intersentia, 2002 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC3068&p_apraksts=C90001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC3068&p_apraksts=C91001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC3068&p_apraksts=C91002
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Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Journal of European Social Policy, SAGE Publications.  

2. Latvijas Vēstnesis.  

3. Darbaspēka apsekojums, http://www.csb.lv  

4. Starptautiskās Darba organizācijas mājas lapa http://www.ilo.org  

5. Darba tirgus pētījumi http://www.darbatirgus.gov.lv  

6. VSAA mājas lapa http://www.vsaa.gov.lv  

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC3068&p_apraksts=C91003
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Kursa nosaukums Sociālā darba teorijas 

Kursa kods Soci4010 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
64 

Zinātnes nozare Socioloģija 

Zinātnes apakšnozare Sociālā politika un sociālā darba organizācija 

Lekciju stundu skaits 36 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
28 

Kursa apstiprinājuma datums 22.02.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Socioloģijas nodaļa 

  

Kursa autori 

Dr. Pedagoğijas doktors, doc. Vita Roga 

Priekšzināšanas 

SociP100, Ievads sociālajā darbā 

Kursa saturs(PDF) Fails: Soci4010.pdf   Dzēst 

Kursa anotācija 

Kurss paredzēts pēcdiploma augstākā līmeľa sociālā darba profesionālās studiju programmas 

studentiem.  

Kurss sniedz ieskatu sociālā darba teoriju plašajā klāstā un dod iespēju saprast teoriju nozīmi 

sociālā darba praksē. Kursa laikā tiek aplūkota daţādo sociālā darba teoriju vēsturiskā 

attīstība, kā arī to ietekme uz sociālā darbinieka praktiskās darbības metodēm. Kā īpašs 

aspekts tiek izdalīts teoriju integrativitāte un saistība ar citām zinātnēm.  

Rezultāti 

Kursā sniegtās zināšanas palīdzēs studentiem attīstīt analītiskās un pētnieciskās prasmes, kas 

nepieciešamas darbam ar daţādām grupām, izprotot un pielietotojot svarīgākās sociālā darba 

teorijas. Kā svarīgākā profesionālās kompetences sastāvdaļa tiek attīstīta prasme analizēt un 

konceptualizēt teorijās sniegtās atziľas un implementēt konkrētās situācijās, kā arī reflektēt 

savus ieguvumus patstāvīgajos grupu darbos uzľemties atbildību.  

Studentiem jābūt spējīgiem pamatot teorijas un prakses sasaisti daţādos sociālajos 

gadījumos.  

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Ievads kursā. Diskusijas. L2, S2  

2. Koncepcijas izstrāde sociālā darba teoriju kursā. L2, S2  

3. Teorijas kā līdzeklis sociālā darbinieka profesionālajā darbībā. L2, S4  

4. Pārskats par sociālā darba ideju vēsturi teoriju attīstībā. L2, S2  

5. Feministiskās pieejas raksturojums sociālā darba praksē L2  

6. Sistēmu teoriju, sistēmiskā pieeja un ekoloģiskā perspektīva sociālā darba praksē. L4, S2  

7. Uzvedības modifikācija kognitīvi biheiviorālā teorijā L6, S4  

8. Uzdevumcentrētā teorija. L6, S4  

9. Sociālā mācīšanās teorija. L6, S4  

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.priekszin_form?l=1&p_galv_kkods=2SOC4013
https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2SOC4013
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F1255420001/Soci4010.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2SOC4013
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC4013&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC4013&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC4013&p_apraksts=C90003
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10. Stāstījuma teorija. L2, S2  

11. Krīzes teorija sociālā darba praksē L2, S2  

 

L – Lekcija  

S – Seminārs  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

- Patstāvīgi izstrādāts darbs teoriju analīzē pa pāriem – 50%  

- Rakstisks eksāmens (kompetences tests) – 50%. 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Turner, F. J. Social work treatment: interlocking theoretical approaches. New York: The 

Free Press, 1996  

2. Payne, M. Modern social work theory. Chicago, Ill.: Lyceum Books, Inc., 2005. p. 366.  

3. Green, R. Human behavior Theory and Social Work Practice. 2 nd ed. New York: Aldine 

de Gruyter, 1999.  

4. Dominelli, L. Social work: theory and practice for a changing profession. Cambridge, UK: 

Polity, 2004  

5. Lymbery, M., Postle, K. ed. Social work: a companion to learning. Los Angelos: Sage, 

2007 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1.Nichols, m. P., Schwartz, R. C. Family therapy: concepts and methods. Boston: Allyn and 

Bacon, 2004.  

2. Rothery, M. The Ecological Perspective and work with Vulnerable Families. Queenston, 

Ontario, 1993.  

3. Kemp S.P., Whitaker J.K., Tracy E.M. Environment Practice. The Ecology of 

Interpersonal Helping. New York, 1995.  

5. Hepworth D.H., Larsen, J. A., Rooney, R. H. Direct Social Work Practice: Theory and 

Skills, Pacific Grove: Brooks/Cole Thomson Learning, 2002  

6. Parry, J. K. Social work theory and practice with the terminally ill. Oxford: Haworth 

Social Work Practice Press, 2001.  

7. Code of Ethics. Washington DC: National Association of Social Workers, 1996  

8. Бабушкин, А.В., Гурьянова, М.П., Зайнышев, И.Г. Социальная работа: теория и 

практика. Москва : ИНФРА-М, 2004  

9. Бурлака, Г.Ю., Григорьев, С.И., Гуслякова, Л.Г. Теория социальной работы: учебник 

для вузов по специальности "Социальная работа". Москва : Юристъ, 1999. 

10. Пэйн, M. Социальная работа: современная теория. Москва: Академия, 2007.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. www.socialworker.com , Journal of Social Work, 2009.09.  

2. http://www.advance.unconn.edu/2002.0202118.020211810.htm  

3. Bjsw.oxfordjournals.org,. UK Journal of Social Work Practice, 2005.11. 

 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC4013&p_apraksts=C90001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC4013&p_apraksts=C91001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC4013&p_apraksts=C91002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC4013&p_apraksts=C91003
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Kursa nosaukums Sociālā aizsardzība 

Kursa kods JurZ2059 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
32 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 

Lekciju stundu skaits 24 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
8 

Kursa apstiprinājuma datums 20.04.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Juridiskā fakultāte 

  

Kursa autori 

Sociālo zinātľu mağistrs sabiedrības vadībā, pasn. Ināra Baranovska 

Kursa saturs(PDF) Fails: JurZ2059.pdf   Dzēst 

Kursa anotācija 

Kurss sniedz zināšanas par sociālo aizsardzību, tās vietu tiesību sistēmā. Iepazīstina ar 

sociālās aizsardzības galvenajiem virzieniem, to attīstību Latvijā un pasaulē. Kā arī 

nodrošina nepieciešamās prasmes un iemaľas sociālās drošības jomas (sociālās 

apdrošināšanas, valsts sociālo pabalstu, sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu) tiesību 

normu piemērošanā.  

Rezultāti 

Apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par sociālās aizsardzības būtību, lomu, kā arī tās 

attīstību. Studenti spēj patstāvīgi vērtēt un analizēt parādības un procesus sociālajā 

aizsardzībā, kā arī spēj piemērot sociālās drošības jomas ( sociālās apdrošināšanas, valsts 

sociālo pabalstu, sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu) tiesību normas. 

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Sociālā aizsardzība un tās attīstība. L3  

2. Sociālās drošības sistēma. L3, S1  

3. Sociālā apdrošināšana. L3, S1  

4. Pensiju sistēma. L4, S1  

5. Apdrošināšana bezdarba gadījumam. L2, S1  

6. Apdrošināšana pret darba negadījumiem. L2, S1  

7. Maternitātes un slimības, vecāku apdrošināšana. L2, S1  

8. Valsts sociālie pabalsti. L2, S1  

9. Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība. L3, S1  

 

L – Lekcija  

S – Seminārs 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Semināru uzdevumu izpilde - 30%  

Patstāvīgais darbs - referāts 20%  

Rakstisks eksāmens - 50%  

https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2JUR2065
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F430853556/JurZ2059.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2JUR2065
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2JUR2065&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2JUR2065&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2JUR2065&p_apraksts=C90003
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2JUR2065&p_apraksts=C90001
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Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Osipovas, S. red. Tiesību spogulis: zinātnisko rakstu krājums tiesību teorijā un vēsturē. 

Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 1999.  

2. Meļķiša, E. red. Mūsdienu tiesību teorijas atziľas: rakstu krājums. Rīga: TNA Tiesu namu 

aģentūra, 1999.  

3. Mucinieks, P. Sociālā likumdošana I, II daļa. Rīga: Latvijas Universitātes studentu 

padome, 1934-1935.  

4. Bite, I. Pensiju likums: ar komentāriem. Rīga: Nordik, 1999.  

5. Ziemele, I. red. Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. Rīga: Izglītības soļi, 2000 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

Normatīvie akti:  

1. Latvijas Republikas Satversme (pieľemta 15.02.1922.)  

2. Likums ''Par sociālo drošību''(pieľemts 07.09.1995.)  

3. Likums „Par valsts sociālo apdrošināšanu‖ (pieľemts 01.10.1997.)  

4. Likums ''Par valsts pensijām'' (pieľemts 02.11.1995.)  

5. Likums „'Valsts fondēto pensiju likums‖ (pieľemts 17.02.2000.)  

6. Likums „Par privātajiem pensiju fondiem‖ (pieľemts 05.06.1997.)  

7. Likums ''Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam'' (pieľemts 25.11.1999.)  

8. Likums „Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums‖ (pieľemts 09.05.2002.)  

9. Likums ''Par apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām'' (pieľemts 

02.11.1995)  

10. Likums „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu‖ (pieľemts 06.11.1995.)  

11. Valsts sociālo pabalstu likums (pieľemts 31.10.2002.)  

12. Likums „Par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 

2012.gadam‖ (pieľemts 16.06.2009.)  

13. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (pieľemts 31.10.2002.)  

14. Likums ''Par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību'' (pieľemts 29.09.1992.)  

15. Ministru kabineta un Labklājības ministrijas izdotie normatīvie akti par sociālo drošību, 

Lanateks, Rīga, 1999.  

16. Administratīvā procesa likums (pieľemts 25.10.2001.)  

 

2. Latvija. Pārskats par tautas attīstību, UNDP, Rīga, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000.  

3. Social Security Administration, Social Security Programs throughout the World, 

Washington, 2005.  

4. Social protection in Europe, Geneva, 2007  

5. Eiropas Sociālā Harta.  

6. Eiropas Sociālās Drošības kodekss.  

7. LR Labklājības ministrija Sociālais ziľojums, 1997; 1998; 1999; 2000; 2001, 2003, 2004, 

2005 2006, 2007, 2008. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Saeimas mājas lapa: http://www.saeima.lv  

2. Ministru kabineta mājas lapa: http://www.mk.gov.lv  

3. Labklājības ministrijas mājas lapa: http://www.lm.gov.lv  

4. Laikraksts „Latvijas Vēstnesis‖  

5. EU mājas lapa: http://europa.eu.int/eur-lex 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2JUR2065&p_apraksts=C91001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2JUR2065&p_apraksts=C91002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2JUR2065&p_apraksts=C91003
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Kursa nosaukums Sociālā darba projektu vadīšana 

Kursa kods SociP005 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
64 

Zinātnes nozare Socioloģija 

Lekciju stundu skaits 40 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
24 

Kursa apstiprinājuma datums 22.02.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Socioloģijas nodaļa 

  

Kursa autori 

Izglītības zinātľu mağistrs pedagoğijā, pasn. Evija Eglīte 

Kursa saturs(PDF) Fails: SociP005.pdf   Dzēst 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis: attīstīt zināšanas un prasmes projektu izstrādē un vadīšanā, kā arī prasmes 

strādāt komandā. Kursa laikā studenti apgūs projektu menedţmenta terminoloģiju un 

pamatnostādnes, ES struktūrfondu prioritātes, projektu vadības sistēmas, projekta attīstības 

ciklus un fāţu modeļus, kā arī pamatprincipus komandas darba plānošanā. 

Rezultāti 

Kursa ietvaros studenti iegūst zināšanas par projektu vadības pamatnostādnēm, projekta 

attīstības ciklu un vadīšanas fāzēm, kā arī prasmes projektu pieteikumu izstrādē, tajā skaitā 

ES struktūrfondos, un komandas plānošanā. 

Kursu apraksts-plāns 

 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Projekta jēdziens un vispārīgs raksturojums L6  

2. Projektu vadīšanas funkcijas L4, S2  

3. ES struktūrfondu prioritātes L2, S2  

4. Projekta vadīšanas fāzes L4, S2  

5. Projekta plānošana L6, S8  

6. Projekta īstenošana L4, S2  

7. Projekta novērtēšana L8, S4  

8. Komandas darba plānošana L6, S4  

 

L – Lekcija  

S - Seminārs 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums nav obligāts.  

 

Vērtējumu kursā veido  

- semināru uzdevumu izpilde – 30%;  

- 3 grupas darbu sekmīga izpilde – 60%  

https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2SOC2002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F915058090/SociP005.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2SOC2002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2002&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2002&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2002&p_apraksts=C90003
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2002&p_apraksts=C90001
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- rakstisks eksāmens – 10%  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Young, T. L. The handbook of project management: a practical guide to effective policies, 

techniques and processes. London: Kogan Page, 2007.  

2. Dţounss, R. Projektu vadības pamati: praktisks ceļvedis projektu vadībā un izpildē. Rīga : 

Lietišķās informācijas dienests, 2008.  

3. Krištopāns, I., Orupe, A. tulk. Projektu vadība. Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 

2007.  

4. Uzulāns, J. Projektu vadība. Rīga: Jumava, 2004.  

5. Litke, H. D., Kunova, I. Projektu vadība. Rīga : BALTA eko, 2003.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Fjodorova S., Ievinga, I. Projektu vadība. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 1998.  

2. Geipele I., Tambovceva T. Projektu vadīšana studijām un biznesam. Rīga: Valters un 

Rapa, 2004.  

3. Gorlova, D. Komandas funkcionēšanas uzlabošana. Dzīves jautājumi VIII: Sociālā darba 

un sociālās pedagoģijas teorija un prakse. Rīga: SDSPA ―Attīstība, 2003  

4. Lūiss, Dţ. P. Projektu vadīšanas pamati. Rīga: Puse Plus, 2001.  

5. Omārova, S. Cilvēks runā ar cilvēku: Saskarsmes psiholoģija. Rīga: Kamene, 1994.  

6. Personāla vadīšana Latvijā: pieredze un vīzijas. Rīga: LU Pašvaldību un projektu vadības 

mācību centrs, 1998.  

7. Urdze, T. Panākumu atslēgas: rokasgrāmata sabiedriskām organizācijām. Rīga: Latvijas 

pieaugušo izglītības apvienība, 2001. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Ţurnāls ―Projektu vadīšana‖.- Latvijas nacionālā projektu vadīšanas Asociācija  

2. www.esfondi.lv – vispārīga informācija par ES fondiem  

3. www.esflatvija.lv – Eiropas Sociālais fonds 

 

 

 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2002&p_apraksts=C91001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2002&p_apraksts=C91002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2002&p_apraksts=C91003
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Kursa nosaukums Kursa darbs I  

Kursa kods Soci1007 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
32 

Zinātnes nozare Socioloģija 

Zinātnes apakšnozare Sociālā politika un sociālā darba organizācija 

Kursa apstiprinājuma datums 21.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Socioloģijas nodaļa 

  

Kursa autori 

Mağistra grāds sociālajā darbā, lekt. Evija Apine 

Priekšzināšanas 

Soci1025, Ievads studijās, pētniecībā un akadēmiskajā rakstībā  

Kursa saturs(PDF) Fails: Soci1007.pdf   Dzēst 

Kursa anotācija 

Kurss paredzēts sociālā darba profesionālās studiju programmas studentiem. KURSA 

MĒRĶIS ir attīstīt studenta patstāvīgā pētnieciskā darba iemaľas un dot iepēju padziļināti 

izzināt kādu sociālā darba jautājumu vai problēmu. KURSA UZDEVUMI ir attīstīt prasmes 

plānot pētnieciskā darba izstrādes gaitu, strādāt ar literatūru, analizēt un sistematizēt, veidot 

pētnieciskā darba struktūru, attīstīt prasmes formulēt un pamatot savu viedokli. Kursa darbs I 

ir teorētiski veikts pētījums. Ar izstrādāto kursa darbu studenti iepazīstina kursa biedrus un 

pasniedzējus kursa darba aizstāvēšanā.  

Rezultāti 

Studenti ir ieguvuši pieredzi patstāvīga pētnieciskā darba izstrādē. Prot formulēt pētījuma 

tēmu, pamatot tās izvēli, izvirzīt pētījuma problēmu, mērķi, uzdevumus, veikt zinātniskās 

literatūras izpēti un analīzi.  

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Kursa darba izstrādes gaita un prasības  

2. Kursa darba izstrāde un aizstāvēšana  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

100% Kursa darba iztrāde un aizstāvēšana.  

- Kursa darba tēmas pamatojuma un pētījuma plāna izstrāde un iesniegšana;  

- Kursa darba priekšaizstāvēšana;  

- Kursa darba aizstāvēšana.  

 

Kursa darba izstrādi students veic saskaľā ar LU SZF Socioloģijas nodaļas Sociālā darba 

profesionālo studiju programmu referāta, esejas, kursa darba un diplomdarba izstrādes 

metodoloģiskiem norādījumiem (elektroniski ir pieejami SZF mājas lapā).  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. LU SZF Socioloģijas nodaļas Sociālā darba profesionālo studiju programmu referāta, 

esejas, kursa darba un diplomdarba izstrādes metodoloģiskie norādījumi  

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.priekszin_form?l=1&p_galv_kkods=2SOC1007
https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2SOC1007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F625212172/Soci1007.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2SOC1007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC1007&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC1007&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC1007&p_apraksts=C90003
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC1007&p_apraksts=C90001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC1007&p_apraksts=C91001
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2. D'Cruz, H., Jones, M. Social work research: ethical and political contexts. London, 

Thousand Oaks; New Delhi: Sage Publications, 2004. 194 p.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Frajs, R. Radošas personības rokasgrāmata. Rīga: Firma „Jānis Roze‖, SIA, 2001. 247 lpp. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Research on Social Work Practice. Pieejams internetā http://rsw.sagepub.com 

 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC1007&p_apraksts=C91002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC1007&p_apraksts=C91003
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Kursa nosaukums Kursa darbs II  

Kursa kods Soci2009 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
32 

Zinātnes nozare Socioloģija 

Zinātnes apakšnozare Sociālā politika un sociālā darba organizācija 

Kursa apstiprinājuma datums 21.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Socioloģijas nodaļa 

  

Kursa autori 

Mağistra grāds sociālajā darbā, lekt. Evija Apine 

Priekšzināšanas 

Soci1007, Kursa darbs I  

Soci1025, Ievads studijās, pētniecībā un akadēmiskajā rakstībā  

Kursa saturs(PDF) Fails: Soci2009.pdf   Dzēst 

Kursa anotācija 

Kurss paredzēts sociālā darba profesionālās studiju programmas studentiem. KURSA 

MĒRĶIS ir pilnveidot studenta patstāvīgā pētnieciskā darba iemaľas un dot iepēju 

padziļināti izzināt kādu sociālā darba jautājumu vai problēmu. KURSA UZDEVUMI ir 

attīstīt prasmes plānot pētnieciskā darba izstrādes gaitu, veikt literatūras analīzi, plānot un 

veikt empīrisku pētījumu, pielietojot sociālā darba un socioloģijas metodes sociālo problēmu 

izpētē un analīzē. Kursa darbs II ietver teorētisku un empīrisku pētījumu. Ar izstrādāto kursa 

darbu studenti iepazīstina kursa biedrus un pasniedzējus kursa darba aizstāvēšanā.  

Rezultāti 

Studenti ir ieguvuši pieredzi patstāvīga pētnieciskā darba izstrādē. Prot formulēt pētījuma 

tēmu, pamatot tās izvēli, izvirzīt pētījuma problēmu, mērķi, uzdevumus, veikt zinātniskās 

literatūras izpēti un analīzi, veikt empīrisku pētījumu: izvēlēties pētījuma metodes, pamatot 

pētījuma metodoloģiju, veikt datu ieguvi, apstrādi un analīzi, atspoguļot pētījuma rezultātus.  

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Kursa darba izstrādes gaita un prasības  

2. Kursa darba izstrāde un aizstāvēšana  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

100% - Kursa darba iztrāde un aizstāvēšana.  

 

- Kursa darba tēmas pamatojuma un pētījuma plāna izstrāde;  

- Kursa darba priekšaizstāvēšana;  

- Kursa darba aizstāvēšana.  

 

Kursa darba izstrādi students veic saskaľā ar LU SZF Socioloģijas nodaļas Sociālā darba 

profesionālo studiju programmu referāta, esejas, kursa darba un diplomdarba izstrādes 

metodoloģiskiem norādījumiem (elektroniski ir pieejami SZF mājas lapā).  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.priekszin_form?l=1&p_galv_kkods=2SOC2007
https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2SOC2007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F1914131042/Soci2009.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2SOC2007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2007&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2007&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2007&p_apraksts=C90003
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2007&p_apraksts=C90001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2007&p_apraksts=C91001
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1. LU SZF Socioloģijas nodaļas Sociālā darba profesionālo studiju programmu referāta, 

esejas, kursa darba un diplomdarba izstrādes metodoloģiskie norādījumi  

2. D'Cruz, H., Jones, M. Social work research: ethical and political contexts. London, 

Thousand Oaks; New Delhi: Sage Publications, 2004. 194 p.  

3. Grinnell, R.M., Unrau, Jr.Y.A. (ed.) Social work research and evalution: quantitative and 

qualitative approaches. Oxford: Oxford University Press, 2005. XXII, 532 p.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Dominelli, L. Sociology for Social Work. Basingstoke (Hampshire), London: Macmillan, 

1997. 294 p. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Research on Social Work Practice. Pieejams internetā http://rsw.sagepub.com 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2007&p_apraksts=C91002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2007&p_apraksts=C91003
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Kursa nosaukums Prakse I  

Kursa kods Soci1043 

Kredītpunkti 6 

ECTS kredītpunkti 9 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
 

Zinātnes nozare Socioloģija 

Zinātnes apakšnozare Sociālā politika un sociālā darba organizācija 

Kursa apstiprinājuma datums 21.04.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Sociālo zinātľu fakultāte 

  

Kursa autori 

Mağistra grāds sociālajā darbā, lekt. Evija Apine 

Kursa saturs(PDF) Fails: Soci1043.pdf   Dzēst 

Kursa anotācija 

Prakses I mērķis ir iepazīties ar sociālā darbinieka profesiju un sociālo darbu ar atšķirīgām 

klientu grupām un sociālām problēmām sociālajās institūcijās. Prakses uzdevumi:  

1. Iepazīstināt ar sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sistēmas institūcijām un sociālā 

darba norisi tajās;  

2. Iepazīstināt ar sociālā darba mērķa grupām un to sociālajām problēmām;  

3. Noskaidrot sociālā darba speciālistu kompetenču sadalījumu un uzdevumus konkrētā 

institūcijā. 

Rezultāti 

Students pārzina sociālā darbinieka profesionālās darbības jomas, sociālo pakalpojumu 

sistēmu un tās institūcijas, students zina sociālā darba mērķa grupas, to sociālās problēmas, 

izprot sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences atšķirības.  

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Ievadseminārs Praksē I S-2  

2. Prakses institūciju apmeklējumi Rīgā S-60  

3. Sociālās problēmas izpēte un prezentācija S-6, P-74  

4. Sociālās akcijas plānošana un īstenošana P-60  

5. Reģionālo institūciju apmeklējumi S-16  

6. Prakses I novērtēšana S-2  

7. Patstāvīgais darbs P-20  

 

S - seminārs  

P - praktiskais darbs 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Sociālo institūciju apmeklējums Rīgā  

Ja students attaisnota iemesla dēļ nepiedalās kādas institūcijas apmeklējumā, viľam 

jāuzraksta referāts par neapmeklēto institūciju un tas jāiesniedz ne vēlāk kā vienu nedēļu pēc 

institūcijas apmeklējuma datuma.  

Referāta tēma – Sociālo pakalpojumu specifika ―.......‖ institūcijā.  

 

https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2SOC1044
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F1769451207/Soci1043.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2SOC1044
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC1044&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC1044&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC1044&p_apraksts=C90003
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC1044&p_apraksts=C90001
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Reģionālo institūciju apmeklējums  

Sociālās problēmas izpēte un prezentācija – 50%  

Sociālās akcijas rīkošana – 50% 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Strom – Gottfried, K. Social Work Practice: Cases, Activities and Exercises. London: 

Sage Publications, 1999. p 390. 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Smale, G., Tuson, G., Statham, D. Social work and Social Problems. New York: Palgrave, 

2000. p 255. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Labklājības ministrija, www.lm.gov.lv  

2. Rīgas domes labklājības departaments, www.ld.riga.lv  

 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC1044&p_apraksts=C91001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC1044&p_apraksts=C91002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC1044&p_apraksts=C91003
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Kursa nosaukums Prakse II  

Kursa kods SociP004 

Kredītpunkti 10 

ECTS kredītpunkti 15 

Apjoms(akadēmisko 

kontaktstundu skaits semestrī) 
 

Zinātnes nozare Socioloģija 

Zinātnes apakšnozare Sociālā politika un sociālā darba organizācija 

Kursa apstiprinājuma datums 22.02.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Socioloģijas nodaļa 

  

Kursa autori 

Mağistra grāds sociālajā darbā, lekt. Evija Apine 

Priekšzināšanas 

Soci4010, Sociālā darba teorijas 

SociP002, Prakse I  

SociP003, Sociālā darba metodes un process  

Ekvivalentais studiju kurss 

SociP232, Sociālā darba prakse II  

Kursa saturs(PDF) Fails: SociP004.pdf   Dzēst 

Kursa anotācija 

Prakses II mērķis ir iepazīties ar sociālās institūcijas darbību un apgūt noteiktu sociālā 

darbinieka uzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes.  

Lai sasniegtu prakses mērķi, studentam ir jāizpilda prakses uzdevumi:  

1. Pētīt un analizēt sociālo institūciju:  

a) gūt izpratni par sociālās institūcijas darbības tiesiskajiem pamatiem un finansēšanas 

principiem, darba organizāciju un administrēšanu;  

b) analizēt prakses institūcijas darbību, problēmas un resursus attīstībai, veikt SVID analīzi;  

c) analizēt sociālās institūcijas klientu, klienta problēmu un institūcijas sniegto pakalpojumu 

atbilstību klienta vajadzībām;  

d) iepazīties ar institūcijas piesaistītajiem resursiem klienta problēmu risināšanai;  

e) noskaidrot sociālās institūcijas sadarbības institūcijas un to funkcijas klientu problēmu 

risināšanā.  

 

2. Līdzdarboties sociālā darba procesā:  

a) sadarboties ar prakses vadītāju institūcijā un izstrādāt studenta individuālo prakses plānu, 

ľemto vērā Prakses II mērķi un institūcijas specifiku;  

b) atbilstoši prakses institūcijas specializācijai un studenta individuālajam darba plānam, 

piedalīties institūcijas sociālā darba norisē (ģimeľu apsekošana, klienta vēstures aizpildīšana, 

klienta intervences plāna sastādīšana, līdzdarbība atbalsta, izglītības, sociālajās u.c. grupās), 

tā analīzē un izvērtēšanā;  

c) novērot un analizēt institūcijas sociālā darba speciālistu praksē izmantotās teorijas, 

metodes, lomas, izprast sociālā darba specifiku institūcijā;  

d) sagatavot prakses atskaiti un atraktīvi prezentēt savu viedokli par prakses institūciju un 

tajā veikto sociālo darbu.  

 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.priekszin_form?l=1&p_galv_kkods=2SOCP004
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.vecaka_vers_form?l=1&p_galv_kkods=2SOCP004
https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2SOCP004
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F1534883265/SociP004.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2SOCP004
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP004&p_apraksts=C90002
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Prakses laikā students strādā 3 pilnas dienas prakses institūcijā, raksta dienasgrāmatu, studē 

literatūru. Vienu reizi mēnesī students prakses dienā apmeklē LU rīkoto prakses semināru.  

Rezultāti 

Sekmīgi izpildot prakses uzdevumus, students iegūst izpratni par sociālās institūcijas 

darbību, darbības tiesiskajiem pamatiem un finansēšanas principiem, darba organizāciju un 

administrēšanu, institūcijas klientu problemātiku, piedāvātajiem sociālajiem pakalpojumiem, 

to saľemšanas kārtību, procedūrām, attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, sadarbības 

institūcijām. Students prot analizēt prakses institūcijas darbību, veikt SVID analīzi, veikt 

daļu sociālā darbinieka darba pienākumu, pārzina sociālo pakalpojumu sniegšanas procesu 

un tā dokumentēšanu. 

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

Prakses semināru temati  

1. Ievadseminārs S-2  

2. Prakses institūcija un prakses plāns. S-2  

3. Sociālā darba speciālistu darba specifika S-2  

4. Sociālā darba teorijas un metodes S-2  

5. Prakses norises izvērtēšana S-2  

 

Semināri 10  

Prakses institūcijā students nostrādā P-288  

Patstāvīgais darbs P-102  

Kopā 400 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Pie PRAKSES AIZSTĀVĒŠANAS tiek pielaists students, kurš ir izpildījis visus prakses 

uzdevumus un prasības:  

Uzdevums Termiľš  

Ir izvēlējies prakses institūciju un prakses vadītāju institūcijā un paziľojis par izvēlēto 

prakses institūciju prakses vadītājai LU 3.studiju nedēļa  

Iesniedzis individuālo prakses plānu konkrētā institūcijā; 6.studiju nedēļa  

Raksta un iesniedz dienasgrāmatu prakses vadītājam LU Prakses vadītājs iepazīsies ar 

dienasgrāmatu semināros, iepriekš studentu nebrīdinot.  

Piedalās un līdzdarbojas prakses semināros Datumi tiks precizēti un paziľoti. Kopā  

4 semināri (apmeklējis vismaz 3 no 4)  

Savlaicīgi iesniedz prakses atskaiti un prakses vadītāja institūcijā novērtējumu  

16.studiju nedēļa  

Prakses aizstāvēšana/prezentācija Rudens sesijas laikā  

Prakses uzdevumu un prasību izpilde – 45%  

Dienasgrāmatas rakstīšana – 15%  

Semināru uzdevumu izpilde – 20%  

Prakses aizstāvēšana – 10%  

Institūcijas prakses vadītāja vērtējums – 10% 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Parker, J., Bradley, G. Social Work Practice. Assesment, Planing, Intervation, Review. 

British: Learning Matters, 2007. p 153.  

2. Watson, D.,West, J. Social Work Process and Practice: Approaches, knowledge and skills. 

New York: Palgrave Macmillan, 2006. p184.  

3. Dāvidsone, G. Organizāciju efektivitātes modelis. Rīga: Organization Development 

Academy, c2008. 328 lpp.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP004&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP004&p_apraksts=C90003
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP004&p_apraksts=C90001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP004&p_apraksts=C91001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP004&p_apraksts=C91002
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1. Strom – Gottfried, K. Social Work Practice: Cases, Activities and Exercises. London: 

Sage Publications, 1999. p 390.  

2. Smale, G., Tuson, G., Statham, D. Social work and Social Problems. New York: Palgrave, 

2000. p 255.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Labklājības ministrija, www.lm.gov.lv  

2. www.likumi.lv  

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP004&p_apraksts=C91003
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Kursa nosaukums Prakse III  

Kursa kods Soci3035 

Kredītpunkti 10 

ECTS kredītpunkti 15 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
 

Zinātnes nozare Socioloģija 

Zinātnes apakšnozare Sociālā politika un sociālā darba organizācija 

Kursa apstiprinājuma datums 21.04.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Sociālo zinātľu fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Pedagoğijas doktors, doc. Vita Roga 

Kursa saturs(PDF) Fails: Soci3035.pdf   Dzēst 

Kursa anotācija 

Prakses III mērķis ir izmantot teorētiskās zināšanas sociālajā darbā konkrēta klienta sociālā 

gadījuma risināšanā, izprast sociālā darbinieka lomu tajā un attīstīt profesionālajai darbībai 

nepieciešamās prasmes.  

Lai sasniegtu prakses mērķi, studentam ir jāizpilda prakses uzdevumi:  

1) Praktiski veikt patstāvīgu sociālo darbu ar vairākiem klientiem.  

2) Pētīt un analizēt klienta sociālo problēmu veidošanos (cēloľus un sekas).  

3) Izstrādāt intervences plānu klienta problēmu risinājumam sadarbībā ar prakses vadītāju.  

4) Izvēlēties un izmantot atbilstošas sociālā darba teorijas, metodes, un sociālā darbinieka 

lomas darbā ar klienta sociālo gadījumu.  

5) Piedalīties sociālās institūcijas ikdienas darbā, veicot prakses vadītāja uzticētos 

pienākumus.  

6) Savā darbā stingri vadīties pēc Latvijas sociālo darbinieku ētikas kodeksa.  

 

Prakses laikā students strādā 3 pilnas dienas nedēļā prakses institūcijā un viena diena ir 

atvēlēta patstāvīgajam darbam. Šajā dienā students apmeklē prakses seminārus universitātē, 

raksta dienasgrāmatu, studē literatūru.  

Prakses institūcijā students strādā ar vairākiem (vismaz trim) sociālajiem gadījumiem, bet 

tikai vienu no tiem prakses noslēgumā students izvēlas analīzei un sagatavo to aizstāvēšanai.  

Rezultāti 

Sekmīgi izpildot prakses uzdevumus, students iegūst izpratni par klientu sociālo gadījumu 

vadīšanu un klientu sociālo problēmu risināšanu: klientu problēmu novērtēšanu, intervences 

mērķa un uzdevumu izvirzīšanu, nepieciešamo resursu un profesionāļu piesaistīšanu, sociālā 

darba teoriju un metoţu pielietojumu praksē.  

Students iegūst nepieciešamās prasmes patstāvīgi vadīt klientu sociālos gadījumus.  

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

Prakses semināru temati  

1. Ievadseminārs Praksē III, prakses institūcija un izvēlēto klientu sociālie gadījumi. 2  

2. Klientu sociālo gadījumu risināšanas gaita – studenta darbība, nosakot klientu problēmu 

cēloľus un sekas, definējot klientu sociālo problēmu. 2  

3. Klientu sociālo gadījumu risināšanas gaita – studenta darbība, nosakot intervences mērķi 

https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2SOC3042
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F951982783/Soci3035.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2SOC3042
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC3042&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC3042&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC3042&p_apraksts=C90003
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un uzdevumus, izprast sociālā darba teoriju piesaisti. 2  

4. Klientu sociālo gadījumu risināšanas gaita – studenta darbība, izmantojot sociālā darba 

metodes un sociālā darbinieka lomas darbā ar klientu 2  

5. Klientu sociālo gadījumu risināšanas gaitas izvērtēšana. Gatavošanās Prakses III 

aizstāvēšanai. 2  

6. Prakses III norises izvērtēšana un ieteikumi tās uzlabošanai. 2  

 

Semināri 12  

Prakses institūcijā students nostrādā 336  

Patstāvīgais darbs 52  

Kopā 400 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Pie PRAKSES AIZSTĀVĒŠANAS tiek pielaists students, kurš ir izpildījis visus prakses 

uzdevumus un prasības:  

Uzdevums Termiľš  

Ir izvēlējies prakses institūciju un prakses vadītāju institūcijā un paziľojis par izvēlēto 

prakses institūciju studiju programmas prakses vadītājai. 2. studiju nedēļā  

Raksta un iesniedz dienasgrāmatu studiju programmas prakses vadītājam. SP prakses 

vadītājs iepazīsies ar dienasgrāmatām semināros, iepriekš studentu nebrīdinot.  

Piedalās un līdzdarbojas prakses semināros. Kopā 6 semināri ( vismaz 4 no 6 )  

Savlaicīgi iesniedz prakses atskaiti un prakses vadītāja institūcijā novērtējumu  

14. studiju nedēļa  

Prakses aizstāvēšana/prezentācija Rudens sesijas laikā  

Prakses aizstāvēšanā students prezentē viena izvēlētā sociālā gadījuma intervences norisi un 

pamato teorijas un metoţu pielietojuma izvēli.  

 

Prakses uzdevumu un prasību izpilde – 45%  

Semināru uzdevumu izpilde – 20%  

Dienasgrāmata – 15%  

Prakses aizstāvēšana – 10%  

Institūcijas prakses vadītāja vērtējums – 10% 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Payne, M. Modern Social Work Theory: A Critical Introduction. London: Macmillan 

Press Ltd., 1997. p 368  

2. Strom – Gottfried, K. Social Work Practice: Cases, Activities and Exercises. London: 

Sage Publications, 1999. p 390.  

3. Parker, J., Bradley, G. Social Work Practice. Assesment, Planing, Intervation, Review. 

British: Learning Matters, 2007. p 153.  

4. Smale, G., Tuson, G., Statham, D. Social work and Social Problems. New York: Palgrave, 

2000. p 255.  

5. Watson, D.,West, J. Social Work Process and Practice: Approaches, knowledge and skills. 

New York: Palgrave Macmillan, 2006. p184. 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Gūtmanis, G., Jakobsons, R., Rakovska, A., Siliľa, I., Štrause, V., Zālīte, I. Novērtēšana 

sociālajā darbā ar sociālo gadījumu. Rīga: SDSPA „Attīstība‖, 2001. 74 lpp.  

2. Zemīte, E. Sociālā darba metodes. Rīga: SDSPA „Attīstība‖, 2001. 263 lpp. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. www.lm.gov.lv  

2. www.socpp.gov.lv 
 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC3042&p_apraksts=C90001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC3042&p_apraksts=C91001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC3042&p_apraksts=C91002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC3042&p_apraksts=C91003
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Kursa nosaukums Diplomdarba izstrāde I  

Kursa kods SociP006 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
 

Zinātnes nozare Socioloģija 

Zinātnes apakšnozare Sociālā politika un sociālā darba organizācija 

Kursa apstiprinājuma datums 22.02.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Socioloģijas nodaļa 

  

Kursa autori 

Mağistra grāds sociālajā darbā, lekt. Evija Apine 

Priekšzināšanas 

Soci1007, Kursa darbs I  

Soci1025, Ievads studijās, pētniecībā un akadēmiskajā rakstībā  

Soci2009, Kursa darbs II  

Kursa saturs(PDF) Fails: SociP006.pdf   Dzēst 

Kursa anotācija 

Kurss paredzēts sociālā darba profesionālās studiju programmas studentiem. KURSA 

MĒRĶIS ir pilnveidot studenta patstāvīgā pētnieciskā darba iemaľas un dot iespēju 

padziļināti izzināt kādu sociālā darba jautājumu vai problēmu.  

Diplomdarbs ir zinātniski pētnieciska rakstura darbs, kas apliecina studenta gatavību 

profesionāli veikt sociālo darbu. Tas var būt kā teorētisks pētījums, tā arī studenta veiktā 

empīriskā pētījuma rezultātu izklāsts. Darbā jārisina Latvijas sociālā darba aktuālā 

problemātika, apliecinot jaunā speciālista zināmu briedumu un patstāvību, īpaši uzsverot 

prasmi saskatīt aktuālās problēmas, tās analizēt un spriest par tām noteiktā teorētiskā 

kontekstā. Diplomdarba izstrādes sākumposmā students izstrādā darba koncepciju un 

teorētisko daļu.  

Rezultāti 

Studenti ir ieguvuši pieredzi patstāvīga zinātniski pētnieciskā darba izstrādē. Prot formulēt 

pētījuma tēmu, pamatot tās izvēli, izvirzīt pētījuma problēmu, mērķi, uzdevumus, veikt 

zinātniskās literatūras izpēti un analīzi.  

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Diplomdarba izstrādes gaita un prasības  

2. Diplomdarba teorētiskās daļas izstrāde un priekšaizstāvēšana. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

- Diplomdarba tēmas pamatojuma un pētījuma plāna izstrāde un iesniegšana;  

- Diplomdarba teorētiskās daļas izstrāde;  

- Diplomdarba empīriskā pētījuma metodoloģijas izstrāde;  

- Diplomdarba priekšaizstāvēšana – 100%  

 

! Diplomdarba priekšaiztāvēšana rudens sesijas laikā tiek organizēta vienu reizi. Nesekmīga 

vērtējuma gadījumā students netiek pielaists pie turpmākās diplomdarba izstrādes 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.priekszin_form?l=1&p_galv_kkods=2SOCP005
https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2SOCP005
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F1578625221/SociP006.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2SOCP005
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP005&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP005&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP005&p_apraksts=C90003
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP005&p_apraksts=C90001
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(Diplomdarba izstrāde II) un atkārtoti Dilpomdarba I priekšaizstāvēšanā piedalās pēc gada.  

 

Diplomdarba izstrādi students veic saskaľā ar LU SZF Socioloģijas nodaļas Sociālā darba 

profesionālo studiju programmu referāta, esejas, kursa darba un diplomdarba izstrādes 

metodoloģiskiem norādījumiem (elektroniski ir pieejami SZF mājas lapā).  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. LU SZF Socioloģijas nodaļas Sociālā darba profesionālo studiju programmu referāta, 

esejas, kursa darba un diplomdarba izstrādes metodoloģiskie norādījumi  

2. Latvijas Universitātes 04. 07. 2006. rīkojums Nr. 1/180 ―Par noslēguma darbu izstrādes un 

aizstāvēšanas kārtību‖  

3. D'Cruz, H., Jones, M. Social work research: ethical and political contexts. London, 

Thousand Oaks; New Delhi: Sage Publications, 2004. 194 p.  

4. Grinnell, R.M., Unrau, Jr.Y.A. (ed.) Social work research and evalution: quantitative and 

qualitative approaches. Oxford: Oxford University Press, 2005. XXII, 532 p.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Dominelli, L. Sociology for Social Work. Basingstoke (Hampshire), London: Macmillan, 

1997. 294 p. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Research on Social Work Practice. Pieejams internetā http://rsw.sagepub.com 

 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP005&p_apraksts=C91001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP005&p_apraksts=C91002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP005&p_apraksts=C91003
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Kursa nosaukums Diplomdarba izstrāde II  

Kursa kods SociP008 

Kredītpunkti 6 

ECTS kredītpunkti 9 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
 

Zinātnes nozare Socioloģija 

Zinātnes apakšnozare Sociālā politika un sociālā darba organizācija 

Kursa apstiprinājuma datums 22.02.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Socioloģijas nodaļa 

  

Kursa autori 

Mağistra grāds sociālajā darbā, lekt. Evija Apine 

Priekšzināšanas 

Soci1007, Kursa darbs I  

Soci1025, Ievads studijās, pētniecībā un akadēmiskajā rakstībā  

Soci2009, Kursa darbs II  

SociP006, Diplomdarba izstrāde I  

Kursa saturs(PDF) Fails: SociP008.pdf   Dzēst 

Kursa anotācija 

Kurss paredzēts sociālā darba profesionālās studiju programmas studentiem. KURSA 

MĒRĶIS ir pilnveidot studenta patstāvīgā pētnieciskā darba iemaľas un dot iepēju 

padziļināti izzināt kādu sociālā darba jautājumu vai problēmu.  

Diplomdarbs ir zinātniski pētnieciska rakstura darbs, kas apliecina studenta gatavību 

profesionāli veikt sociālo darbu. Tas var būt kā teorētisks pētījums, tā arī studenta veiktā 

empīriskā pētījuma rezultātu izklāsts. Darbā jārisina Latvijas sociālā darba aktuālā 

problemātika, apliecinot jaunā speciālista zināmu briedumu un patstāvību, īpaši uzsverot 

prasmi saskatīt aktuālās problēmas, tās analizēt un spriest par tām noteiktā teorētiskā 

kontekstā. Diplomdarba izstrādes noslēguma posmā students veic empīrisku pētījumu, 

atspoguļo pētījuma rezultātus diplomdarbā, noformē diplomdarbu iesniegšanai un aizstāv.  

Rezultāti 

Studenti ir ieguvuši pieredzi patstāvīga pētnieciskā darba izstrādē. Prot veikt empīrisku 

pētījumu: izvēlēties pētījuma metodes, izstrādāt pētījuma instrumentāriju, veikt datu ieguvi, 

apstrādi un analīzi, atspoguļot pētījuma rezultātus un prezentēt tos.  

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Diplomdarba izstrādes gaita un prasības.  

2. Diplomdarba izstrāde un aizstāvēšana. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

- Diplomadraba empīriskā pētījuma veikšana;  

- Diplomdarba izstrāde, noformēšana un iesniegšana;  

- Diplomdarba aizstāvēšana – 100%  

 

Diplomdarba izstrādi students veic saskaľā ar LU SZF Socioloģijas nodaļas Sociālā darba 

profesionālo studiju programmu referāta, esejas, kursa darba un diplomdarba izstrādes 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.priekszin_form?l=1&p_galv_kkods=2SOCP007
https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2SOCP007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F374172/SociP008.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2SOCP007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP007&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP007&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP007&p_apraksts=C90003
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP007&p_apraksts=C90001
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metodoloģiskiem norādījumiem (elektroniski ir pieejami SZF mājas lapā).  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. LU SZF Socioloģijas nodaļas Sociālā darba profesionālo studiju programmu referāta, 

esejas, kursa darba un diplomdarba izstrādes metodoloģiskie norādījumi  

2. Latvijas Universitātes 04. 07. 2006. rīkojums Nr. 1/180 ―Par noslēguma darbu izstrādes un 

aizstāvēšanas kārtību‖  

3. D'Cruz, H., Jones, M. Social work research: ethical and political contexts. London, 

Thousand Oaks; New Delhi: Sage Publications, 2004. 194 p.  

4. Grinnell, R.M., Unrau, Jr.Y.A. (ed.) Social work research and evalution: quantitative and 

qualitative approaches. Oxford: Oxford University Press, 2005. XXII, 532 p.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Dominelli, L. Sociology for Social Work. Basingstoke (Hampshire), London: Macmillan, 

1997. 294 p. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Research on Social Work Practice. Pieejams internetā http://rsw.sagepub.com 

 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP007&p_apraksts=C91001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP007&p_apraksts=C91002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP007&p_apraksts=C91003
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Kursa nosaukums Valsts pārbaudījums sociālajā darbā 

Kursa kods Soci1040 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
32 

Zinātnes nozare Socioloģija 

Zinātnes apakšnozare Sociālā politika un sociālā darba organizācija 

Lekciju stundu skaits 2 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
30 

Kursa apstiprinājuma datums 08.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Socioloģijas nodaļa 

  

Kursa autori 

Mağistra grāds sociālajā darbā, lekt. Evija Apine 

Kursa saturs(PDF) Fails: Soci1040.pdf   Dzēst 

Kursa anotācija 

Vispārināt un sistematizēt studiju kursos apgūtās zināšanas un prasmes. Valsts pārbaudījums 

integrētā veidā ietver studiju laikā apgūtās zināšanas un prasmes, radot studentam iespēju 

parādīt izpratni par sociālo politiku un sociālo darbu kā Socioloģijas zinātnes apakšnozari un 

sociālo darbu kā profesiju. Valsts pārbaudījuma saturu veido 4 tematiski jautājumu bloki, 

kuri ir būtiski sociālā darbinieka profesionālajā kompetencē: (1) Sociālā politika, (2) Sociālā 

darba psiholoģiskie aspekti, (3) Sociālā darba teorijas un metodes, (4) Klienta sociālā 

gadījuma analīze.  

Rezultāti 

Sistematizētas zināšanas un prasmes sociālajā darbā, sociālajā politikā un psiholoģijā. 

Sekmīga eksāmena nokārtošana apliecina studenta zināšanas un prasmes profesionālajai 

darbībai sociālā darba mikro, mezo un makro līmenī.  

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Valsts eksāmena sociālajā darbā saturs, norise, vērtēšanas kārtība un kritēriji  

2. 1. bloks - Sociālā politika  

3. 2. bloks – Sociālā darba psiholoģiskie aspekti  

4. 3. bloks - Sociālā darba teorijas un metodes  

5. 4. bloks - Sociālā gadījuma analīze  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

100% - sekmīgs vērtējums valsts eksāmena visos četros tematiskajos jautājumu blokos.  

 

Līdz valsts eksāmenam sekmīgi jānokārto visi studiju programmā paredzētie studiju kursi.  

 

Atbildes uz jautājumiem katrā blokā vērtē vismaz divi pārbaudījuma komisijas locekļi, 

vadoties pēc sekojošiem kritērijiem:  

- atbilde uz jautājumu ir loģiska un strukturēta;  

- atbildot tiek lietota atbilstoša terminoloģija;  

https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2SOC1039
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F503817766/Soci1040.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2SOC1039
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC1039&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC1039&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC1039&p_apraksts=C90003
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC1039&p_apraksts=C90001
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- atbilde ir pamatota un atklāj jautājuma būtību;  

- atbilde atklāj padziļinātas un daudzpusīgas zināšanas konkrētajā jautājumā;  

- atbilde ilustrē spēju teorētiskās zināšanas saistīt ar praksi;  

- atbildē tiek atspoguļota izpratne par sociālā darba teorētiķu atzinumiem konkrētajā 

jautājumā.  

- atbildē tiek korekti lietotas atsauces uz sociālā darba teorētiķu darbiem.  

Vērtējums tiek izteikts 10 ballu sistēmā. Zemākais sekmīgais vērtējums ir 4 balles (gandrīz 

viduvēji). Vērtējums tiek ierakstīts īpašā veidlapā pa blokiem, katram jautājumam norādot 

abu komisijas locekļu vērtējumu, un tiek aprēķināts vidējais aritmētiskais vērtējums katrā 

blokā. Gala vērtējumam katrā blokā ir jābūt sekmīgam, t.i., ne mazākam par četrām ballēm.  

Valsts eksāmena gala vērtējums tiek noteikts, aprēķinot vidējo aritmētisko vērtējumu no visu 

jautājumu bloku gala vērtējumiem.  

Ja students katrā blokā nav sniedzis atbildes uz prasīto jautājumu skaitu, studenta darbs 

netiek vērtēts, un students kvalifikācijas eksāmenā saľem nulle balles.  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Austers, I. Psiholoģija. Rīga: Latvijas Universitāte, 2008.  

2. Compton, B.R., Galaway, B. Social Work Processes. Pacific Grove: Brooks/Cole 

Publishing Co., 1999.  

3. Derezotes, D.S. Advanced generalist social work practice. Thousand Oaks, California: 

Sage Publications, 2000.  

4. Esping-Andersen, G. (ed.) Why we need a New Welfare State? Oxford: Oxford University 

Press, 2002  

5. Farley, O. W., Smith, L.L., Boyle, S.W. Introduction to social work. Boston: Allyn and 

Bacon, 2003. p. 403.  

6. Figueira - McDonough, J. Community analysis and praxis: toward a grounded civil 

society. Sussex: Brunner-Routledge, 2001.  

7. Fultz, E. Pension Reform in the Baltic States. ILO, 2006.  

8. Zastrow, C. Social work with groups: a comprehensive workbook. Belmont, CA: 

Thomson/Brooks/Cole, 2006.  

9. Hepworth, D.H., Rooney, R.H., Larsen, J.A. Direct Social Work Practice: Theory and 

Skills. Pacific Grove: Brooks/Cole Thomson Learning, 2002.  

10. Крайг, Г., Бокум, Д. Психология развития. Москва: Питер, 2007.  

11. Kurtz, L. F. Self-help and support groups: a handbook for practicioners. Thousand Oaks, 

CA: SAGE Publications, 1997.  

12. Liepiľa, S. Gerontoloģijas psiholoģiskie aspekti. Rīga: RaKa, 1998.  

13. Rajevska, F. (Ed.) Insider‘s views about Social Inclusion and Social Security in Latvia. 

Fafo, 2006. Pieejams Internetā http://www.fafo.no/BalticWelfare/socialpolicy.htm  

14. James, E. Social protection in Latvia: handbook & dictionary. Århus: PLS Consult A/S, 

1998.  

15. Omārova, S. Cilvēks runā ar cilvēku. Rīga: Kamene, 2009.  

16. Omārova, S.Cilvēks dzīvo grupā. Sociālā psiholoģija. Rīga: Kamene, 2006.  

17. Payne, M. Modern social work theory. Chicago, Ill.: Lyceum Books, Inc., 2005. p. 366.  

18. Parker, J., Bradley, G. Social work practice: assessment, planning, intervention and 

review. Exeter: Learning Matters, 2007.  

19. Kumar, V. Ķermeľa valoda. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.  

20. Supervīzija sociālajā darbā: Supervizora rokasgrāmata. Rīga : N.I.M.S. 2007.  

21. Austers, I. red. Psiholoģija. Rīga: Latvijas Universitāte, 2008  

22. Reľģe, V. Sociālā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2002.  

23. Reľģe, V. Organizāciju psiholoģija. Rīga: Kamene, 2003.  

24. Roga V., Klapare L. Sociālā darba pamata teoriju vispārīgs raksturojums: mācību 

palīglīdzeklis kursa „Sociālā darba pamatteorijas apgūšanai‖, 2008  

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC1039&p_apraksts=C91001
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25. Farley, O. W., Smith, L. L., Boyle, S. W. Introduction to social work. Boston: Allyn and 

Bacon, 2003.  

26. Shulman, L. Interactional social Work practice: Toward an empirical Theory. Itasca (IL): 

Peacock, 1991.  

27. Svence, G. Attīstības psiholoģija. Rīga : Zvaigzne ABC, 1999.  

28. Turner, F.J. Social work treatment: interlocking theoretical approaches. New York: The 

Free Press, 1996.  

29. Twelvetrees, A. Community work. Basingstoke: Palgrave, 2002.  

30. Vorobjovs, A. Sociālā psiholoģija. Rīga : Izglītības soļi, 2002.  

31. Zastrow, C. Social work with groups: a comprehensive workbook. Belmont, CA: 

Thomson/Brooks/Cole, 2006. 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Berns, Ē. Spēles, ko spēlē cilvēki. Cilvēki, kuri spēlē spēles. Rīga: Birojs 2000 Plus, 2002.  

2. Dţeimsa, M., Dţongvorda, D. Dzimis, lai uzvarētu: mijiedarbību analīze ar geštaltterapijas 

vingrinājumiem. Rīga: Elpa, 1995.  

3. Baldock, J., Manning, N., Vickerstaff, S. Social policy. Oxford: Oxford University Press, 

2007  

4. Sowers, K. M., Dulmus, C. N. Comprehensive handbook of social work and social 

welfare, Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2008  

5. Dţounss, R. Projektu vadības pamati: praktisks ceļvedis projektu vadībā un izpildē. Rīga : 

Lietišķās informācijas dienests, 2008.  

6. Aronson, E., Wilson, T.D., Akert, R.M. Social Psychology. Upper Saddle River: 

Pearson/Prentice Hall, 2005.  

7. Hogg, M.A., Cooper, J. The Sage Handbook of Social Psychology. London: SAGE., 2003.  

8. Зимбардо, Ф., Ляйпе, М. Социальное влияние. Санкт-Петербург и др: Питер, 2001.  
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B daļa 

 

Kursa nosaukums 
Profesionālā svešvaloda: angļu valoda sociālajiem 

darbiniekiem I 

Kursa kods Valo1591 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
32 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Lietišķā valodniecība 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
32 

Kursa apstiprinājuma datums 15.06.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Humanitāro zinātľu fakultāte 

  

Kursa autori 

Augstākā izglītība(līm.), pasn. Astra Jansone 

Kursa saturs(PDF) Fails: Valo1591.pdf   Dzēst 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir attīstīt un pilnveidot studentu lasīšanas, klausīšanās, runas un rakstīšanas 

iemaľas angļu valodā uz nozares leksikas bāzes, apgūt nozares tekstu tēţu un pārskatu 

veidošanu, kā arī papildināt studentu vārdu krājumu un zinātnes valodas gramatikas 

zināšanas. Īpaša uzmanība tiek veltīta terminoloģijas un sintaktisko konstrukciju atveidei 

latviešu valodā. Tiek strādāts pie aktīvā vārdu krājuma veidošanas specialitātē, lai attīstītu 

nozares tekstu sapratni un šo tekstu mutvārdu un rakstveida prezentācijas iemaľas. Kursā 

studenti tiek iepazīstināti ar pamattēmām izvēlētajā specialitātē angļu valodā, strādājot ar 

savas nozares angliski rakstīto teorētisko literatūru, meklējot nozīmīgu informāciju un 

apkopojot to. Kursā galvenokārt tiek pilnveidotas receptīvās prasmes, produktīvās prasmes 

izmantojot kā vienu no pārbaudes instrumentiem. Sekojošā kursā produktīvās prasmes tiek 

nostiprinātas un attīstītas.  

Rezultāti 

Pēc kursa sekmīgas pabeigšanas studenti saskaľā ar Eiropas vienotā standarta prasībām  

(B2.1 līmenis) spēj:  

- saprast garāku runu angļu valodā par kursā izľemtām nozares tēmām (klausīšanas izpratne)  

- orientēties savas specialitātes angliski rakstītā literatūrā, izvēlēties vajadzīgo nozares 

literatūru angļu valoda, lasīt un saprast to (lasīšanas izpratne)  

- sniegt mutvārdu pārskatu par izlasītu nozares tekstu, prezentēt sava patstāvīga darba 

rezultātus, piedalīties pārrunās par nozares tēmām (runāšanas prasmes: monologs, dialogs)  

- rakstīt tēzes, kopsavilkumus un pārskatus par izlasīto, izmantojot profesionālo 

terminoloģiju (rakstīšanas prasmes) 

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Ievads. Kas ir sociālais darbs? Sociālais darbs kā dinamiska profesija. Tā vēsturiskā un 

modernā definīcija. 4  

2. Sociālo darbu raksturojošās īpašības. Socioloģija un sociālais darbs. 4  

https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2VAL1505
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F1909212255/Valo1591.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2VAL1505
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2VAL1505&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2VAL1505&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2VAL1505&p_apraksts=C90003
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3. Ģimene kā sabiedrības institūcija. Ģimeľu problēmas, nevērība pret sievieti un bērnu. 

Ģimenes sociālā aprūpe. 4  

4. Kontroldarbs par darbības vārdu laikiem. 2  

5. Bērns audţu ģimenē. Iemesli bērna ievietošanai audţu ģimenē. Sociālais darbs ar bērnu 

audţu ģimenē. 4  

6. Sociālais darbs veselības aprūpes sistēmā. Definīcija. Sociālais darbs slimnīcā, tā 

funkcijas. 4  

7. Kontroldarbs par darbības vārdu kārtām. 2  

8. Sociālais darbs un slimība ģimenē. Sociālā darba nākotne veselības aprūpē. 4  

9. Projekta prezentācija 4 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1. Uzdevumu izpilde – 30%;  

2. 2 kontrodrabu izpilde – 20%  

3. 15 lpp. paša izvēlēta teksta izlasīšana un prezentēšana, saskaľā ar iepriekšnoteiktu modeli 

- 10%;  

4. Rakstisks eksāmens - 40%  

(rakstiski pārtulkots nezināms teksts specialitātē (1000 rakstu zīmes); rakstiskas atbildes uz 

jautājumiem par kursā iztirzātajām tēmām, izmantojot apgūto terminoloģiju; prezentēt 

patstāvīgi sagatavotu projektu).  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Hepworth, D.H., Rooney, R.H., Larsen, J.A. Direct Social Work Practice: Theory and 

Skills. 6th edition. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Thomson Learning, 2002.  

2. Compton, B.R., Galaway, B. Social Work Processes. 4th edition. Belmont, California: 

Wadsworth Publishing Company, 1989. p. 123.-155., 175.-201., 370.-413.  

3. Farley, O. W., Smith, L.L., Boyle, S.W. Introduction to social work . 9th edition. Boston: 

Allyn and Bacon, 2003. p. 43.-57.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Papildliteratūra ietver 20 lappuses patstāvīgi atlasīta teksta, kurš tiek prezentēts saskaľā ar 

iepriekšnoteiktu modeli.  

2. Cree, V., Myers, S. Social work: Making a difference. UK: The Policy Press, 2008. p.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. International Federation of Social Workers http://www.ifsw.org/home  

2. Social Work & Society. The International Online-Only Journal http://www.socwork.net/  

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2VAL1505&p_apraksts=C90001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2VAL1505&p_apraksts=C91001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2VAL1505&p_apraksts=C91002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2VAL1505&p_apraksts=C91003
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Kursa nosaukums 
Profesionālā svešvaloda: angļu valoda sociālajiem 

darbiniekiem II 

Kursa kods Valo2464 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
32 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Lietišķā valodniecība 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
32 

Kursa apstiprinājuma datums 15.06.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Humanitāro zinātľu fakultāte 

  

Kursa autori 

Augstākā izglītība(līm.), pasn. Astra Jansone 

Priekšzināšanas 

Valo1591, Profesionālā svešvaloda: angļu valoda sociālajiem darbiniekiem I 

Kursa saturs(PDF) Fails: Valo2464.pdf   Dzēst 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir nostiprināt un pilnveidot studentu lasīšanas, klausīšanās, runas un rakstīšanas 

iemaľas angļu valodā uz nozares leksikas bāzes, nostiprināt prasmi veidot tēzes un pārskatus, 

par nozares literatūru, apgūt akadēmiskas anotā cijas rakstīšanu. Īpaša uzmanība tiek veltīta 

nozares tekstu tulkošanas iemaľām (terminoloģijai un sintaksei/ konstrukcijām). Tiek 

turpināts darbs pie aktīvo vārdu krājuma veidošanas specialitātē, lai veidotu stabilu pamatu 

nozares tekstu lasīšanai un šo tekstu mutvārdu un rakstveida prezentācijai, kā arī diskusijas 

iemaľām. Kursā studenti tiek iepazīstināti ar pamattēmām izvēlētajā specialitātē angļu 

valodā. Studējošie strādā ar teorētisko literatūru, meklējot nozīmīgu informāciju un risinot 

nozarei raksturīgas problēmas. Kursā tiek nostiprinātas produktīvas valodu prasmes, kā arī 

iemaľas un prasmes patstāvīgai nozares angļu valodas pilnveidošanai. 

Rezultāti 

Pēc kursa sekmīgas pabeigšanas studenti saskaľā ar Eiropas vienotā standarta prasībām  

(B2 līmenis) spēj:  

- saprast garāku runu angļu valodā par kursā izľemtām nozares tēmām (klausīšanas izpratne)  

- orientēties savas nozares angliski rakstītā literatūrā, izvēlēties vajadzīgo nozares literatūru 

angļu valoda, lasīt un saprast to (lasīšanas izpratne)  

- sniegt mutvārdu pārskatu par izlasītu nozares tekstu, prezentēt sava patstāvīgā darba 

rezultātus, diskutēt par kursā aplūkotajām problēmām, aizstāvot savu viedokli (runāšanas 

prasmes: monologs, dialogs, diskusija)  

- rakstīt tēzes, kopsavilkumus, pārskatus un akadēmiskas anotācijas par izlasīto, izmantojot 

nozares terminoloģiju (rakstīšanas prasmes)  

-studiju darbos atsaukties uz publikācijām angļu valodā un citēt tās (tulkošanas prasmes) 

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Narkotikas un sociālais darbs. Narkotiku ietekme uz organismu. Lietošanas izplatība un 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.priekszin_form?l=1&p_galv_kkods=2VAL2458
https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2VAL2458
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F1502167717/Valo2464.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2VAL2458
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2VAL2458&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2VAL2458&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2VAL2458&p_apraksts=C90003
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izmaksas. 4  

2. Programmas narkotiku problēmas kontrolei novēršanai un ārstēšanai. Narkotikas un 

izglītība. 4  

3. Sociālā darbinieka loma narkomānu ārstēšanā. 4  

4. Kontroldarbs. 2  

5. Novecojošā sabiedrība. Adekvāti ienākumi un dzīves apstākļi. Pakalpojumi veciem 

ļaudīm. 4  

6. Veco ļauţu pansionāti. Alternatīvas aprūpei pansionātos. Dienas aprūpes centri. 4  

7. Sociālais darbs ar indivīdu. Darba ar gadījumu (case study) definīcija un vēsture. 4  

8. Kontroldarbs. 2  

9. Problēmas darbā ar gadījumu (case study), šī darba metodes. 2  

10. Projekta prezentācija 2  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1. Uzdevumu izpilde – 30%;  

2. 2 kontrodrabu izpilde – 20%  

3. 20 lpp.paša izvēlēta teksta izlasīšana un prezentēšana, saskaľā ar iepriekšnoteiktu modeli - 

10%;  

4. Rakstisks eksāmens - 40%  

(rakstiski pārtulkots nezināms teksts specialitātē (1000 rakstu zīmes); rakstiskas atbildes uz 

jautājumiem par kursā iztirzātajām tēmām, izmantojot apgūto terminoloģiju; prezentēt 

patstāvīgi sagatavotu projektu).  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Hepworth, D.H., Rooney, R.H., Larsen, J.A. Direct Social Work Practice: Theory and 

Skills. 6th edition. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Thomson Learning, 2002.  

2. Compton, B.R., Galaway, B. Social Work Processes. 4th edition. Belmont, California: 

Wadsworth Publishing Company, 1989. p. 123.-155., 175.-201., 370.-413.  

3. Farley, O. W., Smith, L.L., Boyle, S.W. Introduction to social work . 9th edition. Boston: 

Allyn and Bacon, 2003. p. 43.-57. 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Papildliteratūra ietver 20 lappuses patstāvīgi atlasīta teksta, kurš tiek prezentēts saskaľā ar 

iepriekšnoteiktu modeli.  

2. Cree, V., Myers, S. Social work: Making a difference. UK: The Policy Press, 2008. p.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. International Federation of Social Workers http://www.ifsw.org/home  

2. Social Work & Society. The International Online-Only Journal http://www.socwork.net/  

 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2VAL2458&p_apraksts=C90001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2VAL2458&p_apraksts=C91001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2VAL2458&p_apraksts=C91002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2VAL2458&p_apraksts=C91003


119 

 

 

Kursa nosaukums 
Profesionālā svešvaloda: vācu valoda sociālajiem 

darbiniekiem I 

Kursa kods Valo1590 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
32 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Lietišķā valodniecība 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
32 

Kursa apstiprinājuma datums 15.06.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Humanitāro zinātľu fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Filoloğijas doktors, doc. Jevgenija Kutasina 

Kursa saturs(PDF) Fails: Valo1590.pdf   Dzēst 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir attīstīt un pilnveidot studentu lasīšanas, klausīšanās, runas un rakstīšanas 

iemaľas angļu valodā uz nozares leksikas bāzes, apgūt nozares tekstu tēţu un pārskatu 

veidošanu, kā arī papildināt studentu vārdu krājumu un zinātnes valodas gramatikas 

zināšanas. Īpaša uzmanība tiek veltīta terminoloģijas un sintaktisko konstrukciju atveidei 

latviešu valodā. Tiek strādāts pie aktīvā vārdu krājuma veidošanas specialitātē, lai attīstītu 

nozares tekstu sapratni un šo tekstu mutvārdu un rakstveida prezentācijas iemaľas. Kursā 

studenti tiek iepazīstināti ar pamattēmām izvēlētajā specialitātē angļu valodā, strādājot ar 

savas nozares angliski rakstīto teorētisko literatūru, meklējot nozīmīgu informāciju un 

apkopojot to. Kursā galvenokārt tiek pilnveidotas receptīvās prasmes, produktīvās prasmes 

izmantojot kā vienu no pārbaudes instrumentiem. Sekojošā kursā produktīvās prasmes tiek 

nostiprinātas un attīstītas.  

Rezultāti 

Pēc kursa sekmīgas pabeigšanas studenti saskaľā ar Eiropas vienotā standarta prasībām  

(B2.1 līmenis) spēj:  

- saprast garāku runu vācu valodā par kursā izľemtām nozares tēmām (klausīšanas izpratne)  

- orientēties savas specialitātes vāciski rakstītā literatūrā, izvēlēties vajadzīgo nozares 

literatūru vācu valoda, lasīt un saprast to (lasīšanas izpratne);  

- sniegt mutvārdu pārskatu par izlasītu nozares tekstu, prezentēt sava patstāvīga darba 

rezultātus, piedalīties pārrunās par nozares tēmām (runāšanas prasmes: monologs, dialogs)  

- rakstīt tēzes, kopsavilkumus un pārskatus par izlasīto, izmantojot profesionālo 

terminoloģiju (rakstīšanas prasmes) 

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Ievads. Kas ir sociālais darbs? Sociālais darbs kā dinamiska profesija. Tā vēsturiskā un 

modernā definīcija. 4  

2. Sociālo darbu raksturojošās īpašības. Socioloģija un sociālais darbs. 4  

3. Ģimene kā sabiedrības institūcija. Ģimeľu problēmas, nevērība pret sievieti un bērnu. 

Ģimenes sociāla aprūpe. 6  

https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2VAL1504
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F1242121150/Valo1590.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2VAL1504
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2VAL1504&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2VAL1504&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2VAL1504&p_apraksts=C90003
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4. Tests. Nozares literatūras patstāvīgās lasīšanas pārbaude. 2  

5. Bērns audţu ģimenē. Iemesli bērna ievietošanai audţu ģimenē. Sociālais darbs ar bērnu 

audţu ģimenē. 4  

6. Sociālais darbs veselības aprūpes sistēmā. Definīcija. Sociālais darbs slimnīcā, tā 

funkcijas. 4  

7. Sociālais darbs un slimība ģimenē. Sociālā darba nākotne veselības aprūpē. 6  

8. Tests. Nozares literatūras patstāvīgās lasīšanas pārbaude. 2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1. Uzdevumu izpilde praktiskajās nodarbībās - 30%  

2. 2 individuāli sagatavotie nozares literatūras teksti (15 lpp. apjomā) – 30%  

3. 2 rakstveida starppārbaudījumi (testi) - 30%  

4. Mutvārdu eksāmens: kādas no kursā aplūkotajām nozares tēmām mutvārdu izklāstīšana– 

10%  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Brigitta Michel-Schwartze: Methodenbuch Soziale Arbeit. Basiswissen für die Praxis. 

Verlag für Sozialwissenschaft, Wiesenbach 2007  

2. Dieter Kreft, Ingrid Mielenz (Hrsg.): Wörterbuch Soziale Arbeit. Aufgaben, Praxisfelder, 

Begriffe und Methoden der Sozialarbeit und Sozialpädagogik. 6. Aufl. Juventa, 

Weinheim/München 2008  

3. Erie Mührel: Ethik und Menschenbild der sozialen Arbeit. Essen, 2003  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Ernst Engelke, Stefan Borrmann, Christian Spatscheck: Theorien der Sozialen Arbeit. 

Eine Einführung. 4. Aufl. Lambertus, Freiburg im Breisgau, 2008  

2. Michael Bommes, Albert Scherr: Soziologie der Sozialen Arbeit. Juventa, Weinheim / 

München 2002  

3. Heinrich Stalb, Deutsch für Studenten: Lesegrammatik, München: Verlag für 

Deutsch,1999  

4. Heinrich Stalb, Deutsch für Studenten: Schreibgrammatik, München: Verlag für 

Deutsch,1999 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Frankfurter Algemeine  

2. Spiegel  

3. http://www.stephan-barth.de/sozialar.htm  

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2VAL1504&p_apraksts=C90001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2VAL1504&p_apraksts=C91001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2VAL1504&p_apraksts=C91002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2VAL1504&p_apraksts=C91003
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Kursa nosaukums 
Profesionālā svešvaloda: vācu valoda sociālajiem 

darbiniekiem II 

Kursa kods Valo2462 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko 

kontaktstundu skaits semestrī) 
32 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Zinātnes apakšnozare Lietišķā valodniecība 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
32 

Kursa apstiprinājuma datums 15.06.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Humanitāro zinātľu fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Filoloğijas doktors, doc. Jevgenija Kutasina 

Priekšzināšanas 

Valo1590, Profesionālā svešvaloda: vācu valoda sociālajiem darbiniekiem I 

Kursa saturs(PDF) Fails: Valo2462.pdf   Dzēst 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir nostiprināt un pilnveidot studentu lasīšanas, klausīšanās, runas un rakstīšanas 

iemaľas angļu valodā uz nozares leksikas bāzes, nostiprināt prasmi veidot tēzes un pārskatus, 

par nozares literatūru, apgūt akadēmiskas anotācijas rakstīšanu. Īpaša uzmanība tiek veltīta 

nozares tekstu tulkošanas iemaľām (terminoloģijai un sintaksei/ konstrukcijām). Tiek 

turpināts darbs pie aktīvo vārdu krājuma veidošanas specialitātē, lai veidotu stabilu pamatu 

nozares tekstu lasīšanai un šo tekstu mutvārdu un rakstveida prezentācijai, kā arī diskusijas 

iemaľām. Kursā studenti tiek iepazīstināti ar pamattēmām izvēlētajā specialitātē angļu 

valodā. Studējošie strādā ar teorētisko literatūru, meklējot nozīmīgu informāciju un risinot 

nozarei raksturīgas problēmas. Kursā tiek nostiprinātas produktīvas valodu prasmes, kā arī 

iemaľas un prasmes patstāvīgai nozares angļu valodas pilnveidošanai. 

Rezultāti 

Pēc kursa sekmīgas pabeigšanas studenti saskaľā ar Eiropas vienotā standarta prasībām  

(B2 līmenis) spēj:  

 

- saprast garāku runu vācu valodā par kursā izľemtām nozares tēmām (klausīšanas izpratne)  

- orientēties savas nozares vāciski rakstītā literatūrā, izvēlēties vajadzīgo nozares literatūru 

vācu valoda, lasīt un saprast to (lasīšanas izpratne)  

- sniegt mutvārdu pārskatu par izlasītu nozares tekstu, prezentēt sava patstāvīgā darba 

rezultātus, diskutēt par kursā aplūkotajām problēmām, aizstāvot savu viedokli (runāšanas 

prasmes: monologs, dialogs, diskusija)  

- rakstīt tēzes, kopsavilkumus, pārskatus un akadēmiskas anotācijas par izlasīto, izmantojot 

nozares terminoloģiju (rakstīšanas prasmes)  

-studiju darbos atsaukties uz vācu publikācijām un citēt tās (tulkošanas prasmes) 

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.priekszin_form?l=1&p_galv_kkods=2VAL2457
https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2VAL2457
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F758866363/Valo2462.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2VAL2457
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2VAL2457&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2VAL2457&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2VAL2457&p_apraksts=C90003
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1. Narkotikas un sociālais darbs. Narkotiku ietekme uz organismu. Lietošanas izplatība un 

izmaksas. 4  

2. Programmas narkotiku problēmas kontrolei novēršanai un ārstēšanai. Narkotikas un 

izglītība. 4  

3. Sociālā darbinieka loma narkomānu ārstēšanā. 4  

4. Tests. Nozares literatūras patstāvīgās lasīšanas pārbaude. 2  

5. Novecojošā sabiedrība. Adekvāti ienākumi un dzīves apstākļi. Pakalpojumi vecajiem 

ļaudīm. 4  

6. Veco ļauţu pansionāti. Alternatīvas aprūpei pansionātos. Dienas aprūpes centri. 4  

7. Sociālais darbs ar indivīdu. Darba ar gadījumu (case study) definīcija un vēsture. 4  

8. Problēmas darbā ar gadījumu (case study), šī darba metodes. 4  

9. Tests. Nozares literatūras patstāvīgās lasīšanas pārbaude 2 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1. Uzdevumu izpilde praktiskajās nodarbībās - 30%  

2. 2 individuāli sagatavotie nozares literatūras teksti (15 lpp. apjomā) - 30%  

3. 2 rakstveida pārbaudījumi (testi) - 30%  

4. Mutvārdu eksāmens: kādas patstāvīgi sagatavotas nozares tēmas mutvārdu prezentācija un 

diskusija - 10%  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Brigitta Michel-Schwartze: Methodenbuch Soziale Arbeit. Basiswissen für die Praxis. 

Verlag für Sozialwissenschaft, Wiesenbach 2007  

2. Dieter Kreft, Ingrid Mielenz (Hrsg.): Wörterbuch Soziale Arbeit. Aufgaben, Praxisfelder, 

Begriffe und Methoden der Sozialarbeit und Sozialpädagogik. 6. Aufl. Juventa, 

Weinheim/München 2008  

3. Erie Mührel: Ethik und Menschenbild der sozialen Arbeit. Essen, 2003  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Ernst Engelke, Stefan Borrmann, Christian Spatscheck: Theorien der Sozialen Arbeit. 

Eine Einführung. 4. Aufl. Lambertus, Freiburg im Breisgau, 2008  

2. Michael Bommes, Albert Scherr: Soziologie der Sozialen Arbeit. Juventa, Weinheim / 

München 2002  

3. Heinrich Stalb, Deutsch für Studenten: Lesegrammatik, München: Verlag für 

Deutsch,1999  

4. Heinrich Stalb, Deutsch für Studenten: Schreibgrammatik, München: Verlag für 

Deutsch,1999  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Frankfurter Algemeine  

2. Spiegel  

3. http://www.stephan-barth.de/sozialar.htm  

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2VAL2457&p_apraksts=C90001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2VAL2457&p_apraksts=C91001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2VAL2457&p_apraksts=C91002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2VAL2457&p_apraksts=C91003
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Kursa nosaukums Brīvprātīgo darba vadīšana 

Kursa kods SociP001 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko 

kontaktstundu skaits semestrī) 
32 

Zinātnes nozare Socioloģija 

Zinātnes apakšnozare Sociālā politika un sociālā darba organizācija 

Lekciju stundu skaits 28 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
4 

Kursa apstiprinājuma datums 22.02.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Socioloģijas nodaļa 

  

Kursa autori 

Dr. Filozofijas doktors, doc. Anna Stepčenko 

Kursa saturs(PDF) Fails: SociP001.pdf   Dzēst 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir sniegt zināšanas par brīvprātīgā darba teorētisko interpretāciju un 

praksi mūsdienu pasaulē.  

Brīvprātīgais darbs tiek aplūkots kā pilsoniskās sabiedrības institūcija. Kursā tiek sniegta 

informācija par brīvprātīgo darba vēsturiskajām formām un mūsdienu pieredzi, 

institucionalizāciju mūsdienu industriāli attīstītajās valstīs, brīvprātīgo darba izplatības 

rādītājiem un sfērām Latvijā un citviet pasaulē. Tiek iepazīti vadīšanas teorijas 

pamatelementi un pamatfunkcijas saistībā ar to pielietojumu brīvprātīgo darba vadīšanā. 

Brīvprātīgā darba politikas veidošana, plānošana, motivācija, rekrutācija, apmācība, kontrole 

un novērtēšana ir turpmākie loģiski saistītie temati.  

Rezultāti 

Kursā tiek iegūtas teorētiskas zināšanas par brīvprātīgā darba saikni ar demokrātijas 

pilsoniskās sabiedrības segmentu, brīvprātīgā darba institucionalizācijas konceptu un 

vadīšanas loģiku.  

Kursā iegūtās profesionālās kompetences ir brīvprātīgā darba plānošana, piemēroto 

rekrutācijas metoţu izvēle, potenciālo brīvprātīgo motivācijas un piemērotības noteikšana 

atlases intervijās, informācijas iegūšana brīvprātīgo periodiskajās intervijās, apmācības 

formu pielietošana, novērtēšanas metoţu izmantošana.  

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Informācija par studiju kursu un darba gaitu. L-2  

2. Brīvprātīgo darba institucionalizācija. L-4  

3. Brīvprātīgo darba sfēras pagātnē un tagadnē. L-2  

4. Brīvprātīgo darba izplatība. L-2  

5. Vadīšanas teorijas pamatelementi. L-6  

6. Brīvprātīgais darbs resursu aspektā. L-2  

7. Brīvprātīgo darba plānošana un organizēšana. L-2  

8. Brīvprātīgo rekrutācijas metodes L-2  

https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2SOCP001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F678391378/SociP001.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2SOCP001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP001&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP001&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP001&p_apraksts=C90003
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9. Brīvprātīgo darba motivācija. S-2  

10. Intervijas, to veidi, periodiskums. L-2  

11. Lomu spēle. S-2  

12. Brīvprātīgo apmācība. L-2  

13. Brīvprātīgo darba novērtēšana. L-2  

 

L – Lekcija  

S – Seminārs 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Individuāls pētniecisks semestra darbs apm. 9000 zīmju apjomā par brīvprātīgā darba 

pieredzi, intervējot brīvprātīgos par motivāciju, rekrutāciju, apmācības veidu, vietu, laiku, 

sfēru, kurā veikts brīvprātīgais darbs, kā arī pieredzes novērtējumu ieguvuma un zaudējuma 

aspektā.  

 

Vērtējumu kursā veido:  

Individuālais pētnieciskais darbs - 60%  

rakstisks eksāmens - 40%  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Stepčenko, A. Brīvprātīgais darbs Latvijā un Rietumvalstīs. Latvijas Zinātľu Akadēmijas 

Vēstis. 2004. 58.sēj. Nr.5. 55.-68.lpp.  

2. Vilsone, M. Brīvprātīgo kustības programmu efektīvs menedţments. Rīga.(b.izd. un g.) 

/2000/.  

3. Praude, V., J.Beļčikovs. Menedţments. Teorija un prakse. R.: Vaidelote, 2001.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Schriftenreihe Bd. 194.1, 

194.2. Freiwilliges Engagement in Deutschland. Stuttgart, Berlin, Bonn: W.Kohlhammer, 

2000.  

2. Edeirs, Dţ. Kā izaudzēt līderus. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 186 lpp.  

3. European Roadmap to 2010. Volunteering and Participation in the EU. Maastricht: 

EuroFestation, Civiq, 2004.  

4. Govaart, M. M., H. J. van Daal, Munz, A., Keesom, J. Volunteering Worldwide. Utrecht: 

Netherlands Institute of Care and Welfare, 2001.  

5. Nucho, O., M. Vidnere. Intervēšanas prasme. Rīga: RaKa, 2003. 84 lpp.  

6. Skubiľa, V. Brīvprātīgie sociālajā darbā. Rīga: Attīstība, 2001.  

7. Stepčenko, A. Brīvprātības attīstības stratēģija Eiropā. Latvijas Zinātľu Akadēmijas 

Vēstis. 2004. 59.sēj. Nr.1. 79.- 80.lpp.  

8. University Volunteering as the Vehicle to a Participating European Culture. Madrid: 

University Network/Helsinki Espana, 2000.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. www.brivpratigie.lv; www.nvo.lv; www.yfe.lv (Youth for Europe)  

2. www.iave.org  

3. www.civicus.org  

4. www.unvolunteers.org  

5. www.volunteerabroad.com  

6. www.europa.eu/youth/volunteering-exchanges  

7. www.sosforevs.org (European voluntary service)  

8. www.jhu.edu/csss  

 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP001&p_apraksts=C90001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP001&p_apraksts=C91001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP001&p_apraksts=C91002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP001&p_apraksts=C91003
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Kursa nosaukums Cilvēktiesības  

Kursa kods JurZ1002 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
32 

Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 

Zinātnes apakšnozare Starptautiskās tiesības 

Lekciju stundu skaits 24 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
8 

Kursa apstiprinājuma datums 21.04.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Juridiskā fakultāte 

  

Kursa autori 

Jurists, pasn. Ineta Piļāne 

Priekšzināšanas 

JurZP020, Ievads tiesību zinātnē  

Kursa saturs(PDF) Fails: JurZ1002.pdf   Dzēst 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas, lai tie spētu izprast būtiskākās 

vēsturiskās un filozofiskās ietekmes, kas ietekmējuši cilvēktiesību idejas attīstību. Pārzinātu 

būtiskākos starptautiskos un nacionālos procesus un instrumentus cilvēktiesību jomā, kā arī 

to īstenošanas mehānismus, un spētu šīs zināšanas piemērot konkrētu ar sociālo darbu 

saistītu situāciju risināšanā. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst zināšanas par cilvēktiesību idejas attīstību. 

Pārzina starptautiskos un nacionālos cilvēktiesību aizsardzības mehānismiem. Spēj patstāvīgi 

analizēt cilvēktiesību situācijas.  

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Cilvēktiesību jēdziens un vēsturiskā attīstība L2  

2 Cilvēktiesību aizsardzības mehānismi  

2.1 Starptautiskie cilvēktiesību aizsardzības mehānismi L2  

2.2 Cilvēktiesību aizsardzības mehānismi Latvijā. L2  

3 Pilsoniskās un politiskās tiesības  

3.1 Tiesības uz dzīvību L1  

3.2 Spīdzināšanas aizliegums L1  

3.3. Tiesības uz brīvību un drošību. L1  

3.4 Tiesības uz taisnīgu tiesu. L1  

3.5 Seminārs 2  

3.6 Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi. Tiesības stāties laulībā. L2  

3.7 Domu, apziľas un reliģijas brīvība. Vārda brīvība. L2  

3.8 Pulcēšanās un biedrošanās brīvība L1  

Diskriminācijas aizliegums L1  

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.priekszin_form?l=1&p_galv_kkods=2JUR1002
https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2JUR1002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F1100433870/JurZ1002.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2JUR1002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2JUR1002&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2JUR1002&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2JUR1002&p_apraksts=C90003
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3.9 Tiesības uz izglītību L1  

3.10 Pārvietošanās brīvība L1  

3.11 Seminārs 2  

4. Ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības  

4.1 Tiesības uz darbu. L1  

4.2 Tiesības uz sociālo nodrošinājumu L1  

4.3. Tiesības uz īpašumu L1  

4.4. Tiesības uz veselību L1  

4.5. Tiesības uz mājokli L1  

4.6. Tiesības dzīvot labvēlīgā vidē. L1  

4.7 Seminārs 3  

4.8 Kontroldarbs 1  

 

L - Lekcija  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums nav obligāts.  

Semināru apmeklējums ir obligāts.  

 

Semināru uzdevumu izpilde - 20% no gala vērtējuma  

1 kontroldarbs - 30%  

Rakstveida eksāmens (kāzuss) – 50%  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā, Inetas Ziemeles red. Rīga: Izglītības soļi, 2000. 409 lpp.  

2. Burgentāls, T. Starptautiskās cilvēktiesības kodolīgā izklāstā, Oskara Galandera red. Rīga: 

AGB, 2000, 240 lpp  

3. Bojārs J. Starptautiskās tiesības, 2. lab. un papild. izd. - Rīga: Zvaigzne ABC, 1998  

4. Eiropas Cilvēktiesību tiesa. Spriedumu izlase I. - Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2003. – 304 

lpp. 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Nowak M. U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, N.P.Engel, 

1996, 947.p.  

2. Gomien D. Harris D., Zwaak L., Law and practice of the European Convention on Human 

Rights and the European Social Charter, Council of Europe, 1996, 479 p.  

3. Harris D.J., O'Boyle M., Warbrik C., Law of the European Convention on Human Rights, 

Butterworths, 1995, 753 p.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. 1945.gada 27.jūnija Apvienoto Nāciju Organizācijas statūti, 

http://www.humanrights.lv/doc/vispaar/anostat.htm  

2. 1948.gada 10.decembra Vispārējā cilvēktiesību deklarācija, 

http://www.humanrights.lv/doc/vispaar/vispcd.htm  

3. 1965.gada 2.decembra Starptautiskā konvencija par jebkuras rasu diskriminācijas 

izskaušanu, http://www.humanrights.lv/doc/vispaar/jebkdisk.htm  

4. 1966.gada 16.decembra Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, 

http://www.humanrights.lv/doc/vispaar/pptpakc.htm  

5. 1966.gada 16.decembra Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 

fakuktatīvais protokols, http://www.humanrights.lv/doc/vispaar/ppt1prot.htm  

6. 1966.gada 16.decembra Starptautiskais pakts par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras 

tiesībām http://www.humanrights.lv/doc/vispaar/escpakc.htm  

7. 1979.gada 18.decembra Konvencija par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu 

http://www.humanrights.lv/doc/vispaar/sievdisk.htm  

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2JUR1002&p_apraksts=C90001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2JUR1002&p_apraksts=C91001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2JUR1002&p_apraksts=C91002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2JUR1002&p_apraksts=C91003
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8. 1984.gada 10.decembra Konvencija pret spīdzināšanu un citiem neţēlīgiem, necilvēcīgiem 

vai cieľu pazemojošiem apiešanās un sodīšanas veidiem, 

http://www.humanrights.lv/doc/vispaar/pazem.htm  

9. 1989.gada 20.novembra Bērna tiesību konvencija, 

http://www.humanrights.lv/doc/vispaar/bernkonv.htm  

10. Eiropas Padomes Statūti, Pieľemti 1949. gada 5. maijā, Londonā, 

http://www.humanrights.lv/doc/regional/epstat.htm  

11. Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija, Parakstīta 1950. gada 4. 

novembrī Romā, http://www.humanrights.lv/doc/regional/eck.htm  

12. Latvijas Republikas Satversme. / Latvijas Republikas likums. Pieľemts Latvijas 

Republikas Satversmes Sapulcē 15.02.1922.; stājies spēkā 07.11.1922.; ar grozījumiem, kas 

pieľemti līdz ar 15.12.2005. // Latvijas Vēstnesis, 01.07.1993., Nr.43.-  

13. 1948.gada 10.decembra Vispārējā cilvēktiesību deklarācija, 

http://www.humanrights.lv/doc/vispaar/vispcd.htm  

14. Eiropas Cilvēktiesību tiesa - www.echr.coe.int  

15. Eiropas Spīdzināšanas novēršanas komiteja - www.cpt.coe.int  

16. Eiropas Ombuds - www.euro-ombudsman.eu.int  

17. ANO Augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos birojs - www.unhchr.ch  

18. LR tiesas- http://www.tiesas.lv/  

19. Tiesībsarga birojs – www.tiesibsargs.lv  

20. Satversmes tiesa - www.satv.tiesa.gov.lv  

21. Sabiedriskais politikas portāls – www.politika.lv  
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Kursa nosaukums Ekonomikas teorijas pamati  

Kursa kods Ekon1021 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
64 

Zinātnes nozare Ekonomika 

Lekciju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
32 

Kursa apstiprinājuma datums 24.03.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Biznesa vadības mağistra grāds, lekt. Daira Barānova 

Izglītības zinātľu mağistrs pedagoğijā, lekt. Vija Melbārde 

Dr. Ekonomikas doktors, prof. Veronika Bikse 

Kursa saturs(PDF) Fails: ETP-Ekon1021.pdf   Dzēst 

Kursa anotācija 

Mācību kurss paredzēts neekonomikas specialitāšu studentiem. Kursa mērķis dot iespēju 

studentiem iegūt zināšanas, prasmes un iemaľas par tirgus ekonomiku un mūsdienu 

ekonomikā funkcionējošām likumsakarībām, lai sekmētu kompetenču attīstību.  

Rezultāti 

Pēc kursa apgūšanas studenti 1) iegūst zināšanas un izpratni par saimniekošanas subjektu 

rīcību tirgus ekonomikā, 2) prot analizēt tirgus subjektu rīcības cēloľus un sekas noteiktu 

motīvu ietekmē; 3) spēj patstāvīgi analizēt ekonomiskās parādības un valstī notiekošos 

ekonomiskos procesus, vadoties no teorētiskām atziľām un starptautiskās pieredzes. 

Kursu apraksts-plāns 

 

1.Ievads tirgus ekonomikā. Resursu ierobeţotība. Ekonomikas teorētiskie modeļi L-2; S-2  

2.Ekonomiskās sistēmas.Jaunās ekonomikas laikmeta pazīmes L-2; S-2  

3.Tirgus saimniecības funkcionēšanas vispārējie pamati L-2; S-2  

4.Pieprasījums un piedāvājums. Tirgus līdzsvars L-4; S-4  

5.Patēriľa teorija L-1; S-1  

6.Raţošanas teorija: uzľēmējdarbība, raţošanas funkcija, ieľēmumi, izmaksas un peļľa L-3; 

S-3  

7.Konkurence un tirgus struktūra L-2; S-2  

8.Ienākumu nevienmērīga sadale . Nabadzība L-2; S-2  

9.Tirgus nepilnības un valsts loma ekonomikā L-2; S-2  

10.Iekšzemes kopprodukts L-2; S-2  

11.Bezdarbs un inflācija L-2; S-2  

12.Nauda un bankas.Monetārā politika L-2; S-2  

13.Valsts budţeta ieľēmumi un izdevumi. L-2; S-2  

14.Nodokļu sistēma.Fiskālā politika L-2; S-2  

15.Eksports un imports. Absolūtās un salīdzināmās priekšrocības.Maksājumu bilance L-2; S-

2  

https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2EKO1536
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F692380827/ETP-Ekon1021.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2EKO1536
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2EKO1536&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2EKO1536&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2EKO1536&p_apraksts=C90003
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Paredzētais apjoms stundās.  

L – lekcija; S – seminārs  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Studiju kursa apgūšanas gaitā ir jāveic patstāvīgais darbs (eseja), jānokārto divi 

starppārbaudījumi un gala pārbaudījums.  

Gala vērtējumu veido: 1) pirmais stappārbaudījums( testa jautājumi, aprēķina uzdevumi)- 

20%; 2) otrais starppārbaudījums(aprēķina uzdevumi, grafiskie modeļi, problēmsituāciju 

analīze)- 20 %;  

3) gala pārbaudījums(rakstisks eksāmens) - 40 % ;  

4) patstāvīgā darba vērtējums – 20 %  

Patstāvīgais darbs (eseja)  

Darba mērķis: nostiprināt teorētisko ekonomisko zināšanu pielietošanu praksē, izmantojot 

statistikas datubāzes, papildliteratūru un publikācijas masu mēdijos. Eseja jāraksta par 

Latvijas vai pasaules ekonomikas aktuālām problēmām vienā no tematiem: Resursu tirgus ; 

Ekonomiskās sistēmas; Konkurence un tirgus struktūra; Ienākumu sadale; Valsts loma 

ekonomikā ;Starptautiskās ekonomiskās attiecības. Uzdevums : definēt un atklāt ekonomisko 

problēmu, kā arī parādīt tās iespējamos risinājumus. 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1.Bikse, V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2007. 452 lpp.  

2.Bikse, V. Ekonomikas teorijas pamati. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2000.186 lpp.  

3.Bikse, V. Makroekonomika. Tālmācības kurss. Rīga: Izglītības soļi,2003. 314 lpp.  

4.Dzelmīte, M., Volodina, M. Mikroekonomika - Rīga: SIA Izglītības soļi, 2005. 240 lpp.  

5.Dzelmīte M., Volodina M. Uzdevumi mikroekonomikā. - Rīga.: SIA Izglītības soļi, 2002. 

48 lpp.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1.McConnel, Campbel, R., Brue Stanley, L. Economics: principles, problems and policies. 

McGraw Hill, Inc. 2008. 716 p.  

2.Snowdon, B., Vane Howard, R. An enciklopedia of macroeconomics. Cheltenham; 

Northampton (MA): Edward Elgar, 2002. 721 p.  

3.Bikse, V.Ekonomika un bankas. Rīga: Latvijas Komercbanku asociācijas Konsultāciju un 

mācību centrs,2009. 224 lpp.  

4.Libermanis, G. Mikroekonomika. Rīga: Kamene, 2007. 371 lpp.  

5.Libermanis, G. Makroekonomika. Rīga: Kamene, 2007. 445 lpp.  

6.Rifkins Dţ. Jaunās ekonomikas laikmets. Rīga: Jumava, 2004. 279 lpp.  

7.Tautas attīstība. Rīga: Jumava, 2002. 267 lpp.  

8.Latvija. Pārskati par Latvijas tautas attīstību. Rīga: UNDP  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1.Kapitāls  

2.The Economist  

3.Latvijas Bankas publikācijas: LB Biļetens Averss un reverss. Gada pārskati u.c. 

http//www.bank.gov.lv  

4.LR Finanšu ministrijas mājas lapa: www.fm.gow.lv  

5.LR Ekonomikas Ministrijas „Ziľojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību‖. 

http//www.em.gov.lv  

6.LR Centrālās statistikas mājas lapa: http//www.csb.gov.lv  

7.World Development report. The World Bank Washington, D.C. Ikgada izdevumi  

8.European Journal of Economic and Social Systems  

 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2EKO1536&p_apraksts=C90001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2EKO1536&p_apraksts=C91001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2EKO1536&p_apraksts=C91002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2EKO1536&p_apraksts=C91003
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Kursa nosaukums Elektroniski resursi un meklēšana 

Kursa kods SDSK1042 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
32 

Zinātnes nozare Starpdisciplinārie studiju kursi 

Lekciju stundu skaits 28 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
4 

Kursa apstiprinājuma datums 1 22.02.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu 

1 
Socioloģijas nodaļa 

Kursa apstiprinājuma datums 2 09.04.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu 

2 
Datorikas fakultāte 

  

Kursa autori 

Sociālo zinātľu mağistrs socioloğijā, lekt. Mareks Niklass 

Kursa saturs(PDF) Fails: SDSK1042.pdf   Dzēst 

Kursa anotācija 

Kurss sniedz studentiem zināšanas par informācijas avotiem sociālajās zinātnēs; jaunām datu 

iegūšanas, apstrādes un uzglabāšanas tehnoloģijām. Studenti iegūs gan teorētiskas, gan 

praktiskas zināšanas, kas nepieciešamas, lai ātri un efektīvi atrastu informāciju (datus, 

pētījumu atskaites) daţādos avotos – Internetā, datu bāzēs, datu arhīvos un kompaktdiskos. 

Studenti arī varēs iepazīties ar jaunākajām datu apstrādes metodēm tiešsaistē un izmantojot 

datorprogrammas SPSS un Nvivo.  

Rezultāti 

Sagatavojot referātus, studenti iegūs praktiskas darba iemaľas un zināšanas darbā ar 

daţādiem informācijas avotiem sociālajās zinātnēs. Lekcijās studenti iepazīsies, kā ātrāk un 

efektīvāk atrast nepieciešamo informāciju, izmantojot Interneta resursus (datu bāzes, datu 

arhīvus) un daţādas datorprogrammas (Internet Explorer, PC-AXIS). Studenti uzzinās par 

kvantitatīvo un kvalitatīvo datu analīzes iespējām tiešsaistē un izmantojot tādas 

datorprogrammas kā SPSS un Nvivo. Studentiem būs patstāvīgi jāanalizē, kādas pētnieciskās 

metodes var izmantot tiešsaistē un izmantojot datoru.  

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Kursa saturs un prasības L2  

2. Informācijas avotu meklēšana Internetā L2  

3. Statistiskie apsekojumi un pētījumi Latvijā L4  

4. Sociālie pētījumi pasaulē un to datu analīzes iespējas, izmantojot Internetu vai citas 

mūsdienu informācijas tehnoloģijas (Pasaules vērtību pētījums, ISSP) L4  

5. Datu arhivēšanas principi un datu lietošanas iespējas L4  

6. Pētījuma dokumentācijas un apraksta sistēmas L2  

7. Moderno tehnoloģiju lietošanas ētiskie un normatīvie principi L2  

https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2SDS1042
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F663950793/SDSK1042.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2SDS1042
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SDS1042&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SDS1042&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SDS1042&p_apraksts=C90003
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8. Moderno metoţu un tehnoloģiju pielietošanas iespējas sociālajos pētījumos (Interneta 

diskusijas un forumi, tiešsaistes aptaujas, fokusgrupas Internetā, video pielietošana 

novērojumos) L4  

9. Pieejamo datorprogrammu klāsts un to pielietošana sociālajos pētījumos (SPSS, Nvivo) 

L2  

10. Referātu prezentācija S4  

11. Informācijas tehnoloģiju attīstība nākotnē L2  

L – Lekcija  

S – Seminārs 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Sekmīga novērtējuma iegūšanas nosacījumi:  

• lekciju apmeklējums  

• piedalīšanās divos semināros  

• 2 referāti  

• rakstisks eksāmens  

 

40 % atzīmes veido 2 referāti (līdz 5000 zīmēm bez intervāliem)  

40 % atzīmes veido vērtējums par rakstisko eksāmenu  

20% atzīmes veido divu semināru uzdevumu izpilde  

 

Pirmajā referātā jāveido apraksts un jāizvērtē informācijas avoti un to kvalitāte kādā no 

iepriekš izvēlētajām nozarēm vai jomām sociālajās zinātnēs. Ar nozarēm sociālajās zinātnēs 

var iepazīties Starptautiskās Sociologu Asociācijas mājas lapā (http://www.isa-

sociology.org/rc.htm). Otrajā referātā jāanalizē kāda no modernām informācijas 

tehnoloģijām vai pētniecības metodēm un jāizvērtē to pēc SVID (SWOT) metodikas. Ar 

analīzes paraugiem var iepazīties Sarrejas universitātes Socioloģijas departamenta mājas lapā 

(http://sru.soc.surrey.ac.uk/index.html).  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Hewson, C., Yule, P., Laurent, D., Vogel, C. Internet research methods: a practical guide 

for the social and behavioural sciences. London: SAGE, 2003.  

2. Cooke, A. A guide to finding guality information on the internet: selection and evaluation 

strategies. London : Library Association Publ., 2001.  

3. Krieviľš, V. Informācijas meklēšanas stratēģijas internetā un meklētāja Google efektīvs 

lietojums: rokasgrāmata - mācību līdzeklis skolām, pašizglītībai, profesionālajai un 

pieaugušo izglītībai. Rīga : MULTINEO, 2008.  

4. Best, S. J., Krueger, B. S. Internet data collection. London: Sage Publications, 2004.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Ekkehard Mochmann & Paul de Guchteneire (2005). The Uses of Secondary Analysis in 

the Social Sciences. Pieejams (tiešsaistē): http://www.ifdo.org/methods/index.html  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Eiropas Sociālo zinātľu datu arhīvu padome (Council of European Social Science Data 

Archives). Pieejams (tiešsaistē): http://www.nsd.uib.no/Cessda/  

2. Intute (saišu bibliotēka sociālajās zinātnēs) Pieejams (tiešsaistē): 

http://www.intute.ac.uk/socialsciences/  

3. Latvijas Sociālo zinātľu datu arhīvs. Pieejams tiešsaistē: http://www.lszda.lv  

4. LR Centrālā statistikas pārvalde. Pieejams tiešsaistē: http://www.csb.lv  

5. LR LM un ESF projekts „Darba tirgus pētījumi‖. Pieejams tiešsaistē: 

http://www.darbatirgus.gov.lv  

6. Nvivo. Pieejams tiešsaistē: http://www.qsrinternational.com  

7. Pasaules vērtību pētījums (World Values Survey). Pieejams (tiešsaistē): 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SDS1042&p_apraksts=C90001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SDS1042&p_apraksts=C91001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SDS1042&p_apraksts=C91002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SDS1042&p_apraksts=C91003
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http://www.worldvaluessurvey.org/  

8. Sociālo zinātľu informācijas sistēma (Social Science Information System) Pieejams 

(tiešsaistē): http://www.sociosite.net/index.php  

9. SPSS. Pieejams tiešsaistē: http://www.spss.com  

10. Starptautiskā datu organizāciju federācija (International Federation of Data Organisations 

for the Social Science). Pieejams (tiešsaistē): http://www.ifdo.org/  

 



133 

 

 

Kursa nosaukums Ģimenes socioloģija 

Kursa kods Soci3100 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
32 

Zinātnes nozare Socioloģija 

Lekciju stundu skaits 25 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
7 

Kursa apstiprinājuma datums 22.02.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Socioloģijas nodaļa 

  

Kursa autori 

Sociālo zinātľu mağistrs socioloğijā, pasn. Linda Zīverte 

Kursa saturs(PDF) Fails: Soci3100.pdf   Dzēst 

Kursa anotācija 

Kursa ietvaros ģimene tiek aplūkota kā viena no būtiskākajām institūcijām, kuras statusu, 

uzdevumus un lomas var analizēt gan no vēsturiskā, gan tradīciju un kultūras, gan dzimumu, 

gan vecuma struktūras, gan daţādu socioloģisko teoriju skatījuma. Kursa mērķis ir 

iepazīstināt ar ģimenes, tās lomu un funkciju skaidrojumu daţādu socioloģijas skatījumā, kā 

arī aplūkot ģimenes institūcijas vēsturisko attīstību un svarīgākās pārmaiľas mūsdienās.  

Rezultāti 

Studenti iegūs zināšanas par ģimenes institūciju un tās vēsturisko attīstību, kā arī plašāku 

izpratni par ģimenes institūcijas daţādajiem analīzes aspektiem socioloģisko teoriju 

skatījumā. Kurss ir vērsts uz to, lai pilnveidotu studentu analītiskās un kritiskās domāšanas 

prasmes, spējas argumentēt un pamatot savu viedokli, strādāt ar daudzveidīgiem literatūras 

avotiem, kā arī prezentēt un izklāstīt savu viedokli auditorijas priekšā.  

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Ievads kursā. Iepazīstināšana ar kursa saturu un prasībām. Ģimenes socioloģijas rašanās. 

Ģimenes attiecību tipoloģija. Ģimenes definīcijas, skaidrojumi un interpretācijas. L3, K1  

2. Ģimene socioloģisko teoriju skatījumā. L3, K1  

3. Ģimenes funkcijas daţādos laikos un sabiedrībās (vēsturiskā attīstība). L4  

4. Ģimene kā viens no svarīgākajiem socializācijas aģentiem. L3, S1  

5. Ģimene un cilvēka vajadzības. Ģimenes uzvedību tipoloģija  

- laulība un šķiršanās  

- seksuālā uzvedība  

- reproduktīvā uzvedība L3, K1  

6. Ģimenes sociālās problēmas – nabadzība, vardarbība, u.c. Ģimenes politika kā viens no 

sociālās politikas virzieniem. L3, S1  

7. Izmaiľas ģimenes institūcijā 20.-21.gs. mijā. Ģimenes formu daţādība mūsdienu 

sabiedrībā. L3, S1  

8. Ģimenes politika, tās virzieni un aktualitātes. Ģimeľu situācija Latvijā. L3, S1  

 

L – Lekcija  

https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2SOC3040
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F677914292/Soci3100.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2SOC3040
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC3040&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC3040&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC3040&p_apraksts=C90003
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S – Seminārs  

K - Kontroldarbs 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

(a) rakstisks eksāmens – 35 %  

(b) 3 kontroldarbi: (1) Kontroldarbs/tests par ģimenes definīcijām un attiecību tipoloģiju; (2) 

Kontroldarbs/tests par socioloģijas teorijām ģimenes institūcijas analīzē (balstīts uz filmas 

analīzi); (3) Kontroldarbs/tests par ģimenes uzvedības tipoloģiju. – 45 % (katrs k/d 15%)  

(c) Semināru un grupu darbu uzdevumu izpilde - 20 %  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Newman, D. M. Sociology of families. Thousand Oaks (California): Pine Forge Press, 

1999.  

2. White, J. M., Klein, D. M. Family theories. Thousand Oaks: Sage, 2002.  

3. Hantrais, L. Family policy matters: responding to family change in Europa. Bristol: Policy 

Press, 2004.  

4. Family structure and function across cultures. Cambridge: Cambridge University Press, 

2006.  

5. Zimmerman, S. L. Family policy: constructed solutions to family problems. Thousand 

Oaks, CA: Sage Publications, 2001. 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Salmon, C. A., Shackelford, T. K. Family relationships: an evolutionary perspective. 

Oxford: Oxford University Press, 2008.  

2. Дальто, Ф. (Dolto, Franciose). На стороне ребенка. Екатеринбург: У-Фактория, 2003.  

3. Nichols, M. P., Schwartz, R. C. Family therapy: concepts and methods. Boston: Allyn and 

Bacon, 2004.  

4. Knox, D., Schacht, C. Marriage and the Family. USA: Wadsworth Publishing Company, 

1999.  

5. Steel, L., Kid, W. The Family. USA: PALGRAVE, 2001.  

6. Gelles, J.R. Contemporary Families. A Sociological View. SAGE Publications, 1995.  

7. Sullivan, J.T., Thompson, K. S. (ed.) Introduction to Social Problems. Macmillan 

Publishing Company, 1991.  

8. Гидденс, Э. Трансформация интимности: Секссуальность, любовь и эротизм в 

современных обществах. Москва: Питер, 2004.  

9. Browning, G., Halvli, A., Webster, F. (ed.) Understanding Contemporary Society 

(Theories of the present). London: Sage Publ., 2000.  

10. ANO (Apvienoto Nāciju Organizācija) un LĢPSVA Papardes zieds. 2003. Iedzīvotāju 

reproduktīvā veselība. Pārskats par situāciju Latvijā (1997-2003). Rīga: ANO (Apvienoto 

Nāciju Organizācija) un LĢPSVA Papardes zieds  

11. Fuko, M. Seksualitātes vēsture II. Rīga: Zvaigzne ABC & Sorosa fonds Latvija, 2002.  

12. Lūiss, T., Amini, F., Lenons, R. 2003. Mīlestības teorijas pamati. Rīga: Madris, 2003.  

13. Stēnsgorda, P. Māte, bērni un tēvs. 16 intervijas ar netradicionālām ģimenēm. Rīga: 

Atēna, 2004.  

14. Fromms, Ē. Mīlestības māksla. Rīga: Jumava, 2009.  

15. Гуггенбюль-Крейг, А. Брак умер – да здравстует брак! СПб: Б.С.К., 1997.  

16. Novikova, I. (red.). Mūsdienu feministiskās teorijas. Latvija: LU Dzimtes Studiju centrs 

& Sorosa fonds Latvija & Kultūrkapitāla fonds, 2001.  

17. Rudľicka, Z., Ukstiľa, R., Elme, A. Ģimeľu izglītība sociālajā pedagoģijā. Rīga: Raka, 

2002.  

18. Šuvajevs, I. (red.) Grām. Eiropas dialogi. Rīga: Eiropas Komisijas delegācija Latvijā, 

2001. Nodaļa. Ķīlis, Roberts. Projekti un attiecības.  

19. Baldiľš, A., Raţeva, A. Skolas un ģimenes sadarbība. Rīga: Pētergailis, 2001. 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC3040&p_apraksts=C90001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC3040&p_apraksts=C91001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC3040&p_apraksts=C91002
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Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Kearl's Guide to the Sociology of the Family http://www.trinity.edu/~mkearl/family.html  

2. Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde. www.csb.lv  

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC3040&p_apraksts=C91003
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Kursa nosaukums Ģimene kā sistēma 

Kursa kods SDSK2030 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
32 

Zinātnes nozare Starpdisciplinārie studiju kursi 

Lekciju stundu skaits 22 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
10 

Kursa apstiprinājuma datums 1 22.06.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu 

1 
Socioloģijas nodaļa 

Kursa apstiprinājuma datums 2 24.05.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu 

2 
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Pedagoğijas doktors, doc. Vita Roga 

Priekšzināšanas 

Soci4010, Sociālā darba teorijas 

Kursa saturs(PDF) Fails: SDSK2030.pdf   Dzēst 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir sniegt studentiem priekšstatu par sistēmiskās paradigmas ekoloģiskās 

pieejas, kā arī daţādu teoriju izmantošanu sociālā darba praksē ar daţādiem ģimeľu tipiem, 

akcentējot indivīda vecumu, dzimumu, sociālo pieredzi un statusu. Kurss balstās uz 

vispārīgās un ģimenes pedagoģijas pamata atzinumiem, par ģimenes audzināšanas nozīmi 

socializācijas procesā. Sniegtās zināšanas palīdzēs studentiem izprast ģimenes pamata 

vērtību sistēmu mijiedarbībā ar citām sistēmām, kā arī tās funkcijas socializācijas procesā. Šī 

kursa ietvaros studentiem jāizprot kopdarbības principi, kuri tiek izmantoti sociālā darba 

praksē ar ģimeni no sistēmiskā skatījuma, kas palīdz problēmas identificēšanā un risināšanā. 

Rezultāti 

Kursā sniegtās zināšanas palīdzēs studentiem attīstīt analītiskās un pētnieciskās prasmes, kas 

nepieciešamas ģimenes sistēmas novērtēšanā un sociālā darba intervences plānošanā. Kā 

svarīgākā profesionālās kompetences sastāvdaļa tiek attīstīta spēja pieľemt un izprast daţādu 

ģimeľu tipu sociālās problēmas un saglabāt profesionālo prasmi – tikt neiesaistītam. Studenti 

papildina prasmes prezentēt savus ieguvumus un izmantot tos reālu situāciju risināšanā.  

Svarīgākais ieguvums – teorētiskās bāzes sasaiste ar praksi.  

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Ģimenes skaidrojums. L2  

2. Ģimenes vērtību sistēma. L2, S2  

3. Ģimenes kā sistēma sabiedrībā L2  

4. Ģimenes struktūra, lomas, funkcijas un uzdevumi L2, S2  

5. Ģimenes kā sistēmas robeţas un attīstības komponenti L2  

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.priekszin_form?l=1&p_galv_kkods=2SDS2030
https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2SDS2030
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F1946127146/SDSK2030.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2SDS2030
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SDS2030&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SDS2030&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SDS2030&p_apraksts=C90003
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6. Ģimene kā psihosociāla dinamiska sistēma un pamata sociālā darba teoriju pielietojums 

L4, S2  

7. Ģimenes kā sistēmas sociālās funkcionēšanas pamata nostādnes. L2, S2  

8. Ģimenes kā sistēmas darbības modeļi L2  

9. Ģimenes kā sistēmas novērtēšanas pamata metodes L2, S2  

10. Vides un personīgo faktoru analīze un problēmu identificēšana ģimenes sistēmā L2  

 

L – Lekcija  

S – Seminārs  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1. 3 kontroldarbi – 50%  

2. Individuālais darbs kursa nobeigumā – 25%  

3. Rakstisks eksāmens (tests) – 25%  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Frankel, A.F., Gelman, S.R. Case management: An introduction to Concepts and Skills. 

Lyceum Books, Inc., 1998  

2. Social Work Practice: Assessment, Planning, Intervention and Review.2 nd ed. By Jonatan 

Parker and Greta Bradley, Learning Matters, 2007  

3. Alle-Corlis, L., Corliss, R. A. Advanced Practice in Human Service Agencies: Issues, 

Trends, and Treatment Perspectives. London: Brooks/Cole, 1999.  

4. Goldenberg, I., Goldenberg, H. Family Therapy: an overview. London: Brooks/Cole, 

2000.  

5. Bronfennbrenner, U. The Ecology of Human Development: experiments by nature and 

design. Harvard : Harvard University Press, 1984. 629 p.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Jan Fook. Social Work: Critical Theory and Practice. SAGE Publications, 2002.  

2. White, J. M., Klein, D. M. Family theories. Thousand Oaks: Sage, 2002.  

3. Nichols, M. P., Schwartz, R. C. Family therapy: concepts and methods. Boston: Allyn and 

Bacon, 2004.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. www.socialworker.com , Journal of Social Work, 2009.09.  

2. www.criticalsocialwork.com, Psychology and personality, 2008.10.  

3. Bjsw.oxfordjournals.org,. UK Journal of Social Work Practice, 2005.11. 

 

 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SDS2030&p_apraksts=C90001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SDS2030&p_apraksts=C91001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SDS2030&p_apraksts=C91002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SDS2030&p_apraksts=C91003
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Kursa nosaukums Krīzes psiholoģija  

Kursa kods Psih2002 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
32 

Zinātnes nozare Psiholoģija 

Zinātnes apakšnozare Klīniskā psiholoģija 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
16 

Kursa apstiprinājuma datums 20.05.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Psiholoğijas doktors, asoc.prof. Ieva Bite 

Priekšzināšanas 

PsihP032, Ievads psiholoģijā  

Kursa saturs(PDF) Fails: Psih2002.pdf   Dzēst 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir sniegt iespēju studentiem apgūt zināšanas krīţu psiholoģijā, radot izpratni 

par krīzes jēdziena būtību, krīţu veidiem, pazīmēm, suicīda risku, vardarbību, sērām, 

palīdzības darba plānošanu krīzes situācijās individuāli un grupās. Kursa ietvaros aplūkotas 

krīzes pārvarēšanas iespējas un palīdzības sniegšanas metodes.  

Kursa saturs ietver gan teorētisku informāciju par krīzes situācijām, gan praktisku krīzes 

intervences pamata prasmju apgūšanu. Kursa praktiskajā daļā studenti mazajās grupās lomu 

spēlēs praktizē krīzes intervences prasmes: aktīvā klausīšanās, jūtu pārstrāde, palīdzība 

augsta riska situācijās. 

Rezultāti 

Studenti iegūst teorētiskas zināšanas par krīzēm, to norisi, kā arī apgūst prasmes izvērtēt 

krīzes un vardarbības situācijas, izmantot konsultēšanas prasmes darbā ar klientiem krīzes 

gadījumus, kā arī sadarboties ar citām institūcijām un speciālistiem. 

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Krīzes jēdziens un krīţu veidi. Krīţu psiholoģijas attīstība. L2  

2. Situāciju krīzes. Krīzes pazīmes. L1  

3. Krīzes norise. Krīzes erozijas modelis. L1  

4. Posttraumatiskā stresa sindroms. L1  

5. Zaudējums. Nāve. Sēras. L2  

6. Suicīda risks krīzes situācijās. Izvērtējums un palīdzība. L2  

7. Vardarbība. L2, S2  

8. Krīzes intervences pamatprincipi. L1  

9. Kritiski notikumi un kritisko notikumu stress. Palīdzība grupām un organizācijām. L2  

10. Grūtības krīzes palīdzības sniegšanā. Glābšanas trijstūris. Profesionālā izdegšana. L2  

11. Krīzes intervences prasmes. P11  

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.priekszin_form?l=1&p_galv_kkods=2PSI2002
https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2PSI2002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F2122926643/Psih2002.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2PSI2002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2PSI2002&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2PSI2002&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2PSI2002&p_apraksts=C90003
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12. Pašpalīdzība. Resursi. Kopsavilkums. P3  

 

L – Lekcija  

S – Seminārs  

P – Praktiskais darbs 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums nav obligāts.  

Semināru apmeklējums obligāts.  

Praktisko darbu apmeklējums ir obligāts.  

 

Vērtējumu veido:  

Kontroldarbs (10%)  

Praktisko darbu uzdevumu izpilde – 50%  

Rakstveida eksāmens (tests) – 40%  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Hillman, J. (2002). Crisis Intervention and Trauma: New Approaches to Evidence-Based 

Practice. NY: Plenum.  

2. James, R. & Gilliland, B. (2004). Crisis Intervention Strategies. NY: Brooks/Cole.  

3. Roberts, A.E. (1990). Crisis intervention handbook. NY: Brooks/ Cole.  

4. Mitchell, J.T., & Everly, G.S. (2001). Critical incident stress debriefing: An operations 

manual for CISD, defusing and other group crisis intervention Services (3rd ed.). NY: 

Chevron.  

5. Kulbergs, J. (1998). Krīze un attīstība. Liepāja LPA.  

6. Starpdisciplinārā pieeja: sadarbība starp daţādu institūciju profesionāļiem vardarbības 

gadījumos. LU PPC, Rīga, 1999.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Herman, J.L. (1992). Trauma and Recovery. NY: Basic Books.  

2. Humphrey, G.M. & Zimpfer, D. (2008). Counselling for Grief and Bereavement. London: 

Sage.  

3. Parad, H.J., & Parad LG. (1992). Crisis intervention: Yesterday, today and tomorrow. In: 

Punukollu NR, ed. Recent advances in crisis intervention. Vol I. Thuddersfield: International 

Institute of Crisis Intervention  

4. Walker, L.E. (1984). The battered woman syndrome. NY: Springer.  

5. Wieland, S. (1998). Techniques and Issues in Abuse- Focused Therapy with Children and 

Adolescents: Addressing the Internal Trauma. London: Sage. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Crisis. International Journal of Suicide and Crisis Studies.  

2. Child Abuse and Neglect.  

3. Bite, I., Fenogenova, A., Mārtinsone, K., Maslovska, K., & Miltuze, A. (2002). Krīzes 

izpratnes teorētiskie aspekti. Decade of Reform: Achievements, Challenges, Problems: 

Research in Educational Psychology. VI, 15. Association for Teacher Education in Europe, 

University of Latvia, Institute of Education and Psychology, 103-113. 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2PSI2002&p_apraksts=C90001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2PSI2002&p_apraksts=C91001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2PSI2002&p_apraksts=C91002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2PSI2002&p_apraksts=C91003
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Kursa nosaukums Kvalitatīvās pētījumu metodes sociālajās zinātnēs 

Kursa kods Soci2041 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko 

kontaktstundu skaits semestrī) 
32 

Zinātnes nozare Socioloģija 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
12 

Kursa apstiprinājuma datums 22.02.2010 

Institūcija, kura apstiprināja 

kursu 
Socioloģijas nodaļa 

  

Kursa autori 

Dr. Socioloğijas doktors, doc. Baiba Bela-Krūmiľa 

Kursa saturs(PDF) Fails: Soci2041.pdf   Dzēst 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir iegūt izpratni par kvalitatīvo pētījumu metodēm un iemaľas to pielietošanā. 

Lekciju kursa gaitā studenti, pirmkārt, tiek iepazīstināti ar kvalitatīvo pētījumu specifiku un 

pētījuma dizaina izstrādi. Otrkārt, studenti tiek iepazīstināti ar galvenajām kvalitatīvajām 

metodēm datu vākšanā. Treškārt, studenti tiek iepazīstināti ar galvenajām kvalitatīvo datu 

analīzes metodēm. Ceturtkārt, kursā liela vērība pievērsta praktisko iemaľu apgūšanai 

kvalitatīvo metoţu pielietošanā.  

Rezultāti 

Pēc kursa apgūšanas studentiem jāpārzina kvalitatīva pētījuma pamatprincipi, sociālajās 

zinātnēs plašāk pielietotās datu iegūšanas un analīzes metodes. Pēc kursa pabeigšanas 

studentiem jāspēj patstāvīgi veikt kvalitatīvu pētījumu (veidot kvalitatīva pētījuma dizainu, 

veikt datu vākšanu un analīzi, kritiski izvērtēt pētījuma kvalitāti). 

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Kursa struktūra un prasības. L0.5  

2. Ievads kvalitatīvajos pētījumos sociālajās zinātnēs L1.5  

3. Kvalitatīvo pētījumu veidošanas pamatjautājumi L2  

4. Datu vākšanas metodes kvalitatīvajos pētījumos: intervijas (atvērtās intervijas, strukturētās 

intervijas, dziļās intervijas) L2  

5. Kvalitatīvo pētījumu veidošanas pamatjautājumi un patstāvīgā darba plānošana S2  

6. Datu vākšanas metodes kvalitatīvajos pētījumos: novērojums, līdzdalības novērojums. L2  

7. Dokumentu analīze. Vizuālās metodes L2  

8. Jauktās pieejas datu vākšanā. Gadījuma pētījumi L2  

9. Gadījuma pētījuma analīze S2  

10. Pamatojuma teorijas pieeja. Datu kodēšana (atklātā, aksiālā, selektīvā). Teorijas 

veidošana L2  

11. Priekšmetā pamatotās pieejas pētījuma analīze. Atklātā datu kodēšana. S4  

12. Naratīva analīze L2  

13. Naratīva analīzes pamatprincipi un pielietojums S2  

https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2SOC2033
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F1780513726/Soci2041.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2SOC2033
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2033&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2033&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2033&p_apraksts=C90003
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14. Diskursa analīze. L2  

15. Diskursa analīzes pielietojums. Pētījuma analīze S2  

16. Ētikās problēmas kvalitatīvajos pētījumos. L2  

 

L - Lekcija  

S - Seminārs  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums obligāts. Semināru apmeklējums obligāts. Kavējuma gadījumā 

jāsagatavo kopsavilkums par seminārā aplūkotajiem jautājumiem.  

Starpbārbaudījumi – moodle vidē jāizpilda 5 starpbārbaudījumi (jāsagatavo atbildes uz 

jautājumiem par lekcijās aplūkotajām tēmām un patstāvīgi apgūstamo literatūru). Vērtējums 

veido 20% gala atzīmes  

Individuāli jāizstrādā kvalitatīva pētījuma dizains, jāveic pētījums un pētījuma rezultāti 

jāprezentē grupai. Vēlama aktīva piedalīšanās kursa biedru veikto pētījumu dizaina, pētījuma 

procesa, kā arī rezultātu apspriešanā un analīzē. Vērtējums veido 40% gala atzīmes  

Studentiem jākārto eksāmens (rakstisks), kurā tiek pārbaudītas zināšanas par kvalitatīvo 

pētījumu pamatprincipiem, plānošanu, datu vākšanas un analīzes metodēm. Testa vērtējums 

veido 40% gala atzīmes 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Kroplijs, A., Raščevska, M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. Rīga: 

Raka, 2004.  

2. Denzin, N. K., Lincoln, Y.S. (ed.) Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks, 

CA: Sage Publications, 2000.  

3. De Vaus, D.A. Research design in Social Research. London: SAGE, 2001.  

4. Berg, B. L. Qualitative research methods for the social sciences. Boston: Allyn & Bacon, 

2007.  

5. Marvasti, A. B. Qualitative research in sociology: an introduction. London: SAGE 

Publications, 2004. 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Hardy M., Bryman A. (eds.) Handbook of data analysis. UK: SAGE publications, 2004.  

2. Krueger, R.A., Casey, M.A. Focus Groups. UK: Sage, 2000.  

3. Neuendorf K.A. The Content Analysis Guidebook. UK: Sage, 2002.  

4. Gomm, R., Hammersley, M., Foster, P. (ed.) Case Study method. UK: Sage, 2000.  

5. Fairclough, N. Discourse and social change. UK: Polity, 2006.  

6. Padgett, D.K. Qualitative methods in Social Work Research. UK: Sage, 1998  

7. Strauss A., Corbin J. Basics of Qualitative research. UK: Sage, 1990.  

8. Gubrium, J.F., Holstein, J.A. Interview Research. UK: Sage, 2001.  

9. Patton, M. Q. Qualitative research & evaluation methods. London: Sage, 2002. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. http://www.qualitative -research.net/fqs/  

2. Fraser, Heather. Doing Narrative Research. Analysing Personal Stories Line by Line. // 

Qualitative Social Work. 2004 Sage Publications London, Thousand Oaks, CA and New 

Delhi, Vol. 3(2): 179–201. Skatīts: www.sagepublications.com 

DOI:10.1177/1473325004043383  

3. López, Ellen D. S., Eng Eugenia, Randall-David, Elizabeth and Robinson, Naomi. 

Blending the Techniques of Photovoice and Grounded Theory  

Quality-of-Life Concerns of African American Breast Cancer Survivors Within Rural North 

Carolina. // Qualitative Health Research 2005; 15; 99. Skatīts: www.sagepublications.com 

DOI: 10.1177/1049732304270766  

4. Boehm, Amnon, Boehm, Esther. Community Theatre as a Means of mpowerment in 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2033&p_apraksts=C90001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2033&p_apraksts=C91001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2033&p_apraksts=C91002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2033&p_apraksts=C91003
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Social Work. A Case Study of Women‘s Community Theatre. // Journal of Social Work. 

3(3): 283–300. Sage Publications: London, Thousand Oaks,CA and New Delhi. 

Skatīts:www.sagepublications.com  

5. Fahlgren, Siv. Discourse analysis of a childcare drama: Or the interfaces between 

paradoxical discourses of time in the context of social work. // Time Society 2009; 18; 208.  

Skatīts: http://tas.sagepub.com/cgi/content/abstract/18/2-3/208  



143 

 

 

Kursa nosaukums Kvantitatīvās socioloģisko pētījumu metodes 

Kursa kods Soci2012 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
32 

Zinātnes nozare Socioloģija 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
12 

Kursa apstiprinājuma datums 22.02.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Socioloģijas nodaļa 

  

Kursa autori 

Augstākā izglītība(līm.), pasn. Ilze Koroļeva 

Priekšzināšanas 

Soci1033, Ievads socioloģisko pētījumu metodēs un organizācijā 

Kursa saturs(PDF) Fails: Soci2012.pdf   Dzēst 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar kvantitatīvajām socioloģisko pētījumu 

metodēm un to pielietojumu, sniegt zināšanas par kvantitatīvo socioloģisko pētījumu 

organizāciju, izlases veidošanu un sociālo parādību mērījumiem. Kursa ietvaros studenti 

iegūst izpratni par saikni starp empīrisko pazīmju mērījumiem, datu apstrādes un analīzes 

pamatprincipiem, praktiski pielietojot iegūtās zināšanas kvantitatīvo datu ieguvē, apstrādē un 

analīzē.  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot kursu, studenti iegūst zināšanas un izpratni par kvantitatīvo datu iegūšanas 

un apstrādes metodēm socioloģiskos pētījumos; par saikni starp sociālo parādību 

mērījumiem, datu apstrādes un analīzes pamatprincipiem.  

Rezultātā studenti spēj praktiski pielietot teorētiskās zināšanas par pētījumu metodoloģiju un 

informācijas ieguves metodēm, patstāvīgi izstrādājot instrumentāriju informācijas ieguvei, kā 

arī iegūto kvantitatīvo datu apstrādi un analīzi.  

Kursa apguve nodrošina iespēju sekmīgi apgūt zināšanas saistītās jomās (piemēram, datu 

analīzes matemātiskajās metodēs) un patstāvīgi veikt zinātnisko izpēti, izmantojot 

kvantitatīvās pētniecības metodes.  

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Kvantitatīvo un kvalitatīvo pētījumu metodoloģijas un metodikas atšķirības un specifika. 

L2  

2. Ģenerālais kopums un izlases kopums. Izlases apjoma aprēķināšana. L2  

3. Izlases metodes un tipi. L2  

4. Sociālo parādību mērījumi. Pazīmes un to mērīšanas līmeľi. L2  

5. Mērīšanas skalu klasifikācija L2  

6. Pētījuma un mērījumu precizitāte, ticamība un drošums. L2  

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.priekszin_form?l=1&p_galv_kkods=2SOC2108
https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2SOC2108
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F367733278/Soci2012.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2SOC2108
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2108&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2108&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2108&p_apraksts=C90003
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7. Kvantitatīvo datu sagatavošana apstrādei un datu apstrāde L2  

8. Datu matricas izveide SPSS programmā. Individuālā pētījuma datu apstrāde, ievade un 

tīrīšana SPSS programmā P4  

9. Kvantitatīvo pētījumu datu analīzes pamatprincipi un metodes. Deskriptīvās statistikas 

pamatjēdzieni. Datu statistiskā grupēšana un tipoloģizācija. L2  

P2  

10. Kvantitatīvo datu analīzes rezultāti: empīrisko sadalījumu grafiskie attēlojumi, 

tabulācijas SPSS un Excel programmās L2  

P2  

11. Datu apstrādes un statistiskā analīzē iegūto rezultātu sagatavošana publiskošanai. 

Ziľojuma izstrāde par kvantitatīvā pētījuma rezultātiem.  

Patstāvīgā darba rezultātu prezentācija L2, P2,S2  

 

L – Lekcija  

S – Seminārs  

P – Praktiskais darbs 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Kredītpunktus veido:  

• patstāvīgais darbs (datu matricas izveide un iegūto datu apstrāde) – strappārbaudījums;  

• iegūto kvantitatīvo datu analīze un ziľojuma sagatavošana par patstāvīgā pētījuma; 

rezultātiem – starppārbaudījums;  

• kursa noslēguma pārbaudījums – rakstveida eksāmens.  

Darba veida novērtējuma īpatsvars kopējā vērtējumā:  

• starppārbaudījums – datu matricas izveide - 40%;  

• starppārbaudījums – datu analīze un ziľojuma sagatavošana - 40%;  

• rakstveida eksāmena (pārbaudes testa) vērtējums – 20%.  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Kristapsone, S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā. Rīga: Biznesa  

Augstskola Turība, 2008.352. lpp  

2. Buckingham, A., Saunders, P. The Survey Methods Workbook From Design to Analysis. 

Cambridge, UK: Polity, 2004.  

3. Neuendorf K. A. Content Analysis Guidebook. Thousand Oaks: Sage Publications, 2002.  

4. Lewis-Beck M. S., Bryman A. Futing Liao T. (ed.). The SAGE Encyclopedia  

of Social Science Research Methods. Thousand Oaks, CA: SAGE Publ., 2004.  

5. Bryman, A., Cramer, D. Quantitative data analysis with SPSS release 8 for  

Windows : a guide for social scientists. London: Routledge, 1999. 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Singh, K. Quantitative social research methods. Los Angeles: Sage Publications, 2007.  

2. Терещенко, О. В. Прикладная статистика для социальных наук. Минск, 2002.  

3. Садмен, C., Бреберн, H. Как правильно задавать вопросы (Введение в 

проектирование опросного инструмента). Москва, 2002.  

4. Bouma, G.D., Atkinson, G. B. J. A Handbook of Social Research. Qxford University 

press, 1995.  

5. Ротман Д.Г., Данилов А.Н., Новиковa Л.Г. (ред.) Оперативные социологические 

исследования: методика и опыт организации. Минск, 2001.  

6. Bainbridge, W.,S. Social Research Methods and Statistics. California, 1992.  

7. Lasmanis, A. Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un  

psiholoģijas pētījumos (1. grāmata un 2. grāmata). Rīga, 2002.  

8. Neuman, L. W. Social research methods: qualitative and quantitative  

approaches. Boston: Allyn and Bacon, 1991.  

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2108&p_apraksts=C90001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2108&p_apraksts=C91001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2108&p_apraksts=C91002
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9. Babbie, E. The Practice of Social Research. Belmont, CA: Thomson  

Wadsworth, 2007.  

10. Ядов, B.A. Стратегия социологического исследования. Москва:  

Добросвет, 2001  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. http://www.soc.surrey.ac.uk/sru  

2. http://www.socialresearchmethods.net/  

3. http://gsociology.icaap.org/methods/  

4. http://academic.csuohio.edu/kneuendorf/content/  

5. http://surveymethods.co.uk/  

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2108&p_apraksts=C91003
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Kursa nosaukums Latvijas sociālās drošības sistēma 

Kursa kods Soci2004 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms(akadēmisko 

kontaktstundu skaits semestrī) 
64 

Zinātnes nozare Socioloģija 

Zinātnes apakšnozare Sociālā politika un sociālā darba organizācija 

Lekciju stundu skaits 38 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
26 

Kursa apstiprinājuma datums 22.02.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Socioloģijas nodaļa 

  

Kursa autori 

Socioloğijas mağistra grāds, lekt. Līga Rasnača 

Priekšzināšanas 

Soci1030, Ievads socioloģijā 

Kursa saturs(PDF) Fails: Soci2004.pdf   Dzēst 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis iepazīstināt studentus ar Latvijas sociālās drošības sistēmas veidošanos un 

darbību. Kursā uzmanība tiks pievērsta sociālās drošības starptautisko principu ievērošanai 

Latvijā, sociālās drošības administratīvajam un tiesiskajam nodrošinājumam. Īpaša vērība 

tiks veltīta jau realizētajai un vēl arvien vairākas jomās aktuālajai sociālās drošības reformai 

un ar to saistītajām likumdošanas un institucionālajām pārmaiľām. 

Rezultāti 

Kursa rezultātā studentiem jāiegūst kompetences LR sociālās drošības sistēmas uzbūves un 

funkcionēšanas principos un administratīvā mehānisma darbībā.  

Studentiem jāiegūst prasme pamatot viedokli un jāizprot kā iespējams panākt izmaiľas 

sistēmas struktūrā un darbībā atbilstoši sociālajām pārmaiľām Latvijā.  

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Starptautiskie sociālās drošības principi un sociālās drošības sistēmas veidošanās Latvijā. 

L6  

2. Sociālās drošības sistēmas struktūra un finansējums L4  

3. Sociālā apdrošināšana, sociālie riski. L4  

4. Sociālās apdrošināšanas budţets. L2  

5. Valsts sociālie pabalsti L2  

6. Drošība darba tirgū L2  

7. Bezdarba risks un valsts atbalsts darba meklētājiem un bezdarbniekiem. L4  

8. Darba drošība un darba aizsardzība. L4  

9. Arodbiedrību loma darba tiesību realizācijā S4  

10. Sociālā palīdzība. S4  

11. Pašvaldību loma sociālās drošības realizācijā S4  

12. Valsts atbalsts sociālās palīdzības nodrošināšanai. L2  

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.priekszin_form?l=1&p_galv_kkods=2SOC2004
https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2SOC2004
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F2046793823/Soci2004.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2SOC2004
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2004&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2004&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2004&p_apraksts=C90003
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13. Sociālie pakalpojumi L4  

14. .Valsts un pašvaldību sniegtie sociālie pakalpojumi S4  

15. Sociālā aprūpe. S4  

16. NVO, valsts un pašvaldību partnerība sociālo pakalpojumu sniegšanā S6  

17. Valsts loma veselības aprūpes nodrošināšanā. L4  

 

L - Lekcija  

S - Seminārs 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Studiju kursa apgūšanas gaitā ir jāveic patstāvīgais darbs- jāsagatavo un jāuzraksta grupas 

darbs par kādu Latvijas sociālās drošības sistēmā darbojošos administratīvu struktūru, kas 

tiek vērtēts ar atzīmi, jānokārto kontroldarbs un gala pārbaudījums.  

Gala vērtējumu veido:  

1) kontroldarbs 20%;  

2) patstāvīgā darba vērtējums – 20 %;  

4) semināru uzdevumu izpilde -10%  

2) rakstisks eksāmens 50 %  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Social protection in Latvia: handbook & dictionary. Copenhagen: PLS Consult, 1998.  

2. Camila, A., Kohli, M. Pension reform in Europe: politics, policies and outcomes. London: 

Routledge, 2008.  

3. Sociālā apdrošināšana: metodika un normatīvie dokumenti. Rīga: Beno Prese, 2008.  

4. Social Protection in the Candidate countries. Country studies Estonia, Latvia, Lithuania. 

Berlin: GVG, 2003.  

5. Heredero, A. G. Social security as a human right : the protection afforded by the European 

Convention on Human Rights. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2007. 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Fultz E. Pension Reform in the Baltic States, ILO, 2006  

2. Social Security Priciples, Geneva, ILO, 1998.  

3. Sociālie ziľojumi 1997-2009, Rīga: LM.  

4. LR sociālā un darba likumdošana, Rīga: LID, 2006.  

5. LR likumi: Darba likums, Darba aizsardzība likums. Par sociālo apdrošināšanu. 

Ārstniecības likums  

6. Egle, E. Sociālā partnerība un tirgus ekonomika Latvijā: sarunas ar uzľēmējiem, Rīga: 

Lietišķās informācijas dienests, 2008.  

7. Čakste L.(red.) Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība Latvijā. Rīga: Sociālo 

pakalpojumu pārvalde, 2005 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. European Joural of Social Security, Aspen Publishers  

2. Journal of Europen Social Policy, SAGE Publishers  

3. Latvijas Vēstnesis, MK  

4. Sociālās drošības likumi un normatīvie akti internetā http:www.luis.lanet.lv  

5. Labklājības ministrijas mājas lapa http://www.lm.gov.lv  

6. Valsts aģentūru mājas lapas http://www.vsaa.lv, http://www.nva.gov.lv, 

http://www.osha.lv, http://www.spf.gov.lv, http://www.vdi.gov.lv, http://www.vovaa.gov.lv,  

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2004&p_apraksts=C90001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2004&p_apraksts=C91001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2004&p_apraksts=C91002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2004&p_apraksts=C91003
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Kursa nosaukums Mūsdienu demokrātijas pamatproblēmas 

Kursa kods PolZ1042 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
32 

Zinātnes nozare Politikas zinātne (politoloģija) 

Lekciju stundu skaits 32 

Kursa apstiprinājuma datums 11.05.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Politikas zinātnes nodaļa 

  

Kursa autori 

Dr. Politoloğijas doktors, doc. Ivars Ijabs 

Kursa saturs(PDF) Fails: PolZ1042.pdf   Dzēst 

Kursa anotācija 

Kurss ―Mūsdienu demokrātijas pamatproblēmas: Latvija un Eiropa‖ ir iecerēts kā 

ievadkurss politikas zinātnē, saistot pētnieciskās atziľas ar šodienas politisko praksi. Kursa 

ietvaros ir paredzēta izpratnes veidošana par demokrātijas funkcionēšanas pamatprincipiem, 

tās galvenajām institūcijām un nākotnes perspektīvām. Īpaša uzmanība kursā tiks pievērsta 

Latvijas demokrātijas specifikai, tās attīstībai pēc neatkarības atjaunošanas, kā arī vietai 

pasaules politiskajā telpā. Kursa uzdevums ir veidot studentos izpratni par demokrātiskas 

politikas vietu, problēmām un ierobeţojumiem modernā sabiedrībā.  

Rezultāti 

Kursa ietvaros tiek veidota padziļināta izpratne par demokrātisku politiku. Tāpat kursā tiks 

veidotas spējas patstāvīgi analizēt politikas norises, kā arī politisko lēmumu ietekmi uz 

citiem sabiedriskās dzīves aspektiem – kulturāliem, juridiskiem, ekonomiskiem un 

sociāliem. Šā kursa mērķis ir veidot daţādu nozaru bakalaura programmu studentos izsvērtu 

kompetenci politiskos jautājumos, kā arī izpratni par pilsoniskas apziľas un līdzdalības 

lomu demokrātijā. 

Kursu apraksts-plāns 

1. Politikas jēdziens vēsturē un mūsdienās. Jēdziena robeţas. Konflikts vai saskaľa. 

Demokrātiskas politikas specifika. Demokrātiskā iekārta Latvijā: galvenās pazīmes. L - 2  

2. Vara. Varas izpratnes. Politiskās varas specifika. Vara un leģitimitāte. Vara un 

vardarbība. Piespiešana un piekrišana. Varas realizācijas īpatnības Eiropas politiskajā 

kultūrā. L - 2  

3. Politiskie reţīmi: autoritārie, totalitārie, posttotalitārie, sultāniskie. Demokrātiska reţīma 

specifika. Totalitārisms Latvijā: teorija un prakse. L - 2  

4. Pāreja uz demokrātiju: Latvija postpadomju kontekstā. ―Trīskāršās‖ transformācijas tēze. 

Demokrātiskās pārejas tipiskākās problēmas. Nacionālisms, populisms, antiliberālisms. 

Demokrātijas konsolidācijas problēma. L - 2  

5. Pilsoniskā līdzdalība, tās nozīme demokrātijā. Konvencionālā un nekonvencionālā 

līdzdalība. Konvencionālā līdzdalība Latvijā: politiskās partijas un vēlēšanas. 

Nekonvencionālā līdzdalība. Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju loma politiskajā 

līdzdalībā. L - 2  

6. Politiskā kultūra, tās veidi. Pakļāvnieciskā, tradicionālā, līdzdalības kultūra. Politiskā 

https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2POL1043
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F485695185/PolZ1042.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2POL1043
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2POL1043&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2POL1043&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2POL1043&p_apraksts=C90003
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kultūra Latvijā: Eiropas konteksts. Politiskās kultūras pētniecības metodes. Mītu, simbolu, 

rituālu loma politikā. L - 2  

7. Demokrātija un partijas. Partiju ģenēze. Vēlēšanu uzvarēšanas mašīnas vai pasaules 

uzskatu aizstāves? Politiskās partijas mūsdienās: organizācija, ietekme, lobēšana. Latvijas 

politiskās partijas: līdzdalība, organizācija, finansēšana. L - 2  

8. Elites loma demokrātijā. Demokrātija: Tautas vara vai elites izvēle? Elišu cirkulācija. 

Elites rekrutācija: ―vecās‖ Eiropas pieredze. Postkomunistiskā elite Latvijā: kopīgais un 

atšķirīgais. L-2  

9. Mediji demokrātiskā sabiedrībā. Publiskās sfēras jēdziens. Diskusija vai manipulācija. 

Demokrātija un ―sabiedriskās attiecības‖. Politiskā reklāma. Vārda brīvība. Latvijas mediju 

telpas ietekme politikā. L - 2  

10. Demokrātija un ekoloģija. Ekoloģiskā politika, politisko lēmumu ietekme uz vidi. L-2  

11. Politika un ekonomika. Raţošanas un politikas saikne. Labklājības pieaugums – ceļš pie 

demokratizācijas? Modernās un postmodernās vērtības demokrātijā. ES saimnieciskās 

politikas ietekme Latvijā. L - 2  

12. Reliģija mūsdienu demokrātijā. Sekulārisms, valsts un baznīcas nošķirtība: teorija un 

prakse. Latvijas pieredze. L - 2  

13. Politika un vardarbība: saistība un pretrunas. Terorisms kā moderno demokrātiju 

problēma. Valsts un ―vardarbības monopols‖: valsts dezintegrācijas problēmas mūsdienās. 

L - 2  

14. Ārpolitika demokrātijā. ―Demokrātiskā miera‖ tēze. Taisnīga kara jēdziens. Atkarības 

tēze. Demokratizācija kā starptautiskās politikas uzdevums?Latvijas loma ES 

starptautiskajās misijās.L-2  

15. Globalizācija: jēdziens un realitāte. Globalizācijas aspekti: kulturālie, sociālie, 

ekonomiskie. Globalizācijas viļľi. Globalizācija un globālisms. L - 2  

16. Apkopojums. Demokrātija Latvijā: problēmas un perspektīvas. L - 2  

L - lekcijas 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

• Patstāvīgais darbs: - 50% (eseja par iepriekš izvēlētu tēmu, izmantojot pasniedzēja 

norādīto literatūru).  

• Eksāmens: - 50% (rakstisks eksāmens par lekcijās aplūkoto vielu).  

Piezīme: ja patstāvīgajā darbā vai eksāmenā vērtējums ir zemāks par ―4‖, kurss netiek 

ieskaitīts.  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Rozenvalds, J. (red.) Demokrātijas audits. Rīga: Zinātne, 2005  

2. Ozoliľa, Ţ., Goldmanis, J. (red.) Ievads politikā. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998.  

3. Vēbers, M. Politika kā profesija un aicinājums. Rīga : Zvaigzne ABC, 1999.  

4. Falka, S., Kuprišs, E. (sast.) Antoloģija politikā un tiesībās. Rīga: RaKa, 2003 - 2005.  

5. Semanis E., Apine I. (red.) Demokrātijas pamati. Rīga: Zinātne, 1993.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Lapiľš, A. Politiskie reţīmi: demokrātija, autoritārisms, totalitārisms. Jelgava: LLU, 

1993.  

2. Mihelss, R. Moderno demokrātiju partijiskuma socioloģija. Rīga: AGB, 2004. 66. -121. 

lpp  

3. Hantington, S. The Third Wave. Democratization in the Late Twentieth Century. 

Oklahoma: 1991. 5-13. lpp.  

4. Dahl, R. A. Democracy and its Critics. London: Yale University Press, 1989. 106-120. 

lpp.  

5. Beetham, D. Defining and Measuring Democracy. London: SAGE, 1994. 25-36. lpp  

6. Habermas J. The inclusion of the other: studies in political theory. Cambridge: Polity 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2POL1043&p_apraksts=C90001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2POL1043&p_apraksts=C91001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2POL1043&p_apraksts=C91002
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Press, 1999. 239 – 264. lpp.  

7. Lijphart, A. Democracies: patterns of majoritarian and consensus government in twenty-

one countries. London: Yale University Press, 1984. 1-66. lpp.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. www.politika.lv  

2. www.democracy.org  

3. www.eurozine.com  

4. www.ft.com  

5. www.economist.com  

 

 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2POL1043&p_apraksts=C91003
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Kursa nosaukums Organizāciju teorija  

Kursa kods PolZ3024 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
32 

Zinātnes nozare Politikas zinātne (politoloģija) 

Zinātnes apakšnozare Pārvalde un administrācija 

Lekciju stundu skaits 24 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
8 

Kursa apstiprinājuma datums 24.02.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Politikas zinātnes nodaļa 

  

Kursa autori 

Dr. Politoloğijas doktors, doc. Iveta Reinholde 

Kursa saturs(PDF) Fails: PolZ3024.pdf   Dzēst 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar organizāciju funkcionēšanas nosacījumu teorētisku 

analīzi, kas ļautu labāk izprast reālo organizāciju darbības problēmu cēloľus un dotu izpratni 

par piemērotākajiem un izplatītākajiem šo problēmu risināšanas ceļiem. Kursa praktiskie 

uzdevumi papildina teorētisko materiālu un izskaidro organizāciju funcionēšanu publiskajā 

sektorā.  

Rezultāti 

Zināšanas – apgūti visi teorētiskie jautājumi saskaľā ar studiju kursa programmu un ieteikto 

obligāto un papildliteratūru, apgūta ar organizāciju funkcionēšanu saistītā terminoloģija 

latviešu un angļu valodā.  

 

Prasmes – apgūtas prasmes izvēlēties analizēt organizāciju uzbūvi un struktūru, prasme 

strādāt grupā, prasme analizēt datus, prasme veidot organizācijas uzbūvi, ľemot vērā 

publiskās pārvaldes organizācijas mērķus, attīstības plānus, budţeta ierobeţojumus, 

prezentēt darba rezultātus un diskutēt par tiem, kritiski izvērtēt gan sava pētījuma, gan citu 

pētījumu rezultātus, ievērot akadēmiskā darba ētikas normas.  

 

Iemaľas – apgūtas praktiskās iemaľas iestādes darbības plānošanas savietošanā, attiecīgo 

rezultatīvo rādītāju izvirzīšanā, apgūtas iemaľas organizācijas struktūrshēmas sagatavošanā.  

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Organizāciju teorija zinātľu sistēmā. Svarīgākie organizāciju pētnieki un to devums 

organizāciju teorijai. L2  

2. Izprotot organizācijas: 4 perspektīvu pieeja L2  

3. Organizācijas izveidošana, organizācijas dizains L2, S2  

4. Pieci organizāciju tipi. Organizācijas produkti un pakalpojumi. L2  

5. Politika, vara un autoritāte L2  

6. Simboli, kultūra un vide L2  

https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2POL3023
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F1001250976/PolZ3024.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2POL3023
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2POL3023&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2POL3023&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2POL3023&p_apraksts=C90003
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7. Līderis un vadība, personāls L2, S2  

8. Efektivitāte, modernizācija L2  

9. Organizācijas efektivitāte, tās mērīšana L2, S2  

10. Komunikācija organizācijā L2  

11. Organizāciju funkcionēšana L2, S2  

12. Organizāciju nākotne un attīstības perspektīvas L2  

 

L - Lekcija  

S - Seminārs 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Individuālais darbs semestra garumā (referāts 4000 vārdu apjomā.)-50%  

Rakstisks eksāmens-50%  

 

Studentiem jāapmeklē 75% no nodarbībām un aktīvi jāpiedalās semināru nodarbībās.  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Rollinson D. Organisational behaviour and analysis :an integrated approach. New York : 

FT Prentice Hall, 2008.  

2. Bolman G.L., Deal T.E. Reframing Organizations: Artistry, Choice, and Leadership. 2nd 

edition, Jossey-Bass, San Francisco, 1997.  

3. Rainey H.G., Bozeman B. „Comparing Public and Private Organizations: Empirical 

research and the Power of the A Priori‖, Journal of Public Administration Research and 

Theory 10, 2000., pp.447-469.  

4. Martin J. „Organisational Culture: Pieces of the Puzzle.‖ In: Shafritz J.M., Ott J.S., Jang 

S.Y. Classics of Organization Theory. Boston : Thomson Wadsworth, 2007., pp.393-413.  

5. Miller K. „Processes of emotion in the workplace‖. Organization Communication. 

Approaches and Processes. 4th edition. Thomson/Wadsworth, 2006. pp.239-261.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Gullick L. „Notes on the theory of Organisation‖. In: Shafritz J.M., Hyde C.A. Classics of 

Public Administration. Boston : Thomson Wadsworth, 2007., pp. 80.-89.  

2. Barnard C. I. „Informal Organisations and Their Relation to Formal Organisations‖. In: 

Shafritz J.M., Hyde C.A. Classics of Public Administration. Boston : Thomson Wadsworth, 

2007., pp.96-99.  

3. Simon H. ―The Proverbs of Administration‖. In: Shafritz J.M., Hyde C.A. Classics of 

Public Administration. Boston : Thomson Wadsworth, 2007., pp.150.-165.  

4. Katz D., Kahn L.R. ―Organizations and the System Concept‖. In: Shafritz J.M., Hyde C.A. 

Classics of Public Administration. Boston : Thomson Wadsworth, 2007., pp.248.-259.  

5. Bennis W. „Organisations of the Future‖. In: Shafritz J.M., Hyde C.A. Classics of Public 

Administration. Boston : Thomson Wadsworth, 2007., pp.284.-296.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Public Administration Review  

2. International Review of Administrative Sciences  

 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2POL3023&p_apraksts=C90001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2POL3023&p_apraksts=C91001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2POL3023&p_apraksts=C91002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2POL3023&p_apraksts=C91003


153 

 

 

Kursa nosaukums Pētījumi sociālajā darbā 

Kursa kods Soci4005 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
32 

Zinātnes nozare Socioloģija 

Zinātnes apakšnozare Sociālā politika un sociālā darba organizācija 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
16 

Kursa apstiprinājuma datums 22.02.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Socioloģijas nodaļa 

  

Kursa autori 

Dr. Pedagoğijas doktors, doc. Vita Roga 

Priekšzināšanas 

Soci1030, Ievads socioloģijā 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir iepazīstināt sociālā darba profesionālās studiju programmas studentus ar 

pētījumu metodoloģiju sociālā darba praksē. Kursa laikā studenti apgūst sociālā darba 

pētījumu pamatiemaľas: pētījuma problēmas definēšanu, pētījuma metodes izvēli, pētījuma 

instrumentu izveidi un novērtēšanas metodes. Kursā tiek diskutēts par sociālā darba pētījumu 

specifiku. 

Rezultāti 

Kursā sniegtās zināšanas palīdzēs studentiem attīstīt analītiskās un pētnieciskās prasmes, kas 

nepieciešamas darbam ar daţādām grupām. Studenti iegūst prasmes izveidot pētījuma 

nostādnes, problēmsituācijas aprakstu. Studentiem jābūt spējīgiem izveidot pētījuma dizainu, 

atbilstoši mērķim sastādīt pētījuma saturu konkrētām mērķa grupām. 

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Pētījumu nozīmība sociālajā darbā L2, S2  

2. Sociālā darba pētījumu ētika L2, S2  

3. Problēmas identificēšana, formulēšana, konceptualizācija un operacionalizācija L4, S6  

4. Pētījuma dizaina veidošana, rezultātu noformēšana un prezentācija L4, S2  

5. Pētījumu novērtēšanas metodes L4, S4  

 

L - Lekcijas  

S - Seminārs 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Semināru uzdevumu izpilde - 20%  

Kontroldarbs – 30%  

Eksāmens – 50%  

Literatūra (01-mācību literatūra) 
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1. Rubin, A., & Babbie, E. Research methods in social work. Belmont: Thomson 

Brooks/Cole, 2008.  

2. Morris, T. Social work research methods: four alternative paradigms. Thousand Oaks: 

Sage Publications, 2006.  

3. Grinnell, R. M., Unrau, Y. A. Social work research and valution: quantitative and 

qualitative approaches. Oxford: Oxford University Press, 2005.  

4. D‘Cruz, H., Jones, M. Social work research: ethical and political contexts. London: Sage 

Publications, 2004. 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Lamnek, S. Qualitative Sozialforschung. Band 2. Methoden und Techniken. 

BELTZ(Psychologie Verlags Union), 1995.  

2. Friedman, B. D. The Reserach Tool Kit: putting it all together. Brooks/Cole Publishing, 

1998. 108 p. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. press@naswdc.org. Institute for the Advancement of Social Work Research, 2010-02-07  

2. findarticles.com/p/articles/mi_m0CYZ/is_2_29/ai_89076691/print. Bruce A. Thyer, 

(2001).The handbook of social work research methods . 2010-02-07  
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Kursa nosaukums Psihosociālais darbs 

Kursa kods Soci2013 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
32 

Zinātnes nozare Socioloģija 

Zinātnes apakšnozare Sociālā politika un sociālā darba organizācija 

Lekciju stundu skaits 21 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
11 

Kursa apstiprinājuma datums 22.02.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Socioloģijas nodaļa 

  

Kursa autori 

Sociālo zinātľu mağistrs socioloğijā, pasn. Linda Zīverte 

Kursa saturs(PDF) Fails: Soci2013.pdf   Dzēst 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir veicināt izpratni par konsultēšanas procesu sociālajā darba praksē, tajā 

iesaistītajām pusēm – klienta un sociālā darbinieka mijiedarbību, to ietekmējošiem 

faktoriem. Kursa ietvaros mēģinām rast atbildes uz jautājumu – kas ir veiksmīgas sociālā 

darbinieka un klienta sadarbības priekšnosacījumi, kā veidot veiksmīgu un efektīvu 

sadarbību? Kursā tiks aplūkotas arī iespējamās klienta un sociālā darbinieka lomas, daţādi 

sadarbības modeļi un formas. Kursu veido teorētiskās zināšanas, kas tiek kombinētas ar 

praktiskām nodarbībām, piemēram, studentiem iejūtoties gan klienta, gan sociālā darbinieka 

lomās, kas dod iespēju vispusīgai analīzei.  

Rezultāti 

Kursa mērķis ir pilnveidot konsultēšanas un uz sadarbību balstītu attiecību veidošanu starp 

sociālā darba klientu un sociālo darbinieku. Kursa gaitā studentiem tiks dota iespēja iepazīt 

savas stiprās un vājās puses, apzināt personīgās grūtības darbā ar daţādām klientu grupām un 

klientu problēmām. Studenti iegūs zināšanas un tiks dota iespēja pielietot praksē (lomu 

spēles) daţādas sadarbības veidošanas tehnikas.  

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Ievads kursā. Iepazīstināšana ar kursa saturu un prasībām. Sociālais darbinieks un viľa 

līdzdalība uzsākot sociālā darba (konsultēšanas) procesu. Sociālā darbinieka ekspektācijas, to 

ietekme uz sadarbības procesu un atpazīšana. L3  

2. Klients un viľa līdzdalība uzsākot sociālā darba (konsultēšanas) procesu.  

Klienta ekspektācijas, to ietekme uz sadarbības procesu un atpazīšana. S-2, L-2  

3. Uzticēšanās iemantošana un tās nozīme sociālā darba procesā. L-2, S-2, K-1  

4. Pārnese (transfers) un kontrapārnese (kontratransfers) sociālā darba konsultēšanas procesā, 

tā nozīme un atpazīšana. L- 4  

5. Terapeitiskie aspekti sociālā darba procesā – tā izpausmes un nepieciešamās prasmes. 

Sapratne, saturēšana (holdings), atbalsts. L-2, S–2, K-1  

https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2SOC2008
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F791909923/Soci2013.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2SOC2008
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2008&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2008&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2008&p_apraksts=C90003


156 

 

6. Sociālā darba specifika, strādājot ar daţādām klientu grupām. Motivētie klienti un 

nemotivētie klienti. Ģimenes ar bērniem, disfunkcionālās ģimenes, darbs ar bērniem. 

Ienākumu/izdevumu menedţments. L-4  

7. Ētika un ētiskās dilemmas. L-2,S-2,K-1  

8. Sociālā darbinieka atbildības robeţa un slodze. Izdegšana sociālā darba procesā. L-2  

 

L – Lekcija  

S – Seminārs  

K - Kontroldarbs 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

(a) rakstisks eksāmens – 35 %  

(b) 3 kontroldarbi/testi – 45 % (katrs k/d 15%)  

(c) Semināru, grupu darbu un lomu spēļu uzdevumu izpilde - 20 %  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Berns, Ē. 2002. Spēles, ko spēlē cilvēki - cilvēku attiecību psiholoģija. Rīga : Pluss  

2. Боулби, Дж. Создание и разрушение эмоциональных связей. Москва: 

Академический проект, 2006.  

3. Boulbijs, Dţ. Drošais pamats: vecāku un bērnu savstarpējā pieķeršanās. Rīga: Rasa ABC, 

1998.  

4. Schleifer, R. Der heimliche Wunsch nach Naehe. Bindugstheory und Heimerziehung. 

Muenchen: Juventa, 2009.  

5. Иска Зальцберг-Виттенберг. Психоаналитическй инсайт и человеческие отношения. 

Кляйнианский подход. Москва: Класс, 2006.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Kulbergs, J. Dinamiskā psihiatrija. Rīga: Jumava, 2001.  

2. Сара Ф. Файн, Глассер Т. Пол. 2003. Первичная консультация. Москва: Когито 

Центр  

3. Хорни, К. Наши внутрение конфликты. Москва: Академическй Проект, 2006.  

4. Kalniľa I.,J. Jeremejeva, S. Pakalne, ... Psihosociālās rehabilitācijas programma Patstāvīgā 

dzīve. Rokasgrāmata. Psihiatrijas pakalpojumu lietotājiem. 2006.  

5. Reľģe V. Personības psiholoģiskās teorijas. Rīga: ―Zvaigzne ABC‖, 1999.  

6. Jungs, K.G. Psiholoģiskie tipi. Rīga : Zvaigzne, 1995.  

7. Freids, Z. Kādas ilūzijas nākotne. Rīga : Intelekts, 1996.  

8. Schleifer, R. Der heimliche Wunsch nach Naehe. Bindugstheory und Heimerziehung. 

Muenchen: Juventa, 2009.  

9. Reľģe,V., Lūsis, L. Personības psiholoģijas struktūras. Rīga: Zinātne, 1998.  

 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2008&p_apraksts=C90001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2008&p_apraksts=C91001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2008&p_apraksts=C91002
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Kursa nosaukums Reliģiju problemātika sociālajā darbā 

Kursa kods Teol3001 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
32 

Zinātnes nozare Teoloģija un reliģiju zinātne 

Lekciju stundu skaits 26 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
6 

Kursa apstiprinājuma datums 22.03.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Teoloģijas fakultāte 

  

Kursa autori 

Mākslas mağistra grāds, lekt. Agita Misāne 

Kursa saturs(PDF) Fails: Teol3001.pdf   Dzēst 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir ievadīt studentus reliģijas problemātikā, īpaši aplūkojot reliģioza cilvēka 

motivāciju lēmumu pieľemšanā, kā arī pieredzes, ar kurām visbieţāk jāsastopas sociālajam 

darbiniekam, tāpat arī praktiski jautājumus, sociālajam darbiniekam sadarbojoties ar 

reliģiskām organizācijām( to kazuālprasības, dienesti, diakonija, tiesiskie jautājumi). 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par reliģiozitāti, spēj patstāvīgi analizēt 

un vērtēt reliģisko organizāciju piedāvājumus, kā arī efektīvi sadarboties ar reliģiskajām 

organizācijām vairākās sociālā darba jomās. 

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Reliģiozitāte un reliģiskā pieredze. Reliģioza cilvēka motivācija.  

L-2  

2. Sociālais darbs daţādu reliģiju perspektīvā. Reliģiskā kalpošana un sociālā sfēra L-2  

3. Krīzes situācijas daţādu reliģiju perspektīvā. Reliģiskā padomdošana. L-2  

4. Bērnu reliģiskā audzināšana ģimenē un skolā. L-2  

5. Slimība, veselība un invaliditāte reliģiskā perspektīvā. L-2  

6. Seksualitāte un reproduktīvā veselība reliģiju skatījumā. L-2  

7. Vecu ļauţu garīgās vajadzības, to īpatnības. L-2  

8. Reliģiskie priekšstati par nāvi un pēcnāves dzīvi. Sadarbība ar reliģiskajām organizācijām 

palitatīvajā aprūpē. L-2  

P-2  

9. Sociālā darbinieka sadarbība ar reliģiskajām organizācijām - iespējas un ierobeţojumi. L-2  

10. Reliģisko organizāciju kazuālprasības kristību, bēru u.c. kazuāliju gadījumos. Kristīgie 

sakramenti un to pārvaldīšana. L-2  

11. Diakonija Latvijas reliģiskajās organizācijās. P-2  

12. Kapelānu dienests Latvijas slimnīcās, cietumos un bruľotajos spēkos. P-2  

13. Atkarības un to reliģiskās rehabilitācijas iespējas. L-2  

14. Reliģisko organizāciju misijas darbs sociālās aprūpes iestādēs un ar to saistītā 

likumdošana. Jaunās reliģiskās kustības sociālās aprūpes iestādēs. L-4  

https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2TEO3001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F1507141075/Teol3001.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2TEO3001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2TEO3001&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2TEO3001&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2TEO3001&p_apraksts=C90003
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L – Lekcija  

P – Praktiskais darbs  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Praktisko darbu uzdevumu izpilde – 20 %.  

Starppārbaudījums (eseja par uzdotu tēmu) – 50 %.  

Kursa gala pārbaudījums – rakstisks eksāmens - 30 %.  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Loewenberg, F.M. Religion and social work practice in contemporary American society. 

New York, 1988  

2. Sharpe, E.J. Understanding religion. Duckworth, 1983.  

3. Social work and Christianity: an international work. St. Davids (PA) North American 

Association of Christians in Social Work, 1991  

4. McGuire, M. B. Religion, the social context. Belmon (CA): Wadsworth Publ. Co, 1997.  

5. Turner, B. S. Religion and social theory. London etc.: Sage, 1991 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. LR Reliģisko organizāciju likums.  

2. Barker, E. New Religious Movements: A Practical Introduction. London, 1995.  

3. Crompton, M. Children, spirituality, religion and social work. Ashgate Publishing Ltd., 

1998.  

4. Pergament, K. The Psychology of religion and coping. Guilford Publishing Ltd, 1998.  

5. Wright, N. Crisis Counselling. Hodder Headline Educational Publ., 1995.  

6. Richardson, J.T. Psychological and Psychiatric Studies of New Religions.// Advances in 

the Psychology of New Religions. New York, 1985.  

7. Kirkland, K., McIlveen H. Full Circle: Spiritual Therapy for the Elderly.- Hawort, 1998.  

8. Stark R., Glock, C.Y American Piety: The Nature of Religious Commitment.- UCP,1968. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. http://religioustolerance.org  

2. http://religiousmovements.lib.virginia.edu  

 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2TEO3001&p_apraksts=C90001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2TEO3001&p_apraksts=C91001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2TEO3001&p_apraksts=C91002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2TEO3001&p_apraksts=C91003
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Kursa nosaukums Sociālais darbs ar indivīdu un ģimeni I 

Kursa kods Soci2003 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
32 

Zinātnes nozare Socioloģija 

Zinātnes apakšnozare Sociālā politika un sociālā darba organizācija 

Lekciju stundu skaits 18 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
14 

Kursa apstiprinājuma datums 22.02.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Socioloģijas nodaļa 

  

Kursa autori 

Dr. Pedagoğijas doktors, doc. Vita Roga 

Priekšzināšanas 

Soci4010, Sociālā darba teorijas 

SociP003, Sociālā darba metodes un process  

Kursa saturs(PDF) Fails: Soci2003.pdf   Dzēst 

Kursa anotācija 

Studentiem tiks piedāvātas gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas par sociālā darba ar 

indivīdu un ģimeni mērķiem, uzdevumiem un specifiku. Studiju procesā tiek runāts par 

daţādām sociālā darba pieejām darbā ar ģimeni, kas var tikt pielietotas sociālā gadījuma 

risināšanā. Kursā tiek skatīta sociālā darba prakse darbā ar indivīdu un ģimeni sociālās 

sistēmas ietvaros, izmantojot ekosistēmisko pieeju un feministiskā sociālā darba atzinumi. 

Rezultāti 

Kursā sniegtās zināšanas palīdzēs studentiem attīstīt analītiskās un pētnieciskās prasmes, kas 

nepieciešamas darbam ar daţādām grupām, tajā skaitā ar ģimeni kā grupu un indivīdu 

ģimenes sistēmas ietvaros, izprotot un izmantojot svarīgākās atziľas no sociālā darba 

teorijām. Kā svarīgākā profesionālās kompetences sastāvdaļa tiek attīstīta prasme analizēt un 

konceptualizēt teorijās sniegtās atziľas un implementēt konkrētās situācijās, kā arī reflektēt 

savus ieguvumus patstāvīgajos grupu darbos.  

Studentiem attīsta spējas pamatot teorijas un prakses sasaisti daţādos sociālajos gadījumos, 

kur klients ir ģimene.  

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Ievads kursā. Pašizpēte. Socializācijas process indivīda un ģimenes līmeni. Svarīgākie 

atzinumi. L2, S2  

2. Sociālā darba ar indivīdu un ģimeni definīcijas L4  

3. Darbs ar ģimenēm, resursi, sadarbības tīkls. Apsekošana mājās L4, S6  

4. Feministiskās pieejas raksturojums sociālā darba praksē ar indivīdu un ģimeni L4,S2  

5. Sociālā darba prakse Sociālā dienestu Atbalsta nodaļās ģimenēm ar bērniem L4, S4  

 

L - Lekcija  

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.priekszin_form?l=1&p_galv_kkods=2SOC2003
https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2SOC2003
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F1887311316/Soci2003.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2SOC2003
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2003&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2003&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2003&p_apraksts=C90003
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S - Seminārs 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

- Eseja – 50%.  

- Rakstisks eksāmens – 50%  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Sheafor, B. W., Horejsi, C. R. Techniques and guidelines for social work practice. Boston: 

Pearson/Allyn and Bacon, 2006  

2. Strom-Gottfried, K. Social work practice: case, activities, and exercises. Thousand Oaks, 

CA: Pine Forge Press, 1999.  

3. Trevithick, P. Social work skills: a practice handbook. London: Open University Press, 

2005.  

4. Sugarman, S. The interface of individual and family therapy. Rockville: Aspen, 1986.  

5. Kadushin, A., Kadushin, G. The social work interview: a guide for human service 

professionals. New York: Columbia University Press, 1997. 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Rothery, M. The Ecological Perspective and work with Vulnerable Families. Queenston, 

Ontario: 1993.  

2. Green, R. Human behavior Theory and Social Work Practice. New York: Aldine de 

Gruyter, 1999.  

3. Code of Ethics. Washington, DC: National Association of Social Workers, 1996  

4. Kemp S.P., Whitaker J.K., Tracy E.M. Person – Environment Practice. The Ecology of 

Interpersonal Helping. New York, 1995.  

5. Vass, A. A. Social work competences: core knowledge, values and skills. London: SAGE 

Publications, 2001.  

6. Weinbach, R. W. The social worker as manager: a practical guide to success. Boston: 

Allyn and Bacon, Cop. 2003. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. http://www.advance.unconn.edu/2002.0202118.020211810.htm  

2. http://www.bemidjistate.edu/sw_journal/issue4/articles/earth/html  

3. Understanding the Family as a System, H. Dan Smith, EdD, MFT , 

http://smith.soehd.csufresno.edu/system.html, 2010-02-07  

4. A Paradigm Shift From Lines To Circles:Twelve Characteristics of a Family System. by 

Craig Chalquist, M.S.,chalquist@hotmail.com. 2010. gada 7. februāris.  

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2003&p_apraksts=C90001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2003&p_apraksts=C91001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2003&p_apraksts=C91002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2003&p_apraksts=C91003


161 

 

 
Kursa nosaukums Sociālais darbs ar indivīdu un ģimeni II 

Kursa kods Soci3001 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
32 

Zinātnes nozare Socioloģija 

Zinātnes apakšnozare Sociālā politika un sociālā darba organizācija 

Lekciju stundu skaits 22 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
10 

Kursa apstiprinājuma datums 22.02.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Socioloģijas nodaļa 

  

Kursa autori 

Dr. Pedagoğijas doktors, doc. Vita Roga 

Priekšzināšanas 

Soci2003, Sociālais darbs ar indivīdu un ģimeni I 

Soci4010, Sociālā darba teorijas 

SociP003, Sociālā darba metodes un process  

Kursa saturs(PDF) Fails: Soci3001.pdf   Dzēst 

Kursa anotācija 

Kurss ir turpinājums lekciju kursam Sociālais darbs ar indivīdu un ģimeni I. Šajā kursā 

akcents tiek likts uz daţādiem terapijas modeļiem darbā ar ģimeni. Studentiem tiek piedāvāts 

gan teorētisks, gan praktisks ieskats antiseksima un antipresīvajās pieejās darbā ar indivīdu 

un ģimeni. Studentiem tiek sniegta iespēja apgūt prasmes strādāt grupās un pa pāriem. 

Studentiem tiek sniegtas zināšanas par ģimenes terapijas pamatnostādnēm, vēsturisko 

perspektīvu, terapeitisko intervenci un stratēģijām. 

Rezultāti 

Kursā sniegtās zināšanas palīdz studentiem attīstīt analītiskās un pētnieciskās prasmes, kas 

nepieciešamas darbam ar daţādām grupām, tajā skaitā ar ģimeni kā grupu un indivīdu 

ģimenes sistēmas ietvaros, izprotot un izmantojot svarīgākās atziľas no terapeitiskajiem 

modeļiem sociālā darba kontekstā. Kā svarīgākā profesionālās kompetences sastāvdaļa tiek 

attīstīta prasme analizēt un konceptualizēt klienta gadījuma problemātiku, kā arī reflektēt 

savus ieguvumus patstāvīgajos grupu darbos un uzľemties atbildību sociālā darba gadījumu 

vadīšanā. Studenti attīsta iemaľas veidot un pamatot teorijas un prakses sasaisti daţādos 

sociālajos gadījumos, kur klients ir ģimene.  

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Ievads kursā.. Pamata modeļi ģimenes terapijā. L2  

2. Psihodinamiskais modelis L4, S2  

3. Strukturālais modelis L4, S2  

4. Stratēģiskais modelis  

L4, S2  

5. Milānas modelis L4, S2  

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.priekszin_form?l=1&p_galv_kkods=2SOC3001
https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2SOC3001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F1372889911/Soci3001.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2SOC3001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC3001&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC3001&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC3001&p_apraksts=C90003


162 

 

6. Kognitīvi – biheiviorālais modelis L4, S2  

 

L - Lekcijas  

S - Semināri 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

- Grupu darbs - gadījumam atbilstoša intervence plānošana – 20%  

- Analītisks darba pārskats, sistematizējot savas zināšanas (PPT) – 60%  

- Rakstisks eksāmens – 20 %  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Sheafor, B. W., Horejsi, C. R. Techniques and guidelines for social work practice. Boston: 

Pearson/Allyn and Bacon, 2006  

2. Strom-Gottfried, K. Social work practice: case, activities, and exercises. Thousand Oaks, 

CA: Pine Forge Press, 1999.  

3. Trevithick, P. Social work skills: a practice handbook. London: Open University Press, 

2005.  

4. Sugarman, S. The interface of individual and family therapy. Rockville: Aspen, 1986.  

5. Kadushin, A., Kadushin, G. The social work interview: a guide for human service 

professionals. New York: Columbia University Press, 1997.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Rothery, M. The Ecological Perspective and work with Vulnerable Families. Queenston, 

Ontario: 1993.  

2. Green, R. Human behavior Theory and Social Work Practice. New York: Aldine de 

Gruyter, 1999.  

3. Code of Ethics. Washington, DC: National Association of Social Workers, 1996  

4. Kemp S.P., Whitaker J.K., Tracy E.M. Person – Environment Practice. The Ecology of 

Interpersonal Helping. New York, 1995.  

5. Vass, A. A. Social work competences: core knowledge, values and skills. London: SAGE 

Publications, 2001.  

6. Weinbach, R. W. The social worker as manager: a practical guide to success. Boston: 

Allyn and Bacon, Cop. 2003. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Contemporary Family Therapy An International Journal; Editor-in-Chief: Dorothy S. 

Becvar .ISSN: 0892-2764 (print version).ISSN: 1573-3335 (electronic version).Journal no. 

10591. 2010-02-07  

2. ab_webmaster@abacon.com, Allyn & Bacon Communication Home Page articles.  

3. http://mc.manuscriptcentral.com/jft, Journal of Family Therapy. ISI Journal Citation 

Reports® Ranking: 2008: 12/31 Family Studies; 46/88 Psychology, Clinical  

Impact Factor: 1.458, 2010-02-07  

 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC3001&p_apraksts=C90001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC3001&p_apraksts=C91001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC3001&p_apraksts=C91002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC3001&p_apraksts=C91003
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Kursa nosaukums Sociālais darbs ar grupu  

Kursa kods SociP013 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
32 

Zinātnes nozare Socioloģija 

Zinātnes apakšnozare Sociālā politika un sociālā darba organizācija 

Lekciju stundu skaits 24 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
8 

Kursa apstiprinājuma datums 07.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Socioloģijas nodaļa 

  

Kursa autori 

Mağistra grāds sociālajā darbā, lekt. Evija Apine 

Priekšzināšanas 

SociP100, Ievads sociālajā darbā 

Kursa saturs(PDF) Fails: SociP013.pdf   Dzēst 

Kursa anotācija 

KURSA MĒRĶIS ir iepazīstināt ar sociālo darbu ar grupu un sociālā darbinieka profesionālo 

darbību šīs pamatmetodes ietvaros. KURSA UZDEVUMI ir sniegt ieskatu sociālā darba ar 

grupu vēsturiskajā attīstībā, grupu organizēšanas un vadības jautājumos, radīt priekšstatu par 

sociālo darbu ar grupu mūsdienu Latvijā un ārvalstīs, kā arī radīt izpratni par sociālā 

darbinieka profesionālo darbību, tai skaitā par zināšanām, ētiku un prasmēm grupu vadīšanā. 

Kursa norisē tiek izmantoti sociālā darba ar grupu elementi. 

Rezultāti 

Studenti iegūst izpratni par sociālā darba ar grupu vēsturisko attīstību, zināšanas par sociālā 

darba ar grupu teorētiskajām nostādnēm, izprot grupas dinamiku un sociālā darba ar grupu 

procesu, pārzina tajā izmantojamās metodes. Studenti zina Starptautiskajos sociālā darba ar 

grupu prakses standartos noteiktās prasības sociālajiem darbiniekiem – grupu vadītājiem un 

ir iepazinušies ar sociālā darba ar grupām praksi Latvijā. Studenti prot plānot grupas darbu 

atbilstoši kopienas iedzīvotāju vajadzībām. 

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Sociālā darba ar grupu vēsture un definējums L4  

2. Sociālā darba ar grupām veidi L2, S2  

3. Grupas dinamika L2  

4. Daţādu teoriju izmantošana sociālajā darbā ar grupu L2  

5. Sociālā darba ar grupu plānošana un grupas veidošana L2, S2  

6. Sociālā darba ar grupu fāzes un grupas vadītāja uzdevumi L4, S2  

7. Vērtības un ētika darbā ar grupu L2  

8. Sociālā darba ar grupu novērtēšana L4  

9. Sociālā darba ar grupu prakse Latvijā L2, S2  

 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.priekszin_form?l=1&p_galv_kkods=2SOCP013
https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2SOCP013
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F383501973/SociP013.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2SOCP013
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP013&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP013&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP013&p_apraksts=C90003


164 

 

L – Lekcija  

S – Seminārs 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

- semināru uzdevumu izpilde un iesniegti konspekti 30%  

- grupas darbs un prezentācija 30%  

- rakstisks eksāmens par kursā apgūto 40%  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Zastrow, C. Social work with groups: a comprehensive workbook. Belmont, CA: 

Thomson/Brooks/Cole, 2006.  

2. Preston-Shoot, M. Effective Groupwork. New York: Palgrave Macmillan, 2007. p. 212.  

3. Brown, A. Groupwork. England: Ashgate, 1994. p. 229.  

4. Northen, H., Kurland, R. Social work with groups. New York : Columbia University 

Press, 2001.  

5. Association for the Advancement of Social Work with Groups, Inc. Standards for Social 

Work with Groups. [red.] John H. Ramey. 2nd Edition. Alexandria : AASWG, Inc., 2005. p. 

28.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Wayne, I., Cohen, C.S. Group Work Education in the Field. Alexandria VA : Council on 

social Work Education, 2001. p. 33-48.  

2. Zastrow, C. Social Work with Groups: Using the Class as a Group Leadership Laboratory. 

5th Edition. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Thomson Learning, 2001. p. 572.  

3. Skidmore, R.A., Thackeray, M.G., O. Farley, W. Introduction to social work. 7th edition. 

Boston: Allyn and Bacon. 1997. p. 79-102.  

4. Hepworth, D.H., Rooney, R.H., Larsen, J.A. Direct Social Work Practice: Theory and 

Skills. 6th edition. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Thomson Learning, 2002. p. 299-326, 

519-542.  

5. Mizrahi, T., Davis, L.E., editors in chief. 2008. Encyclopedia of social work. 20th ed. New 

York : NASW Press; Oxford : Oxford University Press, 2008. p. 279-308.  

6. Kurtz, L.F. Self-help and Support Groups: A Handbook for Practitioners. Thousand Oaks, 

CA: Sage Publications, 1997. p. 227.  

7. Rose, S.R. Group Work with Children and Adolescents: Prevention and Intervention in 

School and Community Systems. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1998. p. 186.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Association for the Advancement of Social Work with Groups, http://www.aaswg.org 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP013&p_apraksts=C90001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP013&p_apraksts=C91001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP013&p_apraksts=C91002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP013&p_apraksts=C91003


165 

 

 

Kursa nosaukums Sociālais darbs ar daţādām klientu grupām 

Kursa kods SociP009 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
32 

Zinātnes nozare Socioloģija 

Zinātnes apakšnozare Sociālā politika un sociālā darba organizācija 

Lekciju stundu skaits 32 

Kursa apstiprinājuma datums 25.05.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Socioloģijas nodaļa 

  

Kursa autori 

Dr. Pedagoğijas doktors, doc. Vita Roga 

Kursa saturs(PDF) Fails: SociP009.pdf   Dzēst 

Kursa anotācija 

Kursā tiek sniegtas zināšanas par vispārējiem principiem un likumsakarībām sociālajā darbā 

ar daţādajām klientu grupām, klientu kategoriju saistību ar sociālajām problēmām un sociālo 

darbu ar sociāli jūtīgākajām klientu grupām.  

Rezultāti 

Apgūstot šo kursu, tiek iegūtas sistematizētas zināšanas par sociālā darba klientu grupām, 

intervencijas un prevencijas metodēm darbā ar sociāli jūtīgākajām klientu grupām. 

Kursu apraksts-plāns 

1. Informācija par kursa saturu un darba gaitu L2  

2. Klientu sistēma un klasifikācija L2  

3. Sociālo pakalpojumu sistēma L2  

4. Viktimizācija socializācijā L2  

5. Sociālā darba klienta stigma L4  

6. HIV inficēto, AIDS slimnieku klientu grupa L2  

7. Atkarības klientu grupas L2  

8. Alkoholatkarība L2  

9. Narkomānija L2  

10. Līdzatkarība L2  

11. Cilvēku tirdzniecība L2  

12. Bērns vardarbības praksē L2  

13. Intervencija un prevencija vardarbībai pieaugušo vidū L2  

14. Veco cilvēku aprūpe pansionātos L2  

15. Sociālie pakalpojumi mājās L2  

 

L - Lekcija  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Individuālais rakstu darbs (referāts) par studenta izvēlētu klientu grupu un sociālā darba 

aspektu vai sociālo problemātiku saistībā ar izvēlēto klientu grupu, apm. 8000 zīmju apjomā 

(50%).  

Mutiskais eksāmens (50%).  

https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2SOCP008
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F526465458/SociP009.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2SOCP008
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP008&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP008&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP008&p_apraksts=C90003
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP008&p_apraksts=C90001


166 

 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Fort Cowles, L.A. Social work in the health field: a care perspective. Oxford: Haworth 

Social Work Practice Press, 2003.  

2. Webb, N. B. Social work practice with children. London: Guilford Press, 2003.  

3. Oliver, M., Sapey, B. Social work with disabled people. London: Macmillan Press, 1999.  

4. Miller, R., Murray, D. Social work and HIV/AIDS. Birmingham: Venture Press, 1998.  

5. McInnis-Dittrich, K. Social work with elders: a biopsychosocial approach to assessment 

and intervention. Boston: Pearson/Allyn and Bacon, 2005. 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Thyer, B. A., Wodarski. J.S. (ed.) Social work in mental health: an evidence-based 

approach. Hoboken, N.J.: J. Wiley, 2007.  

2. Lymbery, M. Social work with older people: context, policy and practice. London: Sage 

Publications, 2005.  

3. Social work in Europe. Lyme Regis: Russel House Publishing Ltd., 2002  

4. Parry, J. K. Social work theory and practice with the terminally ill. Oxford: Haworth 

Social Work Practice Press, 2001.  

5. Adams, R. Social work and empowerment. New York: Palgrave Macmillan, 2003.  

6. Anonīmie alkoholiķi. Ľujorka: AAWS, 2004.  

7. Goffman, E. Stigma. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1975.  

8. Gulāne, V. Vardarbība ekrānos un agresija. Rīga: RaKa, 2002.  

9. Majore, I., I. Ţagare, S. Sebre, I. Spruģevica, R. Dimanta. Kā palīdzēt vardarbībā cietušam 

bērnam. Rīga: Valsts bērna tiesību aizsardzības centrs, 2000.  

10. Renzetti, C. M., J. L. Edleson, R. K. Bergen (eds.) Sourcebook on Violence against 

Women. London: Sage Publications, 2001. Ch. 8 – 14, 20 – 21.  

11. Sociālo tiesību pieejamība Eiropā. Rīga: Eiropas Padomes Informācijas birojs, 2003.  

12. Volkerts, J. Narkomānija. Psiholoģija. Terapija. Rīga: UNDCP,1999.  

13. Анонимные игроки. Лос-Анджелес: МКОАИ, 1998.  

14. Голоса молчащих. Книга о насилии по половому признаку. Таллинн: 

Информационное бюро Совета министров Северных стран, 2004. - 511с.  

15. Мудрик А.В. Социализация человека. М.: Academia, 2004  

16. Cilvēku tirdzniecība – izpratne, problēmas, risinājumi. Rīga: Starptautiskā migrācijas 

organizācija, 2004.  

17. HIV/AIDS ābece. Rīga: AIDS profilakses centrs, 2001  

18. Kleinert, U., Schneider-Danwitz, K. (Hg.) Autonomie und Verantwortung.  

19. Ziele sozialer Arbeit. Leipzig: Evang. Verl.-Anst., 1997  

20. Kvalitatīva aprūpe mājās. Rīga: Rīgas Domes Labklājības departaments, 2006  

21. Sociālais darbs skolā. Prakse, politika un pētījumu perspektīvas. Rīga: Jumava, 2001. 

427.-436., 499.-519.lpp.  

22. Textor, M.R. (Hg.) Algemeiner Sozialdienst. Weinheim und Basel: Beltz, 1994  

23. Veitnere, I. Bērnu seksuālā izmantošana. Psiholoģiskie aspekti un izmeklēšanas 

īpatnības. Rīga: Latvijas Policijas akadēmija, 1997.  
24. Wege aus der Sucht und Hilfen für Kinder und Jugendliche. Berlin: Concept-Verlag, 2001  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Ţurnāls ―Sociālais darbinieks‖  

2. www.aids-latvija.lv  

3. www.aa.org.lv  

4. www.atkarība.koks.lv  

5. www.codependents.org  

6. www.esibrivs.lv  

7. www.nmha.org  

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP008&p_apraksts=C91001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP008&p_apraksts=C91002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP008&p_apraksts=C91003
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Kursa nosaukums Sociālais darbs ar vielu atkarīgām personām 

Kursa kods Soci1038 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
32 

Zinātnes nozare Socioloģija 

Zinātnes apakšnozare Sociālā politika un sociālā darba organizācija 

Lekciju stundu skaits 22 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
10 

Kursa apstiprinājuma datums 04.12.2008 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Socioloģijas nodaļa 

  

Kursa autori 

Profesionālais mağistra grāds sociālajā darbā, pasn. Ieva Lāsa 

Kursa saturs(PDF) Fails: Soci1038.pdf   Dzēst 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis un īss satura izklāsts (350 – 400 rakstu zīmes).  

Sniegt priekšstatu par atkarības būtību un sociālā darbinieka lomu darbā ar atkarīgiem, 

daţādās sociālās institūcijās. Lekciju kursā tiks sniegtas pamatzināšanas par kopīgām 

atkarības pazīmēm un daţādu profesionālo disciplīnu skatījumu skaidrojot atkarības cēloľus. 

Studenti iegūs padziļinātas zināšanas par daţādām atkarību klasifikācijām un atkarības 

veidiem. Detalizētāk tiks aplūkoti tie atkarības veidi, kuri sociālā darba praksē ir sastopami 

visbieţāk – vielu atkarība un līdzatkarība. Studenti iegūs zināšanas par šo atkarības veidu 

pazīmēm un metodēm, kā noteikt atkarību, kā arī sociālā darbinieka lomu un metodes darbā 

ar atkarīgiem cilvēkiem. Tiks sniegts ieskats Latvijas vielu atkarīgo atveseļošanas un 

rehabilitācijas sistēmā un sociālā darbinieka funkcijām, katrā no šīm institūcijām.  

Rezultāti 

Jāformulē kursā iegūstamās akadēmiskās un profesionālās kompetences.  

Studenti orientējas atkarības klasifikācijas veidos, spēj noteikt daţādus atkarības veidus un 

identificēt daţādas atkarības pakāpes, prot izmanot atkarību pazīmes atkarības izvērtēšanā, 

kā arī pārzina galvenos pamatprincipus sociālajā darbā ar vielu atkarīgiem atšķirīgos 

vecumposmos un daţādās sociālās institūcijās. Pārzina Latvijas sociālo pakalpojumu sistēmu 

atkarīgiem cilvēkiem.  

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Atkarības būtība L3, S3  

2. Atkarības veidu klasifikācija L2, S1  

3. Vielu atkarību raksturojums. L3, S1  

4. Līdzatkarība – atkarības ietekme uz ģimenes sistēmu. L3, S1  

5. Atkarības cēloľu apskats. L3, S1  

6. Motivācijas būtība un motivēšana L3, S1  

7. Sociālā darba process darbā ar personām ar atkarības problēmām. L3, S1  

8. Pakalpojumu sniedzēju institūcijas un pakalpojumu sistēma atkarīgajiem, resursi sociālā 

https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2SOC1037
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F1034639640/Soci1038.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2SOC1037
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC1037&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC1037&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC1037&p_apraksts=C90003
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darbā ar atkarīgiem cilvēkiem. L2, S1  

 

L - Lekcijas  

S - Seminārs  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Jānorāda, kādi darbu veidi (kontroldarbi, praktiskie darbi, laboratorijas darbi, semestra darbi 

u. c.) studentam jāizpilda un to īpatsvars kopējā vērtējumā.  

 

1) Jāuzraksta recenzija par vienu rakstu (ţurnālā, internetā vai citā publiskā avotā) par 

izvēlēto atkarības tematiku. Recenzijas apjoms 1lpp. 25% no kopvērtējuma  

2) Pārbaudes tests. 25% no kopvērtējuma.  

3) Grupu darbs. 40 % no kopvērtējuma. Katra grupa izvēlas vienu konkrētu sociālo 

gadījumu, par kuru sagatavo prezentāciju. Uzdevumi grupu darbam:  

- Aprakstīt izvēlēto gadījumu, izmantojot genogrammu, sociālā tīklojuma un pēc 

nepieciešamības arī citas informācijas klasifikācijas un izvērtēšanas metodes.  

- Raksturojiet sociālā gadījuma problemātiku, īpaši pievēršot uzmanību atkarības problēmām 

– nosauciet pazīmes, kas raksturo atkarību šajā sociālajā gadījumā, ilgumu, dziļumu, 

iesaistītās personas, ietekmi uz ģimenes sociālo funkcionēšanu.  

- Modelēt sociālā darbinieka darbību darbā ar šo gadījumu – sociālā darbinieka lomas, 

metodes, sadarbības institūcijas  

4) rakstisks eksāmens - 10%  

 

Izvērtējumā tiks ľemta vērā studenta lekciju apmeklējumu regularitāte, ne mazāk kā 90% 

apmeklējums  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Lodziľa, Ā. (sast.) Atkarības profilakse: palīgs sociālajiem darbiniekiem. Rīga, ESF, 

2007.  

2. Rosenqvist, P. (ed.) Addiction and life course. Helsinki : Nordic Council for Alcohol and 

Drug Research, 2004.  

3. Mounteney, J., Shapiro, H. Drugs, children and families. Birmingham: Venture Press, 

1997.  

4. Bītija, M. Pārtraukt līdzatkarību: kā, samazinot rūpes par citiem, atgūt pašcieľu un prieku 

par attiecībām. Rīga: Mansards, 2007. 317 lpp.  

5. Krimmel, H. Alcoholism: challenge for social work education. New York: Council on 

Social Work Education, 1971.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Rudzītis V. Bendes meitiľa un viľas tēvs: atkarības psihodrāma 8 cēlienos ar sākumu un 

beigām, pasakām un mītiem, ar dzeju un eksistenciālismu, zinātni un mākslu. Rīga: Jāľa 

Rozes apgāds, 2004.  

2. Volkerts J. Narkomānija: psiholoģija, terapija.-UNDCP, 1999.  

3. Емельянова Е.В. Кризис в созависимых отношениях. - СПб.: Речь, 2004.  

4. Менделевич В.Д. Психология девиантного поведения. - СПб.: Речь, 2005.  

5. Поттер-Эфрон Р. Стыд, вина и алкоголизм - М.: Институт общегуманитарных 

исследований, 2002.  

6. Старшенбаум Г.В. Аддиктология: психология и психотерапия зависимостей. – М.: 

Когито-Центр, 2006.  

7. West, R., Hardy, A. Theory of addiction. Oxford: Addiction Press, 2006.  

8. Руководство по аддиктологии/под ред. проф. В.Д.Менделевича. - СПб.: Речь, 2007.  

9. Kanele A. Divi tuksnesī. – Rīga: a/s Preses nams, 2001.  

10. Данилин А. ЛСД, галлюциногены, психоделия и феномен зависимости. - М.: ЗАО 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC1037&p_apraksts=C90001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC1037&p_apraksts=C91001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC1037&p_apraksts=C91002
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Изд-во Центрполиграф, 2002.  

11. Змановская Е.В. Девиантология: психология отклоняющегося поведения - М.: Изд-

во "Академия", 2003.  

12. Кольцова О. Психология работы c наркозависимыми. - СПб.: Речь, 2007.  

13. Личко А.Е., Битенский В.С. Подростковая наркология. - М.: Медицина, 1991.  

14. Наркомания: методические рекомендации по преодолению наркозависимости/под 

ред. А.Н.Гаранского - М.: Лаборатория базовых знаний, 2000.  

15. Шорохова О.А. Жизненные ловушки зависимости и созависимости. - СПб.: Речь, 

2002.  

16. Штаинер К. игры, в которые играют алкоголики,/Пер. с англ. Г.Пимочкиной. - М.: 

Апрель Пресс, изд. Экскимо, 2003.  

17. Штейнер К. Лечение алкоголизма. Золотой фонд трансактного анализа (Серия 

‗‘Магия высшей практической психологии‗‘). – СПб.: Прайм–ЕВРОЗНАК, 2004.  

18. Уайхолд Берри, Уайхолд Дженей. Освобождение от созависимости. - М.: 

Независимая фирма Класс., 2005.,  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. www.narco.lv  

2. http://www.narkomania.lv  

3. http://www.karpmandramatriangle.com  

4. http://historyofalcoholanddrugs.typepad.com  

5. http://www.narcom.ru  

6. http://www.narkotiki.ru  

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC1037&p_apraksts=C91003


170 

 

 

Kursa nosaukums Sociālais darbs kopienā  

Kursa kods Soci1027 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
64 

Zinātnes nozare Socioloģija 

Zinātnes apakšnozare Sociālā politika un sociālā darba organizācija 

Lekciju stundu skaits 46 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
18 

Kursa apstiprinājuma datums 22.02.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Socioloģijas nodaļa 

  

Kursa autori 

Mağistra(līm.), pasn. Evija Sedvalde 

Priekšzināšanas 

Soci4010, Sociālā darba teorijas 

SociP003, Sociālā darba metodes un process  

Kursa saturs(PDF) Fails: Soci1027.pdf   Dzēst 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par sociālā darba jēdzieniem un teorijām, kas veido pamatu 

sociālajam darbam ar kopienu. Apgūt kopienas problēmu identificēšanas un analīzes, kā arī 

resursu noteikšanas prasmes problēmu risināšanai vietējā līmenī. Izprast sociālā darba 

metodes ar vietējās sabiedrības grupām un organizācijām un sociālā darba ar kopienu 

profesionālās darbības ētiku un principus.  

Rezultāti 

Studenti ieguvuši izpratni par kopienas un kopienas darba būtību. Izprot kopienas darba 

mērķus un stratēģijas, to nozīmi sociālās attīstības veicināšanā, kā arī ieguvuši zināšanas par 

cilvēku organizēšanas/mobilizēšanas procesu kopīgu mērķu sasniegšanai. Izprot līdzdalības 

nozīmi politisko procesu un lēmumu ietekmēšanā, interešu aizstāvībā un sociālās attīstības 

veicināšanā.  

Praksē izmēģinājuši noteikt kopīgu problēmu, izstrādāt rīcības plānu un to realizēt.  

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Ievads kursā. L2  

2. Sociālā attīstība un sociālais darbs. L4, S2  

3. Rīcībspējas attīstība grupā. L6, S4  

4. Grupas vadītāja prasmju attīstīšana. L6, S4  

5. Varas dimensijas un interešu konfliktu cēloľu analīze. L2  

6. Kopienas šķēlums. L6  

7. Sociālās organizācijas. L4  

8. Biedrības un nodibinājumi. L4  

9. Demokrātijas veicināšana: Metodes. L6, S4  

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.priekszin_form?l=1&p_galv_kkods=2SOC1026
https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2SOC1026
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F2041188749/Soci1027.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2SOC1026
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC1026&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC1026&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC1026&p_apraksts=C90003
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10. Nevalstiskā sektora līdzdalība sociālo pakalpojumu uzlabošanā un nodrošināšanā. L6, S4  

 

L - Lekcija  

S - Seminārs 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Vērtējumu kursā veido:  

- semināra uzdevumu izpilde (40%)  

- individuālais rakstu darbs (40%)  

- rakstisks eksāmens (20%)  

 

Lai students iegūtu vērtējumu, semināru apmeklējums ir obligāts + ir jāapmeklē 80% no 

lekcijām. 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Cnaan, R.A., Milofsky, C. Handbook of community movements and local organizations. 

New York: Springer, 2007.  

2. Figueira – McD., J. Community analysis and praxis: toward a grounded civil society. 

Sussex: Brunner-Routledge, 2001.  

3. Twelvetrees, A. Community work. Basingstoke: Palgrave, 2002.  

4. Means, R., Smith, R. Community care: policy a. practice. London: Macmillan, 1994.  

5. Perlman, R., Gurin, A. Community organization and social planning. New York: John 

Wiley & Sons, Inc. 1972. 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Hermansens, O. Sociālais darbs kopienā. Grām: Dzīves jautājumi III (red. L. Šiļľeva). 

SDSPA ―Attīstība‖: Rīga. 1998. 52 – 95. lpp.  

2. Vincenti, G. Social community work within a post-modern area in Wallin Weihe, Hans – 

Jorgen (red.) research report Nr. 83/2001 Socialt arbeid i storby og i sma lokalsamfunn – 

ulike kulturer samme problem. Hogskolen i Lillehammer. 2001.  

3. Conditions of enhancment of civic participation. Riga: Baltic data House, 1998.  

4. Goran, A. Social Organizations: Interaction inside, outside and between organizations. 

London: Sage. 2000.  

5. Graudiľš, R. Involvement of Private Sector and Non-governmental Organizations in 

Provision of Social Services in Latvia. Current Position and Future Paths. Rīgas ekonomikas 

augstskola: Rīga. 2003.  

Pilsoniskās sabiedrības attīstība Latvijā: situācijas analīze Īpašu uzdevumu ministra 

sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts. 2004.  

6. Iedzīvotāju iesaistīšana un uzklausīšana: iespējas un metodoloģija. Latvijas Pašvaldību 

mācību centrs, Nīderlandes pašvaldību asociācijas starptautiskās sadarbības nodaļas 

aģentūra. 2003.  

7. Indriksone, A. Nevalstiskās organizācijas – pašvaldību partneri attīstības plānošanā. Rīga: 

Sabiedriskās politikas centrs Providus. 2003.  

8. Thomas, David N. The Making of Community Work. George Alen & Unwin: London. 

1983.  

9. Taylor, Samuel H. & Roberts, Robert. W. Theory and Practice of Community Social 

Work. 1985.  

10. Ābele, A., Eglīte, E., Cielēna, I. Kopenhāgenas deklarācijas un darbības programmas 

analīze. Grām: Dzīves jautājumi III (red. Šiļľeva L.). Rīga: SDSPA ―Attīstība‖. 1998. 244 – 

254.lpp.  

11. Bell, C. & Newby, H. Community Studies: An introduction to the Sociology of the local 

Community. Preager Publishers: New York, Washington. 1972.  

12. Wilmott, P. Community Initiatives: Patterns and Prospects. Policy Studies Institute: 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC1026&p_apraksts=C90001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC1026&p_apraksts=C91001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC1026&p_apraksts=C91002
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Dorset. 1989.  

13. Perlman, R. & Gurin, A. Community Organization and Social planning. John Wiley & 

Sons: New York. 1972. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. www.politika.lv  

2. www.iniciativa.lv  

3. www.integracija.gov.lv  

4. www.cebsd.org  

5. www.cdf.org.uk  

6. www.sls.org.lv  

7. www.zm.gov.lv  

 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC1026&p_apraksts=C91003
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Kursa nosaukums Sociālais darbs makrolīmenī 

Kursa kods SociP010 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
32 

Zinātnes nozare Socioloģija 

Zinātnes apakšnozare Sociālā politika un sociālā darba organizācija 

Lekciju stundu skaits 22 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
10 

Kursa apstiprinājuma datums 22.02.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Socioloģijas nodaļa 

  

Kursa autori 

Izglītības zinātľu mağistrs pedagoğijā, pasn. Evija Eglīte 

Priekšzināšanas 

SociP100, Ievads sociālajā darbā 

Kursa saturs(PDF) Fails: SociP010.pdf   Dzēst 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis: ir radīt izpratni par sociālā darba makroprakses būtību un galvenajiem 

darbības principiem - globalizācijas ietekmi uz sociālo darbu un sociālajām problēmām; 

sabiedrības sociālo problēmu identificēšanu un risināšanas metodēm; sociālās attīstības 

tendencēm pasaulē un Latvijā.  

Uzdevumi:  

• apzināt sociālā darbinieka makropraktiķa darbības virzienus, mērķus, uzdevumus un lomas;  

• apzināt sociālā darba makropraktiķim nepieciešamo kompetenci – zināšanas, prasmes un 

vērtības;  

• izprast sociālās attīstības stratēģijas;  

• apskatīt sociālo problēmu risināšanu kā sociālā darba makroprakses centrālo jautājumu un 

gūt priekšstatu par makroprakses sociālo problēmu risināšanas metodēm (Racionālas 

problēmu risināšanas metodes);  

• raksturot profesionālu sociālo darbu kopienās  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par sociālā darba makroprakses būtību un 

zināšanas par sociālās attīstības stratēģijām.  

Studenti spēj patstāvīgi analizēt un vērtēt sabiedrībā aktuālas sociālās problēmas un meklēt 

to risinājumus sociālā darba makrolīmenī.  

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Sociālā darba iejaukšanās līmeľi un formas L4  

2. Sociālā darba makrolīmenī definējums L2, S2  

3. Sociālā darba makropraktiķa kompetence un lomas L2, S2  

4. Sociālās attīstības būtība un stratēģijas L4, S2  

5. Sociālo problēmu risināšanas metodes L2, S2  

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.priekszin_form?l=1&p_galv_kkods=2SOCP009
https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2SOCP009
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F1213193846/SociP010.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2SOCP009
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP009&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP009&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP009&p_apraksts=C90003
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6. Racionālas problēmu risināšanas metode L4, S2  

7. Sociālais darbs kopienās L4  

 

L – Lekcija  

S – Seminārs 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums nav obligāts,  

- semināru uzdevumu izpilde - 60%;  

- individuālais darbs (eseja) – 30%;  

- rakstisks eksāmens – 10%  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. David. D. P., Fauri, P., Wernet, S. P., Netting, F. E. (ed.) Cases in macro social work 

practice. Boston: Allyn and Bacon, 2000.  

2. Brueggemann W.G. The Practice of Makro Social Work.- Chicago: Nelson-Hall 

Publishers, 1997.  

3. McLaughlin, K. Social work, politics and society: from radicalism to orthodoxy. Bristol: 

Policy Press, 2008.  

4. Rodţers, M. E. Sociālā darba prakse makrolīmenī. Dzīves jautājumi II.- Rīga: SDSPA 

"Attīstība", 1996.  

5. Wodarski, J. S. The social work and human services treatment planner. New York: Wiley, 

2001. 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Midgley, J. Social Development: The Development perspective in Social Welfare.- 

London: Sage, 1995. - 194 p.  

2. Ferguson, I., Charlie, J. Postmodernism and Social Welfare: a Critque in Lavelette in 

Social Policy: a Conceptual and Theorethical Introduction. London: Sage, 2001  

3. Andiľa, M., Darkevica, S., Gorlova, D., Šiliľa, D., Zvejniece, M. Sociālo problēmu 

raksturojums un klasificēšana. Dzīves jautājumi VII.- Rīga: SDSPA "Attīstība", 2002.  

4. Ābele, A., Eglīte, E., Cielēna, I. Kopenhāgenas deklarācijas un darbības programmas 

satura analīze. Dzīves jautājumi III. Rīga: SDSPA "Attīstība", 1998.  

5. Gorlova, D., Klimkāne, R. Nabadzība kā sociāla problēma. Dzīves jautājumi VII. Rīga: 

SDSPA "Attīstība", 2002.  

6. Inne, R. Daţi sociālā darba vadības aspekti. Dzīves jautājumi II. Rīga: SDSPA "Attīstība", 

1996  

7. Leonard, P. Postmoder Welfare: reconstrucying an Emancipatory Project. London: SAGE 

Publications, 1997  

8. Midgley, J. Issues in International social work: global challenges for a new centuy D.C.: 

NASW Press, Washington  

9. Midgley, J. Social Work and Internationl Social Development: promoting a 

Developmental Perspective in the Proffesion in Hokenstad, 1997  

10. Šiļľeva, L. Sociālā darba vadība.Dzīves jautājumi VI. Rīga: SDSPA "Attīstība", 2001  

11. Šiļľeva, L. Sociālo institūciju organizatoriskās strukturēšanas veidi. Dzīves jautājumi 

VII.- Rīga: SDSPA "Attīstība", 2002  

12. Gorlova, D. Sociālās problēmas identificēšana sabiedrībā.- Dzīves jautājumi VI.- Rīga: 

SDSPA "Attīstība", 2001.  

13. Hermansens, O.F. Sociālais darbs kopienā. Dzīves jautājumi III. Rīga: SDSPA 

"Attīstība", 1998.  

14. Lukašinska, I. Sociālā politika. Dzīves jautājumi III. Rīga: SDSPA "Attīstība", 1998  

15. Sedvalde, E. Kopienas lomas sociālās attīstības veicināšanā. Dzīves jautājumi VI.- Rīga: 

SDSPA "Attīstība", 2001. 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP009&p_apraksts=C90001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP009&p_apraksts=C91001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP009&p_apraksts=C91002
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Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Ţurnāls Sociālais darbinieks. – Rīga: SDSPA „Attīstība‖  

2. www.lm.gov.lv – LR Labklājības ministrijas mājaslapa  

3. Sociālā darba profesijas standarts  

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP009&p_apraksts=C91003
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Kursa nosaukums Sociālais darbs multikulturālā sabiedrībā 

Kursa kods SociP011 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
32 

Zinātnes nozare Socioloģija 

Zinātnes apakšnozare Sociālā politika un sociālā darba organizācija 

Lekciju stundu skaits 25 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
7 

Kursa apstiprinājuma datums 22.02.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Socioloģijas nodaļa 

  

Kursa autori 

Mağistra(līm.), pasn. Evija Sedvalde 

Kursa saturs(PDF) Fails: SociP011.pdf   Dzēst 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis:  

- veicināt studenta izpratni par kultūras un etnicitātes būtību un saistību ar sociālā darba 

praksi;  

- palielināt studenta izpratni par sabiedrības multikulturalizāciju;  

- paaugstināt studenta kompetenci darbā ar klientu, kuram ir no studenta atšķirīga kultūras un 

reliģiskā piederība.  

 

Kursā tiks aplūkota globalizācijas procesu ietekme uz multikulturālu sabiedrību veidošanos; 

teorijas par kultūru, etnicitāti, identitāti un multikulturālismu; integrācijas veicināšanas 

teorijas un stratēģijas segregācijas un sociālās izslēgtības mazināšanai;  

daţādu kultūru skatījums uz indivīdu un kolektīvu; stereotipu, aizspriedumu un 

diskriminācijas apzināšana un novēršana; etnopolitika Latvijā; anti-rasistiskais sociālais 

darbs. 

Rezultāti 

Students būs ieguvis zināšanas par sabiedrības multikulturalizācijas un integrācijas 

procesiem un etnopolitikas veidošanos Latvijā. Būs apguvis prasmes teorētiski analizēt un 

izvērtēt etnisko grupu mijiedarbību ietekmējošos faktorus, pētīt un analizēt diskriminācijas 

būtību un metodes. Būs apguvis iemaľas stereotipu un aizspriedumu apzināšanā un 

novēršanā. 

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Ievads kursā. L1  

2. Multikulturālisms sociālā darba perspektīvā. L2  

3. Globalizācijas procesu ietekme uz multikulturālas sabiedrības veidošanos. L3  

4. Minoritātes un majoritātes grupu attiecības. Integrācija un segregācija. L2  

5. Etnopolitikas attīstība Latvijā. L2  

6. Etnisko grupu mijiedarbība, robeţas un konflikti. L2, S2  

https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2SOCP010
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F492870197/SociP011.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2SOCP010
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP010&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP010&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP010&p_apraksts=C90003
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7. Pētījumi par etnopolitiku, etnisko grupu attiecībām un to ietekmējošiem faktoriem. L2  

8. Audzināšana daţādās kultūrās. Individuālisms, kolektīvisms. L1, S1  

9. Sociālā darbinieka profesionālās un personīgās vērtības. L2  

10. Jaunieši un etniskā identitāte. S2  

11. Diskriminācija un diskriminācijas pētījumi. L2  

12. Rasisms un tā izpausmes veidi. L4  

13. Stereotipi, kategorizācija un aizspriedumi. L2, S2  

 

L – Lekcija  

S - Seminārs 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Vērtējumu kursā veido:  

Semināru uzdevumu izpilde – 20%,  

2 kontroldarbi – 20 %  

individuālais rakstu darbs (referāts) – 50%  

rakstisks eksāmens – 10%  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Allen-Meares, P. Multicultural issues in social work : practice and research. Washington, 

D.C.: NASW Press, 1999.  

2. Williams, C., Soydan, H., Johnson, M.R.D. (ed.) Social work and minorities: European 

perspectives. London: Routledge, 1998.  

3. Potocky-Tripodi, M. Best practices for Social Work with Refugges & Immigrants. New 

York: Columbia University Press, 2002.  

4. Dominelli, L. Anti-racist social work: a challenge for white practitioners and educators. 

Basingstoke: Macmillan, c1997.  

5. Kivisto, P. Multiculturalism in a global society. Oxford: Blackwell, 2002. 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Ketayan H. Gould, Rex, J. Ethnic Minorities in the Modern Nation State: Working Papers 

in the Theory of Multiculturalisms and Political Integration. ST. Martins press Inc.: New 

York, 1996  

2. Watson, C.W. Multiculturalism. Buckingham: Open University Press, 2000.  

3. Čigānu stāvoklis Latvijā. LCESC: Rīga 2003  

4. Ālands, Ā. Etniskā piederība un nabadzība Latvijā. Rīga: LM, ANO, 2000  

5. Pabriks, A. Etniskās proporcijas, nodarbinātība un diskriminācija Latvijā. Rīga: Nordic, 

2002.  

6. Pabriks, A. Sabiedrības integrācija: atsvešinātības pārvarēšana. Rīga: SFL, 2001.  

7. Šūpule, I., Krastiľa L. u.c. Etniskā tolerance un Latvijas sabiedrības integrācija. Rīga: 

BSZI, 2004  

8. Apine, I., Dribins, L. u.c. Mainīgās identitātes: etnisko grupu mobilizēšanās un sabiedrības 

etniskās struktūras izmaiľu ietekme uz sabiedrības integrāciju. 2004  

9. Tabuna, A. Migrācija Latvijā un iedzīvotāju attieksme pret migrantiem, 174-188. lpp. 

Grām: Rozenvalde, I., Vanaga, S., Tabuna, A. (ed.) Sabiedrības pārmaiľas Latvijā. Rīga: 

Jumava, 1998  

10. Tīsenkopfs, T. Jaunatne un jaunkapitālisms, 207-240. lpp. Grām: Rozenvalde, I., Vanaga, 

S., Tabuna, A. (ed.) Sabiedrības pārmaiľas Latvijā. Rīga: Jumava, 1998  

11. Zepa, B., Šūpule, I., Krastiľa, L., Ķešāne, I., Grīviľš, M. u.c. Integrācijas prakse un 

perspektīvas. Rīga: BISS, SIF, 2006  

12. Didrihsone. N., Jaunbērziľa, A. Sociālais darbs etnisko minoritāšu tiesību īstenošanā. 

Šiļľeva, L. (red.) Dzīves jautājumi VII. Rīga: SDSPA Attīstība, 2002. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP010&p_apraksts=C90001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP010&p_apraksts=C91001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP010&p_apraksts=C91002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOCP010&p_apraksts=C91003
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1. www.politika.lv  

2. www.dialogi.lv  

3. www.iecietiba.lv  
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Kursa nosaukums Sociālais darbs paliatīvajā aprūpē  

Kursa kods Soci4004 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
32 

Zinātnes nozare Socioloģija 

Zinātnes apakšnozare Sociālā politika un sociālā darba organizācija 

Lekciju stundu skaits 18 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
14 

Kursa apstiprinājuma datums 22.02.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Socioloģijas nodaļa 

  

Kursa autori 

Profesionālais mağistra grāds sociālajā darbā, pasn. Ramona Kokina 

Priekšzināšanas 

SociP003, Sociālā darba metodes un process  

SociP100, Ievads sociālajā darbā 

Kursa saturs(PDF) Fails: Soci4004.pdf   Dzēst 

Kursa anotācija 

Kursā apskatīta paliatīvās aprūpes vēsturiskā attīstība, pasaules un Latvijas pieredze tajā. 

Tiek aplūkoti sociālā darba profesionālie rīcības principi, teorijas, metodes paliatīvajā 

aprūpē. Apskatītas paliatīvās aprūpes klientu specifiskās vajadzības, tiesiskais statuss. 

Sociālā darba problēmas paliatīvajā aprūpē. Kursā notiek praktiska sociālo gadījumu analīze 

(iespējamo problēmu risinājumi), lai pilnveidotu sociālā darba sfērā strādājošo prasmes 

paliatīvajā aprūpē, zināšanas par tās mērķi un pamatprincipiem; lai palīdzētu izprast sociālā 

darba lomu un darba specifiku paliatīvajā aprūpē starpdisciplinārās sadarbības ietvaros.  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst zināšanas par paliatīvās aprūpes būtību un sociālā 

darbinieka lomu un specifiku paliatīvajā aprūpē.  

Studenti spēj patstāvīgi analizēt, vērtēt un teorētiski risināt klientu sociālos gadījumus 

paliatīvajā aprūpē, gūst praktiskas iemaľas un prasmes par paliatīvās aprūpes organizēšanu 

primārajā, sekundārajā un terciārajā līmenī.  

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Latvijas iedzīvotāju veselības stāvoklis, statistika, problēmas. L2  

2. Paliatīvās aprūpes vēsturiskā attīstība pasaulē un Latvijā. L2  

3. Sociālā darba pamatprincipi paliatīvajā aprūpē. L2 S2  

4. Dzīves kvalitātes jēdziens paliatīvajā aprūpē. L4 S4  

5. Sociālā darba teorijas paliatīvajā aprūpē. L4 S4  

6. Sociālā darba metodes paliatīvajā aprūpē. L4 S4  

 

L – Lekcija  

S - Seminārs 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.priekszin_form?l=1&p_galv_kkods=2SOC4006
https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2SOC4006
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F1181076324/Soci4004.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2SOC4006
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC4006&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC4006&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC4006&p_apraksts=C90003


180 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums nav obligāts,  

semināru apmeklējums – obligāts.  

Patstāvīgā darba izstrāde - 50%,  

Rakstisks eksāmens - 50%.  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Parry, J. K. Social work theory and practice with the terminally ill. Oxford: Haworth 

Social Work Practice Press, 2001.  

2. Palliative care today: the journal for today‘s palliative care team. Egham: Surrey Strategic 

Medical Publishing, 1999  

3. Kuebler, K. K., Davis, M. P., Moore, C.D. Palliative practices: an interdisciplinary 

approach. St. Louis, Mo.: Elsevier Mosby, c2005.  

4. Berkman, B., Harootyan, L. (ed.) Social work and health care in an aging society : 

education, policy, practice, and research. New York: Springer Publishing Company, 2003.  

5. Randall, F., Downie, R. S. Palliative care ethics: a companion for all specialties. Oxford: 

Oxford University Press, 1999. 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Eiropas Savienības Ministru padomes rekomendācijas Rec (2003) 24 Eiropas Savienības 

dalībvalstīm par paliatīvās aprūpes organizēšanu; Rīga, Nacionālais apgāds, 2005  

2. Nevis dzīvei vairāk dienu, bet dienām vairāk dzīves. Grāmata izdota projekta EQUAL 

ietvaros. Izdevējs: "Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība"  

Rīga, 2007  

3. Baltiľa, D. Diagnoze- vēzis. Rīga: Apgāds „Zinātne‖, 2006.  

4. Pavlovska I. Sociālais darbs paliatīvajā aprūpē / buklets / PAAL - 2001.  

5. Beder, J. Hospital Social Work. New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2006  

6. Metteri, A. (ed.) Social work approaches in health and mental health from around the 

globe. Binghamton: Haworth Social Work Practice Press, 2004.  

7. Puķēs un bērnos ir saglabājies paradīzes atspīdums.  

Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekta ietvaros Izdevējs: "Bērnu paliatīvās aprūpes 

biedrība"Rīga, 2007  

8. Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku: saskarsmes psiholoģija. R.: Birznieka SIA "Kamene", 

1998.  

9. Kulbergs J. Krīze un attīstība. Liepāja: LPA, 1998.  

10. Zemīte E. Sociālā darba metodes. R.: SDSPA "Attīstība", 2001  

11. Sāpju terapija bērnu paliatīvajā aprūpē Izdevējs: "Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība", 

Rīga, 2008. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. www.dzivibaskoks.lv  

2. www.veezis.lv  

 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC4006&p_apraksts=C90001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC4006&p_apraksts=C91001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC4006&p_apraksts=C91002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC4006&p_apraksts=C91003
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Kursa nosaukums Sociālā gerontoloģija  

Kursa kods Soci3027 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
32 

Zinātnes nozare Socioloģija 

Lekciju stundu skaits 28 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
4 

Kursa apstiprinājuma datums 22.02.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Socioloģijas nodaļa 

  

Kursa autori 

Dr. Filozofijas doktors, doc. Anna Stepčenko 

Ekvivalentais studiju kurss 

SociP018, Gerontoloģija  

Kursa saturs(PDF) Fails: Soci3027.pdf   Dzēst 

Kursa anotācija 

Kursā tiek sniegtas zināšanas par galvenajiem sociālās gerontoloģijas konceptiem, teorijām, 

nozīmīgākajiem pētījumiem, jaunākajām tendencēm pētniecībā un sociālajā politikā. Tiek 

sniegta informācija par dzīves kvalitātes indikatoriem un to specifiku vēlīnajā vecumā, kā arī 

par senioru vecuma sociālās apdrošināšanas vēsturi Rietumu sabiedrībā un 1995.gada 

vecuma pensijas reformu Latvijā, tās izraisīto situāciju vecuma pensionāru vidē. Pakalpojumi 

mājās un alternatīvā iespēja dzīvot gerontoloģiskajās institūcijās ir kursa cita sastāvdaļa. 

Noslēdzošais temats ir nomiršanas māksla un eitanāzija.  

Rezultāti 

Kursa mērķis ir sniegt studentiem pamatinformāciju par sociālo gerontoloģiju un tās 

pētījumu priekšmetu, attīstīt patstāvīgas iemaľas sociālās gerontoloģijas problemātikas 

analīzē pasaulē un Latvijas situācijā. Dzīves kvalitātes rādītāju izziľa tiek saistīta ar veco 

cilvēku aprūpi un pakalpojumu veidiem un pakalpojumu kvalitāti mājās un gerontoloģiskajās 

institūcijās. 

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Informācija par kursa saturu un realizāciju. Ievads gerontoloģijas problemātikā. L-2  

2. Bioloģiskās teorijas gerontoloģijā. L-2  

3. Sociālās teorijas gerontoloģijā. L-2  

4. Interviju tematikas apspriešana. S-2  

5. Vecuma klasifikācija. L-2  

6. Demogrāfiskā novecošanās. L-2  

7. Vecuma aizspriedumi un diskriminācija (eidţisms). L-2  

8. Dzīves kvalitātes indikatori, to specifika pensionēšanās vecumā. S-2  

9. Veselības jautājums. L-2  

10. Vēlīnā vecumposma sociālā apdrošināšana - pensiju vēsture Rietumu sabiedrībā. L-2  

11. Vecuma pensijas Latvijā. L-2  

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.vecaka_vers_form?l=1&p_galv_kkods=2SOC3033
https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2SOC3033
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F2013964100/Soci3027.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2SOC3033
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC3033&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC3033&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC3033&p_apraksts=C90003
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12. Gerontopsiholoģija. Sociālie kontakti. L-2  

13. Sociālie pakalpojumi un aprūpe mājās. L-2  

14. Gerontoloģiskās institūcijas. L-2  

15. Nomiršanas māksla. L-4  

 

L – Lekcija  

S - Seminārs 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Kursa gaitā studentiem nepieciešams izstrādāt patstāvīgu ar sociālās gerontoloģijas 

problemātiku saistītu darbu, kurā viľi demonstrē orientēšanos kursa problemātikā, kā arī 

iepazīstas ar to ne tikai teorētiski, bet arī praksē.  

Jāveic intervijas ar veciem cilvēkiem (strādājot individuāli – divas intervijas, strādājot divu 

personu grupā – trīs intervijas) un interviju analīze. Analīzes apjoms ap 1000 vārdu. Grupu 

darba gadījumā klāt ap 500 vārdu par katru grupas dalībnieku (neskaitot pirmo).  

Studenti raksta eksāmenu par visa kursa vielu. Precīzi eksāmena jautājumi studentiem 

iepriekš nav zināmi (tiek sniegti vienīgi piemēri). Eksāmenā ir 2 jautājumi, par kuriem 

atbildēs jāsniedz kursa gaitā apskatītās vielas analīze, nevis pārstāsts.  

 

Vērtējumu kursā veido:  

- Patstāvīgā darba vērtējums - 51%  

- Rakstisks eksāmens – 49% 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Hummert, M. L., Nussbaum, J. F. Aging, communication, and health: linking research and 

practice for successful aging. London: Lawrence Erlbaum Associates, 2001.  

2. Gubrium, J. F., Holstein, J. A. Aging and everyday life. Malden: Blackwell Publishers, 

2000.  

3. Wilson, G. Understanding old age: critical and global perspectives. London: Sage, 2000.  

4. Liepiľa, S. Gerontoloģijas psiholoģiskie aspekti. Rīga: RaKa, 1998. 44.-79.lpp.  

5. Tirrito, T. Aging in the New Millennium: a global view. Columbia: University of South 

Carolina Press, 2003.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Richardson, W. E., Barusch, A. S. Gerontological practice for the twenty-first century : a 

social work perspective. New York: Columbia University Press, 2006  

2. Stepčenko, A. Dzīves kvalitātes indikatori Eiropas Savienībā. Gr.: LU Zinātniskie raksti. 

Nr.701. Socioloģija. Rīga: LU Akadēm. apgāds, 2006. 142.-154.lpp.  

3. Stepčenko, A., Brants, M., Bukovska, L. Dzīves kvalitāte Latvijas veco ļauţu pansionātos. 

Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2007.  

4. Ābele, A. Gerontoloģiskā sociālā darba vēsturiskā attīstība Latvijā: mācību metodiskais 

līdzeklis. Rīga, 1999.  

5. Ehmer, J. Sozialgeschichte des Alters. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1990.  

6. Harris, D.K. The Sociology of Aging. Toronto: Rowman & Littlefield Publishers, 2007.  

7. Pruchno, R.A., Smyer, M.A. (ed.) Challenges of an Aging Society. Ethical Dilemmas, 

Political Issues. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2007.  

8. Rinpoče, S. Tibetas dzīvo un mirušo grāmata. Rīga: Lietusdārzs, 2008.  

9. Witterstätter, K. Soziologie für die Altenarbeit. 8.Aufl. Freiburg im Breisgau: 

Lambertus,1992.  

10. Хрисанфова, Е.Н. Основы геронтологии. Москва, ВЛАДОС, 1999.  

11. Яцемирская Р.С., Беленькая И.Г. Социальная геронтология. Москва, ВЛАДОС, 

2003. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC3033&p_apraksts=C90001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC3033&p_apraksts=C91001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC3033&p_apraksts=C91002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC3033&p_apraksts=C91003
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1. Ageing & Society. Cambridge University Press.  

2. Encyclopedia of Ageism. New York, 2005. – 347 p.  

3. The Journal of Intergenerational Relationships.  

4. http://www.ageing.ox.ac.uk/workingpapers.html  

5. http://www.ageing.ox.ac.uk/annualreports.html  
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Kursa nosaukums Sociālās medicīnas pamati 

Kursa kods Medi1028 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
32 

Zinātnes nozare Medicīna 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
16 

Kursa apstiprinājuma datums 09.04.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Medicīnas fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Medicīnas doktors, doc. Valdis Folkmanis 

Kursa saturs(PDF) Fails: Medi1028.pdf   Dzēst 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir veicināt izpratni par sociālās medicīnas būtību un prioritātēm. Kursa 

satura apguve paredz iepazīšanos ar preventīvo aktivitāšu lomu iedzīvotāju veselības 

saglabāšanā un attīstīšanā. Lekciju un semināru bāze ir Medicīnas fakultātes Sociālās 

pediatrijas centrs, kurā studentiem iespējams gūt ne tikai uz teorētiskām, bet arī uz 

praktiskām iemaľām bāzētus priekšstatus par Montesori medicīniskās pedagoģijas 

izmantošanu bērnu attīstības habilitācijā.  

Rezultāti 

Zināšanas  

- par veselības saglabāšanu un veicināšanu,  

- par preventīvo pasākumu lomu agrīnā saslimšanu diagnostikā un terapijā,  

- par bērnu sociālās attīstības lomu to veiksmīgā integrācijā sabiedrībā.  

- par zinātniski pētnieciskā darba būtību sociālajā medicīnā,  

- par sociālpediatrisko pētījumu metodoloģiju,  

- par sociālpediatrisko pētījumu metodēm,  

- par zinātnisko pētījumu ētiku,  

Prasmes  

- identificēt un pielietot praksē apgūto teoriju, jēdzienus un terminoloģiju,  

- formulēt pētījuma problēmu un izvirzīt pētījuma hipotēzi/ jautājumu,  

- atrast nepieciešamos informācijas avotus, sistematizēt informāciju,  

- plānot veicamo darbu secību, to termiľus,  

- izmantot daţādas pētījuma metodes,  

- analizēt un interpretēt sociālpediatrisko pētījumu rezultātus,  

- individuālā patstāvīgā un grupu darba prasmes.  

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Sociālās medicīnas būtība un uzdevumi, to specifika iedzīvotāju veselības aprūpes 

kontekstā. L2  

2. Sociālās medicīnas loma sabiedrības veselības saglabāšanā un veicināšanā. S2  

3. Sociālās pediatrijas loma un vieta sociālajā medicīnā un bērnu veselības aprūpē. L2  

https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2MED1024
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F1403350165/Medi1028.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2MED1024
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2MED1024&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2MED1024&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2MED1024&p_apraksts=C90003
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4. Bērnu sociālās attīstības nozīme un loma sekmīgā integrācijā sabiedrībā. S2  

5. Epidemiloģija sociālajā medicīnā. L2  

6. Epidemioloģiskie pētījumi un starptautiskā slimību un nāves cēloľu klasifikācija. S2  

7. Prevencijas pamati, saturs un nozīme. L2  

8. Primārās, sekundārās un terciārās profilakses pasākumu loma slimības klīnisko izpausmju 

novēršanā vai to atvieglošanā. S2  

9. Slimība un veselība. L2  

10. Veselības definīcija, indikatori un veicinošie faktori. S2  

11. Sociālās medicīnas pedagoģiskie aspekti. L2  

12. Montesori medicīniskās pedagoģijas loma un iespējas socialpediatriskajā bērnu attīstības 

habilitācijā. S2  

13. Hroniskās slimības un to sekas. L2  

14. Hronisko slimību sociālpedagoģiskie aspekti. S2  

15. Sijājošās diagnostikas loma agrīnā slimību konstatācijā. L2  

16. Vecāku kompetenču loma bērnu veselības saglabāšanā un veicināšanā. S1  

17. Studiju darba prezentācija S1  

 

L – Lekcija  

S - Seminārs 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

- piedalīties visos semināros un praktikumos,  

- patstāvīgo darbu izstrāde – 30%,  

- izstrādāts un prezentēts studiju darbs – 30%,  

- nokārtots rakstveida eksāmens – 40%.  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Baltiľš, M. Lietišķā epidemioloģija. Rīga: Zinātne, 2003.  

2. Albrecht, G. L., Fitzpatrick, R., Scrimshaw, S. C. Handbook of social studies in health and 

medicine. London: SAGE Publications, 2000.  

3. Bradby, H. Medical sociology: an introduction. London: Sage, 2009.  

4. Rumba Rozenfelde, I. (red..) Bērnu slimību riska faktori. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 

2009.  

5. Henderson, G. E. The social medicine reader. Durham, UK: Duke University Press, 1997. 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Helbrige, T., fon Vimfens, H. Pirmās 365 dienas bērna dzīvē. Rīga: Elpa, 2000  

2. Baldiľš, A., Raţeva, A. Klases audzinātāja darbs skolēnu personības izpētē. Rīga: 

Pētergailis,2001.  

3. Baldiľš, A., Raţeva, A. Skolas un ģimenes sadarbība. Rīga: Pētergailis,2001.  

4. Brisch, K. H., Hellbrugge, T. Bindung und Trauma. Risiken und Schutzfaktoren fur die 

Entwicklung von Kinder Deprivation. Stuttgart: Klett-Cotta, 2003.  

5. Geske, A., Grīnfelds, A. Izglītības pētniecība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006  

6. Schack, G. H. Sozialpadiatrie. Stuttgart: Gustav Fischer Verlag, 1995.  

7. Cohen, L., Menien, L. Research Methods' in Education.London, 1994.  

8. Gūtmane, S., Sīlis, V. Mūsdienīgas veselības aprūpes vadības pilnveidošana: Rīga 

Nacionālais apgāds, 2009.  

9. Hellbrugge, T. Grundelemente der socialpadiatrishen Entwicklungs – Rehabilitation. 

Munchen : Theodor Hellbrugge Stiftung, 2008.  

10. Hellbrugge, T. Munich functional developmental diagnosis. Jeevan Prakash Child 

Centre, Trivandrum, Kerala, 1995.  

11. Leonhardt, A. Ausbildung des Horens – Erlernen des Sprechens. Neuwied, Berlin, 

Luchterhand, 1998 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2MED1024&p_apraksts=C90001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2MED1024&p_apraksts=C91001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2MED1024&p_apraksts=C91002
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Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Ţurnāls "Latvijas ārsts"  

2. Ţurnāls "Sociālais darbinieks"  

3. Ţurnāls "Sozialpadiatrie"  

4. Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapa www.izm.gov.lv 

 
 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2MED1024&p_apraksts=C91003
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Kursa nosaukums Sociālā pedagoģija  

Kursa kods Peda2112 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
64 

Zinātnes nozare Pedagoģija 

Zinātnes apakšnozare Sociālā pedagoģija 

Lekciju stundu skaits 48 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
16 

Kursa apstiprinājuma datums 11.03.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Pedagoğijas doktors, doc. Vita Roga 

Kursa saturs(PDF) Fails: Peda2112.pdf   Dzēst 

Kursa anotācija 

Kurss paredzēts augstākā līmeľa sociālā darba profesionālās studiju programmas studentiem. 

Mācību kurss ietver informāciju par sociālpedagoģiskām idejām, to izveidošanās vēsturi un 

sociālās pedagoģijas kā zinātnes un prakses jomas veidošanos un attīstību mūsdienās.  

Kursa pamatā ir likti pedagoģijas kā zinātnes atzinumi un to saistība ar sociālās pedagoģijas, 

speciālās pedagoģijas pamatatziľu veidošanos.  

Kurss parāda sociālā pedagoga vietu un lomu mūsdienu Latvijas sociālo pakalpojumu 

struktūrā un nepieciešamību daţādu profesiju pārstāvjiem strādāt komandā. Tiks atklātas un 

analizētas raksturīgākās sociālpedagoģiskās problēmas, ar kurām nākas sastapties 

sociālajiem pedagogiem savā praktiskajā darbā, risinājumi un metodoloģiskā darbība.  

Kursā tiek iekļauti praktiski uzdevumi, ko veic studenti, lai integrētu sociālās pedagoģijas 

teorētiskās atziľas.  

Rezultāti 

Kursā sniegtās zināšanas palīdzēs studentiem attīstīt analītiskās un pētnieciskās prasmes, kas 

nepieciešamas darbam ar daţādām grupām, īpaši bērnu, jauniešu prbolēmu izvērtējumā. Kā 

svarīgākā profesionālās kompetences sastāvdaļa tiek attīstīta spēja pieľemt un izprast 

daţādas sociālpedagoģiskas problēmas un prasme identificēt tās. Tiek attīstītas spējas 

izvērtēt situāciju un patstāvīgi uzľemties atbildību. Tiek pilnveidota studentu izpratne par 

pašanalīzes nepieciešamību. Svarīga ir arī studentu prasme prezentēt savus atzinumus un 

izmantot tos reālu situāciju risināšanā. 

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Sociālpedagoģisko ideju aizsākumi. L4  

2. Sociālā pedagoģija kā zinātne. L6, S4  

3. Metodoloģiskais pamatojums sociālā pedagoga darbībai L6, S2  

4. Sociālā pedagoga darbības profesionalitāte. L4, I2  

5. Sociālpedagoģiskās darbības nozīme socializācijas procesā, socializācijas institūcijas L6  

https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2PED2132
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F1257904614/Peda2112.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2PED2132
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2PED2132&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2PED2132&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2PED2132&p_apraksts=C90003


188 

 

6. Sociālā pedagoģija un sociālais darbs L4  

7. Bērnu un jauniešu socializācijas problēmas. L4,P2  

8. Sociālpedagoģiskais darbs ar grupām. L4, P2  

9. Sociālā pedagoga darbība ar cilvēkiem ar speciālām vajadzībām. L4  

10. Sociālpedagoģiskās darbības aspekti darbam ar ģimenēm ar bērniem. L6, S2, P2  

 

L – Lekcija  

S – Seminārs  

I – individuālais darbs  

P – praktiskais darbs  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

- Semināru, praktisko un individuālo uzdevumu izpilde (20%).  

- Kompetences tests (prasības tiks precizētas kursa ietvaros 35%).  

- Sociālā pedagoga darbības modelēšana noteiktā institūcijā (prasības tiks precizētas kursa 

ietvaros 35%).  

- Rakstisks eksāmens (10%).  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Plaude, Ilze. Sociālā pedagoģija. Rīga : RaKa, 2001. 172 lpp. Mazā pedagoģiskā 

bibliotēka : teorija, prakse. ISBN 9984-15-294-4.  

2. Gudjons, Herberts. Pedagoģijas pamatatziľas. Rīga : Zvaigzne ABC, 1998. 394 lpp. 

Cilvēks un sabiedrība. ISBN 9984-17-051-9.  

3. Liepiľa, Skaidrīte. Speciālā psiholoģija : bērni ar garīgās attīstības traucējumiem. Rīga : 

RaKa, 2003. 312, [1] lpp. Grām. aut. vadītie maģistru pētījumi par bērniem ar speciālām 

vajadzībām Latvijā 1990-2002: 311.-[313] lpp. ISBN 9984-15-463-7.  

4. Roga, Vita, Vilciľa, Aina. Ekoloģiskā perspektīva sociālā pedagoga darbībā. No: Dzīves 

jautājumi : sociālā darba un sociālās pedagoģijas teorija un prakse : zinātniski metodisks 

rakstu krājums. Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola "Attīstība". Rīga : Sociālā 

darba un sociālās pedagoģijas augstskola "Attīstība", 2002. 7.sēj., 320 lpp.  

5. Roga, Vita. Socialpedagoģiskajā modelī balstīta sociālā pedagoga darbība skolā. Sociālais 

darbinieks. 2004.11,14-16.lpp  

6. Bēnišs, Lotārs. Sociālās pedagoģijas principi. Tulk. Sociālā darba un sociālās pedagoģijas 

augstskola "Attīstība". Rīga : Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola "Attīstība", 

1999. 30 lpp.  

7. Pļavniece, Maija, Škuškovnika, Daina. Sociālā psiholoģija pedagogiem. Rīga : RaKa, 

2002. 200 lpp. ISBN 9984-153-886.  

8. Profesijas standarts [sociālajam pedagogam] [tiešsaiste] : [apstipr. ar Izglītības un zinātnes 

ministrijas 2003.g. 8.sept. rīkojumu Nr.424]. Rīga : LR Izglītības un zinātnes ministrija, 

2003 [citēts 17-01-2008]. Pieejams: 

http://www.izmpic.gov.lv/Standartu_reg/Socialais_pedagogs.pdf  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Handbook of Psychological and Emotional Assesment of Children: Itnelligence, Aptitude 

and Achievement. 2 nd ed. By Cecil R. Reynolds, Randy W.Kampus, The Guildford Press, 

NJ, 2003. 354 p.  

2. Allen–Meares, P., Washington, R.,O., Welsh, B., L. Social Work Services in Schools. 2nd 

ed. Boston : Allyn & Bacon, 1996. x, 339 p. ISBN 0-205-173-306.  

3. Revina, Alda. Alternatīvas cietumam : darbs ar riska grupas bērniem pašvaldībās. [Galv. 

red. Anvars Zavackis ; aut.: Alda Revina, Vita Roga, Anvars Zavackis]. Rīga : UNDP, 2003. 

70 lpp. ISBN 9984-684-210.  

4. Clancy, J. Ecological School Social Work : The reality and the vision. Washington DC: 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2PED2132&p_apraksts=C90001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2PED2132&p_apraksts=C91001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2PED2132&p_apraksts=C91002
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National Association of Social Workers, Vol.49, Issue 6, 1995, p.779-790.  

5. Hupercs, N., Šinclers, E. Pedagoģijas pamatjautājumi: Ievads sociālās pedagoģijas 

profesijām. – 10.izdevums, Ķelne un Minhene, 1995. 305 lpp.  

6. Karlheinz, A.Geibler, Hege, M. Sociālās pedagoģijas darbības koncepcijas: ceļvedis 

sociālajām profesijām.- BELTZ, 1992. 98 lpp.  

7. Sociālais darbs skolā : prakse, politika un pētījumu perspektīvas. No angļu val. tulk. Anita 

Pipere ; red. Roberts Konstebls, Širlija Makdonalda, Dţons P. Flinns. Rīga : Jumava, 2001. 

ISBN 9984-053-814.  

8. Мардахаев, Л.В. Социальная педагогика. Москва : ГАРДАРИКИ, 2003. 123 lpp.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. www.nmha.org./children/prevent/effective.cfm.  

2. www.jrf.org.uk  

3. www.palgrave.com  

4. www.infed.org/biblio/b-socped.htm.  

 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2PED2132&p_apraksts=C91003
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Kursa nosaukums Sociālā psiholoģija 

Kursa kods Psih2036 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
64 

Zinātnes nozare Psiholoģija 

Zinātnes apakšnozare Sociālā psiholoģija 

Lekciju stundu skaits 48 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
16 

Kursa apstiprinājuma datums 06.04.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu #Psiholoģijas nodaļa 

  

Kursa autori 

Dr. Psiholoğijas doktors, asoc.prof. Ğirts Dimdiľš 

Kursa saturs(PDF) Fails: Sociala_psihologija.pdf   Dzēst 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis ir sniegt studentiem vispusīgas pamatzināšanas sociālajā psiholoģijā, 

iepazīstināt ar sociālās psiholoģijas konstruktiem, metodoloģiju, klasiskajām un mūsdienu 

sociālās psiholoģijas teorijām, un pētījumiem. Semināru mērķis ir sociālpsiholoģisko 

fenomenu praktiskas demonstrācijas un klasisko eksperimentu replikācijas. 

Rezultāti 

Apgūstot kursu, studenti orientēsies sociālās psiholoģijas konstruktos, teorijās un 

terminoloģijā, zinās sociālās psiholoģijas teoriju un konstruktu praktisko pielietojumu. 

Kursu apraksts-plāns 

1.Kas ir sociālā psiholoģija? Sociālās psiholoģijas jēdziens, pētījumu metodoloģija, īsa 

nozares vēsture, tēmu pārskats. 2  

2.Psiholoģiskie procesi grupās. 4  

3.Informatīvā un normatīvā konformitāte. 4/2  

4.Starppersonu ietekmes mehānismi. 4/2  

5.Pievilcības likumi—no pirmajiem iespaidiem līdz tuvām attiecībām. 4  

6.Paštēla loma sociālajā ietekmē un starppersonu attiecībās. 4  

7.Attieksmes un attieksmju maiľa. Attieksmes un uzvedība. 6/6  

8.Atribūcija, savas un citu uzvedības skaidrošana. 4/2  

9.Stereotipi, aizspriedumi un diskriminācija. 4/4  

10.Prosociāla uzvedība. 4  

11.Agresija un antisociāla uzvedība. 4  

12.Taisnības izjūta un morālie spriedumi. 4  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums ir brīvprātīgs. Semināru apmeklējums ir obligāts. Kavētās semināru 

nodarbības var ieskaitīt, uzrakstot referātu par atbilstošo tēmu. Referāta apjoms un tēma tiek 

saskaľota ar docētāju konsultācijas laikā.  

No kursa vērtējuma 20% veido semināru apmeklējums un semināra uzdevumu izpildes 

vērtējums, 30% divu kontroldarbu atzīmes, un 50% rakstiska eksāmena atzīme.  

https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2PSI2036
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F1496684178/Sociala_psihologija.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2PSI2036
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2PSI2036&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2PSI2036&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2PSI2036&p_apraksts=C90003
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2PSI2036&p_apraksts=C90001
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Literatūra (01-mācību literatūra) 

Reľģe, V. (2002). Sociālā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC. 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1.Aronson, E., Wilson, T. D., & Akert, R. M. (2005). Social psychology (5th ed.). Upper 

Saddle River, NJ: Prentice Hall.  

2.Augoustinos, M., & Walker, I. (1995). Social cognition: An integrated introduction. 

London: Sage.  

3.Gilovich, T., Keltner, D., & Nisbett, R. E. (2006). Social psychology. New York: Norton. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1.British Journal of Social Psychology  

2.European Journal of Social Psychology  

3.Journal of Applied Social Psychology  

4.Journal of Experimental Social Psychology  

5.Journal of Personality and Social Psychology  

6.Journal of Social Psychology  

7.Personality and Social Psychology Bulletin  

8.Personality and Social Psychology Review  

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2PSI2036&p_apraksts=C91001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2PSI2036&p_apraksts=C91002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2PSI2036&p_apraksts=C91003
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Kursa nosaukums Sociālo programmu īstenošana un novērtēšana  

Kursa kods Soci2020 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
32 

Zinātnes nozare Socioloģija 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
12 

Kursa apstiprinājuma datums 22.02.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Socioloģijas nodaļa 

  

Kursa autori 

Mağistra grāds sociālajā darbā, lekt. Evija Apine 

Kursa saturs(PDF) Fails: Soci2020.pdf   Dzēst 

Kursa anotācija 

Kurss paredzēts sociālā darba profesionālās studiju programmas studentiem. Kursa mērķis ir 

sniegt kritisku ieskatu sociālo programmu īstenošanā un novērtēšanā. Kursa ietvaros studenti 

tiks iepazīstināti ar teorētiskajām pieejām publisko politiku īstenošanas analīzei, kā arī ar 

daţādām pieejām programmu novērtēšanai. Kursa noslēgumā studentiem ir jāprot praktiski 

pielietot iegūtās zināšanas konkrētu sociālo projektu analīzē. 

Rezultāti 

Studenti zina programmu plānošanas un īstenošanas procesu. Studenti pārzina novērtēšanas 

veidus un procesu, kā arī prot izstrādāt programmas novērtēšanas dizainu.  

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Politika un programmu plānošana L-2  

2. Programmu īstenošana L-4, S-4  

3. Novērtēšanas definējums un mērķi L-2  

4. Novērtēšanas teorētiskās pieejas L-4, S-2  

5. Novērtēšanas veidi L-4, S-2  

6. Novērtēšanas metodes un process L-4, S-4  

 

L - Lekcija  

S - Seminārs 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

- kontroldarbs – 20%  

- programmas novērtēšanas dizaina izstrāde un prezentācija - 60%  

- rakstisks eksāmens – 20%  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Posavac, E. J., Carey, R. G. Program evaluation: methods and case studies Upper Saddle 

River, NJ: Prentice-Hall, 2003.  

2. Owen, J. M. Program evaluation: forms and approaches. London: Guilford Press, 2006.  

3. Unrau, Y.A., Gabor, P. A., Grinnell, R. M. Evaluation in social work: the art and science 

https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2SOC2020
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F444662593/Soci2020.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2SOC2020
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2020&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2020&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2020&p_apraksts=C90003
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2020&p_apraksts=C90001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2020&p_apraksts=C91001


193 

 

of practice. Oxford: Oxford University Press, 2007.  

4. Rossi, P.H., Freeman, H.E. Evaluation: a systematic approach. Thousand Oaks, CA: 

SAGE, 1999.  

5. Mark, M. M., Henry, G. T., Julnes, G. Evaluation: an integrated framework for 

understanding, guiding, and improving public and nonprofit policies and programs. San 

Francisco: Jossey-Bass. 2000. 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Grinnell, Richard M., Unrau, Yvonne A. (ed.) Social Work Research and Evaluation : 

Quantitative and Qualitative Approaches. New York: Oxford University Press, 2005.  

2. Patton, M. Q. Qualitative Research & Evaluation Methods. Thousand Oaks, CA: Sage 

Publications, 2002.  

3. Shaw, I., Lishman, J. (ed.) Evaluation and social work practice. London: Sage 

Publications, 1999. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. American Evaluation Association. Guiding principles for evaluators. Revisions reflected 

herein ratified by the AEA membership, July 2004, 

http://www.eval.org/Publications/GuidingPrinciplesPrintable.asp  

 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2020&p_apraksts=C91002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2020&p_apraksts=C91003
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Kursa nosaukums Sociālo pakalpojumu kvalitātes vadība 

Kursa kods VadZP012 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
32 

Zinātnes nozare Vadībzinātne 

Lekciju stundu skaits 22 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
10 

Kursa apstiprinājuma datums 10.06.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Izglītības zinātľu mağistrs pedagoğijā, pasn. Evija Eglīte 

Priekšzināšanas 

SociP100, Ievads sociālajā darbā 

Kursa saturs(PDF) Fails: VadZP012.pdf   Dzēst 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis: ir attīstīt zināšanas par kvalitātes vadības pamatnostādnēm, kvalitātes 

tehnikām un kvalitātes novērtēšanas specifiku sociālajās institūcijās  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst zināšanas par TQM pamatprasībām sociālajā 

jomā, kvalitātes vadības sistēmām un to piemērotību sociālajās institūcijās, kā arī klientu 

vajadzību un apmierinātības novērtēšanas metodēm. 

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Kvalitātes un kvalitātes vadības jēdzienu dimensijas L4  

2. Konkurētspēja un kvalitāte L2  

3. Visaptverošās kvalitātes vadības (TQM) pamatprasības L4, S2  

4. Kvalitātes vadības sistēmas L4, S2  

5. Klienta apmierinātības novērtēšana L2, S2  

6. Sociālo pakalpojumu kvalitātes novērtēšana L4, S2  

7. Risku analīze L2, S2  

 

L – Lekcija  

S – Seminārs 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums nav obligāts,  

- vismaz 3 semināru uzdevumu izpilde – sastāda 60% no kopvērtējuma;  

- individuālais darbs (eseja) – sastāda 30% no kopvērtējuma;  

- rakstisks eksāmens – 10% 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Evers A., Haverinen R., Leichsenring K., Wistow G. Developing Quality in Personal 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.priekszin_form?l=1&p_galv_kkods=2VADP012
https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2VADP012
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F940878278/VadZP012.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2VADP012
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2VADP012&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2VADP012&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2VADP012&p_apraksts=C90003
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2VADP012&p_apraksts=C90001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2VADP012&p_apraksts=C91001
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Social Services - Austria: Ashgate, European Centre Vienna, 1997  

2. Kantāne T. Sociālo institūciju kvalitātes novērtēšanas sistēmas konstruēšana.-SDSPA 

'Attīstība".- 2000.  

3. Lasmane Z., Gruduma I. Klienta apmierinātības novērtēšanas būtiskākie aspekti sociālajās 

institūcijās.- Dzīves jautājumi VIII.- SDSPA "Attīstība".- 2004  

4. Volkova T., Vērdiľa G., Pildavs J. Organizācijas un to vadīšana pārmaiľu apstākļos.- 

Rīga: Banku augstskola, 2001.  

5. ZBC Latvija Kvalitātes vadības sistēma: 1.daļa KVS pamati.- Rīga: Apgāds Biznesa 

Partneri.- 2002  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Eglīte E., Ivsiľš J. Benčmārkings - kvalitātes pilnveides metode.- Dzīves jautājumi VII: 

Sociālā darba un sociālās pedagoģijas teorija un prakse/ zinātniski metodisks rakstu 

krājums.- SDSPA "Attīstība".- 2002.gads  

2. Forands I. Stratēģija - kvalitāte. Analīze - Plānošana. Uzľēmuma vadība.- Rīga: Latvijas 

izglītības fonds, 2000.  

3. Kvalitātes sistēmas pasaulē un Latvijā.- Rīga: Kvalitātes Nodrošināšanas Nacionālā 

Programma, 1996.  

4. Pildavs J. Kvalitātes vadīšanas teorijas pamati. - Izdevējs: J. Pildavs, Rīga, 2002  

5. ZBC Latvija ISO 9001:2000 prasību skaidrojums: 2.daļa KVS.- Rīga: Apgāds Biznesa 

Partneri.- 2003  

6. ZBC Latvija KVS iekšējais audits: 3.daļa KVS.- Rīga: Apgāds Biznesa Partneri.- 2004  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

Ţurnāli "Kvalitāte" 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2VADP012&p_apraksts=C91002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2VADP012&p_apraksts=C91003


196 

 

 

Kursa nosaukums Socioloģiskā politikas analīze 

Kursa kods Soci2055 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
32 

Zinātnes nozare Socioloģija 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
12 

Kursa apstiprinājuma datums 21.04.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Sociālo zinātľu fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Socioloğijas doktors, prof. Brigita Zepa 

Priekšzināšanas 

Soci1030, Ievads socioloģijā 

Kursa saturs(PDF) Fails: Soci2055.pdf   Dzēst 

Kursa anotācija 

Kursa mērķis sniegt studentiem izpratni par politika analīzes lomu politikas veidošanas 

procesā, sniegt zināšanas par precīzu un efektīgu infromācijas vākšanu politikas analīzes 

veikšanu. Veidot studentus par kritiskiem politikas analīzes vērtētājiem un patērētājiem, 

apgūt prasmes, kas nepieciesamas, lai sagatavotu un prezentētu professionālu politikas 

analīzes projektu. Kursā ietvertas nozīmīgākās politkas analīzes tēmas: galvenie koncepti, 

perspektīvas, politika analīzes posmi, līdzekļi un tehnikas.  

Rezultāti 

Noklausoties kursu, studenti apgūst: teorētisku izpratni par galvenajiem politikas analīzes 

konceptiem, politikas analīzes attīstības posmiem, ka arī prasmes pielietot politikas analīzi 

konkrētā gadījumā, prasmi kritiski analizēt un vērtēt politikas analīzes piemērus.  

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Politikas analīze kā zinātnes nozare. Politikas analīzes galvenie koncepti. L2  

2. Politikas analīzes attīstība. L2  

3. Politikas process un politikas analīze. L2  

4. Lēmumu pieľemšanas modeļi. L2  

5. Politikas analīzes cikliskā pieeja: Politikas formulēšana. L2  

6. Politikas prognozēšana. Ieguvumu - izmaksu analīze L2  

7. Politikas īstenošana: konteksts un dalībnieki. S2  

8. Politikas monitorings. Monitoringa metodes L2  

9. Politikas novērtēšana: pieejas un metodes L2  

10. Statistiskās, kauzālās un projektīvās tehnikas politikas analīzē L2  

11. Tirgus ekonomikas kļūdas. Valdības kļūdas L2  

12. Politikas analīze: vērtības un ētika S2  

13. Projektu prezentācija S8  

 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.priekszin_form?l=1&p_galv_kkods=2SOC2047
https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2SOC2047
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F2108907910/Soci2055.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2SOC2047
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2047&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2047&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2047&p_apraksts=C90003
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L – Lekcija  

S - Seminārs 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1. Rakstisks starppārbaudījums (referāta izstrāde un prezentācija) - 80%  

2. Gala eksāmens rakstiski - 20%  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Birkland, T. A. An introduction to the policy process: theories, concepts, and models of 

public policy making. Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe, 2005. 294 p.  

2. Dunn, W. N. Public Policy Analysis: an Introduction. Prentice Hall, 1994.  

3. Gupta D.K. Analyzing public policy: concepts, tools and techniques. Washington, D.C.: 

CQ Press, 2001. 408 p  

4. Parsons W. Public Policy. An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis. 

Edward Elgar, 1995.  

5. Weimer D.L., Vining A.R. Policy Analysis: Concepts and Practice. Upper Saddle River, 

N.J.: Prentice-Hall, c1999. 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Peters, B.G., Pierre, J. (ed.) Handbook of public policy. London ; Thousand Oaks, CA : 

Sage Publications, 2006.  

2. Roe, E. Narrative Policy Analysis: Theory and Practice. 1998. Duke university Press.  

3. Yanow, D.Conducting Interpretive Policy Analysis. Sage 2000.  

4. Moran, M., Rein M. and Goodin, R.E. The Oxford handbook of public policy Oxford ; 

New York : Oxford University Press, 2006. 983 p  

5. Munger,C.M. Analysisng Policy: Choices, Conflicts, and Practice, 

WWNORTON&COMPANY. 2000.  

6. Morse, K., Struyk, R. J. Policy analysis for effective development: strengthening transition 

economies. London: Lynne Rienner Publishers, 2006.  

7. Simon, C.,A. Public policy : preferences and outcomes.  

New York : Pearson Longman, c2007. 402 p  

8. Politikas lēmumu pieľemšanas process Latvijā. Valsts kanceleja. 2001.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. www.politika.lv  

2. www.biss.soc.lv 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2047&p_apraksts=C90001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2047&p_apraksts=C91001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2047&p_apraksts=C91002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2047&p_apraksts=C91003
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Kursa nosaukums Supervīzija sociālajā darbā I 

Kursa kods Soci4016 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
32 

Zinātnes nozare Socioloģija 

Lekciju stundu skaits 28 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
4 

Kursa apstiprinājuma datums 22.02.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Socioloģijas nodaļa 

  

Kursa autori 

Mağistra grāds sociālajā darbā, lekt. Evija Apine 

Priekšzināšanas 

SociP100, Ievads sociālajā darbā 

Kursa saturs(PDF) Fails: Soci4016.pdf   Dzēst 

Kursa anotācija 

Kurss paredzēts sociālā darba profesionālās studiju programmas studentiem. KURSA 

MĒRĶIS ir iepazīstināt studentus ar supervīziju sociālajā darbā un radīt izpratni par tās lomu 

sociālā darbinieka profesionālajā attīstībā un kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanā 

klientam.  

KURSA UZDEVUMI ir sniegt ieskatu supervīzijas vēsturiskajā attīstībā, radīt izpratni par 

supervīzijas lomu darbinieku profesionālās kapacitātes attīstīšanā, iepazīstināt ar supervīzijas 

funkcijām, supervīzijas modeļiem, procesu un metodēm. Kursa laikā studenti tiks 

iepazīstināti arī ar supervīzijas praksi Latvijā un ārvalstīs.  

Rezultāti 

Studenti iegūst izpratni par supervīzijas lomu sociālā darbinieka profesionālajā izaugsmē un 

kvalitatīvu sociālo pakalpojumu nodrošināšanā. Studenti prot atšķirt supervīzijas veidus, zina 

katra veida priekšrocības un ierobeţojumus, prot izvēlēties darba situācijai atbilstošu 

supervīzijas veidu, kā arī prot formulēt pasūtījumu supervīzijai, izprot supervīzijas procesa 

norisi.  

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Supervīzijas vēsture L-2  

2. Supervīzijas mērķi L-2  

3. Supervīzijas funkcijas L-6  

4. Supervīzijas veidi L-4, S-4  

5. Supervīzijas process L-6  

6. Supervizora un supervizējamā lomas L-4  

7. Supervīzijas ētiskie aspekti L-2  

8. Supervīzijas prakse Latvijā un ārvalstīs L-2  

 

L - Lekcija  

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.priekszin_form?l=1&p_galv_kkods=2SOC4018
https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2SOC4018
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F520419716/Soci4016.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2SOC4018
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC4018&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC4018&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC4018&p_apraksts=C90003
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S - Seminārs 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

- Semināru un praktisko uzdevumu izpilde 50%  

- Rakstisks eksāmens 50%  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Munson, C.E. Handbook of Clinical Social Work Supervision. New York; London; 

Oxford: Haworth Social Work Practice Press, 2002.  

2. Kadushin, A., Harkness, D. Supervision in Social Work. New York: Columbia University 

Press, 2002.  

3. Ховкинс, П., Шохет, Р. Супервизия: Индивидуальный, груповой и организационный 

подходы. Санкт-Петербург: Речь, 2002.  

4. Supervīzija sociālajā darbā: supervizora rokasgrāmata. Latvijas Universitāte; projekta 

vadītāja, Evija Apine. Rīga: N.I.M.S. 2007.  

5. Hawkins, P., Shohet, R. Supervision in the helping professions. New York: Open 

University Press, 2006.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Klimkāne, R. Supervīzija sociālā darba praksē. Grām. Dzīves jautājumi V, Rīga: Sociālā 

darba un sociālās pedagoģijas augstskola „Attīstība‖, 2000. 154-166.lpp.  

2. Rodţerss, M.E. Sociālā darba supervīzijas loma, funkcijas un mērķis. Grām. Dzīves 

jautājumi VI, Rīga: Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola „Attīstība‖, 2001. 117-

142.lpp.  

3. Walker, M., Jacobs, M. Supervision: questions and answers for counsellors and therapists. 

London: Whurr Publishers, 2004. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. SDSPA „Attīstība‖ ţurnāls „Sociālais darbinieks‖  

2. LM Sociālo pakalpojumu pārvalde ―Sociālās palīdzības vēstis‖  

3. Supervizoru Apvienība, www.supervizija.lv  

4. Psiholoģijas pasaule  

5. Psiholoģija mums  

 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC4018&p_apraksts=C90001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC4018&p_apraksts=C91001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC4018&p_apraksts=C91002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC4018&p_apraksts=C91003
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Kursa nosaukums Supervīzija sociālajā darbā II 

Kursa kods Soci2027 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
32 

Zinātnes nozare Socioloģija 

Zinātnes apakšnozare Sociālā politika un sociālā darba organizācija 

Lekciju stundu skaits 4 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
28 

Kursa apstiprinājuma datums 22.02.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Socioloģijas nodaļa 

  

Kursa autori 

Mağistra grāds sociālajā darbā, lekt. Evija Apine 

Priekšzināšanas 

Soci4016, Supervīzija sociālajā darbā I 

SociP100, Ievads sociālajā darbā 

Kursa saturs(PDF) Fails: Soci2027.pdf   Dzēst 

Kursa anotācija 

Kurss paredzēts sociālā darba profesionālās studiju programmas studentiem. KURSA 

MĒRĶIS ir sniegt praktisku supervīziju pieredzi studentiem mācību prakses laikā (studiju 

kursi Prakse III un Prakse IV) un attīstīt studentos pašrefleksijas spējas.  

KURSA UZDEVUMI ir iepazīstināt ar grupas supervīzijās pielietojamajām metodēm, sniegt 

studentiem prakses laikā nepieciešamo atbalstu un informāciju, attīstīt studentu profesionālās 

iemaľas un prasmes. Tiks izveidotas studentu supervīzijas grupas (ne vairāk kā 10 dalībnieki 

vienā grupā). Supervīzijas grupu tikšanās laikā studenti varēs pārrunāt prakses vietā radušās 

situācijas un rast atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem.  

Rezultāti 

Studenti iegūst izpratni par supervīzijas procesu, apgūst darbam supervīzijas grupā 

nepieciešamās prasmes, attīsta pašrefleksijas prasmes, prot izvērtēt atšķirīgo supervīzijas 

metoţu priekšrocības un ierobeţojumus, pilnveido sociālā darbinieka darbam nepieciešamās 

prasmes un zināšanas.  

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Grupas supervīzijas process L-2  

2. Supervīzijas metodes S-28  

3. Grupas supervīzijas novērtēšana L-2  

 

L - Lekcija  

S - Seminārs  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Līdzdalība supervīzijas grupu nodarbībās obligāta  

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.priekszin_form?l=1&p_galv_kkods=2SOC2017
https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2SOC2017
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F803260256/Soci2027.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2SOC2017
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2017&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2017&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2017&p_apraksts=C90003
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2017&p_apraksts=C90001
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- Supervīzijas grupu nodarbību uzdevumu izpilde - 50%  

- individuālais darbs - supervīzijas pieredzes analītisks apraksts (vēstules un eseja) - 40%  

- Rakstisks eksāmens – 10%  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Ховкинс, П., Шохет, Р. Супервизия: Индивидуальный, груповой и организационный 

подходы. Санкт-Петербург: Речь, 2002.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Supervīzija sociālajā darbā: supervizora rokasgrāmata. Latvijas Universitāte; projekta 

vadītāja, Evija Apine. Rīga: N.I.M.S. 2007. 278 lpp. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. SDSPA „Attīstība‖ ţurnāls „Sociālais darbinieks‖  

2. LM Sociālo pakalpojumu pārvalde ―Sociālās palīdzības vēstis‖  

3. Psiholoģijas pasaule  

4. Psiholoģija mums  

5. Supervizoru Apvienība, www.supervizija.lv  

 

 

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2017&p_apraksts=C91001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2017&p_apraksts=C91002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC2017&p_apraksts=C91003


202 

 

 

Kursa nosaukums Uzņēmējdarbības pamati  

Kursa kods VadZ1023 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
32 

Zinātnes nozare Vadībzinātne 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
16 

Kursa apstiprinājuma datums 24.03.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Ekonomikas doktors, asoc.prof. Vizma Niedrīte 

Biznesa vadības mağistra grāds, lekt. Irina Rezepina 

Kursa saturs(PDF) Fails: VadZ1023.pdf   Dzēst 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir dot iespēju studentiem apgūt uzľēmējdarbības organizēšanas un 

plānošanas mūsdienu metodes un to pielietošanas profesionālās prasmes un iemaľas.  

Kursa uzdevumi: noskaidrot uzľēmuma veidošanu ietekmējošos faktorus un apgūt 

uzľēmumu dibināšanas prasmes; apgūt uzľēmumu vadīšanas metodes un to izmantošanas 

nosacījumus; apgūt mūsdienu plānošanas metodes un to izmantošanas prasmes; noskaidrot 

uzľēmuma plānošanā izmantoto rādītāju sistēmu un apgūt to noteikšanas prasmes; apgūt 

personāla vadīšanas jaunās metodes un to izmantošanas iemaľas; apgūt uzľēmuma vadīšanai 

nepieciešamās informācijas sistēmas veidošanas prasmes.  

Rezultāti 

Lekcijās sniegtā informācija un literatūras sistemātiskas patstāvīgas studijas nodrošina 

uzľēmējdarbības uzsākšanai un tās vadīšanas sistēmas izveidošanai nepieciešamās 

teorētiskās zināšanas.  

Savukārt, semināra un praktiskās nodarbības veido uzľēmuma (organizācijas) dibināšanas 

prasmes. Saimnieciska projekta izpildes plāna (biznesa plāna) sastādīšana dod iespēju apgūt 

plānu izstrādāšanai nepieciešamās kompetences. Nepieciešamība izstrādāt izveidotā 

uzľēmuma konkurences stratēģiju veido personāla vadīšanas prasmes un sadarbības prasmes 

ar patērētājiem un resursu piegādātājiem.  

Kursu apraksts-plāns 

1. Uzľēmums kā sareţģīta sociāla un ekonomiska sistēma L2  

2. Uzľēmuma dibināšana un teritoriālā izvietošana L2, S4  

3. Organizatorisko struktūru projektēšana uzľēmumā (organizācijā) un to vadīšanas sistēma 

L3,S3  

4. Uzľēmuma (organizācijas) plānošanas sistēma un tās funkcionēšanas nodrošināšana L3,S3  

5. Uzľēmuma nodrošināšana ar nepieciešamiem raţošanas resursiem L2,S2  

6. Saimniekošanas rezultātus raksturojošie rādītāji, to aprēķināšanas metodes un izmantošana 

saimnieciska projekta (biznesa plāna) izstrādāšanā L2, S3  

7. Uzľēmuma (organizācijas) vadīšanai nepieciešamās informācijas sistēmas, to veidošanu 

https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2VAD1024
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F662388485/VadZ1023.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2VAD1024
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2VAD1024&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2VAD1024&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2VAD1024&p_apraksts=C90003
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reglamentējošie dokumenti L2,S1  

 

L - Lekcija  

S - Seminārs 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Sekmīgi nokārtoti starppārbaudījumi:  

- viens kontroldarbs (kontroldarbs – pēc 4.tēmas izskatīšanas) – 20%;  

- aktīva līdzdalība semināros prezentējot praktisko darbu rezultātus – 20%;  

- praktiskais darbs: sastādīts un sekmīgi prezentēts saimniecisks projekts (uzľēmuma 

dibināšanas biznesa plāns) – 30%;  

- sekmīgi nokārtots kursa noslēguma rakstveida eksāmens - 30%.  

 

Zināšanu vērtēšanas kritēriji:  

- kontroldarbos apgūto zināšanu līmeni vērtē atbilstoši vispārējiem zināšanu vērtēšanas 

kritērijiem 10 ballu sistēmā. Tā kā vadībzinātne piedāvā daţādas vadīšanas metodes un 

teorijas, tad īpaši augsti tiek vērtēta kritiskā domāšana, vērtējot šīs teorijas;  

- semināros un praktiskās nodarbībās tiek vērtēta aktivitāte problēmu apspriešanā un 

sastādīto projektu pamatotība un inovatīvais saturs (organizēšanas un plānošanas prasmju 

apgūšanas līmenis).  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. D.Butler. Business Planing. Oxford. Butterworth Heine mann. 2000.  

2. J.Caune, A.Dzedons. Stratēģiskā vadīšana. Otrais izdevums. R.: „Lidojošā zivs‖, 2009. – 

379 lpp.  

3. R.Z.Daft. Essentials of Organization. Theory and Design. 2001., by South-Western 

College Publishing.  

4. H.Diderihs. Uzľēmuma ekonomika. Tulk. no vācu val. – R.: Zinātne, 2000. – 515 lpp.  

5. K.G.Hofs. Biznesa ekonomika. Tulk. No norvēģu val. R.: Jāľa Rozes apgāds. 2002. – 559 

lpp.  

6. J.Endziľš, J.Paiders. Komerclikums. Kas šobrīd būtu jāzina SIA un AS vadītājiem. R.: 

Izd. Diena-Bonnier SIA, 2002.. 165 lpp.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Kas Latvijas uzľēmējam jāzina par Eiropas Savienību? R.: Apgāds „Rasa ABC‖, 2002. – 

240 lpp.  

2. J.Ē.Niedrītis. Mārketings. R.: Izd. „Biznesa Augstskola Turība‖, 2008. – 488 lpp.  

3. V.Praude, J.Beļčikovs. Menedţments. R.: Vaidelote, 2001. – 509 lpp.  

4. M.Rurāne. Uzľēmējdarbības organizācija un plānošana. R.: Izd. SIA „Biznesa augstskola 

Turība‖, 2002. – 336 lpp.  

5. William J.Stevenson. Production/Operation. Management. Fifth Edition, Chicago, 1998.  

6. K.Subatnieks. Komercdarbības naudas plūsma. R.: SIA Drukātava, 2008. – 99 lpp.  

7. V.Zariľa, I.Strēle. Finanšu plānošana uzľēmumā. R.: Izd. „Lietišķās informācijas 

Dienests‖. 2009. – 105 lpp.  

8. I.Kalve. Jaunās paaudzes lietvedība. R.: Biznesa augstskola Turība, SIA. 2006.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Ţurnāls „Kapitāls‖.  

2. Ţurnāls „Latvijas ekonomists‖.  

3. Avīze „Dienas Bizness‖.  

4. Zinātniskais ţurnāls Journal of Policy Analysis and Management  

5. http://www.likumi.lv  

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2VAD1024&p_apraksts=C90001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2VAD1024&p_apraksts=C91001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2VAD1024&p_apraksts=C91002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2VAD1024&p_apraksts=C91003
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Kursa nosaukums Vardarbības fenomens sociālajā darbā 

Kursa kods Soci3005 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu 

skaits semestrī) 
32 

Zinātnes nozare Socioloģija 

Zinātnes apakšnozare Sociālā politika un sociālā darba organizācija 

Lekciju stundu skaits 28 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
4 

Kursa apstiprinājuma datums 22.01.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Socioloģijas nodaļa 

  

Kursa autori 

Dr. Filozofijas doktors, doc. Anna Stepčenko 

Kursa saturs(PDF) Fails: Soci3005.pdf   Dzēst 

Kursa anotācija 

Kursā tiek sniegtas zināšanas par vardarbību skaidrojošajām teorijām, vardarbības formām, 

izplatību, klientu kategorijām, prevencijas un intervencijas stratēģijām sociālajā darbā. Tiek 

izzināti vardarbību determinējošie faktori. Vardarbības prevencijas un intervencijas stratēģija 

un taktika ir nozīmīgi kursa struktūrelementi. 

Rezultāti 

Apgūstot šo kursu, tiek iegūtas strukturētas, sistematizētas zināšanas par vardarbības 

cēlonības skaidrojumu, vardarbības formām, klientu kategorijām, prevencijas pasākumiem, 

kā arī tiek iegūtas prasmes darbam ar vardarbības upuriem. 

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  

1. Informācija par kursa saturu un darba gaitu. L-2  

2. Konceptuālais karkass vardarbības analīzei. L-2  

3. Vardarbības pētniecība, vardarbību skaidrojošās teorijas. L-6  

4. Vardarbības prevencijas stratēģijas. L-4  

5. Vardarbības uztveres masu medijos ietekme uz uzvedību. S-2  

6. Bērns kā vardarbības upuris. L-4  

7. Vardarbība skolā. L-2  

8. Vardarbības upuris - sieviete. L-4  

9. Vardarbības upuris – vīrietis. L-2  

10. Veci cilvēki vardarbības upuru lomā. L-2  

11. Patstāvīgā izpētes darba prezentācija S-2  

 

L – Lekcija  

S – Seminārs 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Individuālais rakstu darbs – vardarbības gadījuma analīze, apm. 8000 zīmju apjomā (50%).  

Rakstisks eksāmens (50%).  

https://luis.lanet.lv/pls/pub/luj.kupl?kr1=2SOC3007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.output_upload?p_name=F999369270/Soci3005.pdf
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.dzest_failu?p_kkods=2SOC3007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC3007&p_apraksts=C90002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC3007&p_apraksts=C90007
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC3007&p_apraksts=C90003
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC3007&p_apraksts=C90001
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Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Бэрон, Р., Д. Ричардсон. Агрессия: причины, последствия и контроль. Санкт-

Петербург: ОЛМА-ПРЕСС, 2002.  

2. Голоса молчащих: книга о насилии по половому признаку: говорят жертвы, 

советуют эксперты, анализируют ученые. Таллинн: Информационное бюро Совета 

министров Северных стран, 2004.  

3. McKenna, K. M. J., Larkin, J. Violence against women: new Canadian perspectives. 

Toronto: Inanna Publications and Education, 2002.  

4. Carll, E. K. Violence in our lives: inpact on workplace, home, and community. Boston: 

Allyn and Bacon, 1999.  

5. Majore, I., I. Ţagare, S. Sebre, I. Spruģevica, R. Dimanta. Kā palīdzēt vardarbībā cietušam 

bērnam: rokasgrāmata skolotājiem Rīga: Valsts bērna tiesību aizsardzības centrs, 2000. 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Braecker, S., Wirtz-Weinrich, W. Sexueller Mißbrauch an Mädchen und Jungen. 

Handbuch für Interventions- und Präventionsmöglichkeiten. Weinheim und Basel: Beltz, 

1992.  

2. Freids, Z. Ievadlekcijas psihoanalīzē. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.  

3. Fromms, Ē. Egoisms un sadomazohisms.//Kultūras Avīze. 1993. Nr.1. 11.-12.lpp.  

4. Renzetti, C. M., Edleson, J. L., Bergen, R. K. (ed.) Sourcebook on Violence against 

Women. London: Sage Publications, 2001. Ch. 8 – 14, 20 – 21.  

5. Veitnere, I. Bērnu seksuālā izmantošana. Psiholoģiskie aspekti un izmeklēšanas īpatnības. 

Rīga: Latvijas Policijas akadēmija, 1997.  

6. Gulāne, V. Vardarbība ekrānos un agresija. Rīga: RaKa, 2002.  

7. Graham, J. (ed.) Violence and health: a study on the situation in Latvia. Riga: SVA, 2009.  

8. Collins, R. Violence: a micro-sociological theory. Oxford: Princeton University Press, 

2008.  

9. Fuko, M. Uzraudzīt un sodīt. Cietuma rašanās. R.: Omnia mea, 2001.  

10. Heitmeyer, W., Hagan J. (Hgs.) Internationales Handbuch der Gewaltforschung. 

Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 2002. – 1583 S.  

11. Heitmeyer, W., H.-G. Soeffner (Hgs.) Gewalt. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2004.  

12. Lorencs, K. Arī tāds ir cilvēks.//Alter Ego. 1994. Nr.4.  

Lorencs, K. Ţurkas.// Alter Ego. 1994. Nr.3.  

13. Megne, A. Fiziska vardarbība pret sievieti ģimenē kā sociāla problēma. Rīga: Attīstība, 

2000.  

14. Needham, I. A. Nursing Intervention to Handle Patient Aggression. The effectivness of a 

training course in the management of aggression. Maastricht: Maastricht university, 2004.  

15. Par agru? Par vēlu? Feministiskas idejas. Rīga: LU Dzimtes studiju centrs, 2001. 108.-

126.lpp.  

16. Sociālais darbs skolā. Prakse, politika un pētījumu perspektīvas. Rīga: Jumava, 2001. 

427.-436., 499.-519.lpp.  

17. Vardarbība ģimenē. Rīga: Sorosa fonds – Latvija, 2000.  

18. Берковиц, Л. Aгрессия. Причины, последствия и koнтрoль. СПб.: Пpaйм-

ЕВРО3НАК, 2001.  

19. Малкина - Пых И.Г. Гендерная терапия. М.: ЭКСМО, 2006.  

20. Малкина - Пых И.Г. Психология поведения жертвы. М.: ЭКСМО, 2006.  

21. Bērnu tiesību aizsardzības likums. 22.07.1998. www.likumi.lv Sk. 30.08.2008.  

22. Konvencija par bērna tiesībām. 20.11.1989. www.nais.lv Sk. 20.03.2005.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. www.vbtai.lv  

2. www.whiteribbon.com  

https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC3007&p_apraksts=C91001
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC3007&p_apraksts=C91002
https://luis.lanet.lv/pls/lu/kursi.kurss_aprakstsfrm?l=1&p_kkods=2SOC3007&p_apraksts=C91003


206 

 

2. pielikums 

 

INFORMĀCIJA PAR STUDIJU PROGRAMMAS REALIZĀCIJĀ 

IESAISTĪTAJIEM MĀCĪBSPĒKIEM 

 



207 

 

Informācija par studiju programmas realizācijā iesaistītajiem 

mācībspēkiem 
 

2.1. Mācībspēku saraksts 

 

Nr. 

p.k. 

Vārds Uzvārds Grāds Amats Statuss LU Pamatdarba vieta 

1. Evija  Apine Mag. soc. d. lektore Pamata 

darba vieta 

- 

2. Baiba Bela - 

Krūmiľa 

Dr. sc. soc. docente Pamata 

darba vieta 

- 

3. Ivars Ījabs Dr. sc. pol. docents Pamata 

darba vieta 

- 

4. Mareks Niklass Mg. soc. 

zin. 

lektors Pamata 

darba vieta 

- 

5. Agita Misāne M. A. lektore Blakus 

darba vieta 

Filozofijas un 

socioloģijas 

institūts 

6. Līga Rasnača  Mg. sc. soc. lektore Blakus 

darba vieta 

LLU SZF 

7. Iveta Reinholde 
Dr.sc.pol. 

docente Pamata 

darba vieta 

- 

8. Vita Roga Dr.paed. docente Pamata 

darba vieta 

- 

9. Anna Stepčenko Dr.phil.  docente Pamata 

darba vieta 

- 

10. Rolands Tjarve 
Mg.sc.kom. 

lektors Pamata 

darba vieta 

- 

11. Ineta Tunne Dr. psych. docente Pamata 

darba vieta 

- 

12. Brigita Zepa Dr. sc. soc. profesore Pamata 

darba vieta 

- 

13. Aija Zobena Dr. sc. soc. profesore Pamata 

darba vieta 

- 

14. Elīna Grigore-Bāra 
Mg.iur.  

lektore Pamata 

darba vieta 

- 

15. Vija Melbārde 
Mg.paed. 

lektore Pamata 

darba vieta 

- 

16. Skaidrīte Lasmane Dr. phil. profesore Pamata 

darba vieta 

- 

17. Valdis Folkmanis Dr. med. docents Pamata 

darba vieta 

- 

18. Vladimirs Kuzľecovs Dr. med. Asoc. 

profesors 

Pamata 

darba vieta 

- 

19. Ināra Baranovska Mg. sc. soc. pasniedzēja Blakus 

darba vieta 

Labklājības 

ministrijas 

Sociālās 

apdrošināšanas 

departamenta 

Pabalstu politikas 

nodaļa 
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20. Evija Eglīte Mag.paed. pasniedzēja Blakus 

darba vieta 

sia „Projektu un 

kvalitātes vadība‖  

21. Astra Jansone Augstākā 

izglītība 

pasniedzēja Blakus 

darba vieta 

- 

22. Ramona Kokina Mag. soc.d. pasniedzēja Blakus 

darba vieta 

Rīgas domes 

Sociālais dienests, 

RAKUS LOC 

23. Ilze Koroļeva 

Augstākā 

izglītība 

pasniedzēja Blakus 

darba vieta 

Latvijas 

Universitātes 

Filozofijas un 

socioloģijas 

institūts 

24. Vizma  Niedrīte Dr.oec. Asoc. 

profesore 

Pamata 

darba vieta 

- 

25. Jevgenija Kutasina 
Dr.philol. 

docente Pamata 

darba vieta 

- 

26. Ieva Lāss Mag. soc. d. pasniedzēja Blakus 

darba vieta 

Rīgas Sociālā 

dienesta 

Pārdaugavas 

rajona nodaļas 

Bolderājas 

teritoriālā centra 

vadītāja 

27. Ineta Piļāne Mg.iur. pasniedzēja Blakus 

darba vieta 

Tiesībsarga biroja 

Krimināltiesību 

daļas vadītājā 

28. Ieva Bite Dr. psych. Asoc. 

Profesore  

Pamata 

darba vieta 

- 

29. Evija Sedvalde Mag. soc. d. pasniedzēja Blakus 

darba vieta 

 

30. Linda Zīverte Mg. sc. soc. pasniedzēja Blakus 

darba vieta 

Psihoterapeita 

privātprakse 
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2.2. Mācībspēku CV 
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Mag. soc. darbs, lekt. Evija Apine  

dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads: 1973. 

 Izglītība:  

1991 – 

1995 

Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola ―Attīstība‖, Rīga; 

Bakalaura grāds Sociālajās zinātnēs (Sociālais darbs), Diploms par 

augstāko profesionālo izglītību sociālajā darbā 

2001 – 

2002 

Lietišķo zinātľu universitāte Merseburga, Vācija; Maģistra grāds 

Sociālajā darbā 

2006 –  Latvijas Universitātes Socioloģijas doktorantūras studiju programma 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

2005 Latvijas Universitātes lektore 

Nodarbošanās: 

1994. - 

1999. 

Speciāliste darbam ar ģimenēm un bērniem invalīdiem Rīgas Domes 

Vidzemes priekšpilsētas sociālās palīdzības dienestā 

1995. - 

1997. 

Lektore Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskolā ―Attīstība‖ 

1996. – 

1999. 

Lektore Sociālo attiecību institūtā ―Attīstība‖ 

1996. – 

2002. 

Lektore Latvijas pašvaldību mācību centrā 

1999 Eksperte Starptautisko attiecību attīstības un koordinācijas asociācijā 

(ADECRI, Francija) 

1999. – 

2002. 

Galvenā speciāliste Rīgas domes Labklājības departamentā Bērnu un 

ģimenes aprūpes nodaļā 

2003. – 

2005. 

Nodaļas vadītāja Rīgas domes Labklājības departamentā Sociālā darba 

supervīzijas nodaļā 

2005.-

2006. 

Galvenā speciāliste Rīgas domes Labklājības departamentā Sociālā 

darba supervīzijas nodaļā 

2003. –  Lektore Latvijas Universitātes Sociālo zinātľu fakultātes Socioloģijas 

nodaļā 

2005. - Sociālā darba profesionālās studiju programmas direktore Latvijas 

Universitātes Sociālo zinātľu fakultātes Socioloģijas nodaļā 
 

Nozīmīgākās publikācijas un mācību literatūra: 

1. Apine, Evija, Lukašinska, Inga, (2007).  Ievads. Grām. Supervīzija sociālajā 

darbā: supervizora rokasgrāmata. Rīga: Latvijas Universitāte, N.I.M.S., 11.- 40.lpp. 

2. Apine, Evija. „Social Work Education in Latvia‖ (Sociālā darba izglītība Latvijā). 

Publicēts www.European-social-work.net, 2004.g. maijs 8 lpp. 

3. Apine, Evija (2002). Family counseling services in Norway and in Latvia: What can 

family counseling services in Latvia gain from Norwegian experience? (Ģimeľu 

konsultēšanas pakalpojumi Norvēģijā un Latvijā: Ko ģimeľu konsultēšanas pakalpojumi 

Latvijā var gūt no Norvēģijas pieredzes?) Grām.: Comparative Studies in Social Policy and 

Social Work, (ed) W.Berg.- Aachen: Shaker Verlag, 236.-262.lpp. 

4. Apine, Evija, Lukašinska, Inga, Bīdermane, Agnese (2000). The role of local 

government in provision of welfare for community (Pašvaldības loma sabiedrības labklājības 

nodrošināšanā). Grām.: Social work and social development new trends in a changing 

Europe. 7
th

 Biannual European IUCISD Conference proceedings, (ed) L.Shilneva & 

R.Sundby.- Rīga, 258.-265.lpp. 

http://www.european-social-work.net/
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5. Apine, Evija (1996). Sociālā darba metodes un specifika darbā ar grupām un 

ģimenēm. Grām.: Dzīves jautājumi: sociālās problēmas un to risinājumu ceļi, Zinātniski 

metodisks rakstu krājums II.- Rīga: Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola 

―Attīstība‖, 113.-131.lpp. 

6. Apine, Evija (1995). Sociālais darbs un sociālais darbinieks – sociālā darba veicējs. 

Grām.: Dzīves jautājumi: sociālās problēmas un to risinājumu ceļi, Zinātniski metodisks 

rakstu krājums I.- Rīga: Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola ―Attīstība‖, 73.-

85.lpp. 

 

Raksti zinātniskos ţurnālos un rakstu krājumos 2 

Konferenču tēzes     9 

Akadēmiskie kursi: 

 Ievads sociālajā darbā, A daļa, 4 kredītpunkti  

 Ievads sociālā darba studijās, A daļa, 2 kredītpunkti 

 Supervīzijas sociālajā darbā I, B daļa, 2 kredītpunkti 

 Supervīzija sociālajā darbā II, 2 kredītpunkti 

 Saskarsmes psiholoģija, A daļa, 4 kredītpunkti 

 Saskarsme sociālajā darbā, A daļa, 2 kredītpunkti 

 Saskarsme sociālajā darbā, A daļa, 4 kredītpunkti 

 Sociālā darba ētika un vērtības, A daļa, 2 kredītpunkti 

 Sociālais darbs ar grupu, B daļa, 2 kredītpunkti 

 Prakse II, A daļa, 10 kredītpunkti 

Papildus ziņas par profesionālo darbību:  

 Latvijas profesionālo sociālo un aprūpes darbinieku asociācijas prezidentes vietniece 

(1996. - 2001.) 

 Lekcijas ārzemju augstskolās: Lapzemes Universitāte, Rovaniemi (Somija, 01.-

02.02.2005.) „Supervision for Social Workers Professional Development‖ 

(Supervīzija sociālo darbinieku profesionālajai attīstībai)  

 Eksperte Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu pārvaldē Eiropas Sociālā fonda 

grantu shēmas „Sociālā darba speciālistu apmācības‖ projektu pieteikumu vērtēšanā 

(2005. – 2006.) 

 Projekta vadītāja Latvijas Universitātes Sociālo zinātľu fakultātē (ESF līdzfinansēta 

projekta „Sociālā darba speciālistu apmācības supervīzijā‖) (2006.- 2008.) 

 Tālākizglītības programmas ―Supervīzija sociālajā darbā‖vadītāja Latvijas 

Universitātes Sociālo zinātľu fakultātē (2006.- ) 

 Supervizoru apvienības biedre (2006.- ) 

 Sociālo darbinieku biedrības biedre (2006.- ) 

 

2010.gada 9.februārī     Paraksts: 



212 

 

Dr. soc, doc. Baiba Bela 

Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads: 1971. 

  

Izglītība:    
1991.-1997.  Studijas LU Vēstures un Filozofijas fakultātē 

1998.-2003.  Doktorantūra LU SZF Socioloģijas nodaļā 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

1997. Filozofijas maģistra grāds 

2004. Sociālo zinātľu doktora grāds 

2005. Latvijas Universitātes docente    

 

Nodarbošanās: 

1993. – 1995. LZA FSI Nacionālās Mutvārdu Vēstures projekts, laborante 

1995. – 2004.  LZA (kopš 11.12.97. – LU) Filozofijas un socioloģijas institūts, Nacionālās 

Mutvārdu Vēstures projekts, asistente 

2002. - 2004. LU SZF Socioloģijas nodaļa, lektore 

2005.- LU SZF Socioloģijas nodaļa, docente 

LU aģentūra ―Filozofijas un socioloģijas institūts‖, Nacionālās Mutvārdu Vēstures projekts, 

vadošā pētniece   

  

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. Bela, Baiba (2008). Latviskās identitātes daţādība Zviedrijas latviešu kopienā. Kūle, 

Maija et al. (red.) LETONIKA. Nacionālā mutvārdu vēsture. Reliģiskās idejas Latvijā. 

Raksti. Otrā grāmata. Rīga: FSI, lpp. 11.-39. 

2. Bela, Baiba (2008) . Dzīvesstāsti kā resurss sabiedrības izpētē: Nacionālās mutvārdu 

vēstures projekts. // Latvijas Universitātes raksti. Socioloģija. Socioloģijai Latvijā – 40.  Nr. 

736. Rīga: LU, lpp. 85.-102. 

3. Bela B. and I. Garda (2008). The Link between Real-Life Experiences and the 

Latvian Literary Ballad. In: Singing the Nations: Herder‘s Legacy. Eds. Dace Bula and 

Sigrid Rieuwerts. Wissenschaftlicher Verlag Trier. Pp. 309.-316. 

4. Bela B (2007). Narrative and Reality. Suomen Antropologi. 4/2007, pp. 24.-33. 

5. Bela B. (2007). Stāsta dzīve valodā: naratīvās stratēģijas Latvijas un trimdas 

dzīvesstāstos. – Dzīvesstāsti: vēsture, kultūra, sabiedrība. M.Zirnīte (sast.). Rīga: LU FSI, 

lpp. 15.-33. 

6. Bela B. (2006). Ikdienas vēsture: pētījumu iespējas dzīvesstāstos. – LETONIKA. 

Modernitāte: filosofija, kristīgās vērtības, mutvārdu vēsture Latvijā. Rīga: LZA un LU FSI, 

lpp. 343.-359. 

7. Bela – Krūmiľa B. (2006). Labā dzīve: subjektīvie vērtējumi un vīzijas. – B.Bela. 

T.Tisenkopfs (red.) Dzīves kvalitāte Latvijā. Rīga: Zinātne, lpp. 38.-60. 

8. Bela – Krūmiľa B. (2006). Research Opprotunities of life Stories: Everyday history. 

– Elore (Issn 1456-3010), vol. 13 – 1/2006. 

9. Bela – Krūmiľa B. (2005). Kāzu tradīciju interpretācijas dzīvesstāstos. – Letonica, 

Nr. 13, lpp. 16.-29. 

10. Bela – Krūmiľa B. (2005). Kāzas Alsungā: tradīcija un jaunrade. – Suitu identitāte. 

J.Kursīte (sast.). Rīga: LU apgāds, lpp. 87.-98. 

11. Bela – Krūmiľa B. (2005). Vai reģionālo identitāte var noskaidrot ar tiešiem 

jautājumiem. – Latvijas Zinātľu Akadēmijas Vēstis, 59. sējums Nr 5,  lpp. 23.-29. 
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Raksti zinātniskos ţurnālos un rakstu krājumos 32  

    

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

1993.-2007.  Nacionālā Mutvārdu Vēsture. Laborante, asistente, pētniece. LU FSI  

2005./2007. Vadošā pētniece grantā Nr. 05-1922, ―Nacionālā mutvārdu vēsture: resurss 

kultūras, sociālo un identitātes procesu analīzē”, LU FSI 

2005. Dalība pētījumā ―Pārskats par tautas attīstību. Rīcībspēja reģionos‖, LU SPPI  

2005. SAK pētījuma ―Dzīves kvalitāte Latvijā‖ pētījuma koordinatore,   pētniece 

2005.-2009. Valsts pētījumu programma LETONIKA projekts 1.13. ―Kolektīvās un 

individuālās identitātes dzīvesstāstos‖, zinātniskā vadītāja , LU FSI 

2006. Dalība pētījumā ―Pārskats par tautas attīstību. Rīcībspēja reģionos‖, LU SPPI 

2008.  LZP granta Nr. 05-1922 ―Nacionālā mutvārdu vēsture: resurss kultūras, sociālo un 

identitātes procesu analīzē”, zinātniskā vadītāja, LU FSI 

2009. LZP granta Nr. 09.1046 "Nacionālās mutvārdu vēstures avoti sociālās dzīves un 

procesu analīzē‖ , zinātniskā vadītāja, LU FSI 

2010. Projekts NORV 2009/2 „Augstskolu pētnieciskais potenciāls – reģionālās 

attīstības sekmēšanai‖, pētniece, LU SZF 

 

Akadēmiskie kursi: 

 Kvalitatīvās pētījumu metodes socioloģijā, A daļa, 4 kredītpunkti.  

 Kvalitatīvās pētījumu metodes sociālajās zinātnēs, B daļa, 2 kredītpunkti.  

 Kultūras socioloģija, B daļa,  2 kredītpunkti. 

 Biogrāfiskās metodes socioloģijā, B daļa, 2 kredītpunkti. 

 Biogrāfiskās metodes sociālajās un humanitārajās zinātnēs, B daļa, 2 kredītpunkti. 

 Akadēmiskā rakstība, A daļa, 2 kredītpunkti. 

 Patērniecība un patērētāju uzvedība, B daļa, 2 kredītpunkti. 

 

Papildus ziņas  par  profesionālo  darbību:    

 Joint European Master in International Migration and Social Cohesion. Reference 

number: 159487-1-2009-LV-ERA MUNDUS EEMC, Konsorcija koordinatore 

(2010.- ) 

 AABS M.Z. Saltups stipendija pētnieciskam darbam ASV, Indianas Universitātē 

 ―Latvieši Pasaulē – muzejs un pētniecības centrs‖ atbalstītāja (2008.- ) 

 Eiropas Sociologu asociācijas RN3 Biogrāfiskie pētījumi par Eiropas sabiedrībām 

valdes locekle (2007.- ) 

 LU rektora atzinības raksts un Minsteres balva par disertāciju 

 Latvijas Antropologu Biedrības valdes priekšsēdētāja (2004.-2006.) 

 Latvijas Antropologu Biedrības biedre (1999.- )  

 Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācijas ―Dzīvesstāsts‖ biedre un valdes 

locekle (1998.- )  

 

 

2010. gada 1. februārī    Paraksts: 
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Dr.sc.pol., doc. Ivars Ijabs 

Dzīves un darba gājums 

(Curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads:  1972. 

 

Izglītība: 
2003. – 2006. doktorants, LU Sociālo zinātľu fakultāte, Politikas zinātnes nodaļa 

1997. – 2001. Latvijas Universitāte, Vēstures un Filozofijas fakultāte, filosofijas bakalaurs 

1992. - 1996. J. Vītola Latvijas Mūzikas Akadēmija, mākslas bakalaurs 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
2008. LU Sociālo zinātľu fakultāte, Politikas zinātnes nodaļas docents 

2007. Politikas zinātnes doktors (Dr. sc. pol.) 

2003. Latvijas Universitāte, Vēstures un Filozofijas fakultāte, filosofijas maģistrs 

 

Nodarbošanās: 
2008. – docents LU Sociālo zinātľu fakultātē Politikas zinātnes nodaļā 

2004. – 2008. lektors LU Sociālo zinātľu fakultātē Politikas zinātnes nodaļā 

2003. – 2004. Asistents Eurofaculty Riga 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
2007. Pētnieciskais projekts ―Pārskats par tautas attīstību 2007‖, LU SPPI 

2006. Pētnieciskais projekts ―Latvija un Eiropas nākotne‖. Stratēģiskās analīzes komisija 

Valsts prezidenta pārraudzībā 

2006. Pētnieciskais projekts ―Latvija un attīstības sadarbība‖. Stratēģiskās analīzes komisija, 

Jauno zinātnieku forums 

2006. Pētnieciskais projekts ―Latvian – Russian Relations: International and Domestic 

Dimensions‖. LU SPPI 

2006. Pētnieciskais projekts ―Politiskā kultūra, komunikācija un ētika: Latvijas Republikas 9. 

Saeimas vēlēšanu kampaľa‖. LU SPPI 

2005. Pētnieciskais projekts ―Politiskais diskurss Latvijā: aktori, dienaskārtība, kultūra‖. LU 

SPPI 

2005. Pētnieciskais projekts ―Globalizācija un globālā politika‖, Stratēģiskās analīzes 

komisija, Jauno zinātnieku forums 

2005. Pētnieciskais projekts ―Sociālā dimensija Baltijas jūras reģiona valstu 

fenomenoloģiskajā domā‖, LU VFF 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. Ijabs, I. (2006) Bīstamā vienlīdzība: patērniecība, individuālisms un pilsoniskā 

sabiedrība A. de Tokvila darbos. Agora, 5. 

2. Ijabs, I. (2006) Russians and Civil Society. Krāj.: Muiţnieks, N. (ed.). Latvian-

Russian Relations: Domestic and International Dimensions. Rīga, LU SPPI. 

3. Ijabs, I. (2005) Sargājot politisko: pilsoniskā sabiedrība un sociālās transformācijas 

Latvijas Eiropeizācijas procesu kontekstā. Grām: Ozoliľa, Ţ. un T. Tīsenkopfs (red.) Sociālo 

un politisko procesu mijiedarbe, Latvijai iestājoties ES. Rīga, LU 

4. Ijabs, I. (2006) Ar skepsi pret vienkāršiem risinājumiem: pilsoniskā sabiedrība un 

demokratizācija Klausa Offes sociālajā teorijā. Grām.: Kūle, M. (red.)Almanahs Filosofija 5. 

Rīga: FSI. 

5. Ijabs, I. (2006) Global civil society: some problems of the current discourse. Grām.: 

Ozoliľa, Ţ., Runcis, A. u.c. (red.) Expanding Borders: Communities and Identities. 



215 

 

Proceedings of the International Conference Riga, November 9–11, 2005, Rīga: LU 

Akadēmiskais apgāds. 

6. Ijabs, I. (2005) The Same Civil Society? Moral Identity and Perception of Politics 

Before and After 1991. In: Ozoliľa, Ţ. et al. (eds.) Changing, Overlapping and Interacting 

Identities. Rīga, LU. 

 

Raksti zinātniskos ţurnālos un rakstu krājumos   7 

Konferenču tēzes  4 

 

Akadēmiskie kursi: 

 Politisko ideju vēsture, A daļa, 4 kredītpunkti 

 Filosofijas pamati, A daļa, 2 kredītpunkti 

 Politiskās ideoloģijas, B daļa, 4 kredītpunkti 

 Politiskā ētika, B daļa, 2 kredītpunkti 

 Ētika un politika, B daļa, 2 kredītpunkti 

 Sabiedriskā izvēle un pozitīvā poltikas teorija, B daļa, 2 kredītpunkti 

 Politiskā elite, B daļa, 2 kredītpunkti 

 

2010. gada 20.maijā 

      Paraksts: 
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Mag. sc. soc, lekt. Mareks Niklass 

Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads: 1975. 

 

Izglītība:    
2003. - Socioloģijas doktora studijas LU Sociālo zinātľu fakultātē 

2001. – 2003. Socioloģijas maģistra studijas LU Sociālo zinātľu fakultātē 

199... - 2001. Socioloģijas bakalaura studijas LU Sociālo zinātľu fakultātē 

01.09.1999. - 12.05.2000. Studijas Rutgers Universitātē, ASV  

5.01. 1997. - 30.05.1997. Studijas Rondes Tautas Augstskolā Dānijā 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

2009. - LU SZF Socioloģijas nodaļas lektors 

2003. Sociālo zinātľu maģistrs socioloģijā, LU Sociālo zinātľu fakultāte 

2001. Sociālo zinātľu bakalaurs socioloģijā, LU Sociālo zinātľu fakultāte 

 

Nodarbošanās: 

2009. – lektors LU Sociālo zinātľu fakultātes Socioloģijas nodaļā 

2003. – 2009. pasniedzējs LU Sociālo zinātľu fakultātes Socioloģijas nodaļā 

2000.  - LU Socioloģijas un filozofijas institūta pētnieks 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. LR Labklājības ministrija (2007). Darbaspēka ģeogrāfiskā mobilitāte. Eiropas 

Savienības struktūrfondu Nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi‖ projekts 

„Labklājības ministrijas pētījumi‖, Rīga, 240 lpp. 

2. LR Labklājības ministrija (2005) Eiropas nodarbinātības politika, darba tirgus un 

dzimumu līdztiesības jautājumi. I daļa. LR LM ESF Nacionālās programmas projekts 

„Kapacitātes stiprināšana nodarbinātības un dzimumu līdztiesības politikas izstrādē 

un ieviešanā iesaistītajām institūcijām‖, Rīga, 143 lpp.  

 

Raksti zinātniskos ţurnālos un rakstu krājumos 

1. Niklass, M. (2008) Business communities and the development of locality. 

Humanities and social sciences: Latvia. Vol. 2, No. 55, pp. 108 – 130 

 

Konferenču tēzes:  

26.09.2009. Latvijas Universitāte, Baltijas sociologu konference „Baltic Readings 2008‖. 

Referāts „Local history museums: their mission and engagement in cultural life in respective 

communities‖. 

06.12.2008. Viļľas Universitāte. Baltijas sociologu konference „Baltic Readings 2008‖. 

Referāts „Business communities and their response to the world economic crisis‖. 

13.10.2007. Viļnas Universitāte. Baltijas sociologu konference „Social and Cultural 

Challenges to National Security‖, Referāts „Motivation for outer migration in Latvia‖. 

21.10.2006. Latvijas Universitāte. Baltijas sociologu konference „Two Years after 

Enlargement: Social, Political and Economic Implications for the Baltic Region‖. Referāts 

―EU Enlargment: social and political implication for Latvia‖ prezentācija. 

07.02.2005. Latvijas Universitātes 63. konference. Referāts „Jaunieši bezdarbnieki Latvijas 

reģionos‖.  
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Zinātniski pētnieciskā darbība: 

2009. „Pašvaldību publiskās bibliotēkas: vērtība, uzticēšanās un apmierinātība ar 

pakalpojumiem‖, Valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas‖ projekts, pētnieks. 

2006. Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas bezpajumtnieku aptauja. Latgales priekšpilsētas 

izpilddirekcijas pētījums, pētnieks. 

2006. NVA absolventu bezdarbnieku aptauja. NVA pētījums, pētnieks. 

2006. „Darbaspēka ģeogrāfiskā mobilitāte‖, Eiropas Sociālā Fonda un Labklājības 

ministrijas pētījums, pētnieks. 

2005. Rīgas pilsētas Maskavas foršstates iedzīvotāju aptauja. Latgales priekšpilsētas 

izpilddirekcijas pētījums, pētnieks.  

Akadēmiskie kursi: 

 Elektroniskie resursi un meklēšana, A daļa, 2 kredītpunkti 

 Ievads studijās, pētniecībā un akadēmiskajā rakstībā, A daļa, 2 kredītpunkti 

 Eiropas Savienības sociālā politika, B daļa, 2 kredītpunkti 

 Datu analīze ar SPSS, B daļa, 2 kredītpunkti 

 Ievads socioloģisko pētījumu metodēs un organizācijā, A daļa, 2 kredītpunkti 

 Darba tirgus socioloģija, B daļa, 2 kredītpunkti 

 Neparametriskās metodes sociālajās zinātnēs, B daļa, 2 kredītpunkti 

 Kvalitatīvo datu analīze ar NVivo, B daļa, 2 kredītpunkti 

 

Papildus ziņas par  profesionālo darbību:    
Latvijas Sociologu Asociācijas (LSA) biedrs (2005. -  ) 

LSA valdes priekšsēdētājs (12.2005.- 03.2008.)   

LSA ētikas komisijas loceklis (2010. – ) 

 

2010. gada 25.maijā 

 

 Paraksts: 
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M.A., lekt. Agita Misāne,  

dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads: 1965. 

  

Izglītība:    
1997. – 1998. vēsturnieka, vēstures un sabiedrības mācības pasniedzēja diploms 

1996. – 1997. Vašingtonas Universitāte, ASV, M.A. 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
2010. Latvijas Universitātes lektore 

 

Nodarbošanās: 

2010. Latvijas Universitātes SZF Socioloģijas nodaļas lektore 

01.2006. –LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētniece 

01.2005. - 12.2007 LU SZF Socioloģijas nodaļas lektore 

06.2006. - 04.2008. LR Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta 

vadītājas padomniece 

12.2005. - 04.2006 LR Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās A.Latkovska 

padomniece 

11.1991. – 12.2006. LU FSI jaunākā zinātniskā līdzstrādniece un asistente  

  

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. Mисане, А., Рунцис, И. (2007) Отношения государства и церкви в Латвии: история и 

современные проблемы. Информационно-аналитический Центр по изучению 

общественно- политических процессов на постсоветском пространстве 

МГУ.Публикации. - http://www.ia-centr.ru/public.php.. 

2. Latvian Literary Histories and Textbooks. / History of the Literary Cultures of East 

Central Europe. (2007) Vol.III./Eds. J.Neubauer& M.Cornis-Pope. – John Benjamins 

Publishing Company, pp. 359-360. 

3. Misane, A. (2006) Rēs publica christiana: eseja par Eiropas publiskā kristīguma 

paradoksālo dabu.// Filosofija 5.- Rīga. 113.-118.lpp. 

4. Misane, A. (2006) Latvijas kristianizācija – vēsturisks process un interpretācija Latvijas 

ideju vēsturē./ Letonika: I kongress. Modernitāte: Filosofija, kristīgās vērtības, mutvārdu 

vēsture Latvijā. Rīga. 210.- 217.lpp. 

◘ Misāne, A. (2006) Vīriešu un sieviešu reliģiozitāte reliģijas socioloģijas skatījumā.//Ceļs: 

LU Teoloģijas fakultātes teoloģisks un  kultūrvēsturisks  izdevums Rīga. 45.-57. lpp. 

 

Raksti zinātniskos ţurnālos un rakstu krājumos 17 

Konferenču tēzes     21 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

2007. – 2009. LZP projekts  Reliģiski filozofisko ideju attīstība Rietumu humanitārajā domā 

20.-21.gadsimtā un to iespaidi Latvijā.  

2004. – 2007. LZP projekts Reliģiozitāte un garīgie strāvojumi 21.gadsimta Latvijā  

01.06.2000 – Oxford University Press/ Toronto Universitātes projekts  Comparative History 

of the Literary Cultures of East Central Europe. (Vad. J.Neubauer, M.Cornis-Pope) 

 

Akadēmiskie kursi: 

 Reliģijas socioloģija, B daļa, 2 kredītpunkti    

 Jauno reliģisko kustību socioloģija, B daļa, kredītpunkti    

http://www.ia-centr.ru/public.php
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 Reliģijas antropoloģijas teorijas, B daļa, 2 kredītpunkti    

 Sabiedrība un reliģiskās organizācijas, B daļa, 4 kredītpunkti    

 Nacionālisma teorijas sociālajās zinātnēs, B daļa, 2 kredītpunkti    

 Reliģiju problemātika sociālajā darbā, B daļa, 2 kredītpunkti. 

          

Papildus ziņas par profesionālo darbību: 

 

 

 

 

 

 

2010.gada 11.maijā 

Paraksts: 
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Mag. sc. soc., lekt. Līga Rasnača 

dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads: 1956. 

 

Izglītība: 

2004. - 2007. Doktorantūra LU Sociālo zinātľu fakultātē, Lietišķā socioloģija  

2000. - 2002. Maģistratūra LLU Sociālo zinātľu fakultātē,   Organizāciju un sabiedrības 

pārvaldes socioloģija 

1975.- 1980. Studijas LU Vēstures un filozofijas fakultātē 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

2003. lektore LU Sociālo zinātľu fakultātes Socioloģijas nodaļā 

2002. sociālo zinātľu maģistre socioloģijā (Mag. sc. soc.) 

    

Nodarbošanās: 

2003.-  LU SZF Socioloģijas nodaļas lektore  

2002. – Latvijas Lauksaimniecības Universitātes lektore 

2000.- 2002. Latvijas Lauksaimniecības Universitātes asistente 

1995.- 2000. VSAA vecākā speciāliste  

1992.- 1995. Rīgas Domes Latgales priekšpilsētas izpilddirekcijas nodaļas vadītāja 

1983.- 1992. VEF sociologs 

1980.- 1983. Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) asistente 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. Autoru kolektīva sastāvā. (2009) Pārskats par tautas attīstību 2008/2009. Atbildība, 

Rozenvalds, J., Ijabs, I. (galv.red.) Rīga: LU Sociālo un politisko pētījumu institūts, 226. lpp. 

2. Rasnača, L., Saulaja, I. (2008) The role of Employers in Small Rural Towns, In: 

Proceedings of the International scientific conference „Economic Science for Rural 

Development‖, LUA, Jelgava, pp. 167-176. 

3. Krūzmētra, Ţ., Rasnača, L. (2007) Small towns as Employment and Service Centres 

in   Latvia/Ģeogrāfiski raksti, Rīga, p.134-145.. 

4. Autoru kolektīva sastāvā. (2007) Darba tirgus specifiskās problēmas Latvijā un tās 

reģionos, ES SF, LM, 200. lpp. 

5. Autoru kolektīva sastāvā. (2007)  Pārskats par tautas attīstību 2006/2007. 

Cilvēkkapitāls: mans zelts ir mana tauta? Zobena A. (galv.red.) Rīga: LU Sociālo un 

politisko pētījumu institūts, 117. lpp. 

6. Rasnača L. (2006) Mājoklis kā dzīves kvalitātes dimensija, Gr.: Dzīves kvalitāte 

Latvijā. Tisenkopfs T (galv. red.) SPPI, Rīga, 265. - 294. lpp. 

7. Rasnača, L., Krūzmētra, Ţ., Bite, D. (2006) Changes in the Towns and countryside of 

Latvia after Accession to the European Union, In: Proceedings of International Conference, 

Riga, November 9-12, LU, ASPRI, pp. 343. - 358. 

8. Rasnača, L. (2006) Employment problems in Latvia: differences in urban and rural 

areas. In: Collection of papers of International conference „Countryside- our world‖, Česka 

Zemledelska Univerzita vPraze, Česka Krumlow, pp. 01. - 03., 100. -106. 

 

 

Raksti zinātniskos ţurnālos un rakstu krājumos 13 

Konferenču tēzes     14 
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Zinātniski pētnieciskā darbība: 

2009.  Līdzdalība LZP granta projektā profesores Aijas Zobenas vadībā " Reģionu 

policentriska attīstība‖ 

2008. - 2009. LU pētniecības projekts „Pilsētas un reģionu ilgtspējīga attīstība‖, līdzdalība. 

2008. - LLU ZP  pētījums „Resursu centrs mazo lauku pilsētu attīstībai‖  

2006. - 2008. LLU ZP  pētījumi:  

„Objektīvo un subjektīvo faktoru loma iedzīvotāju piesaistē mazpilsētām‖, līdzdalība, 

„Mazpilsētu attīstības stratēģijas‖, līdzdalība.  

2005. - 2007. Latvijas un tās reģionu darba tirgus specifisko problēmu analīze. ES Sociālā 

Fonda un LM finansēts pētījums kopējā tēmā „Darba tirgus pētījumi‖, līdzdalība.   

 

Akadēmiskie kursi: 

 Pilsētas socioloģija, B daļa, 2 kredītpunkti 

 Sociālā politika, A/B daļa, 4 kredītpunkti 

 Sociālā drošības sistēma Latvijā, B daļa, 4 kredītpunkti 

 

Papildus ziņas par profesionālo darbību: 

Latvijas Sociologu asociācijas valdes locekle 

 

2010.gada 7.maijā      

 

       Paraksts: 
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Dr.sc.pol., doc. Iveta Reinholde 

Dzīves un darba gājums 

(Curriculum vitae) 

 

 

Dzimšanas gads: 1977. 

 

Izglītība: 
2001.-2005. Studijas Latvijas Universitātes Politikas zinātnes doktora studiju programmā 

1995.-2001. Studijas Latvijas Universitātes Vēstures un Filozofijas fakultātē un Sociālo zinātľu 

fakultātē 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
2005. Docenta akadēmiskais nosaukums 

2004. Politikas zinātľu doktora grāds (Dr.sc.pol.) Pārvaldes un administrācijas apakšnozarē 

 

Nodarbošanās: 
2006. – šobrīd LU Sociālo zinātľu fakultātes Politikas studiju nodaļas docente 

2001. – 2005. SIA Zygon Baltic Consulting, konsultante, mārketinga direktore 

2000.- 2001. Īpašu uzdevumu ministra valsts pārvaldes reformu lietās sekretariāts, nodaļas 

vadītāja 

1999.- 2000. Latvijas Universitātes Eirofakultāte, pasniedzēja asistente 

1997.- 2000. Valsts pārvaldes reformas birojs, vecākā referente 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. Reinholde I., Jansone D., Ulnicāne I. (2002) Latvijas publiskā pārvalde. Rīga: Latvijas 

Universitāte, 292 lpp. 

2. Reinholde I. (2004) ―ISO 9001 by Decree‖: The Latvian Approach to Quality Management in 

the Public Sector‖. In: Löffler E., Vintar M. (eds.) Improving the Quality of East and West 

European Public Services.  Ashgate Publishing Limited, pp. 132.-142. 

3. Reinholde I. (2004) ―Challenges for Latvian Public Administration in the European Integration 

process‖. In: Dimitrova A. (ed.) Driven to Change. The European Union`s enlargement viewed 

from the East. Manchester University Press, pp. 163. – 178. 

4. Reinholde I., Golubeva M. (2005) ―Pārvaldes struktūru efektivitāte un atbildība‖. Grām.: Cik 

demokrātiska ir Latvija? Rīga: Akadēmiskais apgāds, 101.-112.lpp. 

5. Reinholde I (2007) „Daudzlīmeľu pārvaldība ES: cik mājai būs stāvu?„. Grām.: Ozoliľa Ţ. 

(red.) Latvijas skatījums uz Eiropas Savienības nākotni. Zinātne. 

6. Reinholde I. (2007) „Savējie un svešie...un birokrāti‖. Grām.: Reire G. (red.) Savējie un svešie. 

Sabiedrības radikalizācijas tendences Latvijā, Eiropā un pasaulē. Zinātne,. 65.-84.lpp. 

7. Reinholde I., Golubeva M. (2007) ―Pārvaldes struktūru efektivitāti un atbildība‖. Grām.: Cik 

demokrātiska ir Latvija?Demokrātijas monitorings 2005-2007. Zinātne, 49.-57.lpp. 

8. Stead D., de Jong M., Reinholde I.. (2008) „Urban Transport Policy Transfer in Central and 

Eastern Europe‖. DisP 172, 1, Volume 44, pp.62-73. 

9. Reinholde I. (2008) „Laba pārvalde Latvijā – kādai tai jābūt?‖. Grām.: Ozoliľa Ţ., Ulnicāne-

Ozoliľa I. (red.) Latvija 2020. Nākotnes izaicinājumi sabiedrībai un valstij. LU Akadēmiskais 

apgāds.., 29.- 40.lpp. 

10. Reinholde I. (red.) (2008) Liepāja kā attīstības ceļvedis. Zinātne. 

Raksti zinātniskos ţurnālos un rakstu 

krājumos 

 

24 
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Akadēmiskie kursi: 

 Ievads publiskajā administrācijā, A daļa, 4 kredītpunkti   

 Politikas analīze, A daļa, 2 kredītpunkti   

 Publiskās administrācijas aktuālās problēmas, A daļa, 4 

kredītpunkti 

  

 Publiskā sektora vadība, B daļa, 2 kredītpunkti   

 ES ietekme uz nacionālo valstu administrācijām, B daļa, 2 

kredītpunkti 

  

 Projektu vadības pamati, B daļa, 2 kredītpunkti   

 Projektu vadība: teorija un prakse, B daļa, 2 kredītpunkti   

 Organizāciju teorija, B daļa, 2 kredītpunkti   

 Personāla vadība, B daļa, 2 kredītpunkti   

 Komandas veidošana, B daļa, 2 kredītpunkti   

 Kvalitātes vadības sistēmas, B daļa, 4 kredītpunkti 

 

  

Papildus ziņas par profesionālo darbību: 

 Latvijas Universitātes Sociālo Zinātľu fakultātes Domes locekle (2007. – ) 

 NISPAcee (The Network of Schools and Institutes of Public Administration in Central and 

Eastern Europe) darba grupu ―Labākas kvalitātes pārvalde sabiedrībai‖ (Better quality 

administration for the Public) un ―Politikas-administrācijas attiecības‖ (Politico-

administrative relations) dalībniece (2004. – ) 

 

 

2010.gada 30.martā      

Paraksts: 
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Dr. pead., doc. Vita Roga 

Dzīves un darba gājums 

(Curriculum vitae) 
 

Dzimšanas gads:  1961 

Izglītība: 
2010. sociālā darba, sociālās politikas, nodarbinātības politikas un kultūras pieredzes 

programma C.I.F. Izraēlā.  

2008. LU Psiholoģijas un pedagoģijas fakultāte, doktora grāds (apakšnozare sociālā 

pedagoģija) 

2003.01. – 2003.06. ―Starptautiskā sociālā darba izglītības un mācību plāns: sadarbība 

maģistratūras programmā starp Monmoutas Universitāti ASV un SDSPA ― Attīstība‖ 

Latvijā. Studijas MSW programmā -Course title – Field Practicum; Advanced Family 

Practicum (4 krp.); 

2000. - 2004. LU Psiholoģijas un pedagoģijas institūts, doktorantūra 

1996. – 1997. LU maģistrantūra pedagoģijas metodikā un vēsturē 

1991-1996 Liepājas Pedagoģiskais institūts 

1981-1984 Rīgas Pedagoģiskā skola 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
2008.LU Psiholoģijas un pedagoģijas fakultāte, doktora grāds pedagoģijā, 

1997. LU Psiholoģijas un pedagoģijas fakultāte, maģistra grāds pedagoģijā 

Nodarbošanās: 
2008. - Kurzemes Sociālais Dienests Ģimenes atbalsta centrs, sociālo pakalpojumu galvenais 

speciālists, sociālais darbinieks 

03. 2009. - 10. 2009. Labklājības Ministrija, Ministra padomniece 

2006. - Latvijas Universitāte, Sociālo zinātľu fakultāte, Socioloģijas nodaļas docente, sociālā 

darba 2gadīgās studiju programmas direktore 

2005.- Vieglās Valodas Aģentūra, projektu koordinatore, konsultante SD jautājumos 

01. 2006. - 09. 2006. IZM, IVI Augstākās izglītības kontroles departaments, galvenā valsts 

inspektore augstākās izglītības jautājumos 

2006. - 2007. IZM, eksperte IZM ESF grantu shēmai 

1998. - 2005. SDSP Augstskola „Attīstības‖, studiju daļas vadītāja, docente 

1993.-1997. Izglītības Attīstības institūts, metodiķe, nodaļas vadītāja pirmsskolas darbā 

1991. - 1993. Rīgas pedagoģiskā skola, pedagoģijas pasniedzēja 

Raksti zinātniskos ţurnālos un rakstu krājumos: 

1. Roga, Vita, Vilciľa, Aina. Social risk groups in the perspective of social work 

and social pedagogy: rec.Krūze, A., Schulz, D., starptautiskās konferences zinātniskais 

rakstu krājums:Leipziger Universitaetsverlag, 2008, p. 143-154. 

2. Roga, V. Sociālpedagoģiskās darbības nepieciešamība bērnu likumpārkāpumu 

prevencē. Sociālais darbinieks, Nr.5, 2002, 21.-25.lpp. 

3. Rekomendācijas pašvaldībām par likumpārkāpumu profilakses darba veikšanu. 

Roga,Vita, Sokolova, Natālija, Zībere, Inese. Rīga: Valsts Bērnu tiesību aizsardzības centrs, 

2002. 54 lpp. 

4. Roga,V. Ekoloģiskajā modelī balstīta sociālā pedagoga darbība skolā. Sociālais 

darbinieks, Nr.8, 2002, 34.-44.lpp. 

5. Roga, V., Zībere, I., Putnika, S. (2002) Sociālais pedagogs pašvaldībā// Sociālais 

darbinieks, Nr. 7, 2002, 28-35 lpp. 

6. Roga, V. Riska grupas sabiedrībā sociālajā darbā. RSU Eiropas studiju fakultātes 

izdevums Riska sabiedrība (iesniegts publicēšanai, skat. atsauksmi). 
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7. Roga, Vita. Sociālā pedagoga profesijas vēsturiskās attīstības tendences Latvijā. 

No: Sociālā darba vēsturiskā attīstība Latvijā 20.gs.:  rakstu krājums. Rīga: Sociālā darba un 

sociālās pedagoģijas augstskola „Attīstība‖, 2006, 139.-147. lpp. 

 

Konferenču tēzes: 

Sociālā darba problemātika darbā ar ģimeni un bērniem (2009). 

Ekoloģiskā kompetence izglītības darbā (2009)  

    

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

 2010. ESF projekta „Sociālo pakalpojumu attīstības programmas izstrāde Vidzemes 

reģionā‖ eksperte/speciāliste sociālo pakalpojumu jomā. 

 2010. Sorosa fonda projekta „Krīzes situācijas pakalpojumi‖, eksperte. 

 2009. ESF projekta „Sociālo pakalpojumu attīstības programmas izstrāde Zemgales 

reģionā‖ eksperte/speciāliste sociālo pakalpojumu jomā. 

 Starptautiskā projekta „Sociālā darba perspektīva: politika, prakse, problēmas‖. 

Lokālais koordinators Latvijā (LU); (Vācija, Bielefeldas Universitāte, TiSSA). 

 2008. SIF, Sadarbības projekts ar Valsts Probācijas dienestu „Vienkārši par 

sareţģīto‖.  

 2006. Īstermiľa projekts „Esi radošs‖ darbam ar cilvēkiem ar GAT. Itālija, Istruzione 

e cultura sadarbībā ar EU. Vieglās valodas un rehabilitācijas speciālists. 

 02. 2006. - 12. 2006. pētījuma „Kas ir potenciālie Vieglās valodas lietotāji Latvijā?‖, 

projekta vadītāja. 
 

Akadēmiskie kursi: 

 Prakse III, A daļa, 10 kredītpunkti 

 Sociālā darba metodes un process, A daļa. 4 kredītpunkti 

 Sociālā darba teorijas, A daļa. 4 kredītpunkti 

 Ģimene kā sistēma, B daļa, 2 kredītpunkti 

 Pētījumi sociālajā darbā, 2 kredītpunkti 

 Sociālais darbs ar daţādām klientu grupām, B daļa, 2 kredītpunkti 

 Sociālais darbs ar indivīdu un ģimeni I, B daļa, 2 kredītpunkti 

 Sociālais darbs ar indivīdu un ģimeni II, B daļa, 2 kredītpunkti 

 Sociālā pedagoģija, B daļa, 4 kredītpunkti 

 Sociālā darba projektu vadība, B daļa, 2 kredītpunkti 

Papildus ziņas  par  profesionālo  darbību:    
Eiropas Savienības struktūrfondu Uzraudzības Komitejas locekle (2010. - ) 

C.I.F  (The Council of international Fellowship) biedre (2009. - ) 

Editorial Board member „Journal of Global Social Work Practice” , ASV, Illinoisa (2008. - 

) 

LU Akadēmiskā departamenta Konsultatīvā padome (2008. - ) 

Sociālo darbinieku biedrības valdes locekle (2007. - ) 

LM Sociālo darbinieku Konsultatīvā padome (2007. - ) 

NVO Vieglās Valodas Aģentūra (2004. - ) 

 

2010.gada 30.martā      

Paraksts:  
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Dr.phil., doc. Anna Stepčenko 

dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads: 1948. 

 Izglītība:    
1982.-1986.  Aspirantūra PSRS Zinātľu akadēmijas Socioloģisko pētījumu institūta 

Socioloģijas teorijas un vēstures nodaļā, Maskavā 

1969.-1974.  Studijas LVU Vēstures un filozofijas fakultātē 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

1999. Latvijas Universitātes docente 

1993.  Nostrificēts filozofijas doktora grāds, Dr.phil. 

1987.  Filozofijas zinātľu kandidāte   

Nodarbošanās: 

2000. - docente LU Sociālo zinātľu fakultātes Socioloģijas nodaļā 

1999. – 2000. docente LU Vēstures un filozofijas fakultātes Socioloģijas katedrā  

1996. – 1999. lektore LU Vēstures un filozofijas fakultātes Socioloģijas katedrā  

1988. – 1996. vecākā zinātniskā līdzstrādniece, pasniedzēja Rīgas Medicīnas institūta, 

Latvijas Medicīnas akadēmijas Humanitāro zinātľu katedrā 

1986. -1988. vecākā redaktore izdevniecībā ―Avots‖  

1983. -1986. vecākā pārdevēja grāmatnīcā ―Mākslas grāmata‖  

1982. jaunākā zinātniskā līdzstrādniece LVU Ekonomikas fakultātes Demogrāfisko pētījumu 

grupā  

1974. -1981. jaunākā zinātniskā līdzstrādniece LVU Vēstures un filozofijas fakultātes 

Socioloģisko pētījumu grupā  

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. Stepčenko, A.. (2004) Brīvprātīgais darbs Latvijā un Rietumvalstīs. Latvijas Zinātľu 

Akadēmijas Vēstis. 58. 55. - 68. lpp. 

2. Stepčenko, A. (2006) Dzīves kvalitātes indikatori Eiropas Savienībā. Metodoloģiski 

jautājumi. Gr.: Latvijas Universitātes raksti. Socioloģija. Rīga: Latvijas Universitāte, 142-

154. lpp. 

3. Stepčenko, A. (2006) Iepirkšanās transformācija piedzīvojumā. A Modified Shopping 

Experience. Gr.: Agora 5. Patērniecība Latvijā: tendences un alternatīvas. Rīga: LU 

Akadēmiskais apgāds, 53. -65. lpp. 

4. Stepčenko, A. (2007) Gerontoloģisko institūciju imaginārais tēls un realitāte 

mūsdienu Latvijā. Image of Gerontological Institutions and their Reality in Contemporary 

Latvia. Gr.: Latvijas Universitātes raksti. Socioloģija. Rīga: Latvijas Universitāte,  54. - 71. 

lpp. 

5. Stepčenko, A., Brants, M., Bukovska, L. (2007) Dzīves kvalitāte Latvijas veco ļauţu 

pansionātos. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 61 lpp.  

6. Stepčenko, A. (2008) Svešinieka socioloģija Georga Zimmela un Alfreda Šica 

interpretācijā un socioloģijas svešatnība institucionalizācijas sākotnē Vācijā un Latvijā. Gr.: 

Latvijas Universitātes raksti. Socioloģija. Rīga: Latvijas Universitāte, 15.- 31.lpp. un Gr.: 

Tisenkopfs, T. (zin red.) Socioloģija Latvijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 25. - 

43.lpp. 

7. Stepčenko, A. (2008) Distances lielpilsētā. Sociālās distances urbānā vidē teorētiskā 

un empīriskā skatījumā. Kentaurs XXI. Nr. 46. 41.-56.lpp. 

8. Stepčenko, A. (2009) Dzīve telplaikā un āpus tā. Kentaurs XXI. Nr 49., 124. -138. 

lpp. 
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Raksti zinātniskos ţurnālos un rakstu krājumos 45  

Konferenču tēzes     29  

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

2004 – 2006 ―Dzīves kvalitāte Latvijas gerontoloģiskajās institūcijās‖  

2007. ―Novecošanas menedţments Latvijā vecuma grupā no 50 līdz 62 gadiem: individuālais 

un sociālais aspekts‖ 

2008. 08.02. LU 66. konference. Socioloģijas sekcija: Socioloģijai Latvijā 40. Referāts: 

Socioloģijas institucionalizācijas turbulences. Gadījumu salīdzinājums. 

2008. 5. - 8.09. 1st ISA Forum of Sociology. Sociological Research and Public Debate. RC-

11 Sociology of Ageing. ―Diversities of Ageing: Discourses and Debates‖. Barcelona, Spain 

2009. 04. - 05.12. Vecums ir sasniegums. Tā potenciāls un sociālā aktivitāte. Rīga. Referāts: 

Novecošanas ambivalence.  

2010.12.04. Starptautiska konference: Social NGOs in Baltic Countries. Rīga. Referāts: 

Empīriska pētījuma dizains. Sociālo klientu grupas. Līdzdalība konferences organizēšanā. 

  

Akadēmiskie kursi: 

 Filosofijas pamati, A daļa, 4 kredītpunkti  

 Klasiskās socioloģiskās teorijas, A daļa, 2 kredītpunkti  

 Brīvprātīgo darba vadīšana, B daļa, 2 kredītpunkti 

 Georga Zimmela socioloģija, B daļa, 2 kredītpunkti 

 Georgs Zimmels un postmodernitāte, B daļa, 2 kredītpunkti 

 Sociālais darbs ar daţādām klientu grupām, B daļa, 2 kredītpunkti                       

 Sociālā gerontoloģija, B daļa, 2 kredītpunkti 

 Vardarbības fenomens sociālajā darbā, B daļa, 2  kredītpunkti. 

 Vardarbības socioloģija, B daļa, 2 kredītpunkti 

 

Papildus ziņas par profesionālo darbību:   

 Kvalifikācija Bīlefeldes universitātē (1999), Berlīnes Brīvajā universitātē (2001), 

Centrālās Eiropas universitātē (2002).  

 Lekciju kursi Socrates/Erasmus mācībspēku mobilitātes programmas ietvaros 

Jivaskīlas universitātē (2003),  Konstances universitātē (2005), Konstances universitātē 

(2007). 

 Pasaules veselības organizācijas Eiropas reģionālā biroja padziļināts mācību kurss 

vardarbības un traumatisma profilaksē. (27.- 28.04. 2010.) 

 Eksperte DAAD Studienstipendien und Forschungsstipendien komisijā (2004) 

 Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta darba grupas 

locekle likumprojektam  ―Brīvprātīgo darbības likums‖ (2004) 

 LU SZF Socioloģijas nodaļas socioloģijas bakalaura studiju programmas direktore 

(2003– 2004) 

 LU SZF Socioloģijas nodaļas socioloģijas bakalaura studiju padomes locekle (2003. 

– 2007.) 

 

2010. gada 20.maijā    Paraksts: 
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Mg.sc.kom., lekt. Rolands Tjarve 

Dzīves un darba gājums 

(Curriculum vitae) 

Dzimšanas gads:  1966. 

Izglītība: 
2000. – šobrīd Latvijas Universitāte, Sociālo zinātľu fakultāte, komunikācijas zinātnes doktora 

studiju programma 

1997. – 1998. Latvijas Universitāte, Sociālo zinātľu fakultāte, komunikācijas zinātnes 

maģistra  studiju programma 

1984. – 1991. Latvijas Universitāte, Filoloģijas fakultāte, ţurnālistikas nodaļa 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

2003. Latvijas Universitātes lektors 

1998. Mg. sc. kom. 

Nodarbošanās: 

2003. – šobrīd Latvijas Universitāte Sociālo zinātľu fakultāte lektors 

2002. – 2003 SIA ―Komunikācijas stratēģijas un projektu vadība‖ rīkotājdirektors 

1998. – 2002 VB SIA ―Latvijas Televīzija‖ ģenerāldirektors 

1996. – 1998 Nacionālās radio un televīzijas padome priekšsēdētāja vietnieks 

1995. – 1996. Nacionālās radio un televīzijas padomes loceklis 

1994. - 1995. LR Ministru prezidenta padomnieks – preses sekretārs 

1992. – 1994. Latvijas Radio programmas vadītājs 

1990. – 1991. Laikraksts ―Vefietis‖ redaktors 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
9. Brikše I., Skudra O., Tjarve R. (2002). Development of Media un Latvia in the 

1990s. In Baltic Media in Transition. Ed. Vihalemm P. Tartu University Press. P. 65. – 102. 

10. Tjarve R. (2004). Viļa Lāča 60. dzimšanas diena padomju Latvijas medijos: 

ideoloģizēta izziľas freima veidošanas piemērs. Agora 2 Vilis Lācis: divu Latviju naratīvi, 

sociālais/sociālistiskais reālisms, Rīga: Latvijas Universitāte, lpp. 223-236. 

11. Tjarve R. (2005). Elektronisko mediju sistēmas izveidošanās Latvijā (1991- 1995) 

Latvijas Universitātes raksti 683, Komunikācija, Rīga, LU 2005, lpp.329 – 346. 

12. Tjarve R. (2006). Radio un televīzija: mediatizācijas aspekts. Informācijas vide 

Latvijā: 21. gadsimta sākums, Rīga: Zinātne, lpp.176–191. 

13. Tjarve, R. (2007). ―Milţu cīľas‖: publiskās debates sabiedriskajā televīzijā (―Milţu 

cīľas‖ (Battle of Giants) – public Debates on Public Television). Grām. Brikše, I., Zelče, V., 

(ed.) Latvijas Republikas 9. Saeimas vēlēšanu kampaľa: priekšvēlēšanu publiskā telpa. Riga: 

Zinātne, 2007, lpp.107 – 121. 

 

Raksti zinātniskos ţurnālos un rakstu krājumos 

1. Referāts LU 61. konferencē 2003.gada 12.februārī: ―Priekšvēlēšanu debates Latvijas 

TV - demokrātijas attīstības katalizators.‖ 

2. Referāts LU 62. konferencē 2004.gada 20.februārī: ―ES notikumu atspoguļošana 

LTV ziľās pirmsreferenduma laikā.‖ 

3. Referāts starptautiskā konferencē „Cilvēks. Kultūra. Sabiedrība‖ Minskā 2004.gada 

21.maijā: ―Elektronisko mediju loma sabiedrības demokratizācijas procesos.‖ 

4. Referāts LU 63. konferencē 2005.gada 10.februārī: ‖ES notikumu atspoguļošanas 

intensitātes un diskursa maiľa LTV ziľu raidījumos pēc iestāšanās Eiropas Savienībā.‖ 

5. Referāts LU 64. konferencē 2006.gada 17.februārī: ‖LTV Ziľu dienesta raidījumu 

‖revolucionārais‖ diskurss‖ 

6. Referāts konferencē ―Uncertain transformations- new domestic and international 

challenges‖ 2006.gada 10.novembrī: ‖Debates on TV‖ 
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7. Referāts LU 65. konferencē 2008. gada 15. februārī: „Jauni televīzijas raidījumu 

formāti Latvijā‖ 

8. Referāts konferencē „Laba pārvaldība Baltijas valstīs‖ 2008. gada 7. novembrī: 

„Analītiskās ţurnālistikas izaicinājumi Latvijas komerctelevīzijās 2008. gadā‖ 

 

Akadēmiskie kursi: 

 Ievads komunikācijas studijās, A daļa, 4 kredītpunkti 

 Latvijas mediju vide, B daļa, 4 kredītpunkti 

 Ievads komunikācijas zinātnē, B daļa, 2 kredītpunkti 

 Elektroniskie mediji, B daļa, 4 kredītpunkti 

 Latvijas mediju vide, B daļa, 2 kredītpunkti 

 Komunikācija mūsdienu sabiedrībā, B daļa, 2 kredītpunkti 

 Komunikāciju teorijas un mūsdienu sabiedrība, B daļa, 2 kredītpunkti 

 

Papildu ziņas par profesionālo darbību: 

 Biedrības Cēsinieku klubs valdes priekšsēdētājs (2001. – ) 

 Latvijas Ţurnālistu savienības biedrs (1998. - ) 

 

 

2010. gada 30.martā     Paraksts: 
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Dr. psych. mag. paed., doc. Ineta Tunne 

Dzīves un darba gājums 

(Curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads. 1961. 

 

Izglītība: 

1989. – 1991. Latvijas Valsts universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas katedra, klātienes 

aspirantūra-doktorantūra psiholoģijā 

1981. – 1988. Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
2007. LU SZF vadošā pētniece, docente 

1999. LU asociētā profesore sociālajā psiholoģijā 

1998. LU pedagoģijas un psiholoģijas katedra, docente 

1997. Psiholoģijas doktora zinātniskais grāds (Dr. psych.) 

1994. Pedagoģijas maģistra grāds (Mag. paed.) 

 

Nodarbošanās: 

2007. - LU SZF vadošā pētniece, docente  

2004. LU Sociālo zinātľu fakultāte, asoc. profesore 

2001. - 2003. Psiholoģijas promociju padomes zinātniskā sekretāre 

2000. IZM ISEC ārštata speciāliste psiholoģijas jautājumos     

1999. IZM Izglītības satura un eksaminācijas centra psiholoģijas speciāliste 

1999. - 2005. LU asociētā profesore (sociālā psiholoģija) 

1998. - 1999. LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūta docente 

1991. - 1998. LU Pedagoģijas un psiholoģijas katedras- institūta lektore 

1988. - 1991. LVU Pedagoģijas un psiholoģijas katedras klātienes doktorande 

1986. - 1988. LVU Pedagoģijas un psiholoģijas katedras stundu pasniedzēja 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra.  

1. Tunne I, Zelče V. (2007) Simboli un rituāli. 9. saeimas priekšvēlēšanu kampaľa.//Politiskā 

komunikācija, ētika un kultūra. LU, 113-132.lpp. 

 2. Tunne I, Zitmane M. (2006) Reklāmas un to vēstījumi: funkciju un lomu mainība. 

Informācijas vide Latvijā: 21.gadsimta sākums. 238-257.lpp 

 3. Tunne I. Seľkāne S. (2005) Kultūras institucionalizācija Latvijā. Latvijas Zinātnes Vēstis, 

24.lpp. 

4. Tunne.I. (2005) Emotional, intellectual, social processes in the cognition and quality of 

education.// Sauļu (Lietuva) universitātes izdevniecība. 6. lpp. 

5. Personības attīstība multikultūru sabiedrībā. (2003) I.Krūmiľa, I Tunne, A. Lasmane, A. 

Ābele Humanitarian and social science., RTU zin. konf. materiāli,/ LZP finansēta projekta 

pētījuma rezultāti/ Izdevniecība ―RTU‖, 66. – 80. lpp. 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība un piedalīšanās konferencēs.  
2009. aprīlis. Cooperation forsustainable education: management, research, preactice, theory.  

10th anniversary international conference:Latvian Assiciation for Cooperation in 

Education,LACE. 

2009.aprīlis. Starptautiskā konference: Pedagogu inovatīvās darbības aspektu realizēšana 

pirmskolas iestādes pozitīvā tēla veidošanā. Pakruojis,Lietuva. 

2008.augusts. Kultūru daudzveidība, kultūru dialogs un kultūrkompetence; multiplikatora 

sertifikāts par piedalīšanos seminārā.  
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2009.februāris. Jauniešu informācijas teplas kvalitāte un efektivitāte: iekļaujošās izglītības 

psiholoģiskie aspekti. LU 67 konference.  

2007. gada februāris. Šulmane, I.,Tunne, I., Seľkāne, S. Auditorijas pētījumu aktuālās 

teorētiskās un metodoloģiskās problēmas Latvijā. LU 66 konference.  

2007. gada februāris. Sociālās reklāmas komunikācijas specifika Latvijā: pievilcīgums un 

efektivitāte. LU 66 konference.  

2007.februāris.Komunikācijas psiholoģijas izmaiľas informācijas sabiedrības kontekstā. LU 

65.konference. 

2005.februāris. Tunne, I. Dzimumlomu specifika un dinamika laikmeta kontekstā.LU 

63.konference.  

2003. jūlijs. Value orientation of the academic youth in Latvia./ Psychology in dialogue with 

related disciplines.,8th European congress of psychology. Vienna, Austria. 

2004 – 2006. LZP finansētā projekta Nr.766 „Emocionālie, intelektuālie un sociālie procesi 

izziľas darbībā un izglītības kvalitāte – vadītāja.  

2002-2003. LZP finansētā projekta Nr.936 ‖Personības attīstības īpatnības multikulturālā 

sabiedrībā un starpkultūru pētījumi‖ - vadošais pētnieks. 

 

Akadēmiskie kursi. 

 Komunikācijas psiholoģija, A daļa, 2 kredītpukti, 

 Sociālā psiholoģija, B daļa, 2 kredītpukti 

 Attīstības psiholoģija, A daļa, 4 kredītpukti 

 Ievads psiholoģijā, B daļa, 4 kredītpunkti 

 Ievads psiholoģijā, A daļa, 4 kredītpunkti 

 Komunikācijas studiju psiholoģiski pedagoģiskie aspekti, B daļa, 4 

kredītpunkti 

 Komunikācija un patērētājs, B daļa, 2 kredītpunkti 

 

Papildus ziņas par profesionālo darbību: 

 Latvijas Augstskolu Pedagogu Asociācijas biedre (2006. - ) 

 Sporta psihologu asociācijas biedre (2005. - ) 

 Baltijas mediju pētījumu asociācijas biedre (2005. - ) 

 LTPA un LSSA iegūts psihoterapeita sertifikāts. (2002. - ) 

 

2010. gada 4.marts.     Paraksts: 
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Dr. soc., prof. Brigita Zepa  

Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

Dzimšanas gads:  1949. 

Izglītība:  

09.1977-1980. Aspirantūra LU Vēstures un filozofijas fakultātē    

06. 1973. Latvijas Universitāte. Vēstures un filozofijas fakultāte, diploms 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

2004. LU Socioloģijas nodaļas profesore 

1999. LU Socioloģijas nodaļas asociētā profesore 

1994. LU Socioloģijas katedras docente 

1992. socioloģijas doktore: LZA Filozofijas un Socioloģijas institūta Promocijas padome 

1985. filoz. zin. kand.: PSRS ZA Socioloģijas institūts  

   

Nodarbošanās: 

2003. -      profesore Latvijas Universitātē socioloģijas nodaļā  

1999. - 2003. asociētā profesore Latvijas Universitātē socioloģijas nodaļā. 

1994. - 1999. docente Latvijas Universitātē socioloģijas katedrā.  

1990. - 1994. lektore Latvijas Universitātē socioloģijas katedrā.  

1982. - 1990. vadītāja Inţenieru sagatavošanas vadības problēmu laboratorijā, Rīgas Politehniskajā 

institūtā 

1973. - 1982. Jaun. zin. līdzstr. Socioloģisko pētījumu grupā, Rīgas Politehniskajā institūtā 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. Regime change, historical memory and ethnic identity.  In: Proceedings of 

internationa conference "Baltic States, Europe –Ethnopolitics of Memories and Histories" 

held in Kwansei Gakuin University (Osaka, Japan)  (2008) 

2. Zepa, B. red. (2008) Mēs. Svētki. Valsts. Valsts svētku svinēšanas socioloģiska 

izpēte.  BISS. 

3. Integration Policy in Latvia: Theory and Practice. In: Socio-economic and 

Institutional Environment: Harmonisation in the EU Countries of Baltic Sea Rim. Proceeding 

of the Institute of European Studies. International University Audentes. No 4.  p. 106-

139 (2008) 

4. Latvia: contry Report. In: Women in Sciences and High Technology in The Baltic 

States. Problemas and Solutions. FP6 BASNET Project results. Vilnius,. P.103. – 160. 

(2007) 

5. Zepa, B., Kucs, A. (2006) The Case of Latvia. In: International Obligations and 

national Debates: Minorities around the Baltic Sea. The Aland Islands Peace Institute.    

6. Zepa, B., Šūpule, I. Ethnopolitical Tension in Latvia. In:  Latvia - Russina Realations: 

Domestic and International Dimensions. Ed by N. Muiznieks. 

7. Zepa, B., Šūpule, I. (2006) Etnicitātes konstruēšana: politiķi un masu mēdiji kā 

nozīmīgākie aģenti. LU raksti. 701. Socioloģija. 109-120. lpp. 

8. The Changing Discourses of Minority Identities: Latvia. Changing and Overlapping 

Identities: Latvia Facing EU. Riga, FSS. 2005.  

9. Zepa, B. (2005) Education Reform in Latvia: Towards Integrated or Conflicting 

Society. In: A collection on the History and Today‘s Situation of Russian-Speaking 

Population in Estonia and Latvia. Ed. By N. Hashimoto, K. Obata, S. Mizobata, H. Komori. 

Hirosima University. 
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10. Zepa, B., Smid, C. , Snipe, A. (2005) Language Policy and Ethnic Conflict in Quebec 

and Latvia  In collaboration with. In: Ethnicity, Ethnic Conflicts, Peace Processes: 

Comparative Perspectives. Ed. By E.A. Tiryakian de Sitter Publications, Canada.  

 

Raksti zinātniskos ţurnālos un rakstu krājumos: 42 

Konferenču tēzes: 25 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

2006-2011. ES 6.Ietvaru programmas projekts INCLUD-ED: Izglītības stratēģijas sociālai 

integrācijai Latvijā un Eiropā, projekta vadītāja. 

1991., 1999., 2008. Eiropas vērtību pētījums. Sadarbībā ar Tilburga univesritāti, projekta 

vadītāja. 

2004. – 2006. „Atvērtu darba tirgu sievietēm‖ Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL 

programmas Latvijai, projekta vadītāja.  

2006 - 2007. Jaunieši etniski jauktās skolās. Aktivitātes pret vardarbību starp daţādu etnisko grupu 

jauniešiem skolās. Daphne II . Sadarbībā Gesellschaft fur prospektive Entwicklungen "ZOOM" 

(Vācija),  Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social (Spānija), Centro Ricerche Affari Sociali 

"CRAS" (Itālija). ―Eiropas vērtību pētījums‖, kopš 1990.gada (projekti 1990., 1999., sadarbībā ar 

Tilburgas universitāti), projekta vadītāja. 

2006. – 2007. Sadarbībā ar European Centre for Minority issues. „The Aspect of Culture in the Social 

Inclusion of Ethnic Minorities, projekta vadītāja. 

 

Akadēmiskie kursi: 

 Sabiedriskās domas izpētes metodes. B daļa, 2 kredītpunkti.  

 Politikas socioloģija. A daļa, 2 kredītpunkti.  

 Kvalitatīvās metodes socioloģijā. A daļa, 2 kredītpunkti. 

 Masu mēdiju pētījumu metodes. A daļa, 4 kredītpunkti.  

 Socioloģiskā politikas analīze. A daļa, 2 kredītpunkti.   

 Socioloģiskie pētījumi Latvijā. A daļa, 2 kredītpunkti. 

 Diskursu analīze. B daļa, 2 kredītpunkti.    

 Politikas analīze un novērtējums. A daļa, 4 kredītpunkti.   

 Sociālo pētījumu stratēģija, metodoloģija un metodes A daļa, 4 kredītpunkti. 

 

Apbalvojumi:  

Latvijas Zinātľu Padomes piešķirtā Tālivalţa Vilciľa balva (2002.) 

 

Papildus ziņas par profesionālo darbību:    

Baltijas Sociālo zinātľu institūta direktore (2000. - ) 

Sociāli politisko projektu direktore Baltijas Datu namā (1991. - 2000.) 

Sabiedriskās domas izpētes daļas vadītāja Latvijas Informācijas centrā (1990. - 1991.) 

 

 

2010. gada 14. maijā      Paraksts: 



234 

 

Dr. soc., prof. Aija Zobena  

Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads: 1957. 

 

Izglītība:   
1975.-1980.  Studijas LU Vēstures un filozofijas fakultātē 

1986.-1989.  Klātienes aspirantūra LU 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

1991. Socioloģijas zinātľu kandidāte 

1992. Nostrificēts socioloģijas doktora grāds, Dr. soc. 

1995. Latvijas Universitātes docente 

1998. Latvijas Lauksaimniecības universitātes asociētā 

profesore 

2001. Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesore 

 2005. Latvijas Universitātes profesore 

 

Nodarbošanās: 

1980.-1986. Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) asistente 

1986.-1992. LLU lektore 

1992.-1998. LLU Socioloģijas katedras docente 

1995.-2005.  LU Socioloģijas nodaļas docente 

1998.-2001. LLU Socioloģijas katedras asociētā profesore 

2001.-2004. LLU Socioloģijas katedras profesore 

2004.- 2008. LU Sociālo zinātľu fakultātes Socioloģijas nodaļas vadītāja 

2008.- atkārtoti ievēlēta par LU Sociālo zinātľu fakultātes Socioloģijas nodaļas vadītāju 

2005.-  LU Sociālo zinātľu fakultātes Socioloģijas nodaļas profesore 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. Zobena A. (ed) (2007) Latvia Human Development Report 2006/2007: Human 

Capital. - Riga: LU ASPRI, 120 p. 

2. Zobena A. (red.) (2007) Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2006/2007. 

Cilvēkkapitāls: mans zelts ir mana tauta? - Rīga: LU Sociālo un politisko pētījumu institūts, 

117 lpp. 

3. Zobena A., Paula L. (2007) Partnerība – inovatīvs diskurss Latvijas lauku attīstībā. 

LU Raksti. 714. sēj. Socioloģija, Rīga, LU, 72. - 85.lpp. 

4. Tabuns A., Suna L., Zobena A. (2006) Developing supportive institutional 

environment. Latvian Beef Cattle Breeders Association. In: Roep D. And Wiskerke H. (eds) 

Nourishing networks. Fourteen lessons about creating sustainable food supply chains.- Rural 

Sociology Group, Wageningen University, pp. 17-27. 

5. Zobena A. (ed) (2005) Latvia Human Development Report 2004/2005: Human 

Capability in the Regions. - Riga: UNDP, LU ASPRI, 148 p. 

6. Zobena A. (red.) (2005) Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2004/2005: Rīcībspēja 

reģionos. - Rīga: ANO Attīstības programma, LU Sociālo un politisko pētījumu institūts, 148 

lpp. 

 

Raksti zinātniskos ţurnālos un rakstu krājumos 33 

Konferenču tēzes     16 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
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2003. - 2006. ES 5.zinātnes programmas ietvaros SUS-CHAIN (Marketing Sustainable 

agriculture: An analysis of the potentional role of new food supply chains in sustainable rural 

development), līdzdalība. 

2005.- 2008. Sociālā kapitāla loma lauku attīstībā: sociālie tīkli lauku partnerībās, LZP 

granta vadītāja. 

2005. – 2008. ES 6.zinātnes programmas ietvaros SINER-GI (Strengthening International 

Research on Geographical Indications: from research  foundation to consistent policy), 

līdzdalība. 

2008.- LU pētniecības projekts „Pilsētas un reģionu ilgtspējīga attīstība‖, projekta vadītāja 

2009.- LZP pētniecības projekts ―Policentriska reģionu attīstība― 

 

Akadēmiskie kursi: 

 Ievads socioloģijā, A daļa, 2 kredītpunkti. 

 Socioloģija Latvijā mūsdienās, A daļa, 2 kredītpunkti. 

 Lauku socioloģija, B daļa, 2 kredītpunkti. 

 Ekonomikas socioloģija, B daļa, 2 kredītpunkti. 

 Izglītības un jaunatnes socioloģija, B daļa, 2 kredītpunkti. 

 Reģionu un lauku attīstība, B daļa, 2 kredītpunkti. 

 

Papildus ziņas par profesionālo darbību:    

 LU Demogrāfijas, socioloģijas, politikas zinātnes, komunikāciju zinātnes profesoru 

padomes locekle; 

 LU SZF Domes locekle; 

 LU Socioloģijas zinātľu nozares promocijas padomes eksperte socioloģijas teorijas 

un vēstures apakšnozarē.  

 COST (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research) 

pārstāve Latvijā (sociālajās zinātnēs) (1999. - ) 

 NAP publicitātes pasākumu Jelgavā un Liepājā līdzdalībniece. 

 

 

2010. gada 23. aprīlī     Paraksts: 
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Mag.iur., lekt. Elīna Grigore-Bāra 

Dzīves un darba gājums 

(Curriculum vitae) 

Dzimšanas gads: 1979. 

Izglītība: 
2007. - Latvijas Universitāte, Juridiskās zinātnes Tiesību teorijas un vēstures 

apakšnozares doktora studijas 

2003.-2004. Latvijas Universitāte, sociālo zinātľu maģistra grāds tiesību zinātnē (Maģistra 

diploms Nr. 1180) 

1998.-2003. Latvijas Universitāte, Tiesību zinātľu profesionālā programma, kvalifikācija – 

jurists (Jurista diploms Nr. 001774) 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

2004. Sociālo zinātľu maģistra grāds tiesību zinātnē, Mag.iur.  

Nodarbošanās: 
2008. – Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, Tiesību teorijas un vēstures katedras 

lektore tiesību teorijas un vēstures apakšnozarē 

2005. – 2008. Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, Tiesību teorijas un vēstures katedras 

asistente tiesību teorijas un vēstures apakšnozarē 

2005. – 2007. Valsts kontrole, Juridiskās daļas vadītāja 

2003. – 2005. Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, Tiesību teorijas un vēstures 

katedra, pasniedzēja 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. The origins of the institution of expropriation in Europe. (2008) In: Developing the Rule 

of Law in Latvia. Reflections in the Fields of Legal History, Legal Philosophy and Legal 

Sociology (ed. Prof. Sanita Osipova), Münster: Sonderpunkt Wissenschaftsverlag. 

2. Nodots publicēšanai (2007.gada 15.martā) referāts "Īpašuma piespiedu atsavināšanas 

institūta pirmsākumi Eiropā", konferences "Tiesību harmonizācija  

Baltijas jūras reģionā pēc ES paplašināšanās" (2007.g. 24.-27.janvāris) krājumā. 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
2008. Starptautiskas zinātniskas konferences „Profesoram Arvedam Švābem 120‖ 

(2008.gada 2.oktobris) darba grupas locekle. 

2007. Voldemāra Kalniľa simtgadei veltītās starptautiskās zinātniskās piemiľas 

konferences (22.-23.novembris, 2007) darba grupas locekle. 

Akadēmiskie kursi: 

 Latvijas tiesību vēsture, A daļa, 4 kredītpunkti. 

 Tiesību filozofija, A daļa, 3 kredītpunkti. 

 Tiesību filozofijas problēmas, A daļa, 2 kredītpunkti. 

 Varas dalīšana un publiskā pārvalde, A daļa, 2 kredītpunkti. 

 Ievads tiesību zinātnē, A daļa, 4 kredītpunkti. 

Papildus ziņas par profesionālo darbību: 

 Bakalaura gala pārbaudījumu komisijas locekle 2007./2008., 2008./2009. un 

2009./2010.gadā Tiesību zinātľu bakalaura studiju programmā. (2007.–2010.) 

 Iestājpārbaudījumu komisijas locekle 2007./2008.gadā (2007./2008.) 

2010. gada 25.aprīlī      Paraksts: 
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Mag. paed., lekt. Vija Melbārde 

Dzīves un darba gājums 

(Curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads:  1957 

 

Izglītība: 

2002. – 2007. LU Vadības zinātľu doktorande 

1995. – 2000. Latvijas Universitātes studente 

1975. – 1980. Latvijas Valsts Universitātes studente 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
2000. Izglītības zinātľu maģistra grāds pedagoģijā 

 

Nodarbošanās: 

2009. – LU Ekonomikas un vadības fakultātes Tautsaimniecības katedras lektore 

2002.- 2009. LU Ekonomikas un vadības fakultātes Ekonomikas teorijas katedras lektore 

2000.- 2002. RTU Inţenierkonomikas fakultātes Starptautisko sakaru un muitas institūta 

lektore 

2001.- 2009. Vidzemes augstskolas Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes lektore 

1999. – 2001. Biznesa augstskola ―Turība‖ Uzľēmējdarbības fakultātes Ekonomikas 

katedras lektore 

1995. – 2002. LR Naturalizācijas pārvaldes Valmieras reģionālās 

1980. – 1999. Valmieras rajona vēstures metodiskās apvienības vadītāja, Viestura 

vidusskolas vēstures, sociālo zinību un ekonomikas skolotāja 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

Melbārde, V.,Rozentāle, S. (2009) Society in the conditions of the New 

Economy//International Scientific cconference New Dimensions in the Development of 

Society 2009,October 2-3. Jelgava, Latvia. 

Melbārde, V. (2007) Valmieras rajona uzľēmējdarbības vide. Valmiera: Vidzemes 

augstskola. 20- 51.lpp. 

Melbārde, V. (2005) Politika un tiesības 2.daļa. Rīga: „Izdevniecība RaKa‖, 214.lpp.(26. - 

36. lpp..; 41. — 68. lpp.) 

Melbārde, V. (2005) Ekonomika. Sociālās zinības 7.-9. klasei. Mācību grāmata. Rīga: 

„Izdevniecība RaKa‖. 122.lpp.(50. - 83.lpp.). 

Melbārde, V. (2005) Ekonomika. Sociālās zinības 7.-9. klasei. Darba burtnīca. Rīga: 

„Izdevniecība RaKa‖. 76 lpp. (38.- 49.lpp.). 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
Cilvēciskā kapitāla vadības pilnveide uz zināšanām balstītā ekonomikā; Ekonomikas 

izglītības problēmas 

 

Akadēmiskie kursi: 

Makroekonomika, A daļa, 4 kredītpunkti 

Mikroekonomika, A daļa, 4 kredītpunkti 

Ekonomikas teorijas pamati, A daļa, 4 kredītpunkti 

Ekonomikas mācību metodika,  A daļa, 6 kredītpunkti 

Ekonomisko teoriju vēsture, B daļa, 4 kredītpunkti 

Pasaules ekonomikas un biznesa vēsture, B daļa, 4 kredītpunkti 

Ekonomikas teorijas pamati, B daļa, 2 kredītpunkti 

Ekonomikas pamati, B daļa, 2 kredītpunkti 
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Ekonomikas attīstības problēmas, B daļa, 2 kredītpunkti 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

2006. – 2007. projekta „Valmieras rajona uzľēmējdarbības vides izpēte un analīze‖ 

(VDP1/ESF/NVA/05/APK/3.1.5.2/0021/ pētniece  

2005.- 2006. „Kompetences tīkls mūsdienīgu informācijas tehnoloģiju, telekomunikāciju un 

elektronikas (ICTE) ieviešanai profesionālajās mācību programmās Sociālo Sistēmu 

Imitāciju Modelēšanā un Pētniecībā‖ (LV/04/B/F/PP; LV, DE, ES, UK) - projekta izstrādes 

darba grupa Starptautiskie pētījumu projekti  

 

Papildus ziņas par profesionālo darbību: 
Mūţizglītības projekts „Trīs stīgas‖ (Vidzemes attīstības aģentūra, Latvijas tūrisma 

asociācija)dalībniece (2005. - ) 

 

2010. gada 20. maijā 

     Paraksts: 
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Dr.phil., vadošā pētniece Skaidrīte Lasmane 

dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads: 1939.  

 

Izglītība:   

1957-1962  Studijas LU Vēstures un filoloģijas fak 

 1965-1968 Aspirantūra LU  

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

1970.  filozofijas zinātľu kandidāte 

1974. Latvijas Valsts universitātes docente  

1992.  Nostrificēts filozofijas doktora grāds, Dr.phil.  

1992. Latvijas Universitātes docente 

1999.   Latvijas Universitātes asociētā profesore 

2002. Latvijas universitātes profesore 

2006.   vadošā pētniece 

 

Nodarbošanās: 

2006 -  LU SZF SPPI vadošā pētniece 

2002- 2006 LU profesore, VFF Praktiskās filoz. kat.  

1999-2002 asociētā profesore LU Praktiskās filozofijas kat. 

1974-1999 docente LU Dialektiskā un vēsturiskā mat. kat. 

1968-1974 pasniedzēja LU Dialektiskā un vēsturiskā mat. kat. 

    

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
         Grāmatas: 

1. 20.gadsimta ētikas pavērsieni. (2004) Rīga: Zvaigzne ABC, 251 lpp. 

2. Lasmane, S. (sakārt.) (2006) Rietumeiropas morāles filozofija. Antoloģija. sakārt. 

Rīga: LU Apgāds. 

Raksti: 

1. Lasmane, S. (red.) (2007) Morālās uzraudzības un vērtējuma ne/efektivitāte. Krāj.: 

Politiskā komunikācija, ētika un kultūra Latvijas Republikas 9. Saeimas vēlēšanās. 

Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 280-296. lpp. 

2. Noslēpums un komunikācija. (2006) Krāj.: Eksistence un komunikācija Sērena 

Kirkegora filosofijā. Rīga: LU FSI, 61-72. lpp. 

3. Informācijas ētika Latvijā. (2006) Krāj. Informācijas vide Latvijā;  21. gadsimta 

sākums. I.Brikšes red. Rīga: Zinātne, 85-105. lpp. 

4. Vēsturiskā atmiľa un tolerance. (2005) Latvijas Universitātes  Raksti, 683. sējums. 

Komunikācija. LU Akadēmiskais apgāds, 7-22. lpp. 

5. Normas un vēlmes saikne ētikā. (2005) LU Raksti, 687. sējums. Filosofija. Rīga: 

Latvijas Universitāte, 54-66. lpp.  

6. Subjekta brīvlaišana un tās robeţas. (2004) Krāj.: Filosofs starp tradīciju un pieredzi. 

Veltījums profesoram Pēterim Laizānam. R.: Zinātne, 160- 175. lpp. 

   

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

2006- 2007- LU zin. pētniec. projekta Politiskā komunikācija, ētika un kultūra LR 9. 

Saeimas vēlēšanās vadīšana   

2007-2008- LU zin. pētniec. projekta‖Akadēmiskais godīgums e-tehnoloģiju kontekstā‖ 

vadīšana  
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Akadēmiskie kursi: 

Pārvaldība un ētika, B daļa, 4 kredītpunkti. 

Kultūras teorija un vēsture (kopā ar prof.V. Zelči), A daļa, 4 kredītpunkti. 

Komunikācijas ētika, A daļa, 4 kredītpunkti.  

Komunikācija un kultūra, A daļa, 4 kredītpunkti. 

Komunikācija un mūsdienu ētika, B daļa, 2 kredītpunkti. 

          

Papildus  ziņas  par  profesionālo  darbību:    

 LU SZF Domes  locekle 

 LU SZF Praktiskās ētikas centra vad. 

 LU Šķīrējtiesas sekretāre  

 LU Ētikas komisijas locekle 

 

 

2009. gada 18. martā      

Paraksts: 
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Dr. med., doc. Valdis Folkmanis 

Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads: 1961 

 

Izglītība:  

1995. – 1996. studijas Montesori medicīniskajā pedagoģijā Vācijas attīstības rehabilitācijas 

akadēmijā 

1992. -1995. Maģistratūras studijas Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas 

fakultātē 

1988. – 1990. Pilns apmācības kurss klīniskajā ordinatorā neiroloģijā Latvijas Medicīnas 

akadēmijas Neiroloģijas un neiroķirurģijas katedrā 

1979. – 1985. Studijas Rīgas Medicīnas institūta Ārstniecības fakultātē 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

2001. Latvijas Universitātes docents 

1999. Medicīnas zinātľu doktors 

1995. Pedagoģijas maģistrs 

 

Nodarbošanās: 

1999. – LU Medicīnas fakultātes Sociālās pediatrijas centra direktors 

1998. – 1999. LR Labklājības ministrijas Veselības aprūpes politikas nodaļas vadītāja 

vietnieks 

1992. – 1998. Latvijas Bērnu dzirdes centra ārsts – neirologs 

1990. – 1992. Latvijas Medicīnas akadēmijas Ārstu kvalifikācijas celšanas fakultātes 

Neiroloģijas katedras, Ekonomikas fakultātes Ekonomiskās kibernētikas katedras ārsts 

neirologs, jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks 

1988. – 1990. Latvijas Medicīnas akadēmijas Neiroloģijas un Neiroķirurģijas katedras 

klīniskais ordinators 

1986. – 1988. Latvijas Baseina slimnīcas internists 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. Rumba – Rozenfelde, I., Folkmanis, V. (2009) Bērnu slimību riska faktori. Rīga: LU 

Akadēmiskais apgāds. 

2. Folkmanis , V. (2000) Identification of sensory neural hearing loss by brainstem auditory–

evoked potentials. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, v. 54 (3), pp. 63 - 67. 

3. Folkmanis, V. (2000) The use of otoacoustic emission method for the early determination 

of impaired hearing in children. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, v. 54(4), 

pp. 139. - 140. 

 

Raksti zinātniskos ţurnālos un rakstu krājumos 4 

Konferenču tēzes     2 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

II Starptautiskās konferences „Bērnu valodas problēmu agrīna diagnostika un terapija‖ 

(Rīga, 06 – 07. aprīlis, 2003), Rīcības komitejas priekšsēdētājs. 

I Starptautiskās konferences „Bērnu valodas problēmu agrīna diagnostika un terapija‖ (Rīga, 

07. – 08. novembris, 2001.), Rīcības komitejas priekšsēdētājs. 

1999. Sociālās pediatrijas loma bērnu attīstības habilitācijā 

1992. – 1999. Objektīvās audimetrijas metode bērnu dzirdes traucējumu diagnostikā 

1990. – 1992. Karpālā kanāla sindroms 



242 

 

1988. – 1990. Galvas smadzeľu asinsrites traucējumu diagnostika un terapija 

 

Akadēmiskie kursi:  

Anomālo bērnu sociālā adaptācija, rehabilitācija un integrācija, A daļa, 4 kredītpunkti 

Sociālā pediatrija, A daļa, 2 kredītpunkti 

 

Papildus ziņas  par  profesionālo  darbību:    
LU Medicīnas fakultātes domes loceklis 

Eksperts augstākās izglītības kvalitātes vērtēšanā, Akreditācijas komisijas loceklis (2005. - ) 

Latvijas Neirologu asociācijas loceklis 

Starptautiskās attīstības rehabilitācijas asociācijas loceklis 

 

2010.gada 20. maijs 

 

       Paraksts: 
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Dr.med., doc. Vladimirs Kuzņecovs 

dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads:  1944. 

 

Izglītība:  
1961.-1970. Rīgas medicīnas institūts, ārstniecības specialitāte 

1975.-1976. Rīgas med. institūts, specializācija psihiatrijā 

1990. Augstāka psihiatra kategorija 

1995.-2005. Sertificēts kā psihiatrs 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

1988. Medicīnas zinātľu kandidāts 

1991. Valsts Mičigānas universitātes viesprofesors 

1993. Nostrificēts med. doktora grāds, Dr.med. 

2002. LU med. fakultātes docents 

 

Nodarbošanās: 

1970.-1972. terapeits, Dundagas zonāla slimnīca 

1972.-1974. militārs ārsts 

1974.-1975. neirologs, Baseinā poliklīnika 

1975.-1977. ārsts-eksperts, 7.Rep. DEAK 

1977.-1978. narkologs, slimnīca „Gaiļezers‖ 

1978.  nodaļas vadītājs, Rīgas psih. slimnīca 

1999.-2002. pasniedzējs, LU med. fakultāte 

2000.-2003. pasniedzējs, Praktiskās Psiholoģijas institūts 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. Кузнецов, В.Е. Эпидемии самоубийств: культурно-исторический аспект.  

ACTA PSYCHIATRICA, PSYCHOLOGICA, PSYCHOTHERAPEUTICA et 

ETHOLOGICA TAVRICA, 1995, Vol.2, #3: 103-131  

2. Kuzľecovs, V. The History of Psychiatry in Latvia.  ACTA MEDICO-HISTORICA 

RIGENSIA Vol. II (XXI) PAULI STRADINI MUSEUM HISTORIAE MEDICINAE, RIGA 

1994, 137.-152. lpp. 

3. Кузнецов, В.Е. Вольная смерть в ―Божественной комедии‖ как предмет игры. 

Таврический журнал психиатрии, #5, 2001, с.95-98  

4. Kuznecovs, V. Hospice Care in Latvia. Abstract for the International Psychogeriatric 

Association‘s Regional Meeting, Rome, 17-20 April 2002. Publicēts: IPA European and 

Mediterranean Regional Meeting Programme  Book, p.53-54 

5. Kuznecovs, V. Multimorbidity in a Geropsychiatric Unit in 2001 In: International 

Psychogeriatrics, 2003, Vol 15, Suppl. 2, p.340 

 

Raksti zinātniskos ţurnālos un rakstu krājumos 14 

Konferenču tēzes     6 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

1994.-1999. Memantina un Tiaprida starptautiskā klīniska pētīšana 

1994. – Nacionāls Suicidoloģijas centrs, Stokholma, kopējais zinātniskais pētījums. 

1996. – Starpkulturālai metodoloģijai veltīta semināra (Nacionālā Suicidoloģijas centrā, 

Stokholmā) organizētājs un lektors 
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2002. - Zviedru-Latvijas konferences „Gerontoloģiska psihiatrija: no teorijas uz praksi‖ 

(13.04.2002.)organizētājs 

 

Akadēmiskie kursi: 

 Psihiatrija, A daļa, 2 kredītpunkti. 

 

Papildus ziņas par profesionālo darbību: 

Latvijas psihiatru asociācijas biedrs (2004. - ), geriatriskās sekcijas dibinātājs un 

priekšsēdētājs.  

Svensk Forening for Alderpsykiatri (Zviedrijas psihogeriatriskā asociācija) - ārzemju biedrs 

(2000. - ). 

European Association of Geriatric Psychiatry (EAG): biedrs, Nāciju valdes (Nations Board) 

loceklis. (1998. – 2004) 

EAG 1998.g. pētnieciskās gada balvas laureāts (1998. - ) 

International Association of Geriatric Psychiatry (IPA, Starptautiska psihogeriatriskā 

asociācija): (2005. -); the IPA Service Delivery Task Force Committee (IPA aprūpes darba 

grupas komitejas loceklis.  
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Mg. soc. zin., pasn. Ināra Baranovska 

dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads: 1950. 

 

Izglītība: 

2000.- 2002. Maģistrantūra Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes 

Publiskās pārvaldes katedrā  

1968. - 1973. Studijas Latvijas Valsts Universitātes Ķīmijas fakultātē  

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

2002. Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes Publiskās pārvaldes katedra, 

Sociālo zinātľu maģistra grāds 

 

Nodarbošanās: 

2001. - pasniedzēja LU SZF Sociālā darba profesionālajā studiju programmā 

1996. - Sociālās apdrošināšanas departamenta Pabalstu politikas nodaļas vadītāja Labklājības 

ministrijā  

1991. - 1996. Sociālās palīdzības departamenta Sociālās aprūpes nodaļas galvenā speciāliste 

Labklājības ministrijā  

1978. - 1991. vecākā inţeniere,  galvenā speciāliste Sociālās nodrošināšanas ministrijā  

1973. - 1978. vecākā inţeniere Olaines bioķīmisko reaģentu rūpnīcā 

 

Akadēmiskie kursi: 

 Sociālā likumdošana, A daļa, 2 kredītpunkti.  

 

Papildus ziľas par profesionālo darbību: 

Pēc pieprasījuma tiek lasītas lekcijas par tēmu „Sociālās drošības sistēma Latvijā un tās 

attīstība‖ Latvijas Pašvaldību mācību centrā; Rajonu, pagastu, pilsētu pašvaldību 

organizētajos kursos; Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības organizētajos kursos; Latvijas 

Universitātē; Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskolā „Attīstība‖;  Rīgas Zinātnes 

un tehnikas pilī; Grāmatvedības un finanšu koledţā; Izglītības centrā „Latvikon‖ u.c. (2006. - 

)  

 

 

2010. gada 25.aprīlī 

       Paraksts:    
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Mag. paed., pasn. Evija Eglīte 

dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads: 1973. 

 

Izglītība: 

2006. - Rīgas Tehniskā universitātes Raţošanas kvalitātes institūts, Kvalitātes  

nodrošināšanas un vadības doktorantūra 

2001.- 2004. Rīgas Tehniskā universitātes Raţošanas kvalitātes institūts, profesionālais 

maģistra grāds visaptverošajā kvalitātes vadībā 

1999. – 2000. LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūts, Izglītības zinātľu maģistra grāds 

pedagoģijā ar specializāciju sociālajā pedagoģijā  

1995.-1999. Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola ―Attīstība‖, augstākā 

profesionālā izglītība sociālajā darbā un sociālajā pedagoģijā. 

 

Nodarbošanās: 

2006. - SIA „Projektu un kvalitātes vadība‖ direktore 

2007. - Rīgas Tehniskās universitātes Raţošanas kvalitātes institūta lektore 

2004 . - Latvijas Universitātes Sociālo zinātľu fakultātes Sociālā darba profesionālās studiju 

programmas pasniedzēja 

2004. - 2007. Labklājības ministrija, ESF nacionālā projekta „Kapacitātes stiprināšana 

nodarbinātības un dzimumu līdztiesības politikas izstrādē un ieviešanā iesaistītajām 

institūcijām‖ 2. un 3. komponentes vadītāja 

1997. – 2004. Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola ―Attīstība, Kvalitātes centra 

vadītāja un Sociālo pētījumu un stratēģiskās projektēšanas centra asistente 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. Eglīte E., Eglīte G., Grauduma I. (2008) Quality Function Deployment method „Quality 

house‖ integration into social work study program. Tissa 2008 conference paper 

2. Eglīte G., Eglīte E., Grauduma I. (2008) Quality management method integration into 

engineering study program. ICEE 2008 conference paper 

3. Eglīte, E., Pičukāne, E. (red.) (2005) Eiropas nodarbinātības politika, darba tirgus un 

dzimumu līdztiesības jautājumi 1. un 2.daļa. LM nacionālās programmas projekts 

„Kapacitātes stiprināšana nodarbinātības un dzimumu līdztiesības politikas izstrādē un 

ieviešanā iesaistītajām institūcijām‖. 

4. Eglīte, E. (2004) Kvalitātes sistēma ―Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskolā 

―Attīstība‖. Kvalitāte, Nr.2 

5. Eglīte E. (2002) Kvalitātes dimensija augstskolā ―Attīstība‖. Izglītība un Kultūra Nr.14; 

Nr.15. 

6. Eglīte E., Aide, P., Eglīte, G., Krinberga, R., Rauga, T. (2002) Kvalitātes vadība 

augstākajā izglītībā. Dzīves jautājumi VII: Sociālā darba un sociālās pedagoģijas teorija 

un prakse/ zinātniski metodisks rakstu krājums.- SDSPA ―Attīstība‖. 

7. Eglīte, E. (2002) Benčmārkings – augstskolu kvalitatīvas izaugsmes veicinātājs. 

Augstskolu kvalitatīva izaugsme un tās ietekme uz tautsaimniecības un zinātnes attīstību/ 

Starptautiskas zinātniskas konferences ziľojumu krājums. Banku augstskola. 

 
Raksti zinātniskos ţurnālos un rakstu krājumos: 4 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

2008. - 2009. pētījums „Karjeras pakalpojumu konsultāciju pilnveides etalonmērījums 

(bench-marking)‖ 
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2008. pētījums „VRAA sniegto pakalpojumu novērtējums mērķa grupās, kā arī ieteikumu 

izstrāde pakalpojumu un informācijas plūsmas uzlabošanai darbam ar ES fondiem‖ 

2008. pētījums par Sabiedrības integrācijas fonda ieviesto Eiropas Sociālā fonda grantu 

shēmu ieguldījumu sociāli atstumto grupu dzīves kvalitātes uzlabošanā 

2008. pētījums "12.klašu skolēnu profesionālo plānu izpēte‖ 

 

Akadēmiskie kursi: 

 Sociālo pakalpojumu kvalitātes vadība, B daļa, 2 kredītpunkti.  

 Sociālā darba projektu vadīšana, A daļa, 4 kredītpunkti. 

 Sociālais darbs makrolīmenī, B daļa, 2 kredītpunkti. 

 

2010.gada 20. maijā 

       Paraksts: 
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 pasn. Astra Jansone  

Dzīves un darba gājums 

(Curriculum vitae) 

 

 

Dzimšanas gads:    1948. 

 

Izglītība: 

1966.-1971.  Latvijas valsts Universitāte, Svešvalodu fakultāte 

 

Nodarbošanās: 

– LU Sociālo zinātľu fakultāte; angļu valodas pasniedzēja 

1996.-2001. Emīla Melngaiļa Tautas Mākslas Centrs; valodas kursu vadītāja un pasniedzēja 

1999. Izglītības un Zinātnes ministrija; angļu valodas pasniedzēja 

1996. Latvijas Banka; angļu valodas kursu pasniedzēja 

1995.-1996. Latvijas Republikas Naturalizācijas Pārvalde; angļu valodas kursu pasniedzēja 

1994.-1995. SIA ―Baltic Cinema‖: angļu valodas kursu pasniedzēja 

1993.-1994. Valsts uzľēmums ―Latvenergo‖; angļu valodas kursu pasniedzēja 

1971.-1996. Izglītības Augstskolu un Zinātnisko iestāţu darbinieku kultūras nams; angļu 

valodas pasniedzēja 

 

Akadēmiskie kursi: 

 Profesionālā svešvaloda: angļu valoda informācijas speciālistiem I, A daļa, 2 

kredītpunkti 

 Profesionālā svešvaloda: angļu valoda informācijas speciālistiem II, A daļa, 2 

kredītpunkti; 

 Profesionālā svešvaloda: angļu valoda sociālajiem, darbiniekiem I, B daļa, 2 

kredītpunkti 

 Profesionālā svešvaloda: angļu valoda sociālajiem darbiniekiem II, B daļa, 2 

kredītpunkti 

 

2010.gada 20. maijs 

        Paraksts:  
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Mag. soc. darbs, pasn. Ramona Kokina 

Dzīves un darba gājums 

(Curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads:    1954. 

 

Izglītība: 

2006. – 2009. Studijas Hamburgas Geštaltorientētā institūta tālākizglītības 3 gadīgajā 

programmā, supervīzijā sociālā darbā 

2002. – 2004. Studijas Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskolā „Attīstība‖ 

1998. – 2002. Studijas Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskolā „Attīstība‖ 

1972. – 1975. Rīgas P. Daudzes 1. Medicīnas skola – vidējā profesionālā izglītība, vecmātes 

kvalifikācija 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

2004. profesionālā maģistra grāds sociālajā darbā 

2002. otrā līmeľa augstākā profesionālā izglītība sociālajā darbā 

 

Nodarbošanās: 

2009. – Rīgas Domes Sociālais dienests, sociālā darbiniece darbam ar klientiem ārstniecības 

iestādē RAKUS LOC 

2006. – LU SZF Socioloģijas nodaļas pasniedzēja 

2005. – 2009. Rīgas Domes Sociālo jautājumu centrs, sociālā darbiniece darbam ar klientiem 

ārstniecības iestādē RAKUS LOC 

2005. Sociālā darba un sociālā pedagoģijas augstskolas „Attīstība‖ lektore 

2004. VSIA RAS Onkoloģijas pacientu un viľu tuvinieku informācijas centrs, sociālā 

darbiniece 

2002. Rīgas Medicīnas koledţas asistente 

2001. – 2005. Rīgas domes Centra rajona Sociālais dienests, sociālā darbiniece darbam ar 

klientiem ārstniecības iestādē VSIA LOC 

1998. Rīgas Sarkanā Krusta medicīnas koledţas pasniedzēja 

1987. – 2001. BO VU Latvijas Onkoloģijas centrs. Vecākā medicīnas māsa 

1975. – 1987. Rīgas 1. ātrās medicīniskās palīdzības klīniskās slimnīcas vecmāte 

 

Akadēmiskie kursi: 

Sociālais darbs paliatīvajā aprūpē, B daļa, 2 kredītpunkti 

 

2010.gada 20. maijs 

 

      Paraksts: 
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Pasn., Ilze Koroļeva  

Dzīves un darba gājums 

(Curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads: 1960. 

Izglītība: 

2009. ESF projekta „Atbalsts doktora studijām Latvijas Universitātē‖ zinātniskā grāda 

pretendente 

1985. – 1988. aspirantūra LZA Filozofijas un socioloģijas institūtā 

1979. – 1983. studijas Latvijas Valsts Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē, 

specialitāte filozofs – pasniedzējs   

 

Nodarbošanās: 

1992. – pētniece LU aģentūrā „Filozofijas un socioloģijas institūts‖ 

2004.- valdes priekšsēdētāja, pētniece  SIA ―Socioloģisko Pētījumu Institūts‖ 

1995. – pasniedzēja LU Sociālo zinātľu fakultātē 

1985.-1988. aspirante Filozofijas un tiesību institūtā 

1999. Tirgus pētījumu nodaļas vadītāja ADM Group , The Direct Marketing Company  

1983.-1992. zinātniskā līdzstrādniece (līdz 1985. gadam laborante) Latvijas Zinātľu 

Akadēmijas Filozofijas un tiesību institūtā 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:  

 Koroļeva, I., Rungule, R., Trapenciere, I. (2009). Jaunatnes pētniecība Latvijā. No: Latvijas 

jaunatnes portrets: integrācija sabiedrībā un marginalizācijas riski. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 

11.-36. lpp.  

 Koroļeva, I. (2009). Jauniešu vērtības un nākotnes plāni. No: Latvijas jaunatnes portrets: 

integrācija sabiedrībā un marginalizācijas riski. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 189.-210. lpp.  

 Koroļeva, I., Goldmanis, M., Mieriľa, I., Sniķere, S., Trapencieris, M. (2009). Jaunieši un 

atkarības. No: Latvijas jaunatnes portrets: integrācija sabiedrībā un marginalizācijas riski. Rīga: LU 

Akadēmiskais apgāds. 211.-258. lpp.  

 Koroļeva, I., Mieriľa, I., Sniķere, S. (2009). Atkarību izraisošo vielu lietošana: riska un 

aizsargājošo faktoru ietekmes analīze. No: Latvijas jaunatnes portrets: integrācija sabiedrībā un 

marginalizācijas riski. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 259.-298. lpp.  

 Koroļeva, I., Rungule, R., Sniķere, S., Aleksandrovs, A. (2009).  Jauniešu identitāte un 

līdzdalība.. No: Latvijas jaunatnes portrets: integrācija sabiedrībā un marginalizācijas riski. Rīga: 

LU Akadēmiskais apgāds. 145.-188. lpp.  

 Koroļeva, I., Mieriľa, I., Goldmanis, M., Trapencieris, M. (2008). Atkarību izraisošo vielu 

lietošanas izplatība iedzīvotāju vidū. Rīga, SVA, 90 lpp.  

 Koroļeva, I., Rungule, R., Sniķere, S. (2008). Jauniešu iekļaušanās analīze identitātes un 

līdzdalības diskursu kontekstā. No: Sabiedrības integrācijas tendences un prettendences. Latvijas un 

Igaunijas pieredze. Etnisko attiecību aspekts. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.   37.-55. lpp.  

 Koroļeva, I., Mieriľa, I., Sniķere, S., Goldmanis M., Trapencieris M. (2008) Atkarību izraisošo 

vielu lietošanas paradumi un tendences skolēnu vidū. Rīga: SVA. 111 lpp. 

 Koroļeva, I., Kārkliľa, I., Mieriľa, I., Sniķere, S. (2008). Narkotiku lietošana izklaides vietās. 

Rīga: SVA, SPI. 140 lpp.  

 Koroļeva, I., Mierina, I.,  Snikere, S.(2007). Protective and Risk Factors for Drug Use among 

Youth in Latvia. In: VIII th International Conference on Asian Youth and Childhoods. International 

Sociological Association, Macmillan, India Ltd. pp.190.  

 Koroļeva, I., Rungule, R., Trapenciere, I., Mieriľa, I.,  Sniķere, S., Goldmanis, M., Kārkliľa, I.,  

Aleksandrovs, A., Seľkāne, S. (2007). Jaunieši darba tirgū: situācijas un nodarbinātību ietekmējošo 

faktoru analīze. Rīga: SPI.  116 lpp. 
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 Koroļeva, I., Mieriľa, I., Sniķere, S., Seľkāne, S., Trapenciere, I.,  Trapencieris M. (2007). 

Riska un aizsargājošo faktoru ietekme uz atkarību izraisošo vielu lietošanu. Rīga. 155 lpp.  

 Rungule, R., Koroļeva, I., Sniķere, S., Goldmanis, M., Kārkliľa, I., Mieriľa, I., Lāce, T., 

Pranka, M., Trapenciere, I., Trapencieris, M., Vule, I., Āriľš, M., Dmitrijeva, J., Hazans, M.,  

Trapeţľikova, I. (2007). Bezdarba un sociālās atstumtības iemesli un ilgums. Rīga: FSI, BICEPS, 

SPI.   472 lpp. (publicēts latviešu un angļu valodā) 

 Krūmiľs, J., Rungule, R., Koroļeva, I., Trapenciere, I., Seľkāne, S., Goldmanis, M., Mieriľa, I.,  

Trapencieris, M., Sniķere, S., Goša, Z., Bāliľa, S., Freija-Karlsone, K., Jaunzeme, I., Kaľējeva, G. 

(2007). Augstāko un profesionālo mācību iestāţu absolventu profesionālā darbība pēc mācību 

beigšanas. Rīga: LU, FSI, Baltkonsults. 227 lpp. (publicēts latviešu un angļu valodā) 

 Koroleva, I., Rungule, R. (2006). Latvia: Democracy as an Abstract Value. In: Democracy and 

Political Culture in Eastern Europe. Ed. by Hans Dieter Klingemann, Dieter Fuchs and Jan 

Zielonka. London and NY: Routledge. pp. 235-256.  

 Koroļeva, I., Rungule, R., Sniķere, S., Trapenciere, I. (2005). Jauniešu identitātes veidošanās un 

līdzdalība.  Rīga.  113 lpp.  

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

10. 2008.- 01.2009. „Jaunatne Eiropā: Eiropas pilsētas pret narkotikām‖ (European Cities Against 

Drugs) 2. posms, projekta vadītāja. 

10.2007.- 03.2008. pētījums par alkohola lietošanu saistībā ar traumatismu un vardarbību, projekta 

vadītāja. 

10.2007.- 01.2008. pētījums par narkotiku lietošanu izklaides vietās. Pētījums par ceļu satiksmes 

negadījumiem un nelaimes gadījumiem, projekta vadītāja. 

04.2007. – 12.2007. Eiropas skolu aptaujas projekts par alkoholu un citām narkotiskām vielām, 4. 

posma projekta vadītāja. 

06.2006. – 06.2007. Jaunieši darba tirgū: situācijas un nodarbinātību ietekmējošo faktoru analīze, 

projekta vadītāja. 

10.2006. – 01.2007. „Jaunatne Eiropā: Eiropas pilsētas pret narkotikām‖ (European Cities Against 

Drugs) 1.posms, projekta vadītāja. 

2006. Socioloģisks pētījums par amatpersonu zināšanām un izpratni par korupcijas novēršanas 

jautājumiem, projekta vadītāja. 

05.2004. – 12.2004. Jauno tehnoloģiju atkarību izplatība jauniešu vidū Rīgā, projekta vadītāja. 

 

Akadēmiskie kursi: 

 Ievads socioloģisko pētījumu metodēs un organizācijā, A daļa, 2 kredītpunkti 

 Kvantitatīvās socioloģisko pētījumu metodes, B daļa, 2 kredītpunkti.  

 

2010.gada 15.februārī     

Paraksts:  
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Dr.oec., asoc.profesores Vizmas Niedrītes 

dzīves un darba gājums 

(Curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads:  1938.     

 

Izglītība:     1962.  pabeigtas studijas LVU Ekonomikas un juridiskajā fakultātē 

iegūstot kvalifikāciju ―ekonomists‖. 

1965.-1968.   Latvijas PSR ZA Ekonomikas institūts, aspirante. 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

1971.  Ekonomikas zinātľu kandidāte 

1975.  LVU Rūpniecības ekonomikas un plānošanas katedras docenta 

nosaukums 

1992.  Ekonomikas doktors, LU docenta akadēmiskais nosaukums. 

1999.  LU asociētā profesore. 

 

Nodarbošanās:  

1962.-1963.  Rīgas apgaismes tehnikas rūpnīca, montāţas cehs, ekonomiste-

normētāja 

1964.-1965.  Rīgas apgaismes tehnikas rūpnīca, plānu nodaļa, vecākā 

ekonomiste 

1968.-1971.  Latvijas PSR ZA Ekonomikas institūts, jaunākais zinātniskais 

līdzstrādnieks 

1971.-1973.  Latvijas Valsts Universitāte, Ekonomikas fakultātes 

Rūpniecības ekonomikas un plānošanas katedras vecākā 

pasniedzēja 

1973.-1974.  Latvijas Valsts Universitāte, Ekonomikas fakultātes 

Rūpniecības ekonomikas un plānošanas katedras docente            

1974.-1982.  Latvijas Valsts Universitāte, Ekonomikas fakultātes 

Rūpniecības ekonomikas un plānošanas katedras vadītāja           

1982.-1990.  Latvijas Valsts Universitāte, Ekonomikas fakultātes 

Rūpniecības ekonomikas un plānošanas katedras docente      

1983.-1989.  LVU Ekonomikas fakultātes dekāna vietniece 

1990.   Latvijas Universitātes Vadības un ekonomiskās informātikas 

fakultātes Vadībzinību katedras docente 

1993.  Latvijas Universitātes Vadības un ekonomiskās informātikas 

fakultātes Vadībzinību katedras vadītāja  

1997.  Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes 

Vadībzinību katedras vadītāja 

No 1999.g.  Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes 

Vadībzinību katedras asociētā profesore 

 

Nozīmīgākās publikācijas un mācību literatūra: 

1. Darba dzīves kvalitāte kā uzľēmējdarbības vides elements. 15
th

 International Conference 

of  WACRA – EUROPE e.V.Summarus. Part 2. 1998., 0,3 a.l., 3 lpp. 

2. Inovatīvā uzľēmējdarbība un tās veicināšana // Baltijas reģiona valstu integrācijas 

problēmas ceļā uz Eiropas Savienību. Starpt.zin.konf.  Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 

2000., 268.-273.lpp. 

3. Studiju satura veidošana mūsdienu augstākā ekonomiskā izglītībā // Izglītotā sabiedrība 

un jaunā ekonomika kvalitatīvā mijiedarbībā. Starpt.zin.konf. Banku augstskolā. R.: 

Apgāds ―Rasa ABC‖, 2001., 180.-183.lpp. 
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4. Intelektuālo organizāciju vadīšana mainīgā vidē. LU Raksti. 660.sēj. R.: LU, 2003., 215.-

223.lpp.    

5. Intelektuālo organizāciju vadīšanas īpatnības 21.gadsimtā. Rakstu krājums „Kas ir labi 

un kas ir slikti‖. „Rezultatīvie rādītāji un efektivitātes vērtējums publiskā sektora  

uzľēmumos‖. R.: Latvijas Radio, 2005. 73.-84.lpp. Tulkojums angļu val. 85.-97.lpp. 

6. Stratēģisko pārmaiľu vadīšana augstskolā kā studiju kvalitātes nodrošināšanas sistēma. 

Latvijas Universitātes raksti. 721.sējums. Vadības zinātne. R.: Latvijas Universitāte, 

2008., 289.-298.lpp. 

 

Zinātniskās monogrāfijas, raksti     7 

Konferenču tēzes                 25 

Mācību grāmatas un mācību līdzekļi     4 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

darbības virziens – augstskolu studiju procesa organizācija un tā pilnveidošana. 

Laika posmā no 1976.g. līdz 2004.g. tika veikti pētījumi augstskolu pedagoģijas jomā: 

studentu patstāvīgā darba organizācija un plānošana; studentu praktiskā sagatavošana; 

mācību procesa plānošanas, organizācijas un vadīšanas pilnveidošana. 1996.gadā tika vadīts 

LR Ekonomikas Ministrijas pasūtīts pētījuma projekts ―Jūtīgo preču grupu noteikšana 

Latvijas rūpniecībā, kuru raţošanu ietekmē analogu preču imports pa dempinga cenām‖. 

2002.g. zinātniskā pētījuma ―LU Ekonomikas un vadības fakultātes struktūra un tās 

pilnveidošanas iespējas‖ vadītāja. 

 

Akadēmiskie kursi: 

 Saimniecisko procesu tehnoloģiju vadīšana   A daļa  4 KP 

 Uzľēmuma stratēģijas un politikas vadīšana   B daļa  4 KP 

 Saimnieciskās darbības stratēģiskā un operatīvā plānošana  B daļa  4 KP 

 Operatīvā un stratēģiskā plānošana   B daļa  2 KP 

 Uzľēmējdarbības ekonomika     A daļa  4 KP 

 Stratēģiskā un operatīvā plānošana    A daļa  4 KP 

 Zinātniskā darba organizācija un vadīšana   B daļa  4 KP  

 Uzľēmējdarbības vadīšana    B daļa  2 KP 

 Uzľēmējdarbības pamati      2 KP 

 Uzľēmējdarbības pamati      4 KP 

 

Papildus ziņas par profesionālo darbību: 

Vadības zinību bakalaura un maģistra studiju programmu padomes locekle. 

Vadības zinātnes doktorantūras padomes locekle. 

Ekonomikas un vadības fakultātes Domes priekšsēdētāja. 

 

2010.gada 25.maijā 
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Dr. philol., doc. Jevgenija Kutasina 

Dzīves un darba gājums 

(Curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads:  1954. 

 

Izglītība: 
1981. -1984. Maskavas Universitāte, Filoloģijas fakultāte, aspirante 

1974. -1978. Leipcigas Universitāte, ģermāľu valodu fakultāte, studente 

1972. -1974. Latvijas Valsts Universitāte, Svešvalodu fakultāte, studente 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
1992. Filoloģijas zinātľu doktore 

1991. Svešvalodu katedras docente 

1985. Filoloģijas zinātľu kandidāte 

 

Nodarbošanās: 

1992. – Latvijas Universitātes Valodu Centra docente 

1988. – 1992. Latvijas Valsts Universitātes Svešvalodu katedras docente 

1987. – 1988. Latvijas Valsts Universitātes Svešvalodu katedras vecākā pasniedzēja 

1984. – 1987. Latvijas Valsts Universitātes Svešvalodu katedras pasniedzēja 

1978. – 1981. Latvijas Valsts Universitātes Svešvalodu katedras pasniedzēja 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. Kutasina, J. (2006) Problems of Syntactical Structures 

Anderstanding and Translations in Teaching Reading  Professional  Textes in German// 

krājumā ―Open Learning and Distance Education‖, Rīga: ISMA. 

2. Kutasina, J. (2007) Use of Information Tecnologies in Language 

Study. In: Open Learning and Distance Education. Rīga: ISMA. 

3. Kutasina, J. (2005) Transformation  syntaktischer Strukturen als 

Ansatz  eines translatologischen Verfahrens. In: Innovation und Tradition in Contemporary 

Language Studies, Vilnius.  

4. Donate Pānke „Antropoloģija reliģijas zinātnes aspektā: 

feministiskais skatījums‖ (tulk.) No: Mūsdienu feministisko teoriju antoloģija. Rīga: Jumava, 

2001 

5. E-kurss ―Vācu valoda darbam un praksei‖. 1. līmenis (Valo1363) 

 

Raksti zinātniskos ţurnālos un rakstu krājumos  4 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība:   
2000. - Gramatisko konstrukciju transformācija kā viens no pamatelementiem tulkošanas 

iemaľu attīstīšanā 

1986. - Lasīšanas iemaľu veidošana ierobeţota vārdu krājuma apstākļos  

1986. - Informācijas tehnoloģiju izmantošana vācu valodas apguvē 

 

Akadēmiskie kursi: 

 Profesionālā svešvaloda: vācu valoda informācijas speciālistiem I, A daļa, 2 

kredītpunkti 

 Profesionālā svešvaloda: vācu valoda informācijas speciālistiem II, A daļa, 2 

kredītpunkti; 

 Profesionālā svešvaloda: vācu valoda sociālajiem, darbiniekiem I, B daļa, 2 

kredītpunkti 
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 Profesionālā svešvaloda: vācu valoda sociālajiem darbiniekiem II, B daļa, 2 

kredītpunkti 

 Vācu valoda profesionāliem nolūkiem vadības zinātnes bakalaura programmas  

studentiem, B daļa, 4 kredītpunkti 

 Vācu valoda profesionāliem nolūkiem ekonomikas zinātnes bakalaura programmas  

studentiem, B daļa, 4 kredītpunkti 

 Vācu valoda  profesionāliem nolūkiem komunikācijas zinātnes bakalaura 

programmas  studentiem, B daļa, 4 kredītpunkti 

 Vācu valoda akadēmiskiem nolūkiem, C daļa, 4 kredītpunkti 

 Vācu valoda I kā otrā svešvaloda, C daļa, 4 kredītpunkti 

 Vācu valoda II kā otrā svešvaloda, C daļa, 4 kredītpunkti. 

 

Papildus ziņas par profesionālo darbību: 

Pabeigts ar sertifikātu LU paaugstināšanas kvalifikācijas kurss ―Augstskolu mācībspēku 

pedagoģiskā pilnveide, inovācijas augstākās izglītības sistēmā, izglītības vadībā‖ (160 

stundas), Rīgā. (2006) 

Dalība Baltijas Vācu Valodas Skolotāju Asociācijas tālākizglītības 18-stundu kursā. Rīgā. 

(2006) 

Berlīnes Brīvas Universitātes (Freie Universität Berlin) studentu, maģistrantu un praktikantu 

vadīšana (2003.- 2007.) 

 

2011.gada 20. maijā  

      Paraksts: 
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Mag. soc. darbā, pasn. Ieva Lāsa 

Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

Dzimšanas gads: 1971. 

Izglītība:    
2006. – 2008. Studijas Latvijas Stradiľa universitātē 

2006. – 2007. Apmācības programma supervīzijas sniegšanā Latvijas Universitātē. 

2005. – 2007. Apmācības programma Latvijas Ģimenes terapeitu asociācijas Smilšu spēļu 

terapijas nodaļā. 

1994. - 1998. Studijas Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskolā „Attīstība‖. 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

2008. maģistra grāds sociālajā darbā 

1998. profesionālais grāds sociālajā darbā 

Nodarbošanās: 

2009. – Rīgas Sociālā dienesta Bolderājas teritoriālā centra vadītāja. 

2008. – 2009. Rīgas Domes Kurzemes rajona Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta centra 

vadītāja. 

2002. – 2007. Rīgas Domes Kurzemes rajona Sociālā dienesta Atbalsta nodaļas ģimenēm ar 

bērniem vecākais sociālais darbinieks. 

2006. – 2007. Supervizors Rīgas patversmē.  

2005. – Individuālās un grupas supervīziju vadīšana sociālā darba speciālistiem. 

2005. – 2007. Supervizors Probācijas centrā. 

2001. – 2002. Projektu vadītāja V/U B/O Narkoloģijas centrs, Profilakses nodaļā.  

1998. – 2000. pētniece SDSPA „Attīstība‖ Sociālo pētījumu un stratēģiskās plānošanas 

centrā. 

1997. – 1998. Asistente Izglītības un Zinātnes ministrijas Bērnu Tiesību aizsardzības centrā. 

1997. - 1998. privātā sākumskola „Mārīte‖, saskarsmes apmācība bērniem. 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

Lāss, I. (2008) Par atkarību. Rīga: Psiholoģijas augstskola, 112. lpp. 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

1997. Projekta pieteikuma sagatavošana un konsultēšana dokumentālajai filmai „Komūna‖ 

1995. Pētījuma „Sabiedriskās organizācijas Latvijā‖ pētniece 

Akadēmiskie kursi: 

 Sociālais darbs ar vielu atkarīgām personām, B daļa, 2 kredītpunkti 

 Sociālais darbs ar atkarīgiem, B daļa, 2 kredītpunkti 

 

Papildus ziņas par  profesionālo darbību:    
2009. –―Smilšu spēļu terapeitu apvienība‖ biedre 

2006. – „Supervizoru apvienība‖ valdes locekle 

2006. – „Sociālo darbinieku biedrības‖ valdes priekšsēdētāja 

 

2010.gada 21. maijā 

Paraksts:  
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Mag. iur., pasn. Ineta Piļāne 

dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads: 1976. 

 

Izglītība 

2005.-2006. Studijas Biznesa Augstskolā Turība, Tiesību zinātľu fakultātē 

1995. – 2006. Studijas Latvijas Policijas akadēmijas Publisko tiesību katedrā 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

1999. Tiesību zinātľu bakalaura grāds 

2006. Tiesību zinātľu maģistra grāds 

 

Nodarbošanās: 

2007. Tiesībsarga biroja Krimināltiesību daļas vadītāja 

2005. Valsts cilvēktiesību biroja Krimināltiesību daļas vadītāja 

2003. Valsts cilvēktiesību biroja Pilsonisko un politisko tiesību daļas vadītāja 

2002. - LU SZF Socioloģijas nodaļas pasniedzēja 

1999. - Valsts cilvēktiesību biroja Sūdzību daļas juriste 

1998. – 1999. Krāslavas rajona administratīvās komisijas priekšsēdētāja 

1998. – 1999. Krāslavas rajona padomes juriskonsulte 

  

Akadēmiskie kursi: 

Cilvēktiesības, B daļa, 2 kredītpunkti 

 

2010.gada 20. maijs 

     Paraksts: 
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Dr. psihol., asoc. prof. Ieva Bite 

dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads: 1974. 

  

Izglītība:   

1996. - 2003. Studijas LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē, psiholoģijas nodaļā 

1998. - 2003.  Humānistiskās un eksistenciālās psiholoģijas institūts, eksistenciālās 

psihoterapijas programma, Lietuva, iegūta psihoterapeita un supervizora kvalifikācija. 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

2004.   Latvijas Universitātes asociētā profesore 

2003. Latvijas Universitātes docente 

2003.  Doktora grāds psiholoģijā 

 

Nodarbošanās: 

2004. –  LU Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultātes, psiholoģijas profesionālās maģistra 

studiju programmas direktore. 

1999. – 2005. S/O Krīzes centrs ―Skalbes‖, psiholoģe, prezidente (2002.- 2004.g.). 

2001. – 2004. LU Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte, maģistrantūras programma, 

pasniedzēja krīzes psiholoģijā un supervīziju vadītāja (no 2002.gada). 

1998. – 2003. Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, socioloģijas nodaļa; 

pasniedzēja krīzes psiholoģijā.  

1998. – 2001. S/O ―Centrs pret vardarbību bērna un ģimenes atbalstam‖, projekts 

―Starpdisciplināra pieeja ielas bērnu problēmu risināšanai‖, psiholoģe un projekta vadītāja 

2001.gadā. 

1998. – 2000. Latvijas Universitāte, Pieaugušo izglītības centrs: pasniedzēja krīzes 

psiholoģijā.  

1996. – 1999. B/O V/U ―Psihiatrijas centrs‖, psiholoģe. 

1997. – 1998. S/O ―Krīzes telefons‖, psiholoģe un brīvprātīgā darbiniece. 

1995. – 1996. Rīgas 93.vidusskola, psiholoģijas skolotāja. 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. Mizāne, I., Bite, I. (2007). Subjective well-being and satisfaction with partnership for 

pregnant women, women without pregnancy, and their partners. Baltic Journal of 

Psychology. 

2. Maslovska, K., Mārtinsone, K., Miltuze, A., Upmane, A. , Bite, I.. (2006). Krīzes 

pārvarēšanas veidi Latvijas sievietēm ar tuva cilvēka nāves un šķiršanās pieredzi. LU Rakstu 

krājums „Psiholoģija‖, 698, 19-35. 

3. Бите, И. (2005). Экзистенциальный подход в терапии с клиентов, переживших 

насилие. Экзистенциальное измерение в консультировании и психотерапии. Восточно-

Eвропейская ассоциация экзистенциальной терапии, Вильнюс, Литва, 2, 41-68. 

4. Bite, I. (2003). Saistība starp pieaugušo piesaistes veidiem, bērnības vardarbības 

pieredzi un vardarbību partnerattiecībās. LU zinātnisko rakstu krājums. 

5.  Bite, I. (2002). Adult attachment styles, childhood abuse experience and violence in 

intimate relationships. Journal of Baltic Psychology, 3, (1), 19-33.  

6. Bite, I. (2001). Vardarbības seku saistība ar pieaugušo cilvēku emocionālās piesaistes 

stiliem. Izglītības zinātnes un pedagoģija mūsdienu pasaulē. LU zinātniskie raksti, J.Kastiľa 

red., 499, 433-443. 
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7. Bite, I. (2000). Childhood abuse, trauma symptoms and attachment styles in young 

female Latvians. New Developments in Psychology in the Baltic‘s: Theory and Practice: IV 

International Baltic Psychology Conference: Proceedings, 81-92. 

 

Raksti zinātniskos ţurnālos un rakstu krājumos 15 

Konferenču tēzes     25 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

Doktora darbs ―Saistība starp pieaugušo piesaistes veidiem, bērnības vardarbības pieredzi un 

vardarbību partnerattiecībās―. 

2004. - Redakcijas kolēģijas locekle ţurnālā „Экзистенциальная традиция: Философия, 

психология, психотерапия.‖ Ассоциация экзистенциального консультирования, 

Ростов-на-Дону.  

2002. Starptautiska konference „Eksistenciālā pieeja krīzes situāciju izpratnē, krīzes terapijā 

un konsultēšanā‖, Latvija, Vaivari, orgkomitejas priekšsēdētāja. 

2002. Starptautiska konference „Eksistenciālie jautājumi psihiatrijā un psihoterapijā‖, 

Latvija, Rīga, orgkomitejas priekšsēdētāja. 

Latvijas Klīnisko psihologu 1., 2.,3.un 4.konferences orgkomitejas priekšsēdētāja 

 

Akadēmiskie kursi: 

 Krīţu un vardarbības psiholoģija, B daļa, 3 kredītpunkti  

 Attīstības psiholoģija, B daļa, 2 kredītpunkti.  

 Psiholoģiskā izpēte un konsultēšana klīnikās I, A daļa, 8 kredītpunkti. 

 Psiholoģiskā izpēte un konsultēšana klīnikās II, A daļa, 8 kredītpunkti 

 Klīniskā psiholoģija, A daļa, 2 kredītpunkti. 

. 

Papildus ziņas  par  profesionālo  darbību:    

 Biedrības „Latvijas Klīnisko psihologu asociācija‖ valdes locekle (2009. - ) 

 Biedrības „Latvijas Klīnisko psihologu asociācija‖ valdes priekšsēdētāja (2001- 

2007) 

 Biedrības „Austrumeiropas Eksistenciālās psihoterapijas asociācija‖ viceprezidente 

(2004 – 2009) 

 

 

 

2010. gada 19.maijā 

       Paraksts: 
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Mag. soc. darbā, pasn. Evija Sedvalde 

dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads: 1969. 

 

Izglītība: 

2002. - 2005. Stokholmas Universitātes Sociālā darba augstskola, maģistra grāds sociālajā 

darbā. 

1997.- 2001. Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola ―Attīstība‖, sociālā darba 

augstākās profesionālās izglītības programma. 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

2005. Filozofijas maģistra grāds sociālajā darbā, Stokholmas Universitāte. 

 

Nodarbošanās: 

2006. - NVO projektu izvērtēšanas eksperte Kopienu iniciatīvu fondā. 

06.2008. - 12. 2009. vecākā referente Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta 

Struktūrfondu politikas nodaļā. 

2007.- 2009. projektu izvērtēšanas eksperte EEZ/Norvēģijas valdības finanšu instrumenta 

NVO fonda programmās „NVO kapacitātes stiprināšanas programma‖ un „NVO projektu 

programma‖ Sabiedrības integrācijas fondā. 

2005. - 2006. LU SZF realizētā ESF finansētā projekta Nr. 

VPD1/ESF/NVA/04/GS/3.3.1.1/0001/0092/11 ―Motivācijas programma sieviešu ar bērniem 

– Rīgas pilsētas Kurzemes rajona un Latgales reģiona Krāslavas novada sociālo dienestu 

klienšu iesaistīšanai darba tirgū‖ vadītāja.  

02. 2005.- 06. 2009. pasniedzēja Latvijas Universitātes Sociālo zinātľu fakultātē. 

2004., 2005. projektu izvērtēšanas eksperts iesniegtajiem projektiem ESF grantu shēmā 

―Motivācijas programma sociālās atstumtības riska grupām‖, ―Sociālās rehabilitācijas 

programmu izstrāde un ieviešana‖, ‖Pētījumu veikšana par sociāli atstumto grupu iespējām 

darba tirgū‖ Sabiedrības integrācijas fondā. 

09. 2003. – 06.2004 lektore Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskolā „Attīstība‖. 

09.2001.– 06.2002. sabiedrisko attiecību nodaļas asistente Sociālā darba un sociālās 

pedagoģijas augstskolā „Attīstība‖.  

12.1991. - 07.2002. zviedru valodas tulks tulkošanas birojā „Swelat‖. 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. Sedvalde, E., Vanaga, D.  (2004) Kopienas filantropija – iespējas un izaicinājumi. Grām. 

Šiļľeva, L. (red.): Dzīves jautājumi IX. Rīga: SDSPA Attīstība.  

2. Sedvalde, E. (2005) Kopienas darbs kā sociālā darba metode ar personu grupām un 

sabiedrību. Grām. Šiļľeva, L. (red.): Dzīves jautājumi X. Rīga: SDSPA Attīstība.  

4. Sedvalde, E. A (2005) Framework of Community Work in the Law on Social Services and 

Social Assistance in Latvia  In: Report from the Norwegian – Latvian Academic Conference 

2005, Oslo, 7-9 April 2005, Oslo University College.  

5. LU zinātniskā konference, 2006. gada 21. februāris Referāts: Starptautiskais sociālais 

darbs un sociālā darba izglītība. 

6. LU zinātniskā konference, 2005. gada 8. Referāts: Kopienas darba stratēģijas Latvijā. 

8. Latvijas – Norvēģijas akadēmiskā conference, 2005. gada 10. aprīlī, Oslo. Referāts: A 

Framework for Community Work in the Law on Social Services and Social Assistance in 

Latvia. 
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Zinātniski pētnieciskā darbība: 

2008. Pētījums par sabiedrības Integrācijas fonda ieviesto Eiropas Sociālā fonda granta shēmu 

ieguldījumu sociāli atstumto grupu dzīves kvalitātes uzlabošanā, Projektu un kvalitātes vadība, Rīga. 

2007. – 2008. Nordic-Baltic Project „Changing Patterns of Local Government and Civil 

Society: Towards a Common Model of Welfare Society in Latvia, Lithuania, Norway and 

Sweden.‖, Latvijas Universitātes SZF, Hogskolen i Oslo. 

 

Akadēmiskie kursi: 

 Sociālais darbs kopienā, B daļa, 4 kredītpunkti.  

 Sociālais darbs multikulturālā sabiedrībā, B daļa, 2 kredītpunkti.  

 

 

2010.gada 13.maijā      

 

Paraksts: 
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Mag. sc. soc., pasn. Linda Zīverte 

dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads: 1973 

Izglītība: 

1996. -1998. Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte, Socioloģijas katedra, 

socioloģijas maģistra grāds 

1992. -1996. Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte, Socioloģijas katedra 

Sociālā darba bakalaura programma, sociālo zinātľu grāds sociālajā darbā. 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

1998. socioloģijas maģistra grāds, Latvijas Universitāte 

1996. sociālo zinātľu grāds sociālajā darbā, Latvijas Universitāte 

Nodarbošanās: 

2009. - Nodarbinātības valsts aģentūra, projekts „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība 

Latvijā‖, projekta administratore 

2000. – LU, Sociālo zinātľu fakultāte, Socioloģijas nodaļas pasniedzēja 

2000. – 2005. LU, Sociālo zinātľu fakultāte, Socioloģijas nodaļa, Sociālā darba profesionālās 

studiju programmas vadītāja 

1994. – 2000. Labklājības ministrija, Sociālās politikas attīstības departaments, Sociālās 

politikas nodaļa 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas: 

1. Putniľa, A., L.Zīverte, N.Rimļina, K.Dupate. (2007) Vardarbība un veselība Latvijā. 

Ziľojums par situāciju Latvijā. Rīga: Apvienoto Nāciju Attīstības Programma/ LR Veselības 

ministrija/ Sabiedrības veselības aģentūra (www.sva.gov) 

2. Zīverte, L. (2006) 4.nodaļa Long-term Poor Perspective. Prof. Feliciana Rajevska 

(red.) Insiders Views about Social Inclusion and Social Security in Latvia. Oslo: Fafo-report 

527 (www.fafo.lv) 

3. Zīverte, L., Loţa, Z., Stafecka, L. (2006) 2.nodaļa Description of Case 

Municipalities. Prof. Feliciana Rajevska (red.) Insiders Views about Social Inclusion and 

Social Security in Latvia. Oslo: Fafo-report 527 (www.fafo.lv) 

4. Ziverte, L., E. Laiveniece. (2005) Social Work Education in Latvia  Hamburger 

Franz, Sandra Hischler, Guenter Sander, Manfred Woebcke (red). Ausbildung fuer Soziale 

Berufe in Europa. Band 2. Frankfurt am Main: Institut fuer Sozialarbeit und 

Sozialpedagogik. pp. 98 - 112. 

 

Konferenču tēzes: 26 

 

Akadēmiskie kursi: 

 Psihosociālais darbs, B daļa, 2 kredītpunkti  

 Ģimenes socioloģija, B daļa, 2 kredītpunkti  

 

Papildus ziņas par profesionālo darbību: 
Latvijas Psihoterapeitu biedrības biedre 

Latvijas Psihoorganiskās analīzes psihoterapeitu biedrības biedre  

 

2010. gada 13.maijā     Paraksts: 

http://www.sva.gov/
http://www.fafo.lv/
http://www.fafo.lv/
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3.pielikums  

 

STUDĒJOŠO, ABSOLVENTU, DARBA DEVĒJU APTAUJU MATERIĀLI 

 



















1 

 

Darba devēju un sociālā darba praktiķu aptauja 

 

Fokusgrupas mērķis – noskaidrot sociālā darba jomas pārstāvju viedokļus par vakancēm 

darba tirgū, vēlamajām amata pretendenta zināšanām un prasmēm, kā arī sociālā darba studiju 

programmas satura pozitīviem un negatīviem aspektiem. 

Metode – Fokusgrupas intervija 

Grupas dalībnieku skaits – 9 

Norises laiks – 2010.gada 3.februāris, Rīgas sociālais dienests 

Laiks – 19.00 – 20.30 

 

Fokusgrupas dalībnieki:  

Sociālo darbinieku biedrības biedri/valdes locekļi: 

1. Ieva Lāss, Rīgas sociālā dienesta Bolderājas teritoriālā centra vadītāja 

2. Sandra  Rancāne, Rīgas bāriņtiesa 

3. Līga Āboltiņa, Rīgas sociālā dienesta Bolderājas teritoriālā centra sociālā darbiniece, 

SDSP augstskolas „Attīstība” docente 

4. Liene Liepiņa, LR Saeima deputāte 

5. Ingrīda Smelcere, Rīgas sociālais dienests 

6. Daiga Šiliņa, Rīgas sociālā dienesta Āgenskalna teritoriālais centrs 

7. Sandra Darkēvica, Rīgas Sociālais dienesta Latgales rajona nodaļas sociālā darbiniece 

8. Vita Roga, Rīgas sociālā dienesta Bolderājas teritoriālā centra sociālā darbiniece 

9. Inta Reča, Rīgas sociālais dienests. 

Izlases metode – Sociālo darbinieku biedrības biedri, studentu prakšu vadītāji 

Diskusijas plāns: 

 Dalībnieki tiek iepazīstināti ar diskusijas mērķi. 

 Informēšana par ieraksta nepieciešamību un konfidencialitātes garantēšanu, diskusijas 

rezultātus atspoguļojot apkopotā veidā.  

 Katrs diskusijas dalībnieks sniedz informāciju par sevi. 

 Diskusija secīgi par trim galvenajiem jautājumiem. 

Grupas diskusijas atreferējumā veidoti izcēlumi, lai akcentētu svarīgākās domas un diskusijas 

dalībnieku secinājumus/ieteikumus, kas saistīti ar diskusijas mērķi. Citāti no diskusijas 

dalībnieku komentāriem ir attēloti slīprakstā pēdiņās. 

1. Jautājums – kāds ir viedoklis par sociālo darbinieku  izglītošanas nepieciešamību, 

ņemot vērā ekonomiskās krīzes izraisīto restrukturizāciju? (papildjautājumi: vai ir 

pieprasījums pēc izglītotiem sociālajiem darbiniekiem, vai ir iespējas atrast darbu) 

 sociālie darbinieki ir jāizglīto, jo citādi nākotnē izjutīs darbinieku trūkumu, 

ekonomiskās krīzes laikā izglītoti sociālie darbinieki ir jo īpaši nepieciešami, arī 

patlaban ir neaizpildītas amata vietas Rīgas sociālajā dienestā, janvārī divu 
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fokusgrupas dalībnieku darba vietās pieņemti darbā pa diviem sociālajiem 

darbiniekiem katrā, pārsvarā visi jaunie darbinieki ir pēdējo kursu studenti.  

 uz izsludinātajām vakancēm sociālajā darbā piesakās liela daļa personu ar neatbilstošu 

izglītību, no kurām daudzi apliecina gatavību „iziet kādus kursiņus”, kas atspoguļo 

sabiedrības joprojām zemo izpratnes līmeni par sociālā darba profesiju un tās 

sarežģītību, specifiskas kompetences nepieciešamību. Tai pat laikā arī dažkārt izglītoto 

sociālo darbinieku sagatavotība ir labāka nekā nepieciešams konkrētā amata 

pienākumu veikšanai.  

 jo sarežģītāka valstī situācija, jo sociālais darbs ir nepieciešamāks, jo neviena cita 

profesija nerisina sociālās problēmas. Sociālais darbs ir valsts paredzēto pakalpojumu 

daļa līdzīgi kā policijas, mediķu, skolotāju un juristu darbs. Ja sociālo darbu neattīsta, 

tad netiek domāts par valsti. Ja cilvēkam ir veselības problēma, viņš dodas pie ārsta, ja 

ir juridiska problēma – pie jurista, bet pie kā tad ies cilvēks, kam ir sociāla problēma, 

ja netiks nodrošināti sociālo darbinieku pakalpojumi?   

2. Jautājums – kādām ir jābūt sociālā darbinieka amata pretendenta zināšanām un 

prasmēm? (papildjautājumi: kādu vēlas redzēt savu jauno darbinieku – padoto, kolēģi; 

kas viņam jāzina un jāprot)  

 sociālo darbinieku izglītība nav specializēta pa sociālā darba jomām, attiecīgi nav tik 

labi rezultāti praksē. Tiek iegūtas virspusējas zināšanas, kā rezultātā ir nepieciešama 

tālākizglītība.  

 darba intervijā uzmanību pievērš vērtībām, attieksmēm, sociālā darba 

pamatprincipiem, gatavībai kontaktēt ar klientu, komunicēt ar dažādām klientu 

grupām, kā arī  pašrefleksijas spējai, jo tā var pasargāt no profesionālās izdegšanas. Ir 

svarīgi noskaidrot, vai prot uzdot jautājumus, klausīties, iegūt kontaktu ar klientu jau 

pirmajā tikšanās reizē, būtiskas ir intervēšanas prasmes. Šķērslis darbam sociālā darba 

jomā ir krievu valodas nezināšana. Ir jāprot orientēties problēmā, prast atrast likumus 

un citu nepieciešamo informāciju, kuru visu nevar uzreiz zināt un arī nevajag. Jāprot 

likumus analizēt, interpretēt un skatīt kopsakarā ar konkrēto gadījumu, studiju procesā 

likumdošana jāmāca ar reālu piemēru no prakses palīdzību, jāmāca pamatot lēmumus 

ar likumu palīdzību. Nepieciešama ir kritiskā spriestspēja. Nepieciešams ir radošums, 

paškritika, atvērtība, spēja uzdrīkstēties, jo pašam sociālajam darbiniekam ar savu 

rīcību un uzvedību ir jābūt piemēram ģimenei. Svarīgi ir prast redzēt visu kopumu un 

arī detaļas, redzēt kopsakarības.  

 sociālā darba jomā nav terminu tīrības.  

 studenti – praktikanti reizēm „pievelk lērumu teoriju”, raksturojot institūcijā izieto 

praksi, bet tam trūkst pamatojuma. Teorijas faktiski patiesi apgūt var tikai praksē. 

„Kad sāc strādāt, tad tikai izproti, kā tās darbojas”. Tādēļ ir sociālajam darbiniekam 

svarīga  interese lasīt patstāvīgi un papildināt savu izpratni.  
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3. Jautājums – kā vērtē LU sociālā darba profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmas studiju plānu? (respondentiem tika izdalīts studiju plāns, kurā redzams 

studiju saturs, kursu sadalījums pa A un B daļām, kad radās jautājumi, tika izskaidrots 

studiju kursa saturs)  

 vajadzētu iekļaut studiju kursu loģikā; 

 studiju praksi vajadzētu organizēt tā, lai vienu praksi izietu pie kāda sociālā 

pakalpojuma sniedzēja (valsts, pašvaldības vai NVO veidots centrs u.c.), bet otru – 

pašvaldības sociālajā dienestā, jo šīs ir divas galvenās un ļoti atšķirīgās sociālā darba 

prakses jomas.  

 vajadzētu paredzēt radošuma attīstīšanu, organizēt kādas radošās darbnīcas; 

 vajadzētu kursus, kuri pievērstos deviances problemātikai un probācijas jomai; 

 kursos jāmāca lasīt un interpretēt tiesību aktus; 

 kursu ietvaros ir jāstrādā ar sociālā darbinieka identitātes jautājumu; 

 nepieciešams studiju kurss par sociālā darbinieka sadarbību ar mēdijiem.  

 vajadzētu studiju ietvaros iezīmēt atšķirību sociālajā darbā trīs pieejās:  uz bērnu 

centrētā pieejā, uz pieaugušo un vecu cilvēku centrēto pieeju un uz ģimeni centrēto 

pieeju.  

 studiju plānā ir kursi, kurus pašiem praktiķiem būtu interesanti apgūt, jo viņu studiju 

laikā nav tādi piedāvāti. 
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4.pielikums 

 

PRAKSES LĪGUMU REĢISTRĀCIJAS LAPAS UN LĪGUMU PARAUGU KOPIJAS 
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5.pielikums 

 

PRAKSES NOLIKUMS – PRAKSES ROKASGRĀMATA 

 

 
 



Apstiprināts Latvijas Universitātes  

Sociālā darba profesionālo studiju  

programmu studiju padomes sēdē  

Ar labojumiem 17.02.2009.  

un 25.08.2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATVIJAS UNIVERSITĀTES 

SOCIĀLO ZINĀTĽU FAKULTĀTES 

SOCIOLOĢIJAS NODAĻAS 

SOCIĀLĀ DARBA PROFESIONĀLĀ BAKALAURA STUDIJU 

PROGRAMMA 
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Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Socioloģijas nodaļas  

Sociālā darba profesionālā bakalaura studiju programma 

 

 

PRAKSES NOLIKUMS 

 

 

IEVADS 

 

 

Nozīmīga Latvijas Universitātes Sociālo zinātľu fakultātes Socioloģijas nodaļas Sociālā  darba 

profesionālās studiju programmas daļa ir atvēlēta studiju praksei. Tās kopējais ilgums ir 1040 

stundas jeb 26 kredītpunkti. 

 

Studiju prakse ir noteiktu uzdevumu veikšana studiju laikā iegūto teorētisko zināšanu 

integrācijai praktiskā darbībā. 

 

Studiju prakses mērķis ir apgūt un pārbaudīt praksē sociālā darba metodes, strādājot mikro, 

mezo un makro līmeľos, attīstīt sociālajā darbā nepieciešamās prasmes un profesionālo 

kompetenci. 

 

Latvijas Universitātes Sociālo zinātľu Socioloģijas nodaļas Sociālā darba profesionālās 

bakalaura studiju programmas studentam studiju laikā jānostrādā noteikts stundu skaits trijās 

dažādās praksēs, izpildot konkrētajai praksei paredzētos uzdevumus, sasniedzot tai izvirzītos 

specifiskos mērķus (skat. 1. tabulu). 

 

1.tabula 

Studiju prakses norises laiks, apjoms un mērķi 

 

Prakses 

veids 

Norises laiks Prakses apjoms Prakses mērķis 

Prakse I 2. semestrī 160stundas,  

4 kredītpunkti 

Iepazīties ar sociālā darbinieka profesiju 

un sociālo darbu ar atšķirīgām klientu 

grupām un sociālām problēmām sociālajās 

institūcijās. 

Prakse II 5. semestrī 400 stundas,  

10 kredītpunkti 

Iepazīties ar sociālās institūcijas darbību 

un apgūt noteiktu sociālā darbinieka 

uzdevumu veikšanai nepieciešamās 

zināšanas un prasmes. 

Prakse III 7. semestrī 

(NLK vasaras 

studiju 

periodā) 

480 stundas,  

12 kredītpunkti 

Izmantot teorētiskās zināšanas sociālajā 

darbā konkrēta klienta sociālā gadījuma 

risināšanā, izprast sociālā darbinieka lomu 

tajā un attīstīt profesionālajai darbībai 

nepieciešamās prasmes. 
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Studiju programmas (SP) prakses vadītājs ir Latvijas Universitātes pilnvarota persona, kas 

atbild par prakses organizēšanu un koordinēšanu, pārraudzību un novērtēšanu, pilnveidošanu, 

prakses semināru vadīšanu, sadarbību un līgumu slēgšanu ar prakses vietām, sadarbību ar  

institūcijas prakses vadītājiem.  

 

Prakses vadītājs prakses vietā ir attiecīgās institūcijas norīkota persona, kas kopā ar studentu 

plāno un vada paredzēto praktisko darbību, apspriež saskarsmei ar klientiem nepieciešamās 

prasmes, sekmē studenta profesionālo izaugsmi, vajadzības gadījumā kontaktējas ar prakses 

vadītāju universitātē, apmeklē tur organizētos seminārus un pasākumus.  

Prakses vadītājs ir persona ar augstāko profesionālo izglītību sociālajā  darbā un vismaz divu 

gadu pieredzi profesionālajā darbībā. 

Prakses vadītājam nepieciešamas iepazīties ar  prakses mērķiem un uzdevumiem Studenta 

prakses rokasgrāmatā (prakses nolikumā), kurš pieejams  http://szf.lu.lv/szf/index.htm 

Prakses vadītāju apstiprina Sociālo zinātľu fakultātes dekāns un informācija tiek ievadīta 

LUIS  

 

Prakses vieta var būt jebkura sociālā institūcija, kurā ir iespējama konkrētajai studiju praksei 

izvirzīto uzdevumu kvalitatīva izpilde. Prakses vadītājs var piedāvāt studentam prakses vietu 

saskaľā ar sadarbības līgumiem, kurus Sociālo zinātľu fakultāte ir noslēgusi ar prakses 

vietām.  

Studentam ir tiesības pašam izvēlēties prakses vietu. SP prakses vadītājs izvērtē tās atbilstību 

studiju prakses prasībām.  

Prakses vietu apstiprina Sociālo zinātľu fakultātes dekāns, un informācija par to tiek ievadīta 

LUIS. 

Ievadot studentu praksē, SP prakses vadītājs studentam izsniedz iestādei adresētu 

pavadvēstuli.  

Students par  prakses vietu nedrīkst izvēlēties savu darba vietu. 

 

Kvalitatīvas prakses īstenošanai nozīmīga ir atgriezeniskā saite starp studentu un prakses 

vadītāju – gan prakses vietā, gan universitātē. Tā palīdz noskaidrot stiprās un vājās vietas 

studenta zināšanās un prasmēs, dod iespēju tās papildināt un pilnveidot. 

 

Praksē studentam ir jāievēro Latvijas profesionālo sociālo un aprūpes darbinieku asociācijas 

kopsapulcē Rīgā, 2001.gada 10. maijā pieľemtais Latvijas sociālo darbinieku ētikas kodekss, 

prakses vietas iekšējās kārtības noteikumi, ar cieľu jāizturas pret klientu un  kolēģiem. 

   

 

http://szf.lu.lv/szf/index.htm
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PRAKSE I tiek plānota 2. semestrī 

 

Prakses ilgums: 240 stundas (6 kredītpunkti), 6 nedēļas pēc kārtas. 

 

PRAKSES MĒRĶIS - Iepazīties ar sociālā darbinieka profesiju un sociālo darbu ar 

atšķirīgām klientu grupām un sociālām problēmām sociālajās institūcijās. 

 

PRAKSES UZDEVUMI: 

 

1. Iepazīstināt ar sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sistēmas institūcijām un 

sociālā darba norisi tajās; 

2. Iepazīstināt ar sociālā darba mērķa grupām un to sociālajām problēmām; 

3. Noskaidrot sociālā darba speciālistu kompetenču sadalījumu un  uzdevumus konkrētā 

institūcijā. 

 

PRAKSES PRASĪBAS STUDENTAM: 

 

1. Apmeklēt sociālās institūcijas -  pilna laika klātienes studentam jāapmeklē  6 sociālās 

institūcijas  no prakses vadītāja piedāvātām institūcijām un vizītes laikā aktīvi jāuzdod 

jautājumi saistībā ar noteiktajiem prakses uzdevumiem. Institūciju apmeklējuma vizītes plāno 

un organizē SP prakses vadītāja, tās notiek prakses plānotajā laikā – vienu reizi nedēļā.  

Ja students attaisnota iemesla dēļ  nepiedalās kādas institūcijas apmeklējumā, viľam 

jāuzraksta referāts par neapmeklēto institūciju un tas jāiesniedz ne vēlāk kā vienu nedēļu pēc 

institūcijas apmeklējuma datuma.  

Referāta  tēma – Sociālo pakalpojumu   specifika “.......” institūcijā. 

 

2. Sociālo problēmu definējums un izpētes metodes. Students izvēlas kādu sociālā darba 

mērķa grupu un veic tās sociālo problēmu padziļinātu izpēti. Students piedalās seminārā, kurā 

diskutē par izvēlētās sociālās problēmas izpētes procesu. Students sagatavo analītiski un ar 

datiem pamatotu pārskatu par mērķa grupas sociālajām problēmām un prezentē to seminārā.   

 

3. Organizēt sociālo akciju kādā institūcijā 

Sociālā akcija -  prakses sākumposmā students izvēlas institūciju sociālās akcijas rīkošanai. 

Tas var būt veco ļaužu sociālās aprūpes centrs, dienas centrs ielas bērniem, sociālais dienests, 

bāreľu aprūpes centrs vai cita sociālās sistēmas iestāde, kurā students vēlas rīkot labdarības, 

informatīvu, izglītojošu u.tml. vienreizēju pasākumu. Ir iespējams rīkot informatīvu 

pasākumu vidusskolās, informējot skolēnus par sociālā darba profesiju, izglītības iespējām 

sociālajā darbā, institūcijām, kurās iespējams strādāt sociālajam darbiniekam.  

 

Prakses pirmajā mēnesī studentam jāizvēlas institūcija, jānosaka sociālās akcijas mērķis un 

norises veids. Otrā mēneša laikā jāizstrādā mini projekts idejas realizācijai un tas jānovada 

 

Sociālo akciju studenti var rīkot, strādājot pārī (divi studenti kopā).  Ja sociālo akciju rīko divi 

studenti kopā, tad akcijas atskaitē (sk. turpinājumu) jāuzrāda katra studenta uzdevumi. 

 

 

 Nosacījumi sociālās akcijas rīkošanai: 

SP prakses vadītājs nosaka līdz kuram datumam studentam ir jāiesniedz iesniegums  ar 

informāciju par sociālās akcijas norisi, iesniegumā minot:  

1. Studenta vārdu, uzvārdu,  kursu, st. apliecības Nr. 

2. Akcijas nosaukumu. 
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3. Akcijas mērķi un uzdevumus. 

4. Institūcijas nosaukumu, kurā notiks sociālā akcija. 

5. Laiku, kad tiek plānota sociālā akcija. 

Sociālās akcijas rīkošanu studentam  ir jāsaskaľo  ar  sociālās institūcijas vadību un arī ar 

prakses vadītāju universitātē. 

 

Pēc sociālās akcijas rīkošanas, studentam ir jāiesniedz prakses vadītājam apliecinošs 

dokuments par sociālās  akcijas norisi, kurā ir minēts: 

1. Studenta vārds, uzvārds,  kursu, st. apliecības Nr. 

2. Akcijas nosaukums. 

3. Akcijas mērķis, veiktie uzdevumi un secinājumi par pozitīviem un negatīviem 

aspektiem paveiktajā. 

4. Institūcijas nosaukums, kurā notika sociālā akcija. 

5. Ja akciju rīko divi studenti kopā, tad uzdevumu sadalījums katram studentam.. 

6. Institūcijas vadības apliecinošs paraksts, ka sociālā akcija notika noteiktajā laikā. 

 

4. Piedalīties reģionālo institūciju apmeklējumā 

Studentam ir jāpiedalās mācību ekskursijā -  reģionālo institūciju apmeklējumos. Studenti 

ārpus Rīgas  vienas vai divu dienu laikā apmeklē vairākas  sociālās institūcijas un iepazītas ar 

sociālā darba specifiku tajās. Reģionālo institūciju apmeklējumu plāno un organizē SP 

prakses vadītājs un tā  notiek 2. semestra beigās. 

Studentam ir obligāti jāpiedalās mācību ekskursijā. Ja students neattaisnotu iemeslu dēļ 

nepiedalās mācību ekskursijā, prakse netiek vērtēta ar pozitīvu vērtējumu. 

 

PRAKSES NOVĒRTĒŠANA: 

Prakse tiek vērtēta ar atzīmi 10 ballu sistēmā. Atzīmi izliek SP prakses vadītājs, ľemot vērā 

sociālo institūciju apmeklējumu un studenta aktivitāti tajās, sociālās akcijas rīkošanu un 

reģionālo institūciju apmeklējumu. 

 

Sociālās problēmas izpēte un prezentācija – 50% 

Sociālās akcijas rīkošana – 50% 
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PRAKSE II  tiek plānota 5.semestrī 

 

Prakses ilgums  400 stundas (10 kredītpunkti), 12 nedēļas pēc kārtas. Šajā laikā  students 

strādā 3 pilnas dienas prakses institūcijā, raksta dienasgrāmatu, studē literatūru. Vienu reizi 

mēnesī students prakses dienā apmeklē LU rīkoto prakses semināru. Šajā dienā students 

neapmeklē prakses institūciju.  

 

 

PRAKSES MĒRĶIS  ir  - Iepazīties ar sociālās institūcijas darbību un apgūt noteiktu sociālā 

darbinieka uzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes. 

 

Šajā praksē students strādā vienā sociālā institūcijā un veic uzdevumus, kurus viņam uztic 

prakses vadītājs institūcijā.  

 

PRAKSES UZDEVUMI: 

Sadarbībā ar prakses vadītāju prakses vietā students uzľemas patstāvīgu atbildību par noteiktu 

sociālā darbinieka uzdevumu izpildi institūcijā, īstenojot šādus galvenos prakses uzdevumus: 

 

1. Pētīt un analizēt sociālo institūciju: 

a) gūt izpratni par sociālās institūcijas darbības tiesiskajiem pamatiem un finansēšanas 

principiem, darba organizāciju un administrēšanu;  

b) analizēt prakses institūcijas darbību, problēmas un resursus  attīstībai, veikt SVID analīzi;  

c) analizēt sociālās institūcijas klientu, klienta problēmu un institūcijas sniegto pakalpojumu 

atbilstību klienta vajadzībām; 

d) iepazīties ar institūcijas piesaistītajiem resursiem klienta problēmu risināšanai;  

e) noskaidrot sociālās institūcijas sadarbības institūcijas un to funkcijas klientu problēmu 

risināšanā. 

 

2.   Līdzdarboties sociālā darba procesā: 

a) sadarboties ar prakses vadītāju institūcijā un izstrādāt  studenta individuālo prakses plānu, 

ľemto vērā Prakses II mērķi un institūcijas specifiku; 

b) atbilstoši prakses institūcijas specializācijai un studenta individuālajam darba plānam, 

piedalīties institūcijas sociālā darba norisē (ģimeľu apsekošana, klienta vēstures aizpildīšana, 

klienta intervences plāna sastādīšana, līdzdarbība atbalsta, izglītības, sociālajās u.c. grupās), tā 

analīzē un izvērtēšanā; 

c) novērot un analizēt institūcijas sociālā darba speciālistu praksē izmantotās teorijas, 

metodes, lomas, izprast sociālā darba specifiku institūcijā; 

d) sagatavot prakses atskaiti un atraktīvi prezentēt savu viedokli par prakses institūciju un tajā 

veikto sociālo darbu. 

 

Par katru konkrēto uzdevumu (pasākumu) students vienojas ar SP prakses vadītāju  un 

prakses vadītāju prakses vietā. 
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PRAKSES PRASĪBAS STUDENTAM: 

1. Iesniegt SP prakses vadītājai  informāciju par izvēlēto prakses institūciju un prakses 

vadītāju (skat. 1.pielikumu „Vienošanās starp sociālo institūcijas  vadītāju, prakses 

vadītāju institūcijā un studentu par Prakses II nodrošināšanu sociālajā institūcijā). 

2. Sadarbībā ar prakses vadītāju  prakses vietā izstrādāt individuālo darba plānu. 

3. Prakses laikā rakstīt prakses dienasgrāmatu, piedalīties prakses semināros. 

4. Prakses beigās iesniegt prakses  atskaiti par institūciju un institūcijas  prakses 

vadītāja vērtējumu (skat. 2. pielikumu „LU SZF Sociālā darba profesionālās studiju 

programmas 3. kursa studenta Prakses II novērtējuma anketa”). 

5. Izstrādāt un prezentēt kopēju prezentāciju (līdzīga tipa institūciju piem., pašvaldību 

sociālo dienestu, nevalstisko organizāciju praktikantiem apvienoties grupās) par 

institūciju un tās sniegtajiem pakalpojumiem. 

 

 

Informācija par izvēlēto prakses institūciju 

Līdz noteiktam datumam studentam ir jāiesniedz universitātē  SP prakses vadītājai vienošanās 

ar institūcijas vadītāju, prakses vadītāju institūcijā un studentu par Prakses II nodrošināšanu 

sociālajā institūcijā (skat. 1. pielikumu). 

SP prakses vadītāja šo informāciju  iesniedz  lietvedei prakses noformēšanai LUISĀ.   

Students nedrīkst strādāt praksi savā darba vietā. 

 

 

Studenta individuālais darba plāns institūcijā 

Sadarbībā ar prakses vadītāju institūcijā students izstrādā  individuālo darba plānu, ľemot vērā 

Prakses II mērķi un institūcijas specifiku. Studenta individuālajā plānā tiek plānots studenta 

darbs pa mēnešiem, katrai prakses nedēļai atsevišķi. Plānu students raksta prakses 

dienasgrāmatā un to ar savu parakstu apstiprina prakses vadītājs institūcijā. Students 

noteiktajā prakses seminārā prakses plānu prezentē SP prakses vadītājai un pārējiem 

studentiem.  

 

Prakses dienasgrāmata 

Students prakses laikā raksta prakses dienasgrāmatu, kurā ir ierakstīts prakses institūcijas 

nosaukums, raksturota institūcijas struktūra, pamatprocesi, atspoguļots studenta darbs 

institūcijā, tai skaitā studenta darba plāns. 

Students dienasgrāmatā atspoguļo veicamos uzdevumus, izmantotās metodes, sociālā 

darbinieka lomas, apraksta savu darbību. Dienasgrāmatā  raksturo un analizē savas sociālā 

darbinieka prasmes, atspoguļo novērojumus, pārdzīvojumus un pārdomas par pieredzēto.  

Prakses dienasgrāmata ir individuāls prakses norises attēlojums studenta skatījumā. Īpaša 

uzmanība pievēršama profesionālai prakses analīzei,  individuālām problēmām, klientu 

reakcijai, emocijām, pārdzīvojumiem un savām sajūtām un reakcijām dažādās situācijās.  

Prakses dienasgrāmatā ieraksts ir jāveic vismaz vienu reizi nedēļā. Dienasgrāmata obligāti 

jāľem līdzi uz prakses semināriem un prakses aizstāvēšanu.  
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Prakses semināri 

Studentam ir obligāti jāpiedalās un aktīvi jālīdzdarbojas vismaz 3 no 4 Latvijas Universitātes 

rīkotajiem prakses semināriem un jāizpilda uzdotais uzdevums, kuru jāraksta prakses 

dienasgrāmatā. 

Semināros studenti dalās grupās, apmēram  15 cilvēki vienā grupā. Prakses semināri notiek 

pēc grupas darba principiem. Prakses seminārus prakses vadītājs plāno vienā no prakses 

dienām. Šajā dienā students neapmeklē prakses institūciju, bet piedalās prakses seminārā 

fakultātē. 

Prakses semināru ietiecamā tematika: 

1. Prakses institūcija, tās struktūra, mērķis un funkcijas. Prakses plāns. 

2. Sociālā darba speciālistu ikdienas darba specifika konkrētā studenta prakses 

institūcijā. 

3. Sociālā darba teorijas un metodes, kuras prakses vadītājs institūcijā izmanto savā 

darbā. 

4. Prakses laikā gūtie pozitīvie un negatīvie iespaidi. Prakses norises izvērtēšana un  

ieteikumi turpmākai prakses organizēšanai.  

 

Prakses atskaite 

Prakses atskaitē jāietver: 

1) Sociālās institūcijas raksturojums (vieta un loma citu institūciju vidū, juridiskais 

statuss, funkcijas, darba organizācija, resursi (cilvēku, informācijas, finansiālie, laika), 

noslodze, sadarbība ar citām institūcijām). 

2) Institūcijas darbības vērtējums (tās nepieciešamība, darbības efektivitāte, kvalitāte, 

problēmu risināšana utt,). 

3) Priekšlikumi un ieteikumi institūcijas sociālā darba uzlabošanai (studenta viedoklis 

par institūcijas funkciju izpildi, klientu apkalpošanu, darba nepilnībām, personāla 

atbilstību, nepieciešamajām pārmaiľām, iespējamo apvienošanu un likvidāciju u.c.). 

Prakses atskaiti students raksta individuāli, izmantojot prakses institūcijas dokumentāciju, 

savus novērojumus un analīzi. 

Prakses atskaites un prezentācijas gatavošanai var izmantot tiesību aktus, institūciju statūtus, 

nolikumus, amata aprakstus, savus novērojumus prakses vietā, intervijas ar sociālajiem 

darbiniekiem, klientiem, ekspertu viedokļus un citus informācijas avotus. 

Prakses atskaiti veidojot, ir jāievēro LU Sociālo Zinātľu fakultātes Socioloģijas nodaļas 

Sociālā darba profesionālo studiju programmu referāta, esejas, kursa darba un diplomdarba 

izstrādes metodoloģiskos norādījumus. Prakses atskaites apjoms ir  5-7 lpp. 

Prakses atskaiti kopā ar institūcijas prakses vadītāja novērtējumu (sk.2.pielikumu) students 

iesniedz semestra beigās. 

 

Prezentācija 

Mērķis:  Sniegt pārskatu par prakses laikā   paveikto un demonstrēt  zināšanas par sociālā 

darba īstenošanu  sociālajās institūcijās Latvijā.  

Prezentāciju gatavo grupās, kurās apvienojas studenti, kuri savu praksi izgājuši līdzīga veida  

institūcijās (piem., sociālajos dienestos, bērnu namos- patversmēs, dienas centros utt.). 

Prezentācijas gatavošanā iesaistās visi grupas dalībnieki. 

Prezentāciju ilustrē ar piemēriem no prakses (situācijām, atgadījumiem, sarunām). Var 

demonstrēt shēmas, attēlus, zīmējumus. Prezentāciju vēlams sagatavot PowerPoint 

datorversijā. Visam procesam – no ieceres līdz izstrādei ir jābūt radošam.  

Svarīgi, lai prezentācija būtu saistoša un atraktīva, iesaistītu auditoriju diskusijā.  
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PRAKSES NOVĒRTĒJUMS 

Pie eksāmena – PRAKSES AIZSTĀVĒŠANAS, tiek pielaists students, kurš izpildījis  

iepriekšminētos prakses uzdevumus un prasības: 

 

Uzdevums Termiľš 

Ir izvēlējies prakses institūciju un 

prakses vadītāju institūcijā un 

paziľojis par  izvēlēto prakses 

institūciju prakses vadītājai LU 

3.studiju nedēļa 

Iesniedzis individuālo prakses plānu 

konkrētā institūcijā; 

6.studiju nedēļa 

Raksta un iesniedz dienasgrāmatu 

prakses vadītājam LU 

Prakses vadītājs iepazīsies ar 

dienasgrāmatu semināros, iepriekš 

studentu nebrīdinot. 

Piedalās un  līdzdarbojas prakses 

semināros 

Datumi tiks precizēti un paziľoti. Kopā 

4 semināri (apmeklējis vismaz 3 no 4) 

Savlaicīgi iesniedz prakses atskaiti 

un prakses vadītāja institūcijā 

novērtējumu 

 

16.studiju nedēļa 

Prakses aizstāvēšana/prezentācija Rudens sesijas laikā 

 

Prakses atskaiti aizstāv  un tā  tiek vērtēta  10 ballu sistēmā. Vērtējumu izliek SP prakses 

vadītājs, ľemot vērā prakses uzdevumu un prasību izpildi, prakses aizstāvēšanas prezentāciju 

un prakses vadītāja institūcijā novērtējumu (sk.2. pielikumu). 

SP prakses vadītājs nosaka galīgo vērtējumu, institūcijas prakses vadītāja vērtējums ir 

rekomendējošs. 

 

Prakses uzdevumu un prasību izpilde – 45% 

Dienasgrāmatas rakstīšana – 15% 

Dalība semināros – 20% 

Prakses aizstāvēšana – 10% 

Institūcijas prakses vadītāja vērtējums – 10% 
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1. pielikums 

1. eksemplārs* 

 

VIENOŠANĀS STARP SOCIĀLAS INSTITŪCIJAS VADĪTĀJU, PRAKSES VADĪTĀJU 

INSTITŪCIJĀ UN STUDENTU PAR PRAKSES II NODROŠINĀŠANU SOCIĀLAJĀ 

INSTITŪCIJĀ 

 

 

Rīgā,          200_______ 

 

 

 

Sociālās institūcijas___________________________________________________  
    (institūcijas nosaukums) 

vadītāja/s_____________________________  ir iepazinusies/ies ar Prakses II mērķi 
  (vārds, uzvārds) 

un prasībām un piekrīt, ka viľa/s vadītajā institūcijā Praksi II iziet  LU Sociālo zinātľu 

 

fakultātes Sociālā darba studiju programmas 3. kursa   

 

studente/s_____________________ 
                             (vārds, uzvārds) 

 

laika posmā no _____________ līdz______________. 

 

 

 

Ar Prakses II mērķi un uzdevumiem ir iepazinusies/ ies un par prakses vadītāju  

 

institūcijā piekrīt būt: ___________________________________. 
     (vārds, uzvārds) 

 

Prakses vadītāju institūcijā apstiprina LU Sociālo zinātľu fakultātes dekāns un informācija 

tiek ievadīta LUISĀ . 

Par prakses vietas  nodrošināšanu un Prakses II mērķa un uzdevumu izpildi institūcijā 

vienojās: 

 

Sociālās institūcijas vadītāja/s: 

 

Sociālās institūcijas nosaukums: 

 

Adrese: 

Tālr.: 

e-pasts: 

Vadītājas/a paraksts:  

                                                           
*
 1. eksemplārs paliek Studenta prakses rokasgrāmatā 
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Prakses vadītāja/s institūcijā: 

 

Ieľemamais amats: 

 

Tālr.: 

e-pasts 

 

Prakses vadītājas/a paraksts: 

 

Studente/s: 

 

Tālr.: 

e-pasts 

 

studentes/a paraksts: 

 

 

 

 

Ar Prakses II mērķi un prasībām ir iespējams iepazīties Studenta prakses rokasgrāmatā 

(prakses nolikumā), kurš pieejams Sociālo zinātľu fakultātes mājas lapā 

http://szf.lu.lv/szf/index.htm sadaļā: Nodaļas > Socioloģijas nodaļa > Darbu noformēšana, vai 

http://szf.lu.lv/fakultate/nodalas/sociologijas-nodala/darbu-noformesana  

 

 

 

Ar cieņu, 

 

Evija Apine 

Prakses II vadītāja 

LU SZF Socioloģijas nodaļa 

Sociālā darba profesionālā studiju programma 

e-pasts: evija.apine@lu.lv 

mob. tel. 29641554, studiju metodiķa tel. 67089860 

 

 

 

http://szf.lu.lv/szf/index.htm
http://szf.lu.lv/fakultate/nodalas/sociologijas-nodala/darbu-noformesana
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        1.pielikums 

2. eksemplārs* 

 

VIENOŠANĀS STARP SOCIĀLĀS INSTITŪCIJAS VADĪTĀJU, PRAKSES VADĪTĀJU 

INSTITŪCIJĀ UN STUDENTU PAR PRAKSES II NODROŠINĀŠANU SOCIĀLAJĀ 

INSTITŪCIJĀ 

 

 

Rīgā,          200_______ 

 

 

 

Sociālās institūcijas___________________________________________________  
    (institūcijas nosaukums) 

vadītāja/s_____________________________  ir iepazinusies/ies ar Prakses II mērķi 
  (vārds, uzvārds) 

un prasībām un piekrīt, ka viľa/s vadītajā institūcijā Praksi II iziet  LU Sociālo zinātľu 

 

 fakultātes Sociālā darba studiju programmas 3. kursa   

 

studente/s_____________________ 
  (vārds, uzvārds) 

 

 

laika posmā no _____________ līdz______________. 

 

 

 

Ar Prakses II mērķi un uzdevumiem ir iepazinies/ usies un par prakses vadītāju  

 

institūcijā piekrīt būt: ___________________________________. 
     (vārds, uzvārds) 

 

 

Prakses vadītāju institūcijā apstiprina LU Sociālo zinātľu fakultātes dekāns un informācija 

tiek ievadīta LUISĀ . 
 

 

Par prakses vietas  nodrošināšanu un Prakses II mērķa un uzdevumu izpildi institūcijā 

vienojās: 

 

Sociālās institūcijas vadītāja/s: 

 

Sociālās institūcijas nosaukums: 

 

Adrese: 

Tālr.: 

e-pasts: 

Vadītājas/a paraksts:  

 

                                                           
*
 2.eksemplārs paliek pie prakses vadītājas/a  institūcijā 
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Prakses vadītāja/s institūcijā: 

 

Ieľemamais amats: 

 

Tālr.: 

e-pasts 

 

Prakses vadītājas/a paraksts: 

 

 Studente/s: 

 

Tālr.: 

e-pasts 

 

studentes/a paraksts: 

 

 

 

 

Ar Prakses II mērķi un prasībām ir iespējams iepazīties Studenta prakses rokasgrāmatā vai 

Prakses nolikumā, kurš pieejams Sociālo zinātľu fakultātes mājas lapā 

http://szf.lu.lv/szf/index.htm sadaļā: Nodaļas > Socioloģijas nodaļa > Darbu noformēšana, vai 

http://szf.lu.lv/fakultate/nodalas/sociologijas-nodala/darbu-noformesana 

 

 

 

 

Ar cieņu, 

 

Evija Apine 

Prakses II vadītāja 

LU SZF Socioloģijas nodaļa 

Sociālā darba profesionālā studiju programma 

e-pasts: evija.apine@lu.lv 

mob. tel. 29641554, studiju metodiķa tel. 67089860 

 

 

 

http://szf.lu.lv/szf/index.htm
http://szf.lu.lv/fakultate/nodalas/sociologijas-nodala/darbu-noformesana
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Studenta pašnovērtējums pirms Prakses II 
 

Students novērtē savas prasmes un zināšanas: 

Prasmes/spējas 
nav daļējas ir 

Komunikācijas prasmes    

Strādāt komandā    

Rakstīt dokumentus    

Vākt un analizēt informāciju    

Efektīvi prezentēt    

Lietvedības prasmes    

Prasmes/zināšanas 
   

Analizēt un pielietot praksē Latvijas labklājības sistēmas 

normatīvos aktus 

   

Analizēt prakses institūcijas darbību un resursus    

Veikt prakses institūcijas izvērtējumu pēc SVID analīze    

Izprast prakses institūcijas klientu un tā sociālās vajadzības    

Analizēt prakses institūcijas resursu nodrošināšanu klienta 

problēmu risināšanā  

   

Izprast prakses institūcijas sadarbības institūciju funkcijas klientu 

sociālo problēmu risināšanā 

   

Sadarboties ar prakses vadītāju institūcijā    

Saskatīt un analizēt sociālā darba speciālistu praksē pielietotās SD 

metodes un teorijas 
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Studenta pašnovērtējums pēc Prakses II 

 
Students novērtē savas prasmes un zināšanas: 

Prasmes/spējas 
nav daļējas ir 

Komunikācijas prasmes    

Strādāt komandā    

Rakstīt dokumentus    

Vākt un analizēt informāciju    

Efektīvi prezentēt    

Lietvedības prasmes    

Prasmes/zināšanas 
   

Analizēt un pielietot praksē Latvijas labklājības sistēmas 

normatīvos aktus 

   

Analizēt prakses institūcijas darbību un resursus    

Veikt prakses institūcijas izvērtējumu pēc SVID analīze    

Izprast prakses institūcijas klientu un tā sociālās vajadzības    

Analizēt prakses institūcijas resursu nodrošināšanu klienta 

problēmu risināšanā  

   

Izprast prakses institūcijas sadarbības institūciju funkcijas klientu 

sociālo problēmu risināšanā 

   

Sadarboties ar prakses vadītāju institūcijā    

Saskatīt un analizēt sociālā darba speciālistu praksē pielietotās SD 

metodes un teorijas 
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Pēc  Prakses II students novērtē savas prasmes un zināšanas: 

 

Studenta komentārs par praksē II iegūtām zināšanām un iemaņām: 
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2.pielikums 

 

LATVIJAS UNIVERSITĀTES SOCIĀLO ZINĀTĽU FAKULTĀTES 

SOCIOLOĢIJAS NODAĻAS SOCIĀLĀ DARBA PROFESIONĀLĀS 

BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS 3.KURSA STUDENTU PRAKSES II 

NOVĒRTĒJUMA ANKETA 

 

 

1. Studenta vārds, uzvārds 

 

 

2. Prakses vietas pilns nosaukums, adrese 

 

 

 

3. Prakses vadītājs prakses vietā (vārds, uzvārds, tālrunis) 

 

 

 

 

4. Prakses laiks:  

 

 

5. Norādīt, cik stundas students ir nostrādājis institūcijā  ……….. 

 

6. Lūdzu, ielieciet vērtējumu 10 ballu sistēmā: 

1 (ļoti, ļoti vāji) 

2 (ļoti vāji) 

3 (vāji) 

4 (gandrīz viduvēji) 

5 ( viduvēji) 

6 (gandrīz labi) 

7 (labi) 

8 ( ļoti labi) 

9 (teicami) 

10 ( izcili) 

 

 

 Studenta motivācija strādāt praksi institūcijā    ................ 

 

 Studenta spēja patstāvīgi veikt uzdevumu      ................ 

 

 Studenta spēja uzľemties atbildību,  pieľemt lēmumu   ................. 

   

 Studenta prasme teorētiskās zināšanas pielietot praksē   ................. 

 

 Studenta prasme sadarboties, prasīt padomu, iekļauties kolektīvā ................. 

 

 Studenta prasme patstāvīgi  plānot savu laiku un darbu   ................. 
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 Studenta spēja ievērot  SD ētikas kodeksu un institūcijas noteikumus   .................. 

  

7. Lūdzu, raksturojiet studenta: 

a) stiprās puses: 

 

 

 

 

b) vājās puses: 

 

 

 

8. Jūsu ieteikumi studentam, komentāri: 

 

 

 

 

9. Vai Jūs vēlaties turpināt sadarbību ar Latvijas Universitātes Sociālā darba 

profesionālo bakalaura studiju programmu? Atzīmējiet atbilstošo: 

 

Jā  

Nē  

Neesmu 

pārliecināta/s 

 

 

 

10. Jūsu ieteikumi studentu Prakses II īstenošanai vai uzlabošanai  sociālajās 

institūcijās: 

 

 

 

 

 

11. Prakses vadītāja galīgais vērtējums ( lūdzu, ielieciet vērtējumu 10 ballu sistēmā)  

 

 

 

 

 

  

vērtējums (vērtējuma skaidrojums)                 (paraksts, datums) 

 

 

 

 

Paldies par atsaucību! 
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PRAKSE III tiek plānota  7.  Semestrī (NLK studentiem vasaras studiju periodā) 

 

 

Prakses ilgums 400 stundas (10 kredītpunkti), 14 nedēļas pēc kārtas (NLK 10 nedēļas). Šajā 

laikā  students strādā 3 pilnas dienas prakses institūcijā un viena diena ir atvēlēta 

patstāvīgajam darbam. Šajā dienā students apmeklē prakses seminārus  universitātē, raksta 

dienasgrāmatu, studē literatūru. 

 

PRAKSES MĒRĶIS – izmantot teorētiskās zināšanas sociālajā darbā konkrēta klienta 

sociālā gadījuma risināšanā, izprast sociālā darbinieka lomu tajā un attīstīt profesionālajā 

darbībā nepieciešamās prasmes. 

 

Prakses III laikā students strādā ar vairākiem (vismaz trim) sociālajiem gadījumiem, bet tikai 

vienu no tiem prakses noslēgumā  students izvēlas analīzei un  sagatavo to aizstāvēšanai.  

Prakses III aizstāvēšana ir valsts eksāmena sastāvdaļa. Aizstāvēšanā iegūtais  vērtējums tiek 

ietverts valsts eksāmena gala vērtējumā. 

 

PRAKSES UZDEVUMI :  

1) Praktiski veikt patstāvīgu sociālo darbu ar vairākiem klientiem. 

2) Pētīt un analizēt klienta sociālo problēmu veidošanos (cēloľus un sekas). 

3) Izstrādāt intervences plānu klienta problēmu risinājumam sadarbībā ar prakses vadītāju. 

4) Izvēlēties un izmantot atbilstošas sociālā darba teorijas, metodes, un sociālā darbinieka 

lomas  darbā ar klienta sociālo gadījumu. 

5) Piedalīties sociālās institūcijas ikdienas darbā, veicot prakses vadītāja uzticētos 

pienākumus. 

6) Savā darbā stingri vadīties pēc Latvijas sociālo darbinieku ētikas kodeksa. 

 

PRAKSES PRASĪBAS STUDENTAM: 

 Iesniegt LU prakses vadītājai  informāciju par izvēlēto prakses institūciju un 

prakses vadītāju (skat. 3.pielikumu „Vienošanās starp sociālo institūcijas  

vadītāju, prakses vadītāju institūcijā un studentu par Prakses III nodrošināšanu 

sociālajā institūcijā); 

 Sadarbībā ar prakses vadītāju  prakses vietā vienoties par  klienta sociālajiem 

gadījumiem, kurus students risinās prakses laikā;  

 Prakses laikā rakstīt prakses dienasgrāmatu, piedalīties  LU prakses semināros ; 

 prakses beigās iesniegt prakses  atskaiti par vienu klienta  sociālo gadījumu un 

institūcijas  prakses vadītāja vērtējumu (skat. 4. pielikumu „ LU SZF Sociālā 

darba profesionālās studiju programmas 4. kursa studenta Prakses III 

novērtējuma anketa”); 

 Sagatavot un prezentēt viena klienta sociālo gadījumu prakses aizstāvēšanā. 

 

Informācija par izvēlēto prakses institūciju 

Līdz noteiktam datumam studentam ir jāiesniedz universitātē prakses vadītājai vienošanās ar 

institūcijas vadītāju, prakses vadītāju un studentu par Prakses III nodrošināšanu sociālajā 

institūcijā (skat. 3. pielikumu). 

LU prakses vadītāja šo informāciju  iesniedz  lietvedei prakses noformēšanai LUISĀ.   

Students nedrīkst strādāt praksi savā darba vietā. 
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Klienta sociālo gadījumu risināšana 

Sadarbībā ar prakses vadītāju institūcijā, vienoties un studentam uzticēt risināt 3- 4  klienta 

sociālos gadījumus. Prakses sākumā students var asistēt savu prakses vadītāju konkrēto 

gadījumu risināšanā, pakāpeniski pārejot uz patstāvīgu gadījumu risināšanu. 

 

Prakses dienasgrāmata 

Students prakses laikā raksta prakses dienasgrāmatu, kurā ir ierakstīts prakses institūcijas 

nosaukums,  struktūra, pamatprocesi, atspoguļots studenta darbs institūcijā, tai skaitā ar 

klienta sociālajiem gadījumiem. 

Students dienasgrāmatā atspoguļo intervences norises posmus, izmantotās metodes, sociālā 

darbinieka lomas, apraksta savu darbību par konkrētām tikšanās reizēm ar klientu, veic  

paveiktā darba analīzi. Dienasgrāmatā  raksturo un analizē savas sociālā darbinieka prasmes, 

atspoguļo novērojumus, pārdzīvojumus un pārdomas par pieredzēto.  

Prakses dienasgrāmata ir individuāls prakses norises attēlojums studenta skatījumā. Īpaša 

uzmanība pievēršama profesionālai prakses analīzei,  individuālām problēmām, klientu 

reakcijai, emocijām, pārdzīvojumiem un savām sajūtām un reakcijām dažādās situācijās.  

Prakses dienasgrāmatā ieraksts ir jāveic vismaz vienu reizi nedēļā. Dienasgrāmata obligāti 

jāľem līdzi uz prakses semināriem un prakses aizstāvēšanu.  

 

 Prakses semināri 

Studentam obligāti jāpiedalās četros (no pieciem) Latvijas Universitātes rīkotajos prakses 

semināros, līdzi ľemot prakses dienasgrāmatu. 

Semināros studenti dalās grupās, apmēram  15 cilvēki vienā grupā. Prakses semināri notiek 

pēc grupas darba principiem. Prakses seminārus prakses vadītājs plāno vienā no prakses 

dienām. Šajā laikā students neapmeklē prakses institūciju, bet piedalās prakses seminārā 

fakultātē. 

Prakses semināros studenti analizē savu klientu sociālos gadījumus praksē, atspoguļo 

teorētisko zināšanu pielietojumu praksē, gūst atbildes uz neskaidriem jautājumiem, kā arī 

atbalstu no grupas dalībniekiem un prakses vadītāja.  

Prakses semināru tematika: 

1. Prakses institūcija un izvēlēto klientu sociālie gadījumi. 

2. Klientu sociālo gadījumu risināšanas gaita – studenta darbība, nosakot klientu 

problēmu cēloľus un sekas, definējot klientu  sociālo problēmu. 

3. Klientu sociālo gadījumu risināšanas gaita – studenta darbība, nosakot intervences 

mērķi un uzdevumus, izprast sociālā darba teoriju piesaisti.. Sociālo gadījumu 

risināšanas gaita – studenta darbība, izmantojot sociālā darba metodes un sociālā 

darbinieka lomas darbā ar klientu. 

4. Sociālo gadījumu risināšanas gaitas izvērtēšana. Gatavošanās Prakses III 

aizstāvēšanai. 

5. Prakses III norises izvērtēšana un ieteikumi tās uzlabošanai.  

 

Prakses atskaite 

Prakses atsaites gatavošanai students izvēlas vienu  klienta sociālo gadījumu no saviem 

risinātajiem gadījumiem prakses laikā. Students sagatavo prakses atskaiti un divos 

eksemplāros noteiktā datumā iesniedz universitātes prakses vadītājai.  

Prakses atskaites ievadā students īsi raksturo prakses institūciju un prakses laikā paveikto,  

pamato prakses atskaitei izraudzītā gadījuma izvēli.  Pēc tam prakses atskaitē students analizē 

vienu sociālā gadījuma intervenci, kurā ietver: 

 vispusīgu informāciju par klienta sociālo gadījumu;  

 klienta noteikšanu; 

 sociālās problēmas definējumu (cēloľi un sekas);   

 intervences mērķi un uzdevumus;   
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 intervences atspoguļojumu; 

 izmantotās teorijas klienta sociāla gadījuma vadīšanas  gaitā; 

 izmantotās metodes, lomas intervences gaitā; 

 nobeigumu/secinājumus; 

 izmantotās literatūras sarakstu; 

 pielikumus, kuri ir nozīmīgi intervences gaitas atspoguļošanai. 

Prakses atskaiti kopā ar institūcijas prakses vadītāja novērtējumu (sk.4.pielikumu) students 

iesniedz semestra beigās. 

 

 

PRAKSES NOVĒRTĒJUMS: 

Prakse III ir valsts eksāmena sastāvdaļa, kuras vērtējums tiek ietverts valsts eksāmena gala 

vērtējumā.  

Pie eksāmena – PRAKSES AIZSTĀVĒŠANAS tiek pielaists students, kurš ir izpildījis visus 

iepriekšminētos prakses uzdevumus un prasības: 

Uzdevums Termiľš PLK un NLN Termiľš NLK 

Ir izvēlējies prakses institūciju 

un prakses vadītāju institūcijā 

un paziľojis par izvēlēto 

prakses institūciju SP prakses 

vadītājai. 

2. studiju nedēļā Jūnijs (precīzu datumu 

nosaka prakses vadītājs) 

Raksta un iesniedz 

dienasgrāmatu  SP prakses 

vadītājam. 

SP prakses vadītājs iepazīsies ar dienasgrāmatām 

semināros, iepriekš studentu nebrīdinot. 

Piedalās un līdzdarbojas 

prakses semināros. 

Datumi tiks precizēti un paziľoti. Kopā 6 semināri 

(jāapmeklē vismaz 4 no 6 ) 

Savlaicīgi iesniedz prakses 

atskaiti un prakses vadītāja 

institūcijā novērtējumu 

 

14. studiju nedēļa Augusts (precīzu datumu 

nosaka prakses vadītājs) 

Prakses 

aizstāvēšana/prezentācija 

Rudens sesijas laikā Rudens semestra reģistrācijas 

nedēļa 

 

Prakses aizstāvēšana notiek komisijas priekšā. Komisijā piedalās komisijas priekšsēdētājs, 

locekļi un universitātes prakses vadītājs. 

Prakses aizstāvēšanā  students prezentē viena izvēlētā sociālā gadījuma intervences norisi un 

pamato teorijas un metožu pielietojuma izvēli. 

Prakses aizstāvēšanas norises gaita: 

1. Students iepazīstina ar sagatavoto prezentāciju par veikto intervenci (ietver svarīgāko 

par sociālā gadījuma intervences gaitu – klientu, klienta problēmu, intervences mērķi, 

intervences gaitu, sociālā darba teoriju un metožu pielietojumu. Prezentācijas ilgums 

7min.); 

2. Komisija uzdod jautājumus; 

3. Pēc aizstāvēšanas komisija apspriežas par vērtējumu un paziľo to.. 

Prakse tiek vērtēta  10 ballu sistēmā. Atzīmi izliek komisija, ľemot vērā prakses uzdevumu un 

prasību izpildi, prakses prezentāciju aizstāvēšanā.  

 

Prakses uzdevumu  izpilde – 45% 

Dalība semināros – 20% 

Dienasgrāmatas rakstīšana – 15% 

Prakses aizstāvēšana – 10% 

Institūcijas prakses vadītāja vērtējums – 10% 
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3.pielikums 

1. eksemplārs* 

 

VIENOŠANĀS STARP SOCIĀLĀS INSTITŪCIJAS VADĪTĀJU, PRAKSES VADĪTĀJU 

INSTITŪCIJĀ UN STUDENTU PAR PRAKSES III NODROŠINĀŠANU SOCIĀLAJĀ 

INSTITŪCIJĀ 

 

 

Rīgā,          200_______ 

 

 

 

Sociālās institūcijas___________________________________________________  
    (institūcijas nosaukums) 

vadītāja/s_____________________________  ir iepazinusies/ies ar Prakses III     
                              (vārds, uzvārds) 

mērķi un prasībām un piekrīt, ka viľas/a vadītajā institūcijā Praksi III  iziet  LU 

 

 Sociālo zinātľu  fakultātes Sociālā darba studiju  programmas ___. kursa   

 

studente/s_____________________ 
  (vārds, uzvārds) 

 

laika posmā no _____________ līdz______________. 

 

 

 

 Ar Prakses III mērķi un prasībām ir iepazinusies/ ies un par prakses  

 

vadītāju institūcijā piekrīt būt: ___________________________________. 
     (vārds, uzvārds) 

 

Prakses vadītāju institūcijā apstiprina LU Sociālo zinātľu fakultātes dekāns un informācija 

tiek ievadīta LUISĀ . 

Par prakses vietas  nodrošināšanu un Prakses III mērķa un uzdevumu izpildi institūcijā 

vienojās: 

 

Sociālās institūcijas vadītāja/s: 

 

Sociālās institūcijas nosaukums: 

 

Adrese: 

Tālr.: 

e-pasts: 

Vadītājas/a paraksts:  

 

                                                           
*
 1. eksemplārs paliek Studenta prakses rokasgrāmatā 
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Prakses vadītāja/s institūcijā: 

 

Ieľemamais amats: 

 

Tālr.: 

e-pasts 

 

Prakses vadītājas/a paraksts: 

 

 Studente/s: 

 

Tālr.: 

e-pasts 

 

studentes/a paraksts: 

 

 

 

 

Ar Prakses III mērķi un prasībām ir iespējams iepazīties Studenta prakses rokasgrāmatā vai 

Prakses nolikumā, kurš pieejams Sociālo zinātľu fakultātes mājas lapā 

http://szf.lu.lv/szf/index.htm sadaļā: Nodaļas > Socioloģijas nodaļa > Darbu noformēšana, vai 

http://szf.lu.lv/fakultate/nodalas/sociologijas-nodala/darbu-noformesana 

 

 

 

Ar cieņu, 

 

Vita Roga 

Prakses III vadītāja 

LU SZF Socioloģijas nodaļa 

Sociālā darba profesionālā studiju programma 

e-pasts: vita.roga@lu.lv 

mob. 29177936, studiju metodiķa tel. 67089860 

 

 

 

http://szf.lu.lv/szf/index.htm
http://szf.lu.lv/fakultate/nodalas/sociologijas-nodala/darbu-noformesana
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        3.pielikums 

2. eksemplārs* 

 

 

VIENOŠANĀS STARP SOCIĀLĀS INSTITŪCIJAS VADĪTĀJU, PRAKSES VADĪTĀJU 

INSTITŪCIJĀ UN STUDENTU PAR PRAKSES III  NODROŠINĀŠANU SOCIĀLAJĀ 

INSTITŪCIJĀ 

 

 

Rīgā,          200_______ 

 

 

 

Sociālās institūcijas___________________________________________________  
    (institūcijas nosaukums) 

 

vadītāja/s_____________________________  ir iepazinusies/ies ar Prakses III        
                                (vārds, uzvārds) 

mērķi un prasībām un piekrīt, ka viľas/s vadītajā institūcijā Praksi III iziet  LU  

 

Sociālo zinātľu  fakultātes Sociālā darba  studiju programmas ___.kursa   

 

studente/s_____________________ 
  (vārds, uzvārds) 

 

laika posmā no _____________ līdz______________. 

 

 

 

Ar Prakses III mērķi un prasībām ir iepazinusies/-ies un par prakses  

 

vadītāju institūcijā piekrīt būt: ___________________________________. 
     (vārds, uzvārds) 

 

Prakses vadītāju institūcijā apstiprina LU Sociālo zinātľu fakultātes dekāns un informācija 

tiek ievadīta LUISĀ. 

Par prakses vietas  nodrošināšanu un Prakses III mērķa un uzdevumu izpildi institūcijā 

vienojās: 

 

Sociālās institūcijas vadītāja/s: 

 

Sociālās institūcijas nosaukums: 

 

Adrese: 

Tālr.: 

e-pasts: 

Vadītājas/a paraksts:  

                                                           
*
 2.eksemplārs paliek pie prakses vadītājas/a  institūcijā 
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Prakses vadītāja/s institūcijā: 

 

Ieľemamais amats: 

 

Tālr.: 

e-pasts 

 

Prakses vadītājas/a paraksts: 

 

 Studente/s: 

 

Tālr.: 

e-pasts 

 

studentes/a paraksts: 

 

 

 

 

Ar Prakses III mērķi un prasībām ir iespējams iepazīties Studenta prakses rokasgrāmatā vai 

Prakses nolikumā, kurš pieejams Sociālo zinātľu fakultātes mājas lapā 

http://szf.lu.lv/szf/index.htm sadaļā: Nodaļas > Socioloģijas nodaļa > Darbu noformēšana, vai 

http://szf.lu.lv/fakultate/nodalas/sociologijas-nodala/darbu-noformesana 

 

 

Ar cieņu, 

 

Vita Roga 

Prakses III vadītāja 

LU SZF Socioloģijas nodaļa 

Sociālā darba profesionālā studiju programma 

e-pasts: vita.roga@lu.lv 

mob. 29177936, studiju metodiķa tel. 67089860 

 

 

  

http://szf.lu.lv/szf/index.htm
http://szf.lu.lv/fakultate/nodalas/sociologijas-nodala/darbu-noformesana
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Studenta pašnovērtējums uzsākot Praksi III 
 

Uzsākot Praksi III, students novērtē savas prasmes un zināšanas.  

Prasmes/spējas 
nav daļējas ir 

Komunikācijas prasmes    

Atbalstīt un iedrošināt    

Plānot stratēģijas    

Strādāt komandā    

Rakstīt un vadīt dokumentus    

Vākt un analizēt informāciju    

Efektīvi prezentēt    

Lietvedības prasmes    

Prasmes/zināšanas    

Identificēt klienta un klienta grupas sociālās problēmas un sociālās 

vajadzības 

   

Novērtēt sociālo problēmu    

Noteikt problēmu risināšanas fāzes    

Identificēt šķēršļus, kas varētu traucēt risināt sociālās problēmas    

Identificēt klientu un problēmas dalībniekus    

Vērot un interpretēt klienta verbālo un neverbālo uzvedību, 

izmantojot personības teorijas 

   

Atspoguļot jūtas un pārfrāzēt klienta teikto    

Konsultēt klientu    

Savākt, apstrādāt, sintezēt un sistematizētu informāciju, analizēt 

faktus, lai novērtētu sociālo gadījumu 

   

Analizēt klienta sociālo vidi, novērtēt fizisko, psiholoģisko un 

sociālo apstākļu ietekmi uz klientu 

   

Plānot un slēgt sadarbības līgumu ar klientu    

Izvirzīt sociālā gadījuma risināšanas mērķi, adekvātus uzdevumus     

Izvēlēties sociālajam gadījumam piemērotas teorijas un metodes    

Radoši izmantot sociālā darbinieka lomas intervencē    

Vadīt sociālo gadījumu    

Veidot sociālā gadījuma vēsturi     

Analizēt un pielietot praksē Latvijas labklājības sistēmas 

normatīvos aktus 

   

Iedrošināt klientu    

Identificēt, piesaistīt, attīstīt klienta resursus    

Respektēt klienta vērtības sistēmu    

Izmantot konfrontāciju darbā ar klientu    

Palīdzēt indivīdam apgūt jaunas sociālās normas un lomas     

Aizstāvēt klienta tiesības, intereses    

Strādāt starpprofesionāļu komandā    

Novērot klienta sociālās problēmas progresu    
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Studenta pašnovērtējums pēc  Prakses III  
 

Students novērtē savas prasmes un zināšanas pēc Prakses III  

Prasmes/spējas 
nav daļējas ir 

Komunikācijas prasmes    

Atbalstīt un iedrošināt    

Plānot stratēģijas    

Strādāt komandā    

Rakstīt un vadīt dokumentus    

Vākt un analizēt informāciju    

Efektīvi prezentēt    

Lietvedības prasmes    

Prasmes/zināšanas 
   

Identificēt klienta un klienta grupas sociālās problēmas un sociālās 

vajadzības 

   

Novērtēt sociālo problēmu    

Noteikt problēmu risināšanas fāzes    

Identificēt šķēršļus, kas varētu traucēt risināt sociālās problēmas    

Identificēt klientu un problēmas dalībniekus    

Vērot un interpretēt klienta verbālo un neverbālo uzvedību, 

izmantojot personības teorijas 

   

Atspoguļot jūtas un pārfrāzēt klienta teikto    

Konsultēt klientu    

Savākt, apstrādāt, sintezēt un sistematizētu informāciju, analizēt 

faktus, lai novērtētu sociālo gadījumu 

   

Analizēt klienta sociālo vidi, novērtēt fizisko, psiholoģisko un 

sociālo apstākļu ietekmi uz klientu 

   

Plānot un slēgt sadarbības līgumu ar klientu    

Izvirzīt sociālā gadījuma risināšanas mērķi, adekvātus uzdevumus     

Izvēlēties sociālajam gadījumam piemērotas teorijas un metodes    

Radoši izmantot sociālā darbinieka lomas intervencē    

Vadīt sociālo gadījumu    

Veidot sociālā gadījuma vēsturi     

Analizēt un pielietot praksē Latvijas labklājības sistēmas 

normatīvos aktus 

   

Iedrošināt klientu    

Identificēt, piesaistīt, attīstīt klienta resursus    

Respektēt klienta vērtības sistēmu    

Izmantot konfrontāciju darbā ar klientu    

Palīdzēt indivīdam apgūt jaunas sociālās normas un lomas     

Aizstāvēt klienta tiesības, intereses    

Strādāt starpprofesionāļu komandā    

Novērot klienta sociālās problēmas progresu    
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Studenta secinājumi par iegūtām zināšanām un attīstītām prasmēm Praksē III: 
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4.pielikums 

 

LATVIJAS UNIVERSITĀTES SOCIĀLO ZINĀTĽU FAKULTĀTES 

SOCIOLOĢIJAS NODAĻAS SOCIĀLĀ DARBA PROFESIONĀLĀS BAKALAURA 

STUDIJU PROGRAMMAS 4.KURSA  STUDENTU PRAKSES III 

NOVĒRTĒJUMA ANKETA 

 

 

1. Studenta vārds, uzvārds 

 

 

2. Prakses vietas pilns nosaukums, adrese 

 

 

 

3. Prakses vadītājs prakses vietā (vārds, uzvārds, tālrunis) 

 

 

 

4. Prakses laiks:  

 

 

5. Norādīt, cik stundas students ir nostrādājis institūcijā  ……….. 

 

6. Lūdzu, ielieciet vērtējumu 10 ballu sistēmā: 

1 (ļoti, ļoti vāji) 

2 (ļoti vāji) 

3 (vāji) 

4 (gandrīz viduvēji) 

5 ( viduvēji) 

6 (gandrīz labi) 

7 (labi) 

8 ( ļoti labi) 

9 (teicami) 

10 ( izcili) 

 

 Studenta motivācija strādāt praksi institūcijā    ................ 

 Studenta prasmes veidot kontaktu ar klientu    ................ 

 Studenta prasmes patstāvīgi risināt sociālo gadījumu   ................. 

 Studenta gatavība uzľemties atbildību,  pieľemt lēmumu  ................. 

 Studenta prasme teorētiskās zināšanas izmantot praksē   ................. 

Studenta prasme sadarboties, strādāt komandā    ................. 

 Studenta prasme patstāvīgi  plānot savu laiku un darbu   ................. 

 Studenta prasmes ievērot  SD ētikas kodeksu un institūcijas noteikumus         .................. 
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7.Institūcijas prakses vadītāja  secinājumi un novērtējums par studenta Prakses III   

laikā attīstītajām prasmēm un gūtajām zināšanām sociālajā darbā: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Jūsu ieteikumi studentam, komentāri: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vai Jūs vēlaties turpināt sadarbību ar Latvijas Universitātes Sociālā darba 

profesionālo bakalaura studiju programmu? Atzīmējiet atbilstošo: 

 

Jā  

Nē  

Neesmu 

pārliecināta/s 
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10. Jūsu ieteikumi studentu  Prakses III īstenošanai vai uzlabošanai  sociālajās 

institūcijās: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Prakses vadītāja galīgais vērtējums (lūdzu, ielieciet vērtējumu 10 ballu sistēmā)  

 

 

 

 

  

vērtējums (vērtējuma skaidrojums)                 (paraksts, datums) 

 

 

 

 

Paldies par atsaucību! 
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6.pielikums 

 

AKADĒMISKĀ PERSONĀLA PIEDALĪŠANĀS STARPTAUTISKAJOS PROJEKTOS, 

LZP UN CITU INSTITŪCIJU FINANSĒTAJOS PROJEKTOS 6 GADU ATSKAITES 

PERIODĀ 
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Akadēmiskā personāla piedalīšanās starptautiskajos projektos, LZP un citu 

institūciju finansētajos projektos 6 gadu atskaites periodā 

 

Vārds, uzvārds Aktivitāte 

Lek. Evija Apine 2006.- 2008. Projekta vadītāja Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu 

fakultātē (ESF līdzfinansēta projekta „Sociālā darba speciālistu apmācības 

supervīzijā‖. 

Doc. B.Bela 
2005./2007. vadošā pētniece grantā Nr. 05-1922, ―Nacionālā mutvārdu 

vēsture: resurss kultūras, sociālo un identitātes procesu analīzē”, LU FSI 

2005.SAK pētījuma ―Dzīves kvalitāte Latvijā‖ pētījuma koordinatore,   

pētniece 

2005.-2009. Valsts pētījumu programma LETONIKA projekts 1.13. 

―Kolektīvās un individuālās identitātes dzīvesstāstos‖, zinātniskā vadītāja 

, LU FSI 

2008.  LZP granta Nr. 05-1922 ―Nacionālā mutvārdu vēsture: resurss 

kultūras, sociālo un identitātes procesu analīzē”, zinātniskā vadītāja, LU 

FSI 

2009. LZP granta Nr. 09.1046 "Nacionālās mutvārdu 

vēstures avoti sociālās dzīves un procesu analīzē‖ , 

zinātniskā vadītāja, LU FSI 

2010. Projekts NORV 2009/2 „Augstskolu pētnieciskais potenciāls – 

reģionālās attīstības sekmēšanai‖, pētniece, LU SZF 

Pasn. E. Eglīte 
2008. - 2009. pētījums „Karjeras pakalpojumu konsultāciju pilnveides 

etalonmērījums (bench-marking)‖ 

2008. pētījums „VRAA sniegto pakalpojumu novērtējums mērķa grupās, 

kā arī ieteikumu izstrāde pakalpojumu un informācijas plūsmas 

uzlabošanai darbam ar ES fondiem‖ 

2008. pētījums par Sabiedrības integrācijas fonda ieviesto Eiropas Sociālā 

fonda grantu shēmu ieguldījumu sociāli atstumto grupu dzīves kvalitātes 

uzlabošanā. 

Doc. I. Ijabs 
2007. Pētnieciskais projekts ―Pārskats par tautas attīstību 2007‖, LU SPPI 

2006. Pētnieciskais projekts ―Latvija un Eiropas nākotne‖. Stratēģiskās 

analīzes komisija Valsts prezidenta pārraudzībā 

2006. Pētnieciskais projekts ―Latvija un attīstības sadarbība‖. Stratēģiskās 

analīzes komisija, Jauno zinātnieku forums 

2006. Pētnieciskais projekts ―Latvian – Russian Relations: International 

and Domestic Dimensions‖. LU SPPI 

2006. Pētnieciskais projekts ―Politiskā kultūra, komunikācija un ētika: 

Latvijas Republikas 9. Saeimas vēlēšanu kampaņa‖. LU SPPI 

2005. Pētnieciskais projekts ―Politiskais diskurss Latvijā: aktori, 

dienaskārtība, kultūra‖. LU SPPI 

2005. Pētnieciskais projekts ―Globalizācija un globālā politika‖, 

Stratēģiskās analīzes komisija, Jauno zinātnieku forums 

2005. Pētnieciskais projekts ―Sociālā dimensija Baltijas jūras reģiona valstu 

fenomenoloģiskajā domā‖, LU VFF 
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Pasn. I. Koroļeva 
10. 2008.- 01.2009. „Jaunatne Eiropā: Eiropas pilsētas pret narkotikām‖ 

(European Cities Against Drugs) 2. posms, projekta vadītāja. 

10.2007.- 03.2008. pētījums par alkohola lietošanu saistībā ar traumatismu un 

vardarbību, projekta vadītāja. 

10.2007.- 01.2008. pētījums par narkotiku lietošanu izklaides vietās.  

Pētījums par ceļu satiksmes negadījumiem un nelaimes gadījumiem, 

projekta vadītāja. 

04.2007. – 12.2007. Eiropas skolu aptaujas projekts par alkoholu un citām 

narkotiskām vielām, 4. posma projekta vadītāja. 

06.2006. – 06.2007. Jaunieši darba tirgū: situācijas un nodarbinātību  

ietekmējošo faktoru analīze, projekta vadītāja. 

10.2006. – 01.2007. „Jaunatne Eiropā: Eiropas pilsētas pret narkotikām‖ 

(European Cities Against Drugs) 1.posms, projekta vadītāja. 

2006. Socioloģisks pētījums par amatpersonu zināšanām un izpratni par 

korupcijas novēršanas jautājumiem, projekta vadītāja. 

05.2004. – 12.2004. Jauno tehnoloģiju atkarību izplatība jauniešu vidū  

Rīgā, projekta vadītāja. 

Vad. pētniece S. 

Lasmane 

2006. – 2007. LU zin. pētniec. projekta Politiskā komunikācija, ētika 

un kultūra LR 9. Saeimas vēlēšanās vadīšana   

2007. – 2008. LU zin. pētniec. projekta ‖Akadēmiskais godīgums e-

tehnoloģiju kontekstā‖ vadīšana 

Lekt. V. 

Melbārde 

2006. – 2007. projekta „Valmieras rajona uzņēmējdarbības vides izpēte 

un analīze‖ (VDP1/ESF/NVA/05/APK/3.1.5.2/0021/ pētniece  

2005.- 2006. „Kompetences tīkls mūsdienīgu informācijas tehnoloģiju, 

telekomunikāciju un elektronikas (ICTE) ieviešanai profesionālajās 

mācību programmās Sociālo Sistēmu Imitāciju Modelēšanā un 

Pētniecībā‖ (LV/04/B/F/PP; LV, DE, ES, UK) - projekta izstrādes darba 

grupa Starptautiskie pētījumu projekti  

Lekt. A. Misāne 
2007. – 2009. LZP projekts  Reliģiski filozofisko ideju attīstība Rietumu 

humanitārajā domā 20.-21.gadsimtā un to iespaidi Latvijā.  

2004. – 2007. LZP projekts Reliģiozitāte un garīgie strāvojumi 

21.gadsimta Latvijā. 

Lekt. M.Niklass 
2009. „Pašvaldību publiskās bibliotēkas: vērtība, uzticēšanās un 

apmierinātība ar pakalpojumiem‖, Valsts aģentūras „Kultūras 

informācijas sistēmas‖ projekts, pētnieks. 

2006. „Darbaspēka ģeogrāfiskā mobilitāte‖, Eiropas Sociālā Fonda un 

Labklājības ministrijas pētījums, pētnieks. 

Lekt. L.Rasnača 
2009.  LZP granta projekts profesores Aijas Zobenas vadībā " Reģionu 

policentriska attīstība‖ 

2008. - 2009. LU pētniecības projekts „Pilsētas un reģionu ilgtspējīga 

attīstība‖. 

2008. - LLU ZP  pētījums „Resursu centrs mazo lauku pilsētu attīstībai‖.  

2006. - 2008. LLU ZP  pētījumi:  

„Objektīvo un subjektīvo faktoru loma iedzīvotāju piesaistē 

mazpilsētām‖. 

„Mazpilsētu attīstības stratēģijas‖. 
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Doc. V.Roga 
2010. ESF projekta „Sociālo pakalpojumu attīstības programmas izstrāde 

Vidzemes reģionā‖ eksperte/speciāliste sociālo pakalpojumu jomā. 

2010. Sorosa fonda projekta „Krīzes situācijas pakalpojumi‖, eksperte. 

2009. ESF projekta „Sociālo pakalpojumu attīstības programmas izstrāde 

Zemgales reģionā‖ eksperte/speciāliste sociālo pakalpojumu jomā. 

Starptautiskā projekta „Sociālā darba perspektīva: politika, prakse, 

problēmas‖. Lokālais koordinators Latvijā (LU); (Vācija, Bielefeldas 

Universitāte, TiSSA). 

02. 2006. - 12. 2006. pētījuma „Kas ir potenciālie Vieglās valodas lietotāji 

Latvijā?‖, projekta vadītāja. 

Pasn. E.Sedvalde 
2008. Pētījums par sabiedrības Integrācijas fonda ieviesto Eiropas  

Sociālā fonda granta shēmu ieguldījumu sociāli atstumto grupu dzīves 

kvalitātes uzlabošanā, Projektu un kvalitātes vadība, Rīga. 

2007. – 2008. Nordic-Baltic Project „Changing Patterns of Local 

Government and Civil Society: Towards a Common Model of Welfare 

Society in Latvia, Lithuania, Norway and Sweden.‖, Latvijas 

Universitātes SZF, Hogskolen i Oslo. 

Doc. Anna 

Stepčenko  

2007. ―Novecošanas menedţments Latvijā vecuma grupā no 50 līdz 62 

gadiem: individuālais un sociālais aspekts‖. 

Doc. I. Tunne 
2004. – 2006. LZP finansētā projekta Nr.766 „Emocionālie, intelektuālie 

un sociālie procesi izziņas darbībā un izglītības kvalitāte – vadītāja.  

Prof. B. Zepa 
2006. - 2011. ES 6.Ietvaru programmas projekts INCLUD-ED: Izglītības 

stratēģijas sociālai integrācijai Latvijā un Eiropā, projekta vadītāja. 

2008. Eiropas vērtību pētījums. Sadarbībā ar Tilburga univesritāti, 

projekta vadītāja. 

2004. – 2006. „Atvērtu darba tirgu sievietēm‖ Eiropas Kopienas iniciatīvas 

EQUAL programmas Latvijai, projekta vadītāja.  

2006. – 2007. Sadarbībā ar European Centre for Minority issues. „The Aspect of 

Culture in the Social Inclusion of Ethnic Minorities, projekta vadītāja. 

Prof. Aija Zobena 
2005.- 2008. Sociālā kapitāla loma lauku attīstībā: sociālie tīkli lauku 

partnerībās, LZP granta vadītāja. 

2005. – 2008. ES 6.zinātnes programmas ietvaros SINER-GI 

(Strengthening International Research on Geographical Indications: from 

research  foundation to consistent policy), līdzdalība. 

2008.- LU pētniecības projekts „Pilsētas un reģionu ilgtspējīga attīstība‖, 

projekta vadītāja 

2009.- LZP pētniecības projekts ―Policentriska reģionu attīstība―  
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Akadēmiskā personāla galvenās zinātniskās publikācijas un sagatavotā mācību 

literatūra atskaites periodā 

 

Vārds, uzvārds Aktivitāte 

Lekt. E. Apine 
Apine, E., Lukašinska, I. (2007).  Ievads. Grām. Supervīzija sociālajā 

darbā: supervizora rokasgrāmata. Rīga: Latvijas Universitāte, 

N.I.M.S., 11.- 40.lpp. 

Asoc. prof. I. Bite 
Mizāne, I., Bite, I. (2007). Subjective well-being and satisfaction with 

partnership for pregnant women, women without pregnancy, and their 

partners. Baltic Journal of Psychology. 

Maslovska, K., Mārtinsone, K., Miltuze, A., Upmane, A. , Bite, I.. (2006). 

Krīzes pārvarēšanas veidi Latvijas sievietēm ar tuva cilvēka nāves un 

šķiršanās pieredzi. LU Rakstu krājums „Psiholoģija‖, 698, 19-35. 

Бите, И. (2005). Экзистенциальный подход в терапии с клиентов, 

переживших насилие. Экзистенциальное измерение в 

консультировании и психотерапии. Восточно-Eвропейская 

ассоциация экзистенциальной терапии, Вильнюс, Литва, 2, 41-68. 

Doc. B.Bela 
Bela, B. (2008). Latviskās identitātes daţādība Zviedrijas latviešu 

kopienā. Kūle, Maija et al. (red.) LETONIKA. Nacionālā mutvārdu 

vēsture. Reliģiskās idejas Latvijā. Raksti. Otrā grāmata. Rīga: FSI, lpp. 

11.-39. 

Bela, B. (2008). Dzīvesstāsti kā resurss sabiedrības izpētē: Nacionālās 

mutvārdu vēstures projekts. // Latvijas Universitātes raksti. Socioloģija. 

Socioloģijai Latvijā – 40.  Nr. 736. Rīga: LU, lpp. 85.-102. 

Bela, B., Garda, I. (2008). The Link between Real-Life Experiences and 

the Latvian Literary Ballad. In: Singing the Nations: Herder’s Legacy. 

Eds. Dace Bula and Sigrid Rieuwerts. Wissenschaftlicher Verlag Trier. 

Pp. 309.-316. 

Bela B. (2007). Stāsta dzīve valodā: naratīvās stratēģijas Latvijas un 

trimdas dzīvesstāstos. – Dzīvesstāsti: vēsture, kultūra, sabiedrība. 

M.Zirnīte (sast.). Rīga: LU FSI, lpp. 15.-33. 

Bela B. (2006). Ikdienas vēsture: pētījumu iespējas dzīvesstāstos. – 

LETONIKA. Modernitāte: filosofija, kristīgās vērtības, mutvārdu vēsture 

Latvijā. Rīga: LZA un LU FSI, lpp. 343.-359. 

Pasn. E. Eglīte 
Eglīte E., Eglīte G., Grauduma I. (2008) Quality Function Deployment 

method „Quality house‖ integration into social work study program. Tissa 

2008 conference paper 

Eglīte G., Eglīte E., Grauduma I. (2008) Quality management method 

integration into engineering study program. ICEE 2008 conference paper 

Eglīte, E., Pičukāne, E. (red.) (2005) Eiropas nodarbinātības politika, 

darba tirgus un dzimumu līdztiesības jautājumi 1. un 2.daļa. LM 

nacionālās programmas projekts „Kapacitātes stiprināšana nodarbinātības 

un dzimumu līdztiesības politikas izstrādē un ieviešanā iesaistītajām 

institūcijām‖. 

Doc. V. 
Rumba – Rozenfelde, I., Folkmanis, V. (2009) Bērnu slimību riska 



322 
 

Folkmanis faktori. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 

Lekt. E. Grigore - 

Bāra 

The origins of the institution of expropriation in Europe. (2008) In: 

Developing the Rule of Law in Latvia. Reflections in the Fields of Legal 

History, Legal Philosophy and Legal Sociology (ed. Prof. Sanita 

Osipova), Münster: Sonderpunkt Wissenschaftsverlag. 

Doc. I. Ijabs 
Ijabs, I. (2006) Bīstamā vienlīdzība: patērniecība, individuālisms un 

pilsoniskā sabiedrība A. de Tokvila darbos. Agora, 5. 

Ijabs, I. (2006) Russians and Civil Society. Krāj.: Muiţnieks, N. (ed.). 

Latvian-Russian Relations: Domestic and International Dimensions. Rīga, 

LU SPPI. 

Ijabs, I. (2006) Ar skepsi pret vienkāršiem risinājumiem: pilsoniskā 

sabiedrība un demokratizācija Klausa Offes sociālajā teorijā. Grām.: Kūle, 

M. (red.)Almanahs Filosofija 5. Rīga: FSI. 

Ijabs, I. (2006) Global civil society: some problems of the current 

discourse. Grām.: Ozoliņa, Ţ., Runcis, A. u.c. (red.) Expanding Borders: 

Communities and Identities. Proceedings of the International Conference 

Riga, November 9–11, 2005, Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 

Ijabs, I. (2005) The Same Civil Society? Moral Identity and Perception of 

Politics Before and After 1991. In: Ozoliņa, Ţ. et al. (eds.) Changing, 

Overlapping and Interacting Identities. Rīga, LU. 

Pasn. I. Koroļeva 
Koroļeva, I., Rungule, R., Trapenciere, I. (2009). Jaunatnes pētniecība Latvijā. 

No: Latvijas jaunatnes portrets: integrācija sabiedrībā un marginalizācijas riski. 

Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 11.-36. lpp.  

Koroļeva, I. (2009). Jauniešu vērtības un nākotnes plāni. No: Latvijas jaunatnes 

portrets: integrācija sabiedrībā un marginalizācijas riski. Rīga: LU Akadēmiskais 

apgāds. 189.-210. lpp.  

Koroļeva, I., Goldmanis, M., Mieriņa, I., Sniķere, S., Trapencieris, M. (2009). 

Jaunieši un atkarības. No: Latvijas jaunatnes portrets: integrācija sabiedrībā un 

marginalizācijas riski. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 211.-258. lpp.  

Koroļeva, I., Mieriņa, I., Sniķere, S. (2009). Atkarību izraisošo vielu lietošana: 

riska un aizsargājošo faktoru ietekmes analīze. No: Latvijas jaunatnes portrets: 

integrācija sabiedrībā un marginalizācijas riski. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 

259.-298. lpp.  

Koroļeva, I., Rungule, R., Sniķere, S., Aleksandrovs, A. (2009).  Jauniešu 

identitāte un līdzdalība.. No: Latvijas jaunatnes portrets: integrācija sabiedrībā un 

marginalizācijas riski. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 145.-188. lpp.  

Koroļeva, I., Mieriņa, I., Goldmanis, M., Trapencieris, M. (2008). Atkarību 

izraisošo vielu lietošanas izplatība iedzīvotāju vidū. Rīga, SVA, 90 lpp.  

Koroļeva, I., Rungule, R., Sniķere, S. (2008). Jauniešu iekļaušanās analīze 

identitātes un līdzdalības diskursu kontekstā. No: Sabiedrības integrācijas 

tendences un prettendences. Latvijas un Igaunijas pieredze. Etnisko attiecību 

aspekts. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.   37.-55. lpp.  

Koroļeva, I., Mieriņa, I., Sniķere, S., Goldmanis M., Trapencieris M. (2008) 

Atkarību izraisošo vielu lietošanas paradumi un tendences skolēnu vidū. Rīga: 

SVA. 111 lpp. 
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Koroļeva, I., Kārkliņa, I., Mieriņa, I., Sniķere, S. (2008). Narkotiku lietošana 

izklaides vietās. Rīga: SVA, SPI. 140 lpp.  

Koroļeva, I., Mierina, I.,  Snikere, S.(2007). Protective and Risk Factors for Drug 

Use among Youth in Latvia. In: VIII th International Conference on Asian Youth 

and Childhoods. International Sociological Association, Macmillan, India Ltd. 

pp.190.  

Koroļeva, I., Rungule, R., Trapenciere, I., Mieriņa, I.,  Sniķere, S., Goldmanis, 

M., Kārkliņa, I.,  Aleksandrovs, A., Seņkāne, S. (2007). Jaunieši darba tirgū: 

situācijas un nodarbinātību ietekmējošo faktoru analīze. Rīga: SPI.  116 lpp. 

Koroļeva, I., Mieriņa, I., Sniķere, S., Seņkāne, S., Trapenciere, I.,  Trapencieris 

M. (2007). Riska un aizsargājošo faktoru ietekme uz atkarību izraisošo vielu 

lietošanu. Rīga. 155 lpp.  

Rungule, R., Koroļeva, I., Sniķere, S., Goldmanis, M., Kārkliņa, I., Mieriņa, I., 

Lāce, T., Pranka, M., Trapenciere, I., Trapencieris, M., Vule, I., Āriņš, M., 

Dmitrijeva, J., Hazans, M.,  Trapeţņikova, I. (2007). Bezdarba un sociālās 

atstumtības iemesli un ilgums. Rīga: FSI, BICEPS, SPI.   472 lpp. (publicēts 

latviešu un angļu valodā) 

Krūmiņs, J., Rungule, R., Koroļeva, I., Trapenciere, I., Seņkāne, S., Goldmanis, 

M., Mieriņa, I.,  Trapencieris, M., Sniķere, S., Goša, Z., Bāliņa, S., Freija-

Karlsone, K., Jaunzeme, I., Kaņējeva, G. (2007). Augstāko un profesionālo 

mācību iestāţu absolventu profesionālā darbība pēc mācību beigšanas. Rīga: LU, 

FSI, Baltkonsults. 227 lpp. (publicēts latviešu un angļu valodā) 

Koroleva, I., Rungule, R. (2006). Latvia: Democracy as an Abstract Value. In: 

Democracy and Political Culture in Eastern Europe. Ed. by Hans Dieter 

Klingemann, Dieter Fuchs and Jan Zielonka. London and NY: Routledge. pp. 

235-256.   

Doc. J. Kutasina 
Kutasina, J. (2007) Use of Information Tecnologies in Language Study. 

In: Open Learning and Distance Education. Rīga: ISMA. 

Kutasina, J. (2006) Problems of Syntactical Structures Anderstanding and 

Translations in Teaching Reading  Professional  Textes in German// 

krājumā ―Open Learning and Distance Education‖, Rīga: ISMA. 

Kutasina, J. (2005) Transformation  syntaktischer Strukturen als Ansatz  

eines translatologischen Verfahrens. In: Innovation und Tradition in 

Contemporary Language Studies, Vilnius.  

Vad. pētniece S. 

Lasmane 

Lasmane, S. (red.) (2007) Morālās uzraudzības un vērtējuma 

ne/efektivitāte. Krāj.: Politiskā komunikācija, ētika un kultūra Latvijas 

Republikas 9. Saeimas vēlēšanās. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 280-

296. lpp. 
Lasmane, S. (sakārt.) (2006) Rietumeiropas morāles filozofija. 
Antoloģija.Sakārt. Rīga: LU Apgāds. 
Noslēpums un komunikācija. (2006) Krāj.: Eksistence un komunikācija 

Sērena Kirkegora filosofijā. Rīga: LU FSI, 61-72. lpp. 

Informācijas ētika Latvijā. (2006) Krāj. Informācijas vide Latvijā;  21. 

gadsimta sākums. I.Brikšes red. Rīga: Zinātne, 85-105. lpp. 

Vēsturiskā atmiņa un tolerance. (2005) Latvijas Universitātes  Raksti, 
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683. sējums. Komunikācija. LU Akadēmiskais apgāds, 7-22. lpp. 

Normas un vēlmes saikne ētikā. (2005) LU Raksti, 687. sējums. 

Filosofija. Rīga: Latvijas Universitāte, 54-66. lpp.  

Lekt. V. 

Melbārde 

Melbārde, V.,Rozentāle, S. (2009) Society in the conditions of the New 

Economy//International Scientific cconference New Dimensions in the 

Development of Society 2009,October 2-3. Jelgava, Latvia. 

Melbārde, V. (2007) Valmieras rajona uzņēmējdarbības vide. Valmiera: 

Vidzemes augstskola. 20- 51.lpp. 

Melbārde, V. (2005) Politika un tiesības 2.daļa. Rīga: „Izdevniecība 

RaKa‖, 214.lpp.(26. - 36. lpp..; 41. — 68. lpp.) 

Melbārde, V. (2005) Ekonomika. Sociālās zinības 7.-9. klasei. Mācību 

grāmata. Rīga: „Izdevniecība RaKa‖. 122.lpp.(50. - 83.lpp.). 

Melbārde, V. (2005) Ekonomika. Sociālās zinības 7.-9. klasei. Darba 

burtnīca. Rīga: „Izdevniecība RaKa‖. 76 lpp. (38.- 49.lpp.). 

Lekt. A. Misāne 
Mисане, А., Рунцис, И. (2007) Отношения государства и церкви в 

Латвии: история и современные проблемы. Информационно-

аналитический Центр по изучению общественно- политических 

процессов на постсоветском пространстве МГУ.Публикации. - 

http://www.ia-centr.ru/public.php.. 

Misane, A. (2006) Rēs publica christiana: eseja par Eiropas publiskā 

kristīguma paradoksālo dabu.// Filosofija 5.- Rīga. 113.-118.lpp. 

Misane, A. (2006) Latvijas kristianizācija – vēsturisks process un 

interpretācija Latvijas ideju vēsturē./ Letonika: I kongress. Modernitāte: 

Filosofija, kristīgās vērtības, mutvārdu vēsture Latvijā. Rīga. 210.- 

217.lpp. 

Lekt. M.Niklass 
Niklass, M. (2008) Business communities and the development of 

locality. Humanities and social sciences: Latvia. Vol. 2, No. 55, pp. 108 – 

130 

LR Labklājības ministrija (2007). Darbaspēka ģeogrāfiskā mobilitāte. 

Eiropas Savienības struktūrfondu Nacionālās programmas „Darba tirgus 

pētījumi‖ projekts „Labklājības ministrijas pētījumi‖, Rīga, 240 lpp. 

LR Labklājības ministrija (2005) Eiropas nodarbinātības politika, darba 

tirgus un dzimumu līdztiesības jautājumi. I daļa. LR LM ESF Nacionālās 

programmas projekts „Kapacitātes stiprināšana nodarbinātības un 

dzimumu līdztiesības politikas izstrādē un ieviešanā iesaistītajām 

institūcijām‖, Rīga, 143 lpp.  

Lekt. L.Rasnača 
Rasnača, L., Saulaja, I. (2008) The role of Employers in Small Rural 

Towns, In: Proceedings of the International scientific conference 

„Economic Science for Rural Development‖, LUA, Jelgava, pp. 167-176. 

Krūzmētra, Ţ., Rasnača, L. (2007) Small towns as Employment and 

Service Centres in   Latvia/Ģeogrāfiski raksti, Rīga, p.134-145.. 

Autoru kolektīva sastāvā. (2007) Darba tirgus specifiskās problēmas 

Latvijā un tās reģionos, ES SF, LM, 200. lpp. 

Autoru kolektīva sastāvā. (2007)  Pārskats par tautas attīstību 2006/2007. 

Cilvēkkapitāls: mans zelts ir mana tauta? Zobena A. (galv.red.) Rīga: LU 

Sociālo un politisko pētījumu institūts, 117. lpp. 

http://www.ia-centr.ru/public.php
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Rasnača L. (2006) Mājoklis kā dzīves kvalitātes dimensija, Gr.: Dzīves 

kvalitāte Latvijā. Tisenkopfs T (galv. red.) SPPI, Rīga, 265. - 294. lpp. 

Rasnača, L., Krūzmētra, Ţ., Bite, D. (2006) Changes in the Towns and 

countryside of Latvia after Accession to the European Union, In: 

Proceedings of International Conference, Riga, November 9-12, LU, 

ASPRI, pp. 343. - 358. 

Doc. I. Reinholde 
Reinholde I (2007) „Daudzlīmeņu pārvaldība ES: cik mājai būs stāvu?„. 

Grām.: Ozoliņa Ţ. (red.) Latvijas skatījums uz Eiropas Savienības 

nākotni. Zinātne. 

Reinholde I. (2007) „Savējie un svešie...un birokrāti‖. Grām.: Reire G. 

(red.) Savējie un svešie. Sabiedrības radikalizācijas tendences Latvijā, 

Eiropā un pasaulē. Zinātne,. 65.-84.lpp. 

Reinholde I., Golubeva M. (2007) ―Pārvaldes struktūru efektivitāti un 

atbildība‖. Grām.: Cik demokrātiska ir Latvija?Demokrātijas monitorings 

2005-2007. Zinātne, 49.-57.lpp. 

Stead D., de Jong M., Reinholde I.. (2008) „Urban Transport Policy 

Transfer in Central and Eastern Europe‖. DisP 172, 1, Volume 44, pp.62-

73. 

Reinholde I. (2008) „Laba pārvalde Latvijā – kādai tai jābūt?‖. Grām.: 

Ozoliņa Ţ., Ulnicāne-Ozoliņa I. (red.) Latvija 2020. Nākotnes 

izaicinājumi sabiedrībai un valstij. LU Akadēmiskais apgāds.., 29.- 

40.lpp. 

Doc. V.Roga 
Roga, V., Vilciņa, A. (2008) Social risk groups in the perspective of 

social work and social pedagogy: rec.Krūze, A., Schulz, D., starptautiskās 

konferences zinātniskais rakstu krājums:Leipziger Universitaetsverlag, p. 

143-154. 

Roga, V. (2006) Sociālā pedagoga profesijas vēsturiskās attīstības 

tendences Latvijā. No: Sociālā darba vēsturiskā attīstība Latvijā 20.gs.:  

rakstu krājums. Rīga: Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola 

„Attīstība‖, 139.-147. lpp. 

Doc. A. 

Stepčenko  

 

Stepčenko, A. (2009) Dzīve telplaikā un āpus tā. Kentaurs XXI. Nr 49., 

124. -138. lpp. 

Stepčenko, A. (2008) Distances lielpilsētā. Sociālās distances urbānā vidē 

teorētiskā un empīriskā skatījumā. Kentaurs XXI. Nr. 46. 41.-56.lpp. 

Stepčenko, A. (2008) Svešinieka socioloģija Georga Zimmela un Alfreda 

Šica interpretācijā un socioloģijas svešatnība institucionalizācijas sākotnē 
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Studiju programmas materiāli tehniskais un metodiskais 

nodrošinājums 
 

 

8.1. Bibliotēkas resusrsi 

LU Sociālo zinātņu fakultātes bibliotēka ir LUB nozaru bibliotēka, kas apkalpo lietotājus sociālo 

zinātņu nozarēs, koncentrē informācijas resursus, kas nepieciešami studiju procesam un 

mācībspēku darbam, nodrošina to pieejamību, sadarbojas ar fakultāšu vadību un nozaru 

speciālistiem informācijas nodrošinājuma un pakalpojumu sniegšanas jautājumos, kā arī piedalās 

lietotāju apmācībā. 

1. Bibliotēka atvērta 47 stundas nedēļā, t.sk. otrdienās, ceturtdienās līdz plkst. 20.00 un 

sestdienās. 

2. Lietotājiem ir iespēja sazināties ar bibliotēku telefoniski, pa e-pastu un ar interneta sarunu 

rīka Skype palīdzību. 

3. Bibliotēkā ir 70 lasītāju vietas 

4. Lietotājiem pieejami 19 datori ar interneta pieslēgumu, iespēju ierakstīt informāciju 

CD/DVD un USB informācijas nesējos 

5. Fakultātes telpās studentiem pieejams bezmaksas bezvadu internets 

6. Bibliotēkā ir 2 kopēšanas ierīces, drukas ierīce un 2 skeneri 

7. Lietotājiem internetā pieejams elektroniskais kopkatalogs, kurā iespējams sameklēt 

informācijas resursus un tos pasūtīt. No kataloga pasūtītos informācijas resursus iespējams 

paņemt bibliotēkā nākamo 3 darba dienu laikā. 

8. Viss LU SZF bibliotēkas krājums ir iekļauts elektroniskajā katalogā. 

9. Lietotājiem, izmantojot iespējams no jebkuras vietas, kur pieejams internets, un jebkurā laikā 

piekļūt un izmantot LU abonētos elektroniskos informācijas resursus – vārdnīcas, 

enciklopēdijas, ziņu datu bāzes, normatīvo aktu datu bāzes, elektronisko ţurnālu datu bāzes 

un e-grāmatu datu bāzes. 

10. Bibliotēkā lietotājiem iespējams iepazīties ar iepriekšējo gadu studentu bakalaura, maģistra 

un diplomdarbiem. 

11. Bibliotēkai ir sava interneta vietne, kurā regulāri tiek ievietota informācija par bibliotēkas 

jaunieguvumiem 

12. Abonētajās datubāzes pieejami aptuveni 240 e-ţurnāli par sociālo darbu un sociālo politiku 

13. Bibliotēkas krājuma ir aptuveni 380 nosaukumu (ap 600 eksemplāru) grāmatu par sociālā 

darba tēmu 

14. Katra mācību gada sākumā 1. kursa studenti tiek iepazīstināti ar bibliotēku, tajā pieejamajiem 

informācijas resursiem un to izmantošanu.  

15. 2010.gada sākumā bibliotēkā bija aptuveni 1500 aktīvie lietotāji, vidējais apmeklējums ap 

500 lietotāji dienā. 

16. Gada izsniegums – 13800 informācijas resursi (2009.g.) 
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17. 2009.gadā bibliotēkas krājumus papildināts ar 1338 jauniem informācijas resursiem (828 

nosaukumi). 

18. LU SZF bibliotēkas krājumā (neskaitot seriālizdevumus) 2010.gada sākumā bija aptuveni 

13300 nosaukumu (aptuveni 24000 eksemplāri). 

 

Elektroniskie resursi: 

EBSCO A to Z - LU abonēto elektronisko ţurnālu saraksts 

e-Ţurnāli - JSTOR ; SAGE ; EBSCO ; Emerald ; EastView ; ScienceDirect ; Cambridge 

Journals ; SpringerLink ; DOAJ ; J-Gate ; u.c. 

e-Grāmatas - SZF pētījumi ; e-Bibliotēka (Ideju Forums) ; LU raksti ; ebrary ; Google Books ; 

Project Gutenberg ; u.c.  

Bakalaura/Maģistra/Diplomdarbi - LU Noslēguma darbu datu bāze;  LU SZF Noslēguma 

darbu saraksts  

Video - YouTube ; YouTube EDU (lekciju video) ; LETA Video    

Ziņas - LETA ;  BNS ; REUTERS  

Likumdošana - Latvijas Vēstnesis ; Likumi.lv  

Laikraksti - Diena ; NRA ; Latvijas Avīze ; Dienas Bizness ; Latvijas Vēstnesis ; Телеграф ; 

Час ; Вести Сегодня   

Digitalizētie laikraksti - Periodika.lv ; Mantojums ; LNB Analītikas datu bāze  

Datu bāzes / Enciklopēdijas - LU vēstures un zinātnieku publikāciju datubāze ; Letonika ; ZA 

Akadēmiskā terminu vārdnīca ; Centrālās Statistikas pārvaldes DB ; EURLEX ES tiesību akti ; 

EUROPEANA ; РУБРИКОН ; Oxford Reference ; CIA World Factbook ; European Library ; 

u.c. 

Atsevišķi resursi - Lithuanian Foreign Policy Review ; politika.lv  

Grāmatas PDF formātā LU SZF interneta mājas lapā sadaļā Bibliotēka 

 

8.2. Auditorijas un datorklases 

Sociālo zinātņu fakultātē ir 30 renovētas auditorijas ar 1950 vietām. Auditoriju lielums un 

stāvoklis ir atbilstošs studiju programmas realizācijai. Auditorijās iespējama piekļuve bezvadu 

internetam. 

 

Auditorijas ietilpība Auditoriju skaits 

Lekcijām 

240 cilvēki 2 

120 2 

65-75 3 

46-64 11 

30-45 5 

Semināriem un praktiskajām nodarbībām 

līdz 35 1 

līdz 25 3 

 

http://atoz.ebsco.com/home.asp?Id=UNIV952E
http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/datubazes/jstor/
http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/datubazes/sage-journals-online/
http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/datubazes/ebsco/
http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/datubazes/emerald/
http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/datubazes/eastview-social-sciences-humanities/
http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/datubazes/science-direct/
http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/datubazes/cambridge-journals-online-cjo/
http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/datubazes/cambridge-journals-online-cjo/
http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/datubazes/cambridge-journals-online-cjo/
http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/datubazes/springerlink/
http://www.doaj.org/home
http://www.openj-gate.com/
http://sites.google.com/site/szfworkingpapers/
http://www.e-biblioteka.lv/
http://www.lu.lv/apgads/izdevumi/lu-raksti/
http://site.ebrary.com/lib/latvia
http://books.google.com/books
http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
http://roze.lanet.lv:8991/F/?func=option-update-lng&file_name=find-b&local_base=lua02&p_con_lng=eng
http://spreadsheets.google.com/pub?key=tAH3-zYgM7sMpbPLEbCPZGw&output=html
http://spreadsheets.google.com/pub?key=tAH3-zYgM7sMpbPLEbCPZGw&output=html
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/edu?action_directory=1
http://video.leta.lv/
http://www.leta.lv/lat/news/
http://www.bns.lv/
http://www.reuters.com/
http://www.latvijasvestnesis.lv/
http://www.likumi.lv/
http://www.diena.lv/lat/home
http://www.nra.lv/
http://www2.la.lv/lat/latvijas_avize/
http://www.db.lv/
http://www.lv.lv/
http://www.telegraf.lv/
http://www.chas-daily.com/win/index.html
http://www.ves.lv/vs/
http://www.periodika.lv/
http://old.lnb.lv/digitala_biblioteka/Laikraksti/index.htm
http://roze.lanet.lv:8991/F/2CIHC6LXETFS5TALYCNU2S6UVGRX8SLKNQLA2SA1PRJPEIREML-66021?func=find-b-0&local_base=nba01
http://roze.lanet.lv:8991/F/?func=option-update-lng&file_name=find-b&local_base=lua01&p_con_lng=lav
http://www.letonika.lv/
http://termini.lza.lv/akadterm
http://termini.lza.lv/akadterm
http://termini.lza.lv/akadterm
http://data.csb.gov.lv/dialog/statfile16.asp
http://eur-lex.europa.eu/lv/index.htm
http://www.europeana.eu/portal/
http://www.rubricon.com/
http://www.oxfordreference.com/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html
http://www.lfpr.lt/
http://www.politika.lv/
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SZF ir iekārtotas 3 datorklases. Katra darba vieta ir aprīkota ar datoru, programmatūru un 

interneta pieslēgumu, ir nodrošinātas arī izdrukāšanas iespējas caur tīkla printeri. Vienā 

datorklasē ir arī videoprojektors.  

Datorklases ietilpība Datorklašu skaits 

35 cilvēki 2 

16 1 

 

 

8.3. Metodiskais nodrošinājums 

1) Izstradāti LU Sociālo zinātņu fakultātes Socioloģijas nodaļas Sociālā darba profesionālo 

studiju programmu referāta, esejas, kursa darba un diplomdarba izstrādes metodoloģiskie 

norādījumi;  

2) Izstrādāta prakses rokasgrāmata (prakses nolikums); 

3) Publicēta grāmata psiholoģijas studiju kursu apguvei Jansone, I. Cilvēka attīstība un 

dzīves cikli. Latvijas universitāte: Rīga, 2009; 

4) Izstrādāts nepublicēts materiāls sociālā darba teoriju apguvei. 

 

8.4. Citi resursi 

1) Portatīvie videoprojektori un dators nodarbībām, studentu prezentācijām; 

2) Digitālie diktafoni pētniecisko darbu veikšanai; 

3) Skaneri administratīvajam darbam un studentiem bibliotēkā; 

4) Kopēšanas iekārtas administratīvajam darbam un studentiem bibliotēkā; 

5) Drukāšanas iekārtas administratīvajam darbam un studentiem bibliotēkā, datorklasēs; 

6) LU e-studiju vide Moodle tiek izmantota e-kursu docēšanai, studentu vērtējumu 

ievadīšanai ikviena studiju kursa docēšanas gaitā, digitalizētas obligātās literatūras un citu 

materiālu ievietošanai; 

7) LU informatīvā sistēma LUIS dod iespēju uzkrāt visu nepieciešamo informāciju par 

studējošajiem, apgūtajiem kursiem, sekmēm u.c. 
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IEVADS 

 

Latvijas Universitātes Sociālo zinātľu fakultātes Socioloģijas nodaļas Sociālā darba 

profesionālās studiju programmas studentiem studiju laikā ir jāraksta daţādi rakstu darbi – 

esejas, referāti, kursa darbi un diplomdarbs. 

Šajā izdevumā tiks aplūkotas esejas, referāta, kā arī kursa darbu un diplomdarbu 

izstrādes prasības jeb metodoloģiskie noteikumi. Atsauču lietošana tekstā un izmantotās 

literatūras saraksta noformēšanas prasības ir vienādas gan referātam, gan esejai, gan kursa 

darbiem un diplomdarbam. Metodoloģiskajos norādījumos tiks izklāstīti arī kursa darbu un 

diplomdarba tēmas apstiprināšanas, darba iesniegšanas un aizstāvēšanas posmi.  

 

1. REFERĀTS UN ESEJA 

1.1. Referāts 

Referāts ir izvērsts publisks ziľojums par noteiktu tematu apspriedē, sanāksmē, 

konferencē, kongresā, utml.; priekšlasījums; arī attiecīgas runas rakstveida teksts. Referātā 

parasti ietver faktu, darbības vai notikumu analīzes vai pētījuma rezultātus, vispārinājumus, 

ieteikumus, prognozes. 

Izglītības procesā parasti praktizē mutvārdu vai rakstveida referātus, kuros sniegts 

apgūtās teorētiskās literatūras izklāsts. 

Referāts sastāv no: 

 ievada, kurā lasītājs tiek iepazīstināts ar darba tēmu un darba mērķi; 

 temata loģiski strukturēta izklāsta; 

 nobeiguma, kas ir darba kopsavilkums; 

 izmantotās literatūras un avotu saraksta. 

 

1.2. Eseja 

Eseja - patstāvīgi sagatavots apcerējums par konkrētu tematu. Esejas apjoms parasti 

nav liels (apmēram 3-7 lappuses). 

Atšķirībā no citiem rakstu darbiem, esejā akcents tiek likts uz studenta subjektīvo 

viedokli, spēju paust un pamatot to. Esejas galvenais mērķis ir saistošā, loģiskā un 

argumentētā veidā demonstrēt savu viedokli par pasniedzēja definētu tematu. Eseja ļauj 

novērtēt studenta spējas organizēt un integrēt faktus un idejas, skaidri atklāj patstāvīgo 
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domāšanu. Eseja veicina izteikšanās brīvību un kreativitāti, parāda studenta zināšanu dziļumu 

un kompetenci. Eseja neparedz plašu pieteiktā temata apskatu, bet uzsvars tiek likts uz vienu 

vai vairākiem skaidri definētiem aspektiem. 

Eseja sastāv no: 

 ievada, kurā lasītājs tiek iepazīstināts ar esejas tematu un mērķi; 

 iztirzājuma, kurā argumentēti tiek atklāts esejas temats; 

 nobeiguma, kas ir izklāstītā kopsavilkums; 

 izmantotās literatūras saraksta. 
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2. ZINĀTNISKIE DARBI - KURSA DARBI UN DIPLOMDARBS 

2.1. Kursa darbi  

Studējot Sociālā darba profesionālajā studiju programmā, kursa darba izstrāde un 

aizstāvēšana ir paredzēta divas reizes. Studiju procesa gaitā studenti izstrādā divus kursa 

darbus: 

 Kursa darbs I  

 Kursa darbs II  

Abi kursa darbi ir iekļauti programmas A daļā, kas ir obligāta. Par katra kursa darba 

izstrādi un aizstāvēšanu students saľem 2 kredītpunktus. Kursa darbs tiek vērtēts ar atzīmi 10 

ballu sistēmā. Gan Kursa darbam I, gan kursa darbam II ir zinātniskā darba vadītājs. 

Kursa darbs I ir teorētiski orientēts. Tā izstrādāšanu uzsāk  un pabeidz 3. semestrī. 

Kursa darba I apjoms ir 20 – 25 lpp. (neieskaitot pielikumus). Kursa darba I ietvaros studenti 

raksturo un analizē izvēlēto tēmu, akcentējot tās teorētiskos aspektus.  

Kursa darbs II ir empīriski orientēts. To uzsāk, izstrādā un aizstāv 4. semestrī. Kursa 

darba II apjoms ir 25 – 35 lpp. (neieskaitot pielikumus). Kursa darba II ietvaros studenti 

izvēlēto tēmu apskata arī no praktiskā aspekta, veicot empīrisku pētījumu par izvēlēto 

jautājumu. Izľēmuma kārtā (liels empīriskā darba apjoms pētījumā) Kursa darbu II var 

izstrādāt divi studenti kopā. Šajā gadījumā ir skaidri jānorāda katra autora darba ieguldījums. 

Divatā rakstīta kursa darba apjoms ir lielāks (vismaz 100 000 zīmes). 

Ja kursa darba II izstrāde ir organizēta grupās (trīs vai četri studenti) grupā, tad kursa 

darba apjoms ir 45 - 50 lpp., un empīriskais pētījums ietver vismaz divas pētniecības metodes. 

Iesniegtie kursa darbi ar mazāku lappušu apjomu nekā noteikts netiek pielaisti pie 

aizstāvēšanas.  

 

2.2. Diplomdarbs  

Diplomdarbs ir noslēguma darbs, kura izstrādāšana un aizstāvēšana ir 

priekšnosacījums akadēmiskā grāda vai profesionālās kvalifikācijas piešķiršanai
1
.   

Noslēguma darbam izvirzītās prasības un iesniegšanas kārtību nosaka “Zinātniskās 

darbības likums” (05. 19. 2005.)
2
, Augstskolu likums (17. 11. 1995.)

3
, „Nolikums par 

                                                 
1
 Nolikums par noslēguma pārbaudījumiem Latvijas Universitātē [tiešsaiste]. Apstiprināts ar LU 28.04.2003. 

Senāta lēmumam Nr.162. Rīga : LU, 28.04.2003. [skatīts 2006. gada 26. augustā]. Pieejams: 

http://www.lu.lv/dokumenti/nolikums-nosleguma-parbaudijumi.html 
2
 Zinātniskās darbības likums [tiešsaiste]. [skatīts 2006. gada 26. augustā]. Pieejams: 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=107337  
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noslēguma pārbaudījumiem LU” (28. 04. 2003. LU Senāta lēmums Nr. 162 )
4
, LU rīkojums 

Nr. 1/114 „Noslēguma darbu elektronisko versiju iesniegšanas, glabāšanas un pieejas kārtība” 

(05. 05. 2006.)
5
, Latvijas Universitātes rīkojums Nr. 1/180 “Par noslēguma darbu izstrādes un 

aizstāvēšanas kārtību”
6
 (04. 07. 2006.). 

 

Diplomdarbs tiek izstrādāts un aizstāvēts 7. un 8.studiju semestrī. Diplomdarba 

apjoms ir 50 – 60 lpp. (neieskaitot pielikumus). Iesniegtie diplomdarbi ar mazāku lappušu 

apjomu nekā noteikts netiek pielaisti pie aizstāvēšanas.  

Diplomdarbu ir atļauts izstrādāt tikai tiem studentiem, kuri sekmīgi ir apguvuši 

profesionālās studiju programmas prasības un kuriem nav akadēmisku parādu. 

Diplomdarba izstrāde un aizstāvēšana ir iekļauta programmas A daļā un tā ir obligāta. 

Kopumā par diplomdarba izstrādi students saľem 10 kredītpunktus un tas tiek vērtēts 10 

ballu sistēmā. Lai gan tas nav ieteicams, diplomdarbu atļauts izstrādāt arī bez zinātniskā 

darba vadītāja. 

Diplomdarba mērķis ir apliecināt tā autora gatavību darbam sociālā darbinieka 

profesijā. Šajā darbā students apliecina savas pētnieciskā darba iemaľas, prasmi pielietot 

teoriju praksē un risināt konkrētu problēmu. 

Diplomdarbs var būt: 

 galvenokārt teorētiski orientēts; 

 studenta veiktā empīriskā pētījuma rezultātu izklāsts. Šajā gadījumā darbā ir 

jāatspoguļo metodoloģiskie priekšnoteikumi un jāpamato pētījumā izmatotās 

metodes; 

 abu šo pamatorientāciju apvienojums. 

 

 

 

                                                                                                                                                         
3
 Augstskolu likums. [tiešsaiste]. [skatīts 2006. gada 26. augustā]. Pieejams: 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=37967  
4
 Nolikums par noslēguma pārbaudījumiem Latvijas Universitātē [tiešsaiste]. Apstiprināts ar LU 28.04.2003. 

Senāta lēmumam Nr.162. Rīga : LU, 28.04.2003. [skatīts 2006. gada 26. augustā]. Pieejams: 

http://www.lu.lv/dokumenti/nolikums-nosleguma-parbaudijumi.html 
5
 Noslēguma darbu elektronisko versiju iesniegšanas, glabāšanas un pieejas kārtība [tiešsaiste] : 05.05.2006. 

rīkojums Nr. 1/ 114. Rīga : LU, 05.05.2006. [skatīts 2006. gada 26. augustā]. Pieejams: 

http://www.lu.lv/dokumenti/nosleguma-darbu-elektroniskas-versijas.html 

6 Noslēguma darbu (bakalaura, maģistra darbu, diplomdarbu un kvalifikācijas darbu) izstrādāšanas un 

aizstāvēšanas kārtība [tiešsaiste]: pielikums. Apstiprināts ar LU 04.07.2006. rīkojumu Nr.1/180. [skatīts 

2006. gada 26. augustā]. Pieejams: 

https://luis.lanet.lv/pls/pub/nas.main_frames?l=1&uid=00650474701549195 
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3. ZINĀTNISKĀ DARBA (KURSA DARBA UN DIPLOMDARBA) 

IZSTRĀDES UN VĒRTĒŠANAS POSMI 

1. Darba temata pieteikums un apstiprināšana. 

2. Zinātniskā vadītāja izvēle un darba izstrāde. 

3. Darba priekšaizstāvēšana. 

4. Darba iesniegšana. 

5. Darba aizstāvēšana. 

6. Darba vērtējums. 

 

3.1. Darba temata pieteikums un apstiprināšana 

 

Zinātniskā darba tematu students izvēlas patstāvīgi, konsultējoties ar nodaļas 

pasniedzējiem, vai arī no pasniedzēju piedāvātā pētījumu virzienu klāsta. Svarīgi pirms temata 

izvēles apmeklēt bibliotēku, lai pārliecinātos, vai ir pieejama literatūra par izvēlēto tematu. 

Iepazīšanās ar literatūru palīdzēs formulēt tematu. 

Temata pieteikums (skat. 7. pielikumu) jāiesniedz Socioloģijas nodaļā studiju 

metodiķei līdz Sociālā darba studiju programmu padomes noteiktajam datumam. Pieteikums 

jānoformē kā studentu individuālais iesniegums programmas direktoram. Pieteikumā jānorāda 

temata nosaukums un vadītājs. Tematu savlaicīgi saskaľot ar izvēlēto darba vadītāju. 

Pieteikuma pielikumā īsi atspoguļo darba aktualitāti, mērķi un uzdevumus (apm. 200 vārdi). 

Students no pasniedzēju vidus izvēlas darba vadītāju un konsultējas par temata izvēli 

un formulējumu. Pieteikumu paraksta students un vadītājs, tādejādi apliecinot piekrišanu 

sadarbībai. Zinātniskā darba temata un zinātniskie vadītāji tiek apstiprināti Sociālā darba 

studiju programmu padomes sēdē. 

 

3.2. Zinātniskā vadītāja izvēle un darba izstrāde  

 

Iespēju robeţās studenti patstāvīgi izvēlas darba zinātnisko vadītāju no Socioloģijas 

nodaļas pasniedzēju un doktorantu vidus. Vadītāja pienākums ir individuāli konsultēt un 
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pārraudzīt studenta darbu. Sociālā darba studiju programmu padomes priekšsēdētājam ir 

tiesības nozīmēt darba zinātnisko vadītāju, lai nodrošinātu vienmērīgu pasniedzēju noslodzi. 

Sadarbība ar zinātnisko vadītāju notiek pēc individuāli sastādīta kursa darba vai 

diplomdarba izstrādes laika grafika (skat. 10. pielikumu). 

 

3.3. Darba priekšaizstāvēšana 

 

 Priekšaizstāvēšana ir publiska, tajā piedalās autors, darba vadītājs, programmas 

docētāji un citi interesenti. Students iepazīstina ar sava darba koncepciju un izvirzīto 

problēmu, mērķi, uzdevumiem, pētniecības metodēm un struktūru. Pēc tam seko diskusija un 

jautājumi par konkrēto darbu. Kursa darba II un diplomdarba priekšaizstāvēšanā prezentē arī 

empīriskā pētījuma metodoloģiju (anketas jautājumus, tematus u.tml.). Savukārt, diplomdarba 

otrās priekšaizstāvēšanas nepieciešamību nosaka darba vadītājs. 

 

3.4. Darba iesniegšana 

 

Kursa darbus iesniedz 2 datorizdrukas eksemplāros, diplomdarbu arī elektroniskas 

kopijas veidā.  Diplomdarba elektronisko versiju studenti augšuplādē LUIS. Dekāna 

pilnvarotā persona pārbauda, vai diplomdarba elektroniskā kopija ir ievadīta LUIS, un ar savu 

parakstu apliecina tā saľemšanu. Pieeja elektroniskajām kopijām ir darba vadītājam, 

recenzentam un noslēguma pārbaudījuma komisijas locekļiem.
7
 Diplomdarba  viens 

eksemplārs jāiesien cietajos vākos un teksts uz vāka jānoformē atbilstoši 1. pielikuma 

paraugam. Darbs jāiesniedz nodaļas metodiķei līdz sociālā darba  studiju programmas 

direktora noteiktajam laikam, bet ne vēlāk kā nedēļu pirms darba aizstāvēšanas. Diplomdarba 

elektorniskajai kopijai jābūt PDF (Portable document format) formātā. 

 

3.5. Darba aizstāvēšana 

Zinātniskā darba aizstāvēšana ir atklāta diskusija, kurā ir tiesības piedalīties arī citu 

semestru studentiem.  

Darba aizstāvēšanas norise: 

1. Darba prezentācija, kurā tiek izklāstīts darba mērķis, uzdevumi un pētījuma 

metodoloģija (ja darbā veikts empīriskais pētījums) un galvenie rezultāti (5 min.); 
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2. Klātesošie uzdod jautājumus, uz kuriem autors var atbildēt tūlīt, vai arī sniegt 

atbildes galavārdā (pēc izvēles); 

3. Zinātniskais vadītājs informē par sadarbību ar darba autoru, raksturo studenta 

attieksmi pret darba izstrādāšanu un sasniegto rezultātu (2-3 min.); 

4. Recenzentu vērtējums (2-3min.). Kursa darbu II recenzē Studiju padomes noteiktais 

pasniedzējs un students – kursa biedrs; 

5. Autora galavārds. 

Gadījumā, ja nav attaisnojoša iemesla, kursa darba atkārtota izstrāde un aizstāvēšana 

var notikt tikai tajā semestrī, kurā plānota attiecīgā kursa darba izstrāde. Kursa darbu II izstrādā 

tikai pēc sekmīgas Kursa darba I aizstāvēšanas. 

Diplomdarba otrreizēja aizstāvēšana var notikt pēc gada. Prezentācijā autors var izmantot 

MS PowerPoint, kodoskopu u.c. palīglīdzekļus. 

 

3.6. Darba vērtējums 

Darba vērtēšanu veic Sociālā darba programmas padomes izveidota komisija. 

Vērtējumu nosaka iesniegtā darba un tā prezentācijas kvalitāte. 

Darba recenzentu nozīmē studiju programmas padome. Ja students darbu nolēmis 

izstrādāt patstāvīgi (bez zinātniskā vadītāja), tiek nozīmēti 2 recenzenti no pasniedzēju vidus. 

Savukārt, ja darbam tika apstiprināts zinātniskais vadītājs, taču students ar viľu nav 

konsultējies, darba zinātniskais vadītājs ir otrs recenzents. Kursa darba II recenzēšanai viens 

recenzents tiek izvirzīts arī no studentu vidus. 

Recenzents sagatavo rakstisku recenziju ar kuru studentam ir tiesības iepazīties, 

vēlākais, vienu darba dienu pirms aizstāvēšanas. 

Ja zinātniskais vadītājs vai/un recenzents aizstāvēšanā nevar piedalīties, viľam 

savlaicīgi (vismaz iepriekšējā dienā) jāiesniedz rakstiska recenzija vai/un atsauksme 

programmas direktoram.  

Lēmums par darba vērtējumu tiek pieľemts slēgtā komisijas apspriedē pēc visu darbu 

aizstāvēšanas. Lēmums tiek pieľemts komisijas locekļiem balsojot. Domstarpību gadījumā 

izšķirošā nozīme darba vērtējumā ir darba zinātniskā vadītāja un recenzenta viedoklim. 

Apelāciju par darba aizstāvēšanas norisi var iesniegt Socioloģijas nodaļas vadītājai 48 stundu 

laikā. 

Vērtējot zinātnisko darbu, tiek ľemti vērā sekojoši vērtēšanas kritēriji:  

 problēmas izvirzīšana (mērķis, uzdevumi, hipotēze); 

                                                                                                                                                         
7
  LU rīkojums no 04.07.2006. Nr. 1/180 “Par noslēguma darbu izstrādes un aizstāvēšanas kārtību”. 
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 zinātniskās literatūras izpēte; 

 atbilstošas kompetences izstrāde; 

 datu apstrāde un interpretācija; 

 izvēlētās metodikas atbilstības konkrētajam pētījumam (gadījumā, ja tāds ir veikts); 

 secinājumi; 

 valoda; 

 noformējums; 

 aizstāvēšana. 

 

4. ZINĀTNISKĀ DARBA STRUKTŪRA 

 

1. Titullapa. 

2. Anotācija, atslēgvārdi. 

3. Satura rādītājs. 

4. Apzīmējumu saraksts.
8
 

5. Ievads. 

6. Nodaļas ar apakšnodaļām. 

7. Rezultāti un diskusija. 

8. Secinājumi. 

9. Pateicības.
9
 

10. Izmantotā literatūra un avoti. 

11. Pielikumi.
10

 

4.1. Titullapa  

Titullapā (skat. 5.pielikumu) tiek rakstītas pašas nepieciešamākās ziľas par zinātnisko 

darbu: 

 Temats; 

 Zinātniskā darba veids (kursa darbs, diplomdarbs); 

 Ziľas par zinātnisko vadītāju (vārds un uzvārds, akadēmiskais vai zinātniskais 

grāds un amats); 

 Darba rakstīšanas vieta un gads; 

                                                 
8
 Ja darbam tas nepieciešams. 

9
 Pēc autora izvēles. 

10
 Ja tādi nepieciešami. 
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 Universitāte, fakultāte, nodaļa programma, kurā darbs tiek rakstīts; 

 Ziľas par darba autoru. 

 

4.2. Anotācija 

Anotācija ir īss zinātniskā darba raksturojums, kurā konspektīvi tiek atklāts darba 

saturs. Jāuzrāda darba temats, mērķis, darba uzbūve, pētītie jautājumi un secinājumi. 

Anotāciju sagatavo divās valodās – latviešu un angļu valodā. Pēc saskaľošanas ar 

programmas direktoru var sagatavot papildu anotāciju kādā citā Eiropas Savienības oficiālajā 

valodā. Anotācijas apjoms ir noteikts līdz 850 zīmēm, ieskaitot intervālus. 

Atslēgvārdiem jāraksturo darba temats, rezultāti un izmantotās metodes. Atslēgvārdu skaits 

var būt no 3 līdz 7. To uzskaitījumu izvieto aiz darba anotācijas lapas apakšējā daļā. 

 

4.3. Satura rādītājs  

Satura rādītājs informē lasītāju par visām darba sastāvdaļām, nodaļām un 

apakšnodaļām. Satura rādītājā visiem virsrakstiem jābūt formulētiem tieši tā, kādi tie ir darba 

tekstā. Satura rādītājam jābūt pietiekami pilnīgam: tajā tiek rakstīti visu nodaļu un 

apakšnodaļu un, iespējams, vēl sīkāku iedaļu virsraksti. Tāds satura rādītājs atvieglo darba 

lasīšanu un dod pirmo vispārīgo ieskatu pētāmās tēmas vai problēmas risinājumā. Satura 

rādītājā vispirms iekļauj apzīmējumu sarakstu, ja tāda nav, - ievadu. Visas zinātniskā darba 

nodaļas un apakšnodaļas ir jānumurē (skat. 3. pielikumu). Lappuses numuru „1” piešķir lapai, 

kura seko aiz satura rādītāja (apzīmējumu sarakstam vai ievadam). 

 

4.4. Apzīmējumu saraksts 

 Ja darbā izmantoti daudzi saīsinājumi vai nosacītie apzīmējumi, tos noformē uz 

atsevišķas lapas. 

 

4.5. Ievads 

Ievadā (2-3 lpp.) jāapraksta: 

 Pētāmās problēmas raksturojums, problēmas definējums; 

 Jāformulē pētījuma mērķis un uzdevumi, kvantitatīvam pētījumam hipotēze; 

 Pētniecības metodes; 

 Darba struktūras īss izklāsts; 
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 Darbā izmantoto autoru un/ vai teoriju īss pamatojums; 

 Terminu skaidrojums. 

 

4.6. Zinātniskā darba nodaļas un apakšnodaļas 

Nodaļas ar apakšnodaļām ir darba galvenā daļa un veido apmēram 2/3 no darba kopējā 

apjoma. Tās ir jāveido tā, lai pēc iespējas vispusīgāk atklātu izvēlēto tēmu un sasniegtu darbā 

izvirzīto mērķi. Katrai nodaļai ir jāatspoguļo kāds pētāmās problēmas aspekts, un tai ir jābūt 

organiski saistītai ar citām nodaļām, t.i. katrai nākošai nodaļai ir jābūt iepriekšējās loģiskam 

turpinājumam. Jāpanāk, lai darbam būtu viena vienota pamatdoma, kas caurvij visu darbu. 

Katrai nodaļai ir virsraksts. Nodaļas pēc vajadzības var sadalīt apakšnodaļās, kurām arī ir 

virsraksts.  

Ja nodaļu dala apakšnodaļās, jābūt vismaz divām apakšnodaļām. Nodaļu un 

apakšnodaļu virsrakstiem ir precīzi jāatspoguļo to saturs. Doma ir jāizklāsta secīgi, loģiski un 

saprotami. Katras nodaļas beigās autoram jāveido kopsavilkums. 

Darbs jāraksta zinātniskā valodā, jāizvairās no liriskām atkāpēm, frāţainības un liekvārdības. 

Empīriskā pētījuma daļa, kuru veic gan kursa darbā II, gan diplomdarbā, sastāv vismaz no 

divām apakšnodaļām:  

1. Pētījuma metodoloģija: 

 Metodes izvēles pamatojums (kāda un kāpēc?); 

 Respondentu izlases pamatojums; 

 Datu ticamība (validitāte, ticamība); 

 Norises gaita un laiks; 

 Datu prezentācija un apstrāde; 

 Ētiskie aspekti; 

2. Pētījumā iegūto datu atspoguļojums. 

 

4.7. Rezultāti un diskusija  

Šajā nodaļā parāda svarīgākos iegūtos rezultātus, salīdzina tos ar līdzīgiem 

pētījumiem, novērtē rezultātu atbilstību izvirzītajām problēmām vai hipotēzei. Diskusiju var 

veidot kā atsevišķu nodaļu. Ja diskusija ir izdalīta atsevišķi, tad rezultātu nodaļā sniedz tikai 

svarīgākos rezultātus, pievēršot uzmanību aktualitātei un likumsakarībām, bet pētījuma analīzi 

pārceļ uz diskusiju nodaļu. Šāda nodaļa nav vajadzīga Kursa darbā I, kurš neietver empīrisko 

pētījumu. 
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4.8. Secinājumi  

Secinājumi ir atskats uz paveikto darbu (1 - 2 lpp.). Autoram šajā nodaļā jādod 

teorētiski vispārinājumi, pētīto procesu un parādību novērtējums. Autors var minēt galvenos 

secinājumus (kurus ir ieteikts strukturēt numurējot), kurus atklāja darba gaitā, kā arī 

atklājumus, kas nebija plānoti, bet parādījās darba izstrādes gaitā. Salīdzinājumā ar 

secinājumiem katras nodaļas nobeigumā (ja autors tos formulējis) noslēguma secinājumos tiek 

izteikts plašāks vispārinājums. Šajā nodaļā var sniegt arī ieteikumus un formulēt turpmāk 

nepieciešamos pētījumus.  

 

4.9. Pateicības 

Pateicību izsaka personām, kas ir sniegušas organizatorisku un finansiālu palīdzību materiālu 

vākšanā, kā arī metodiskus ieteikumus un morālu atbalstu darba izstrādē. 

 

4.10. Izmantotā literatūra un avoti 

Literatūru darba noslēgumā kārto numurētā literatūras sarakstā pēc latīľu alfabēta, 

nešķirojot pēc valodām (latviešu, angļu, franču, vācu, zviedru utt. valodā rakstītie darbi – visi 

vienkopus). Kā pirmās literatūras sarakstā min grāmatas (monogrāfijas), tad periodiku 

(ţurnāli, laikraksti), un nobeigumā interneta resursus. Darbus kirilicā grupē atsevišķi un kārto 

katras literatūras saraksta sadaļas beigās. Literatūras avotu numerācija ir vienota. 

Literatūras sarakstam jābūt noformētam precīzi, ievērojot atveides formulā norādītos  

atstatumus, pieturzīmes, burtu slīpumu, un pilnīgi, neizlaiţot nevienu prasīto pozīciju. 

Literatūras un izziľu saraksta noformēšanas paraugu, skat. 4.pielikumā. 

 

4.11. Pielikumi 

Zinātniskajam darbam var būt pielikumi. Pielikumi neietilpst darba lappušu skaitā. 

Pielikumā var ievietot jebkurus materiālus, kas palīdz izprast pētāmo problēmu ( tabulas, 

shēmas, likumus, lēmumus, noteikumus, statistikas datus, fotogrāfijas, zīmējumus utt.), taču 

izvēlei jābūt pamatotai, kā arī tekstā ir jābūt atsaucei uz tiem. 

Jāpievieno pētījuma instrumenti (obligāti jāpievieno aptaujas anketa, interviju 

jautājumi utt.) un interviju transkripti. 

 

4.12. Dokumentārā lapa 

Šajā lapā ietver darba nosaukumu, fakultāti, autora apliecinājumu, ka darbs veikts patstāvīgi, 
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ka darbā izmantoti tikai tajā norādītie informācijas avoti un, ka darba elektroniskā kopija 

atbilst izdrukai u.c. (skat. 9. pielikumu). 

5. RAKSTU DARBU TEHNISKAIS NOFORMĒJUMS 

 

Darbs jānoformē A4 formātā, Times New Roman, burtu lielums 12 punkti. Atstarpe 

starp rindām 1,5 punkti. Tekstam jābūt izvietotam lapā šādi:  

30 mm atkāpe no lapas kreisās malas, 

20 mm no lapas labās malas; 

20 mm no lapas augšējās un apakšējās malas. 

Lapas numurē apakšā, vidū ar arābu cipariem, sākot ar lappusi, kur ir apzīmējumu saraksts. Ja 

tāda nav, tad lappušu numerāciju sāk ar ievadu. 

Nodaļas sāk jaunā lapā, to virsrakstus raksta ar lielajiem burtiem (ABC..) treknrakstā 

(bold), burtu lielums – 14 punkti, ar centrējumu lapas vidū. Apakšnodaļas turpina tajā pašā 

lapā, to nosaukumus raksta treknrakstā (bold) mazajiem burtiem (Abc...), burtu lielums – 12 

punkti, lappuses kreisajā malā. Aiz nodaļu un apakšnodaļu virsrakstiem punktu neliek. Jaunu 

rindkopu sāk ar 1cm lielu atkāpi. 

Virsrakstos nelieto saīsinājumus, izľēmums ir abreviatūras, kas atšifrētas apzīmējumu 

sarakstā. 

 Rakstot zinātnisku darbu, autors (-e) lieto trešās personas formu. Piemēram, “pēc 

autores (-a) domām Dž.Kolemana (Coleman) sniegtā sociālo kontaktu tīkla definīcija 

vistiešāk atspoguļo…”.  

 

 

5.1. Citāti 

 

Citātu izvēle un lietošana studentiem parasti sagādā grūtības. Ieteicams lietot pēc 

iespējas īsākus citādus un tikai tad, ja tie ir nepieciešami, lai pamatotu kādu atziľu. Garāki 

citāti parasti iesaistīt tekstā tiešās runas veidā. Tāds citāds jāsāk ar lielo burtu un jāliek 

pēdiľās.  

 

Piemēram: "Grupas normas ir rakstīti un nerakstīti likumi" (Omārova, 1996, 105. lpp).  
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Citējot tikai nelielu daļu no kāda teikuma, to var gramatiski iekļaut tekstā. Tāds citāds 

arī jāliek pēdiľās, bet nav jāsāk ar lielo burtu. Aiz tā iekavās norāda autora uzvārdu, darba 

izdošanas laiku un lappusi. 

Citātiem jābūt pilnīgi precīziem, tajā – ja tādi ir – jāsaglabā arī daţādi izcēlumi. Ja 

autors vēlas citātā izcelt kādu daļu, tad to ar pasvītrojumu drīkst darīt, tikai iekavās aiz šāda 

izcēlumu jāieraksta “autora pasvītrojums”.  

Ja garākā citātā nepieciešams kādu daļu teksta izlaist, tas jāatzīmē ar (..). Ja tiek 

izlaista lielākā daļa teksta, divpunktus liek iekavās.  

Ja citēts pētījums svešvalodā, tad šis pētījums ir jātulko, jāmin citāta tulkojuma autors 

(piemēram, “ autores tulkojums” un autora iniciāļi). 

Bieţi zinātniskajos darbos nelieto precīzus citātus, bet tikai pārstāsta citu zinātnieku 

atzinumus. Tādā gadījumā lieto daţādas ievadfrāzes, piemēram, pēc N uzskatiem; N atzīst…; 

N uzskata, ka…; no N pētījuma izriet un citas. 

 

5.2. Atsauces 

Atsaucēm tekstā, attēliem un tabulām jābūt noformētām atbilstoši akadēmisko tekstu 

prasībām. Atsauču, kā arī literatūras un izmantoto izziľas avotu saraksta noformēšanai 

izmatot metodisko līdzekli
11

. 

Zinātniska satura darbos obligāti jālieto bibliogrāfiskās atsauces jeb vēres uz 

izmantotajiem avotiem un literatūru. Bibliogrāfiskā atsauce ir bibliogrāfisko ziľu kopums, kas 

nodrošina izmantotā avota identifikāciju. 

Atsauces lieto: 

 ja tekstā izmantots citāts; 

 ja tekstā dots skaitlisks materiāls; 

 ja tekstā pieminēts vai aprakstīts kāds piemērs vai vienreizējs gadījums, kas nav 

vispārzināms; 

 ja tekstā izklāstīts kādas personas viedoklis, uzskats, koncepcija, teorija, 

secinājumi u.tml.; 

 ja tekstā pieminēts kāds avots, zinātnisks pētījums, raksts, grāmata u.c. 

Ir vairāki atsauču noformēšanas veidi. Atsauces var novietot tekstā, parindē katras 

lappuses beigās, nodaļas vai darba beigās. Svarīgi izvēlēties vienu atsauču sistēmu savam 

darbam un ievērot konsekvenci to lietošanā. 

                                                 
11

 Mūze, B., Pakalna, D., Kalniľa, I. Bibliogrāfiskās norādes un atsauces: Metodiskais līdzeklis. Rīga: LU 

akadēmiskais apgāds, 2005.  
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Lietojot tekstā atsauci uz interneta resursu, ieteicams lietot tādu pašu atsauces atveides 

formulu kā literatūras sarakstā. Tas nozīmē, ka jānorāda autora uzvārds, vārda iniciālis (vai arī 

kolektīvais autors, kas publikāciju sagatavojis). Publikācijas nosaukums. Norāde, ka materiāls 

ľemts no interneta, minot datumu, kad tas aplūkots. Pilna publikācijas adrese internetā. 

 

1. Parindes (Footnot) jeb t.s. Oksfordas sistēma. Parindē jānorāda autors, darba nosaukums, 

pārējās ziľas par izdevumu un izmantotā lappuse/-es. Parindi raksta lappuses lejasdaļā, no 

pārējā teksta nodalot ar svītru. Parindē jābūt norādītam nevis grāmatas lappušu kopējam 

skaitam, bet gan tai lappusei vai lappusēm, kurās atrodams minētais citāts vai pārstāstītā 

doma. Parindes var izmantot ne tikai bibliogrāfiskām atsaucēm, bet arī papildinformācijas 

sniegšanai. 

 

Piemēram: Var izšķirt divus atmiľu veidus: epizodisko atmiľu, kas attiecas uz notikumu 

atcerēšanos un semantisko atmiľu, kas attiecas uz zināšanām par pasauli
12

 

 

2. Tekstā ievietotas atsauces jeb t.s. Harvardas sistēma. Tekstā ievietotās atsauces rakstāmas 

iekavās tūlīt aiz pārstāsta. Iekavās raksta izmantotās grāmatas autoru un grāmatas izdošanas 

gadu. Citātam jāuzrāda arī lappuse. 

Piemēram: Šis darba modelis daļēji sakrīt ar Heap aprakstīto metodi (Heap, 1985, 23. lpp.), 

kura balstīta uz sociālā darbinieka un klienta savstarpējo saskarsmi. 

 

Ja darbā tiek lietotas t.s. tekstā ievietotās atsauces, parindes (footnote) norāda tādu 

informāciju, kas paskaidro vai papildina, taču tieši neattiecas uz galveno tekstu. 

 

3. Var lietot arī numeratīvo atsauču metodi,  iekavās  tekstā vajadzīgajā vietā norādot 

attiecīgā avota kārtas numuru, ar kādu tas ir ievietots literatūras sarakstā. Citātam jāuzrāda arī 

lappuse. 

Piemēram, ja tiek izmantots citāts no 10.avota 22. lappuses, tad tekstā parādās šāda atsauce: 

(10, 22.lpp.).  

 

                                                 
12

 Baddeley, Adam. Minnet, 1983. p.13. 
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5.3. Tabulas  

Darbā iekļautās tabulas ir jānumurē (skat. 5. pielikumu) nodaļu ietvaros. Tabulām jādod 

virsraksts, kurā ir jāatspoguļo tabulā attēloto datu jēga, t.i., izlasot tabulas virsrakstu, var 

saprast, kas tabulā pateikts. Zem tabulas ir jānorāda datu avots (līdzīgi kā atsaucē, tikai nelieto 

iekavas). Tas nav jādara, ja tabulā atspoguļotie dati ir iegūti darba autora pētījumā. Tabulas 

numuru un nosaukumu raksta virs tabulas augšējā labajā stūrī ar 11 punktu burtiem 

treknrakstā. 

 

5.4. Attēli 

Par attēliem sauc visas darbā ietvertās diagrammas, grafikus, zīmējumus, kartes utt. Attēlus 

noformē līdzīgi kā tabulas, tikai ar to atšķirību, ka attēlu nosaukumu raksta zem attēla. Attēli, 

tāpat kā tabulas, ir jānumurē, taču tabulu un attēlu numerācijas ir atsevišķas 

(skat. 6. pielikumu). 
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2. pielikums 
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3. pielikums 

Satura rādītāja paraugs 
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4. pielikums 

Literatūras un izziņas avotu saraksta noformējuma paraugs 

 

Viena autora grāmata. Atveides formula: Autora uzvārds, vārda iniciālis. Grāmatas 

nosaukums. Izdošanas vieta: Izdevniecība, izdošanas gads. Kopējais lappušu skaits vai 

izmantotā lappuse vai lappuses. 

 

Fang, I. A. History of Mass Communication: Six Information Revolutions. Boston: Focal 

Press, 1997. xxxiv, p 280. 

 

Fuko, M. Seksualitātes vēsture. I: Zinātgriba. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. 109 lpp. 

 

Krastiņš, P. Sociālo protestu atspoguļojums laikrakstā “Lauku Avīze” (1997–2002): 

Bakalaura darbs. Rīga: LU SZF Komunikācijas studiju nodaļa, 2002. 97 lpp. 

 

Kūle, M, Kūlis, R. Filosofija. Rīga: Burtnieks, 1996. 653 lpp. 

 

McQuail, D. McQuail’s Mass Communication Theory. 4th ed. London: SAGE Publication, 

2000. p 542. 

 

Vihalemm, P. (ed.). Baltic Media in Transition. Tartu: Tartu University Press, 2002. 304 p. 

 

Zariņa, I. Sieviešu stereotipi žurnālā “Santa” (1999–2002): Kursa darbs. Rīga: LU SZF 

Komunikācijas studiju nodaļa, 2002. 32 lpp. 

 

Рижакова С. Язык орнамента в латышской культуре. Москва: Индрик, 2002. c 424. 

 

Reizēm izdevuma lappušu numerācijai lietotas divas ciparu sistēmas – romiešu (pateicību, 

satura un priekšvārda aizľemto lappušu numurēšanai) un arābu (pamatteksta aizľemto 

lappušu numurēšanai). Šajā gadījumā, norādot kopējo lappušu skaitu, tiek minētas abējādi 

numurētās lappuses, romiešu ciparu pierakstot ar mazajiem burtiem, piemēram, xi, 199 p. vai 

arī xxv, 240 lpp. u.tml. 

 

Ja vienā atsaucē ir jāatsaucas uz vairākām lappusēm, tad starp pirmo un pēdējo lappusi liek 

domu zīmi; ja lappuses neseko viena otrai – komatu: 
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  ……… 3–5. lpp. 

  ……… 3., 5., 7. lpp. 

  ……… p. 56–60. 

  ……… p. 57, 59. 

  ……… c. 78–85. 

  ……… c. 43, 47, 90. 

 

McQuail, D. McQuail’s Mass Communication Theory. 4th ed. London: SAGE Publication, 

2000. p 542. 

 

Fuko, M. Seksualitātes vēsture. I: Zinātgriba. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. 54–57. lpp 

 

Divu vai vairāku autoru grāmata. Atveides formula: Autoru uzvārdi, vārdu iniciāļi. 

Grāmatas nosaukums. Izdošanas vieta: Izdevniecība, izdošanas gads. Kopējais lappušu skaits 

vai izmantotā lappuse vai lappuses. 

 

Compton, B.R., Galaway B. Social work processes. 5th edition.Belmont, California: Brooks 

& Cole. 1994. p 123. 

 

Raksts krājumā. Atveides formula: Autora uzvārds, vārda iniciālis. Raksta nosaukums. 

Grām.: (vai In: vai В кн.:, ja darbs ir svešvalodā) Grāmatas nosaukums. Izdošanas vieta: 

Izdevniecība, izdošanas gads. Aizľemtās lappuses vai lappuse. (Sērija.) 

 

Braidoti, R. Par nomadismu. Grām.: Pičukāne, Elizabete (red.). Mūsdienu feministiskās 

teorijas. Rīga: LU Dzimtes studiju centrs; Jumava, 2001. 151–178. lpp. 

 

Kruks, S. Eposs “Lāčplēsis”: Kopienas traumatiskā iedomāšanās. Grām.: Brikše, Inta (red.). 

Komunikācija: Kultūra, sabiedrība, mediji. Rīga: Zinātne, 2002. 7–37. lpp. (Latvijas 

Universitātes raksti, 648. sēj.) 

 

Šulmane, I. Masu komunikācijas kontentanalīze. Grām.: Kruks, Sergejs. (red.). Latvijas 

mediju analīze. Rīga: Komunikācijas studiju nodaļa, 2001. 7–10. lpp. (Komunikācijas 

pētījumu sērija. Daudzveidība. III.) 
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Вартанова, Е. Современная медиаструктура. В кн.: Засурский Я. (ред.). Средства 

массовой информации постсоветской России. Москва: Аспект Пресс, 2002. c. 10–85. 

 

Raksts žurnālā. Atveides formula: Autora uzvārds, vārda iniciālis. Raksta nosaukums. 

Izdevuma nosaukums. Gads. Sējums (Numurs), Aizľemtās lappuses. 

 

Brikše, I. Masu komunikācijas saturs un tā veidošanās problēmas. Latvijas Zinātņu 

akadēmijas Vēstis. 1997. 51(1/2), 104 –108. lpp. 

 

Skudra, O. Sistēmtranformācija Latvijā un tās periodizācija. Latvijas Vēsture. 2002. 1,  

37 –43. lpp. 

 

Šulmane, I, Kruks, S. Ethnic and political stereotypes in Latvian and Russian language press 

in Latvia. Humanities and Social Sciences Latvia. 2002. 1, 71–90. lpp. 

 

Ţurnāliem ar sējumu tiek domāts gadagājums, iekavās uzrādītais skaitlis ir ţurnāla kārtas 

numurs konkrētā gadagājuma jeb sējuma ietvaros. 

 

Angļu valodā raksta nosaukumā visus vārdus raksta ar maziem sākumburtiem, izľemot tos, 

kurus saskaľā ar pareizrakstības normām jāraksta ar lielo sākumburtu. Izdevumu (grāmatas, 

ţurnāli, laikraksti) nosaukumā visus pamatvārdus raksta ar lielo sākumburtu. 

 

Raksts laikrakstā. Atveides formula: Autora uzvārds,vārda iniciālis. Raksta nosaukums. 

Laikraksta nosaukums. Gads. Datums. Lappuses (ja izdevumam ir vairāk nekā 8 lappuses). 

 

Radzobe, S. Fantāzija par čaumalām. Diena. 2002. 7. febr. 11. lpp. 

 

Arhīvu dokumenti. Atveides formula: Kolekcijas nosaukums. Vieta, kur kolekcija glabājas 

(šifrs). 

 

Ē. Ādamsona kolekcija Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejā. RLMVM 168468 (Adams, 

R 16/14, 7. lp.). LVVA, 3142. f., 1. apr., 72. l., 5. lpp. 
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Dažādi dokumenti. Atveides formula: Dokumenta izdevējs (Izdošanas datums). Publicēšanas 

dati. 

 

Latvijas Republikas Ministru kabinets. Noteikumi Nr. 278 “Noteikumi par ietekmes uz 

vidi novērtējumu” (1998. 4. aug.). Latvijas Vēstnesis. 1998. 7. aug. 4. lpp. 

 

Latvijas Centrālā statistikas pārvalde. Mājsaimniecības budžets 1999.gadā, Rīga: 

Centrālā Statistikas Pārvalde, 2000. 

 

Latvijas Republikas Labklājības ministrija, Sociālās palīdzības fonds. Sociālā palīdzība Latvijā 

1999. Statistika un analīze. Rīga: Sociālās palīdzības fonds, 2001. 

 

Bērni un ģimenes Latvijā. 1998 Situācijas analīze. Red. T.Lāce. Rīga: UNICEF Latvijas 

Nacionālā komiteja, 1999. 

Ja tiek izmantoti nepublicēti materiāli, tas ir jānorāda iekavās aiz materiāla apraksta 

(nepublicēts). 

 

Interneta resursi. Atveides formula: Autora uzvārds, vārda iniciālis (vai arī kolektīvais 

autors, kas publikāciju sagatavojis). Publikācijas nosaukums. Norāde, ka materiāls ľemts no 

interneta, minot datumu, kad tas aplūkots. Pilna publikācijas adrese internetā. 

 

Konferenču tēzes 

Ciovica, S., Lonnberg, D., Lonnqvist, K. In: Cellucon’98. International Cellucon 

Conference, Turku, Finland, December 14-17, 1998. Abstracts. Turku, 1998, p. 28. 

 

Zicans, J., Kalnins, M., Bledzki, A.K. Tensile Properties of Irradiated Binaty Heteregeneois 

Blends Based on Poly (ethylene terephtalate) and Polyethylene. In: 10-th International Baltic 

Conference of Materials Engineering, Jurmala, Latvia, September 27 – 28, 2001. Abstracts. 

Riga, 2001, p. 120-122. 

 

Elektroniskie informācijas avoti 

 

Dukulis, I., Gultniece, I., Ivane, A. u.c. Datorzinību pamati [tiešsaiste]. Rīga: LIIS, 2001. 

[atsauce 18.02.2004]. Pieejams internetā: http://www.liis.lv/mspamati. 

 

Dilemmas and choices in facing the drug problem. [tiešsaiste]. [atsauce 07.05.2006].   Pieejams 

internetā: http://www.ethicsweb.com 
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5. pielikums 

Tabulas noformējuma paraugs 

1.1. tabula. 

Latvijas pašvaldību sadalījums 2000.gada beigās    

 

Pašvaldību administratīvais iedalījums (2000.gada novembrī Latvijā bija 578 

pašvaldības): 

Rajona pilsētas 65 

Novadi (jaunizveidotās apvienotās pašvaldības) 7 

Republikas pilsētas 7 

Rajonu pašvaldības 26 

 

Pašvaldību sadalījums pēc iedzīvotāju skaita (izņemot 26 rajona pašvaldības): 

0-1000   170 31% 

1001-2000  220 40% 

2001-3000  72 13% 

3001-10 000  66 12% 

10 001-30 000  17 3% 

30 001-900 000  7 1% 

Avots: Apvienoto Nāciju Attīstības Programma (ANAP). Latvija. Pārskats par tautas 

attīstību 2000/2001. Rīga : ANAP, 2001. 
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6. pielikums 

Attēla noformējuma paraugs  

 

 

 

  

 2.1. attēls. Cilvēka psihes fizioloģiskais process      

Avots: Fyrand, L. (1995). Sosialt nettverk. Teori og praksis. Oslo: TANO A.S. 
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7. pielikums 

 Kursa darba (Diplomdarba) temata pieteikuma paraugs  

 

 

 

Latvijas Universitātes 

Sociālo zinātľu fakultātes 

Socioloģijas nodaļas 

Sociālā darba profesionālās studiju  

programmas direktores v.i. 

Mg. soc.d. E. Apinei 

Sociāla darba profesionālas studiju programmas 

3. kursa studentes 

Lienas Liepiľas 

Stud.apl.nr. 00014 

 

iesniegums 
 

 

Lūdzu apstiprināt kursa darba I (kursa darba II, diplomdarba) tematu - “Kopienas 

mobilizēšana un tās stratēģiskais pielietojums nabadzības mazināšanā”. 

 

Darba vadītāja: Doc. Ingrīda Jansone. 

Pielikumā : Kursa darba I (Kursa darba II, Diplomdarba) problēmas un temata 

aktualitātes īss atspoguļojums, mērķis un uzdevumi (apm.200 vārdi). 

Rīgā, ____.____.2007. ____________________ 
/studenta paraksts/ 

Saskaľots: I. Jansone, ____.____.2007. ____________________ 
/paraksts/ 

 

Apstiprinu: Studiju programmas direktore ____.____.2007.    ____________________ 
/paraksts/ 

  

Rīga 2007 
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8. pielikums  

                                                                                       Esejas titullapas paraugs 

 

Latvijas Universitāte Sociālo Zinātľu fakultāte 

Socioloģijas nodaļa Sociālā darba profesionālā 

studiju programma1.kursa studente 

Stud.apliecības Nr. 00016 

Kristīne Šūniľa 

Sociālā darbinieka resursi darbā ar līdzatkarīgajiem 

Eseja (Referāts) 

Ar savu parakstu apstiprinu, ka eseja (referāts)  vai tā daļas 

nav izmantotas citās mācību programmās. 

Studenta paraksts: 

 

 

Studiju kurss: Ievads sociālajā darbā.  

Kursa docētājs: lektore L.Zīverte, M.soc.  

/Iesniegšanas datums/  

 
Rīga 
2006 
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9. pielikums 

Dokumentārās lapas paraugs 

 

Diplomdarbs “Sabiedrības līdzdalība sociālo pakalpojumu plānošanā” izstrādāts 

LU Sociālo zinātľu fakultātē. 

 

 Ar savu parakstu apliecinu, ka pētījums veikts patstāvīgi, izmantoti tikai norādītie 

informācijas avoti un iesniegtā darba elektroniskā kopija atbilst izdrukai. 

Autors: Pēteris Cinis   ____________________    ____.____.2007. 
/paraksts/ 

 

 

 Rekomendēju darbu aizstāvēšanai 

Vadītāja: lektore M.soc.d. Evija Apine  ____________________ 
/paraksts/ 

 

  

Recenzents: lektore M.soc. Linda Zīverte   ____________________ 
/paraksts/ 

 

 Darbs iesniegts Socioloģijas nodaļā 20.06.2005. 

Metodiķe: Liene Znotiľa     ____________________ 
/paraksts/ 

 

Darbs aizstāvēts diplomdarba gala pārbaudījuma komisijas sēdē 

____.____.2007. prot. Nr. ______, vērtējums _____________________ 

 

Komisijas sekretāre: lektore Iveta Grauduma  ____________________ 
/paraksts/ 
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10. pielikums. Darba laika izstrādes grafika paraugs 

KURSA DARBA, DIPLOMDARBA IZSTRĀDES LAIKA GRAFIKS 

Studenta vārds, uzvārds ___________________________ 

Darba temats ___________________________________________________________ 

Iesniedzamais 

melnraksts 

Iesniegšanas 

termiņš 

Vadītāja 

paraksts 

Izsniegšanas datums un vadītāja 

piezīmes 

Pētījuma aktualitāte, 

mērķis un uzdevumi 
   

Darba ievads un 

satura radītājs 

   

Teorētiskās daļas 

melnraksts (1) 

   

Teorētiskās daļas 

melnraksts (2) 

   

Empīriskā pētījuma 

metodoloģija 

   

Empīriskās daļas 

melnraksts 

   

Rezultāti un 

secinājumi 

 

 

  

Darba noformēšana, 

iesiešana 

  

X 

 

Darba nodošana 

parakstīšanai 

   

Papildu sniegtās konsultācijas 

 

Konsultācija 

 

   

 

Konsultācija 

 

   

 

Konsultācija 
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10.pielikums 

 

VIENA LATVIJAS UN DIVAS ES STUDIJU PROGRAMMAS (STUDIJU PLĀNI), AR 

KURĀM VEIKTA SALĪDZINĀŠANA 
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Liepājas Universitātes bakalaura studiju programmas „Sociālais darbs” 

studiju plāns 

 
Studiju programmas ilgums pilna laika dienas studijās - 4 gadi, nepilna laika neklātienes studijās 

- 4,5 gadi, apjoms – 160 kredītpunkti (KRP). Studiju kursu sistēmiskumu nodrošina studiju 

programmā paredzētie moduļi un submoduļi, moduļu vai submoduļu darbu izstrāde un 

aizstāvēšana, kā arī kvalifikācijas pārbaudījums un profesionālā bakalaura darba izstrāde un 

aizstāvēšana. Studiju programmu veido 3 daļas: obligātā A daļa, obligātās izvēles B daļa un 

brīvās izvēles C daļa. 

1.Vispārizglītojošie studiju kursi – 14 KRP  

Ievads profesionālajās studijās;  

Ievads problēmizglītībā;  

Vispārīgā psiholoģija;  

Datorzinības;  

Politoloģija;  

Filosofija;  

Reliģiju vēsture;  

Valodas kultūras jautājumi. 

2.Moduļi : 

1.modulis _ Cilvēka dzīves cikli – 10 KRP 

Attīstības psiholoģijas teorijas; 

Pirmsskolas audzināšana;  

Skolas pedagoģija;  

Androgoģijas pamati;  

Gerontoloģija; 

1.moduļa eksāmena darbs 

2.modulis _ Profesionālā attīstība – 27 KRP 

2.1.submodulis _ Ievads sociālajā darbā  

Sociālā darba vēsture;  

Sociālā darba teorijas;  

Sociālais darbs pasaulē;  

Sociālā likumdošana 

2.2.submodulis _ Sociālā darba process  

Sociālā darba modeļi, sistēmteorija, metodes;  

Sociālais darbs ar grupu; 

Sociālais darbs ar indivīdu;  

2.1., 2.2. submoduļu ieskaites darbs 

2.3.submodulis _ Sociālā darba vadība  

Sociālā darba vadības pamati; 

Personālvadības pamati;  

Supervīzija sociālajā darbā;  

Sociālo institūciju kvalitātes novērtēšana;  

Darba likumdošana un darba aizsardzība;  
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2.3. submoduļa ieskaites darbs 

2.4.submodulis _ Sociālā darbinieka profesijas identitāte  

Profesionālā ētika;  

Sasniegumu motivācija;  

Kreativitātes psiholoģija 

3.modulis _ Sociālā darba prakse -26 KRP  

1.moduļa praktikums;  

Vērošanas prakse sociālā darba institūcijās (I);  

Prakse sociālajās institūcijās (II);  

Sociālā darba prakse (III); 

4.modulis _ Cilvēks un sabiedrība – 47KRP 

4.1.submodulis _ Sociālās sistēmas  

Valsts iekārta un politiskā sistēma; 

Ekonomika;  

Tiesu un cietumu sistēma;  

Cilvēktiesības;  

Bērnu tiesību aizsardzība 

4.2.submodulis _ Sociālā vide  

Socializācijas pamati;  

Socioloģija; 

Konfliktoloģija;  

Saskarsmes treniņš 

4.3.submodulis _ Cilvēka uzvedība  

Etnopsiholoģija;  

Audzināšana; 

Kriminoloģija un devianta uzvedība;  

Krīzes terapija 

4.4.submodulis _ Ģimene kā sociāla institūcija 

Vīrieša un sievietes psiholoģija;  

Ģimenes psiholoģija;  

Ģimenes pedagoģija;  

Ģimenes likumdošana;  

Ģimenes socioloģija;  

Ģimenes terapija;  

Vardarbība un incests; 

 4.1., 4.2., 4.3., 4.4.submoduļu ieskaites darbs 

4.5.submodulis _ Veselība un dzīves apstākļi 

Veselības aizsardzības sistēma. Veselības apdrošināšana;  

Sociālās apdrošināšanas sistēma; 

Ģenētika;  

Psihopatoloģija;  

Veselība un slimības;  

Katastrofu medicīna 

Seksoloģija;  
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Atkarība no narkotikām un alkohola;  

Sociālā integrācija; 

Sociālā rehabilitācija;  

Logopēdijas pamati;  

Paliatīvā aprūpe; 

4.5.submoduļa eksāmena darbs 

4.6.submodulis _ Sociālā politika un sociālā labklājība  

Sociālā politika, attīstība;  

Sociālā plānošana un administrēšana;  

Eiropas sociālā un ekonomiskā politika;  

Sociālais darbs ar nevalstiskajām organizācijām;  

Sociālais darbs un brīvprātīgo kustība;  

4.6.submoduļa ieskaites darbs 

5.modulis _ Pētniecība sociālajā darbā - 7 KRP  

Pētījumu metodoloģija, metodes; 

Lietišķie pētījumi sociālajā darbā;  

5.moduļa eksāmena darbs 

3.Brīvās izvēles (C) daļa  

Īpaši sociālā darbinieka studiju programmas studentiem piedāvātie studiju kursi:  

Izdegšanas problēma un prevencija; 

Personības kvalitāte un tās pilnveide; 

Cilvēku tirdzniecība: problēmas un risinājumi;  

Sociālās drošības sistēma;  

kā arī studenta izvēlētie studiju kursi no Brīvās izvēles kursu reģistra. 
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Kopenhāgenas Universitātes bakalaura studiju programmas sociālajā darbā 

studiju plāns 

 
Studiju programmu veido 4 pamata tematiskās jomas, 2 prakses un bakalaura darba izstrāde: 

 Sociālais darbs un konsultēšana  84 ECTS 

 Psiholoģija un psihiatrija   28 ECTS 

 Likumdošana     28 ECTS 

 Sociālās zinātnes    34 ECTS 

 Prakse      36 ECTS 

kopā: 210 ECTS 

 
Semestris Kursa nosaukums ECTS 

1 semestris Ievads sociālā darba vēsturē,  ētikā un vērtībās 

Sociālās problēmas un sociālā politika labklājības valstī 

5 nedēļas grupas projekts par atstumtību un integrācijas procesiem 

30 

2 semestris Sociālā sektora politiskā, ekonomiskā un organizāciju struktūra    

20 dienas novērošanas prakses periods vietējā pašvaldībā  

30 

3 semestris Sociālais darbs ar ģimenēm un bērniem 

Darba tirgus un sociālie pabalsti  

Grupu projekts par augstāk minētiem tematiem 

30 

4 semestris Prakse 4 mēnešu garumā 

Prakses novērtēšana 

30 

5 semestris Sociālais darbinieks un privātā, publiskā un nevalstiskā sociālo 

pakalpojumu organizācija 

Starpdisciplināra tēma par riska ģimenēm un bērniem 

Projekta darbs 11 nedēļu garumā, ar fokusu uz pamata jomām nr. 2 

Psiholoģija un psihiatrija un nr. 4 Sociālās zinātnes. Projektu var 

izstrādāt grupās vai individuāli, kā arī to var izstrādāt ārvalstīs. 

30 

6 semestris Zinātniskā teorija 

Attiecības starp varu, likumīgajām tiesībām un ētiku 

Pētniecības un  novērtēšanas  metodes sociālajā darbā 

7  nedēļas projekta darbs pamata jomās nr. 1 Sociālais darbs un nr. 3 

Likumdošana.  

30 

7 semestris 4 nedēļas sagatavošanās bakalaura darba / projekta izstrādei 

12 nedēļas pētnieciskais darbs un bakalaura darba uzrakstīšana 

30 
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Gēteborgas Universitātes profesionālās studiju programmas sociālajā darbā 

studiju plāns 

 

Studiju programma Profesionālās kvalifikācijas iegūšanai Sociālajā darbā, 210 ECTS 

 

 Pamatstudijas, 180 ECTS 

Semestris Kursa nosaukums ECTS 

1 semestris Sociālais darbs kā disciplīna un profesija 15 

 Sociālā struktūra un labklājība 15 

2 semestris Indivīds, grupa un ģimene 15 

 Likumdošana sociālajā darbā 15 

3 semestris Mērķa grupas sociālajā darbā (izvēles kursi)  15 

 Zinātņu filozofija un zinātniskā metode 7,5 

 Zinātniskais darbs 7,5 

4 semestris Mērķa grupas sociālajā darbā (izvēles kursi) 7,5 

 Rīcības stratēģijas un ētika sociālajā darbā 22,5 

5 semestris Prakse supervizora pārraudzībā 30 

6 semestris Zinātņu filozofija un zinātniskā metode II 7,5 

 Zinātniskais darbs 15 

 Sociālā politika un sociālais darbs 7,5 

Augstākā līmeņa studijas, 30 ECTS 

7 semestris Profesionālā sociālā darba kurss 22,5 

 Novērtēšanas un kvalitātes darbs profesionālajai attīstībai 7,5 
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11.pielikums 

 

DIVAS ATSAUKSMES NO SAVĀS VALSTĪS ATZĪTĀM LATVIJAS VAI ĀRVALSTU 

AUGSTSKOLĀM, KURAS REALIZĒ LĪDZĪGAS STUDIJU PROGRAMMAS 
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12.pielikums 

 

DIVAS ATSAUKSMES NO PROFESIONĀLAJĀM ORGANIZĀCIJĀM  
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13.pielikums 

 

SOCIĀLĀ DARBINIEKA PROFESIJAS STANDARTS 
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PROFESIJAS STANDARTS 

  

 

Reģistrācijas numurs PS 0079 

  

Profesija 

 
SOCIĀLAIS DARBINIEKS 

  

Kvalifikācijas līmenis 

 
5.  

  

Nodarbinātības 

apraksts 

 

Sociālais darbinieks ir nodarbināts institūcijās labklājības 

sistēmā, izglītības sistēmā un tiesu sistēmā. 

Sociālais darbinieks identificē klienta (indivīda, grupas) 

sociālās problēmas un vada sociālā gadījuma risināšanas 

gaitu; apzina, mobilizē, organizē un piesaista resursus; 

izveido starpprofesionāļu komandu, nodrošina tās vadību un 

ilglaicīgu funkcionēšanu; pārstāv klienta intereses un tiesības 

citās institūcijās; analizē sociālo problēmu cēloņus un izstrādā 

priekšlikumus sociālo problēmu risināšanai mikro, mezo un 

makro līmenī; veicina uzlabojumus un izmaiņas kopienas un 

visas sabiedrības sociālajā attīstībā, sakārtojot kopienas un 

valsts sociālo vidi; novērtē sociālās politikas efektivitāti, 

sociālo pakalpojumu kvalitāti un atbilstību iedzīvotāju 

vajadzībām, kā arī pakalpojumu pieejamību sabiedrībai; veic 

un attīsta sociālā darba pētījumus, programmas un projektus; 

organizē un veic profilaktisko sociālo darbu, lai novērstu 

sociālo problēmu rašanos; veic supervīziju; pārrauga sociālās 

palīdzības organizatoru, sociālo aprūpētāju un sociālo 

rehabilitētāju profesionālo darbību; vada citus darbiniekus, 

vada sociālās institūcijas labklājības sistēmā; izstrādā sociālā 

mārketinga stratēģiju; pēta un attīsta sociālā darbinieka 

profesijas identitāti, sociālā darba nozaru praksi un sociālā 

darba zinātnes apakšnozari.  

    

 

 

 



2 
 

PPIIEENNĀĀKKUUMMII  UUNN  UUZZDDEEVVUUMMII  
  

Pienākumi Uzdevumi 

1. Sociālās problēmas 

identificēšana, definēšana un 

specificēšana 

 

 

 

 

1.1. Pētīt indivīda, kopienas vai sabiedrības sociālo 

vajadzību specifiku, sociālo problēmu veidus, 

cēloņus un attīstības tendences, kā arī sistēmu 

sociālo attiecību kvalitāti, un to funkcionēšanas 

traucējumus; 

1.2. Noteikt klienta un klientu sistēmas sociālās 

vajadzības un identificēt sociālās problēmas; 

1.3. Precīzi noteikt klientu (klientu grupu), 

problēmdalībniekus, katras problēmsituācijas 

ietvaros; 

2. Problēmas risinājuma 

alternatīvu radīšana un 

stratēģiju izvēle 

2.1. Analizēt kopienas un valsts sociālās politikas, 

sociālo programmu, sociālo pakalpojumu tīkla 

atbilstību identificētajām klienta (indivīda, 

kopienas vai sabiedrības) sociālajām vajadzībām; 

2.2. Izstrādāt individuālus sociālās atveseļošanās 

plānus atbilstoši identificētajām sociālajām 

problēmām un vajadzībām; 

2.3. Identificēt sociālo resursu sistēmas un palīdzošo 

profesionāļu komandu; 

2.4. Noteikt palīdzības formas krīzes situācijā; 

2.5. Nodrošināt sociālā darba procesa sasaisti ar 

sabiedrības sociālajām vērtībām un profesijas 

ētiskajām normām; 

3. Sociālā gadījuma intervence, 

sociālo problēmu risināšana, 

resursu apzināšana un 

piesaistīšana, ievērojot sociālā 

darba specifiku dažādās prakses 

jomās 

 

 

 

 

 

 

3.1. Aizstāvēt diskriminētos indivīdus un/vai sociālās 

grupas (piem., veci cilvēki, cilvēki ar speciālām 

vajadzībām, sievietes, minoritātes u.c.); 

3.2. Sniegt klientam psihosociālo palīdzību, sociālā 

gadījuma vadīšanas procesā; 

3.3. Izmantot dažādas sociālā darba teorijas un 

metodes;  

3.4. Nodrošināt radošu profesionālo lomu 

izmantošanu; 

3.5. Sniegt klientam vai klientu grupai informāciju 

par iespējām uzlabot savu sociālo situāciju un 

izglītot par spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem, pastāvošajiem noteikumiem un 

procedūrām Latvijas labklājības sistēmā; 

3.6. Apzināt sociālo pakalpojumu tīkla iespējas;  

3.7. Organizēt sociālo resursu sistēmu piesaisti 

konkrēto indivīdu, sociālo grupu, kopienu vai 

sabiedrības sociālo problēmu risināšanā; 

3.8. Veidot pašpalīdzības grupas un vadīt atbalsta 

grupas; 
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3.9. Izveidot starpprofesionāļu komandu, nodrošināt 

tās vadību un ilglaicīgu funkcionēšanu, kas 

balstīta uz profesionāļu sadarbību klienta labā; 

 3.10. Apzināt un izmantot brīvprātīgo (t.sk. 

nevalstisko organizāciju) resursus indivīdu, 

grupu, kopienas un sabiedrības sociālo problēmu 

risināšanā; 

3.11. Nepieciešamības gadījumā veikt starpnieka 

funkcijas, kontaktējoties ar oficiālām iestādēm un 

atbildīgām personām klienta interesēs, kā arī 

risināt sarunas oficiālās iestādēs un organizācijās 

klienta interešu vārdā; 

4. Kopienas attīstības, sociālo 

pakalpojumu pieejamības un 

atbilstības kopienas locekļu 

vajadzībām, veicināšana 

 

 

 

 

 

 

4.1. Veikt atsevišķu kopienas piedāvāto sociālo 

pakalpojumu ekspertīzi un sociālo institūciju 

darbības novērtēšanu; 

4.2. Izstrādāt un realizēt plānu kopienas sociālās 

attīstības veicināšanai; 

4.3. Prognozēt kopienas sociālo tīklojumu; 

4.4. Sekmēt kopienas iedzīvotāju (t.sk. lokālo 

ietekmes grupu) līdzdalību sociālās politikas 

veidošanā un pašpalīdzības programmu attīstību; 

4.5. Paaugstināt kopienas sociālo kompetenci; 

4.6. Koordinēt dažādu kopienas sociālo institūciju 

sociālos pakalpojumus (t.sk. sociālās aprūpes, 

sociālās palīdzības, sociālās rehabilitācijas u.c.), 

piemērojot tos iedzīvotāju sociālajam stāvoklim;  

4.7. Veicināt sociālo pakalpojumu pieejamību, 

sekmējot sociālās infrastruktūras attīstību; 

4.8. Nodrošināt starpinstitūciju sadarbību konkrēto 

pašvaldības sociālo problēmu risināšanā; 

4.9. Praktizēt vai līdzdarboties konkrētu sociālo 

projektu, programmu izstrādē, vadīšanā un 

novērtēšanā, piesaistot finansiālos resursus 

sociālo problēmu risināšanai un sociālo 

institūciju tīkla attīstīšanai, balstoties uz kopienas 

iedzīvotāju sociālajām vajadzībām. Veikt sociālo 

projektu un programmu monitoringu;  

5. Sociālās politikas izstrādes, 

attīstības un realizācijas valstī 

pilnveidošana 

 

 

 

 

5.1. Risināt aktuālas sociālpolitiskas problēmas valstī; 

5.2. Veicināt sociālo pakalpojumu kvalitāti; 

5.3. Modelēt un koordinēt jaunus sociālos 

pakalpojumus; 

5.4. Koordinēt vai līdzdarboties sociālpolitiskās 

akcijās un sabiedrības sociālās izglītošanas 

kampaņās; 
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5.5. Koordinēt vai līdzdarboties plaša mēroga sociālos 

projektos, programmās un sociālo institūciju 

(valsts, pašvaldību, NVO, privāto) darbības 

politikā, kas veicina iedzīvotāju sociālo 

labklājību un sociālo attīstību; 

 5.6. Iesaistīties starpvalstu pasākumu koordinēšanā 

saistībā ar sabiedrības labklājību, sociālās 

politikas attīstību, sociālo drošību, 

profilaktiskajām aktivitātēm sociālo problēmu 

novēršanai; 

5.7. Veikt sociālās politikas pārraudzību un 

novērtēšanu, sistemātiski un regulāri analizējot 

valstī īstenotās sociālās politikas galvenās 

dimensijas, efektivitāti un atbilstību sabiedrības 

sociālā taisnīguma principam; 

5.8. Prognozēt sociālo problēmu veidošanos un 

attīstību; 

6. Sniegto pakalpojumu 

efektivitātes novērtēšana 

6.1. Regulāri novērtēt klienta, klientu grupas sociālās 

situācijas progresu; 

6.2. Noteikt sniegto sociālo pakalpojumu kvalitāti un 

atbilstību klienta (indivīda, kopienas, sabiedrības) 

sociālo vajadzību specifikai; 

6.3. Veikt profesionālās darbības pašnovērtēšanu; 

6.4. Regulāri piedalīties sociālo darbinieku 

supervīzijas sesijās; 

7. Supervīzijas prakses veidošana 

 

7.1. Vadīt zemāk kvalificētu sociālo darbinieku un 

sociālo darbinieku ar mazāku praktisko pieredzi 

supervīziju; 

7.2. Vadīt sociālās palīdzības organizatoru, sociālo 

aprūpētāju un sociālo rehabilitētāju supervīziju 

un profesionālās darbības pārraudzību; 

8. Regulāri veikta profesionālās 

kvalifikācijas celšana 

8.1. Rūpēties par savas profesionālās kvalifikācijas 

uzturēšanu un paaugstināšanu, piedaloties 

profesionālās pilnveides un tālākizglītības 

programmās; 

8.2. Piedalīties sociālā darba speciālistu sertifikācijas 

norisē, iegūt sertifikātu, kā arī ievērot 

resertifikācijas prasības. 
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ĪĪPPAAŠŠIIEE  FFAAKKTTOORRII,,  KKAASS  RRAAKKSSTTUURROO  DDAARRBBAA  VVIIDDII  
 

1. Fiziskie faktori 

 

1.1. Sociālām institūcijām pēc ģeogrāfiskā novietojuma, sabiedriskā transporta satiksmes, 

ceļiem, ēkām un vides jābūt brīvi pieejamām visām klientu grupām, īpaši cilvēkiem ar 

speciālām vajadzībām; 

1.2. Sociālajās institūcijās jānodrošina telpa un atbilstošas mēbeles individuālai sociālā 

darbinieka un klienta konsultācijai; 

1.3. Sociālajā institūcijā jābūt vismaz vienai telpai, kurā iespējams veikt sociālo darbu ar 

grupu; 

1.4. Sociālo darbinieku kabinetos jānodrošina trokšņu izolācija; 

1.5. Apgaismojumam jāatbilst ilgstošam darbam ar dokumentiem un datoru; 

1.6. Sociālajā institūcijā jābūt uzgaidāmām telpām, kurās ērti var uzturēties un apsēsties visi 

klienti; 

1.7. Sociālajā institūcijā jābūt sanitārajam mezglam, kas paredzēts un pielāgots klientiem;  

1.8. Telpām, īpaši uzgaidāmajām, jābūt labi ventilētām, ziemā apkurinātām; 

 

2. Bioloģiskie faktori 

 

2.1. Pastāv liels inficēšanās risks;  

2.2. Telpām un mēbelēm jābūt regulāri dezinficētām un tīrām; 

2.3. Sociālais darbs prasa ievērojamu maņu orgānu receptoru slodzi; 

2.4. Sociālajiem darbiniekiem jāspēj koncentrēt uzmanību visas darba dienas garumā; 

2.5. Vēlams, lai institūcija nodrošinātu regulāras sociālo darbinieku veselības pārbaudes un 

profilaktiskas aktivitātes veselības uzlabošanai, atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem 

aktiem.  

 

3. Psiholoģiskie faktori 

 

3.1. Sociālais darbs saistīts ar lielu garīgo piepūli, sarežģītas informācijas apstrādi; 

3.2. Sociālajiem darbiniekiem jāuzņemas pilna atbildība par klientu problēmu efektīvu 

risināšanu un sociālo vajadzību apmierināšanu katru dienu;  

3.3. Sociālajiem darbiniekiem jābūt ar psihisko noturību, savaldību un ātru reakciju krīzes 

situācijās;  

3.4. Iespējama sociālā darbinieka “izdegšanas” sindroma rašanās, efektīvu darbspēju zudums; 

3.5. Sociālajai institūcijai jānodrošina profesionāla psihologa/psihoterapeita vai augstāk 

kvalificēta sociālā darbinieka supervīziju katram sociālajam darbiniekam. 

 

4. Organizatoriskie faktori 

 

4.1. Sociālajam darbiniekam jāvada starpprofesionāļu komandu un jāveido regulāru 

sadarbību ar dažādām institūcijām mikro, mezo un makro līmenī. 
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ĪĪPPAAŠŠAASS  PPRRAASSĪĪBBAASS  UUZZDDEEVVUUMMUU  VVEEIIKKŠŠAANNAAII  
 

 Humānisms, dažādību respektēšana, jebkura cilvēka cieņa, empātija, tolerance, 

diskrētums; 

 Mērķtiecība, organizētība, precizitāte, paškontrole, pacietība; 

 Augsts intelekta līmenis - attīstīta loģiskā domāšana, plašs redzesloks un zināšanas, 

bagātīgs vārdu krājums, kas jāpiemēro klienta sociālajam statusam; 

 Pārliecība par savām spējām, pašcieņa, iekšējā harmonija; 

 Elastība, kreativitāte, dinamiskums; 

 Atbildības sajūta, patstāvība; 

 Izturība; 

 Atklātība. 

  

PPRRAASSMMEESS 

 
Kopīgās prasmes nozarē 

Identificēt indivīdu, sociālo grupu, kopienas un sabiedrības sociālās problēmas un 

sociālās vajadzības; 

Identificēt un analizēt sociālās problēmas, analizēt to cēloņus un sekas konkrētā 

teritorijā (pašvaldībās, kopienās u.c.); 

Sniegt detalizētu sociālo problēmu novērtējumu;  

Noteikt problēmu risināšanas fāzes;  

Identificēt šķēršļus, kas varētu traucēt risināt sociālās problēmas; 

Izmantot racionālo problēmu risināšanas pieeju; 

Izmantot jaunas, radošas pieejas esošo problēmu risināšanai; 

Identificēt klientu un problēmas dalībniekus; 

Vērot un interpretēt klienta verbālo un neverbālo uzvedību, izmantojot personības teorijas un 

diagnostikas metodes; 

Atspoguļot jūtas un pārfrāzēt klienta teikto; 

Konsultēt klientu; 

Savākt, apstrādāt, sintezēt un sistematizēt sociālo informāciju, analizēt faktus, lai 

veiktu sociālā gadījuma novērtējumu;  

Atpazīt sociālo gadījumu kritērijus; 

Analizēt klienta sociālo vidi, novērtēt fizisko, psiholoģisko un sociālo apstākļu darbību 

uz klientu, saistot to ar sociālajām problēmām, kādas ir klientam;  

Plānot sociālās aktivitātes, kas novērš cilvēku sociālo izolāciju; 

Plānot un slēgt kontraktu jeb sadarbības līgumu ar klientu; 

Izvirzīt sociālā gadījuma risināšanas mērķi, adekvātus uzdevumus un funkcijas;  

Izvēlēties sociālajam gadījumam piemērotas pielietojamās teorijas un metodes; 

Radoši izmantot sociālā darbinieka lomas intervences procesā; 

Pielietot praktiskajā darbībā piemērotas, uz pētījumiem balstītas zināšanas un tehnikas 

sasniegumus; 

Vadīt sociālo gadījumu; 

Vadīt sociālo darbu ar grupu, strādāt ar dažādām sociālajām grupām; 

Veidot sociālā gadījuma vēsturi (t.sk. genogrammas, ekokartes, kūltūrgrammas, ģimenes 
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kartes, anketas, daudzdimensiju sociālā atbalsta skalas, sociālā tīklojuma kartes, klienta 

pašaprūpes spēju novērtējuma karte, sociogrammas, rajona fizisks apraksts, apsekošanas akti 

u.c.); 

Analizēt un izmantot praksē Latvijas labklājības sistēmā esošos normatīvos aktus, pētījumus, 

stratēģijas, projektus u.c.;  

Pielietot sociālā darbinieka personības kvalitātes (humānisms, komunikācijas un kooperācijas 

spējas, iniciatīva un dinamisms, stabilitāte, sociālā inteliģence, morālisms);  

Iedrošināt klientus būt aktīviem, līdzdarboties problēmsituācijas risināšanā, ļaut viņiem pašiem 

attīstīt savas spējas atrisināt situāciju un sniegt iespēju kontrolēt tās aktivitātes, kuras tiek 

organizētas kā atbilde uz viņu vēlmēm; 

Atrast jaunus un nozīmīgus ceļus, kā veicināt klientu aktivitāti, piedalīšanos sociālo institūciju 

un kopienu darbā, sociālās politikas attīstīšanā; 

Stimulēt un mobilizēt kopienas locekļus veidot interešu, ietekmes vai darbības grupas 

un nodrošināt viņu savstarpējo atbalstu un līdzdalību problēmu risināšanā u.c. kopienas 

norisēs; 

Iesaistīt nepriviliģētā stāvoklī esošos kopienas locekļus kopienas attīstībā; 

Atvieglot komunikāciju starp sociālajām grupām kopienā; 

Identificēt, piesaistīt un attīstīt klienta resursus (klienta spēki, zināšanas, motivācija, panākumi, 

klienta sociālais tīklojums u.c.); 

Identificēt un piesaistīt sociālo pakalpojumu sistēmas tīklu; 

Aktivizēt un regulēt sociālo institūciju darbību; 

Vērst organizāciju uzmanību uz sociālo pakalpojumu nodrošināšanu un tiešo 

mijiedarbību ar pakalpojumu saņēmējiem; 

Pildīt sociālā menedžera funkcijas kopienas sociālo pakalpojumu sistēmā; 

Izveidot starpprofesionāļu komandu, nodrošināt tās vadību un ilglaicīgu funkcionēšanu; 

Identificēt un piesaistīt brīvprātīgos palīgus; 

Nodrošināt brīvprātīgo menedžmentu un veidot darbības programmas; 

Pārliecināt citu profesiju grupu locekļus aizstāvēt izstumto, devianto vai marginalizēto 

iedzīvotāju daļu; 

Sniegt atgriezenisko saiti, atbalstu citiem profesionāļiem; 

Respektēt klientu vērtību sistēmu, lai pilnīgāk izprastu viņu pasaules uztveri; 

Rīkoties klienta vai klientu grupas labā, atsakoties no neitrālas un pasīvas pozīcijas; 

Izmantot konfrontāciju darbā ar klientu; 

Palīdzēt indivīdam apgūt jaunas sociālās normas un lomas sociālo attiecību sistēmā, ar 

praktisku un morālu sagatavošanos jaunai sociālai videi; 

Aizstāvēt klienta tiesības, intereses, cilvēka cieņu; 

Efektīvi iejaukties palīdzošo profesiju pārstāvju patvaļīgos lēmumos, resursu liegšanā un 

novērst viņu neprofesionālu rīcību; 

Izmantot indivīdu un grupu specifiskos talantus, kompensējot klientu izolētību un 

ierobežojumus; 

Analizēt sociālo grupu sociālo konfliktu saturu un vadīt to risināšanu; 

Risināt pretrunas starp klienta vajadzībām un kopienas iespējām; 

Analizēt reģionālās attīstības ietekmi uz sociālo pakalpojumu kvalitāti; 

Novērot klienta sociālās situācijas progresu; 

Pielietot sociālo institūciju un sociālo pakalpojumu kvalitātes un atbilstības 

nodrošināšanas un novērtēšanas metodes un noteikt to efektivitāti;; 

Novērtēt kādas pārmaiņas ir notikušas un kā iejaukšanās ietekmējusi klientu un klienta 
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sistēmu; 

Izmantot sociālā darba sociālās tehnoloģijas un sociālā menedžmenta kvalitātes novērtēšanas 

instrumentāriju; 

Noteikt palīdzības procesa nobeiguma fāzi; 

Pārvērst sociālo politiku konkrētos sociālos pakalpojumos; 

Sniegt vērtējumu par sociālās politikas programmu sociālajām sekām; 

Izstrādāt sociālās attīstības plānus; 

Formulēt sociālās attīstības virzienus, mērķus, uzdevumus; 

Koordinēt mērķu un darbības programmas, projektus; 

Piemērot sociālo pētījumu rezultātus sabiedrības sociālās attīstības veicināšanai; 

Veidot specifiskas sabiedrības izglītošanas programmas; 

Plānot un realizēt profilakses programmas; 

Konstruktīvi izklāstīt sociālā darba aktualitātes un ar to saistīto problemātiku masu 

saziņas līdzekļiem, pašvaldības vadībai; 

Nodrošināt politikas veidotājus ar informāciju par sociālām problēmām, kuras tiem ir 

nepieciešams pārdomāt, lai vadītu politikas veidošanas aktivitātes; 

Vadīt sociālās institūcijas; 

Nodrošināt sociālā darba vadību, menedžmentu; 

Pārstāvēt kopienu;   

Veicināt valsts, nevalstisko un privāto institūciju veidošanos, tādējādi nodrošinot cilvēku 

sociālās vajadzības un labklājības celšanos; 

Iesaistīties dialogos starp valstīm sociālajos jautājumos, ievērojot savas valsts sociālās 

vajadzības; 

Analizēt dažādu valstu labklājības sistēmu, to regulējošos normatīvos aktus (likumus, 

direktīvas, vienošanās, starptautiskus līgumus, deklarācijas, rekomendācijas u.c.); 

Vadīt sociālo darbinieku un sociālā darba speciālistu supervīziju;  
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Specifiskās prasmes profesijā 

Risināt ģimeņu, bērnu un jauniešu sociālās funkcionēšanas problēmas un apmierināt to 

sociālās vajadzības; 

Nodrošināt pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un jauniešiem, ārpusskolas 

un ģimenes; 

Risināt klientu ārstniecības iestādēs sociālās problēmas, kas saistītas ar slimību, medicīnisko 

ārstēšanu un tās seku mazināšanu, ņemot vērā klienta, ģimenes un citu tuvinieku, kā arī 

potenciālo klientu sociālās vajadzības; 

Uzstādīt pacienta sociālo diagnozi agrā hospitalizācijas stadijā, sociālajā darbā ar klientiem 

ārstniecības iestādēs; 

Atbalstīt, uzlabot un veicināt pacientu un viņu ģimenes locekļu psihosociālo funkcionēšanu un 

pielāgošanos slimībai, sociālajā darbā ar klientiem ārstniecības iestādēs; 

Risināt klientu ar speciālām vajadzībām un viņu ģimenes locekļu sociālās problēmas, ievērojot 

sociālo taisnīgumu un apmierinot viņu sociālās vajadzības; 

Pielāgot apkārtējo vidi atbilstoši cilvēku ar invaliditāti vajadzībām;  

Nodrošināt vecu cilvēku sociālo ārstēšanu, uzlabojot viņu sociālo funkcionēšanu un uzsverot 

iespēju turpināt viņu iepriekšējās lomas;  

Sekmēt vecu cilvēku mijiedarbību ar sociālo vidi, veidojot jaunas vides un atbalsta sistēmas, 

lai kompensētu viņu ikdienas aktivitāšu trūkumu, vientulību un palīdzētu integrēties 

sabiedrībā; 

Aizstāvēt vecu cilvēku tiesības un intereses; 

Izmantojot multidisciplināro pieeju, risināt cilvēku ar atkarības problēmām bio-psiho-sociālās 

problēmas; 

Identificēt atkarīgo riska grupas un līdzatkarīgos, viņu sociālās vajadzības; 

Sniegt sociālo atbalstu līdzatkarīgajiem; 

Risināt personu vai personu grupu brīvības atņemšanas iestādēs un personu vai personu grupu, 

kuras atbrīvotas no šīm iestādēm, personiskās un vides radītās sociālās problēmas, sniedzot 

sociālo atbalstu; 

Nodrošināt brīvības atņemšanas iestādēs iekšējo dienestu darbības koordināciju klienta sociālo 

problēmu risināšanā – medicīnisko, sociālo, psiholoģisko, garīgo un saimniecisko palīdzību; 

Veikt sociālo darbu ar ieslodzītā ģimeni (t.sk. palīdzēt pārvarēt psiholoģiskās, sociālās un 

ekonomiskās grūtības, kas saistītas ar kāda ģimenes locekļa apcietināšanu); 

Sagatavot ieslodzīto atbrīvošanai (t.sk. sagatavot to problēmu risināšanai, kas varētu rasties 

atgriežoties brīvībā – darba vietās, dzīves vietas meklējumiem, grūtības kontaktējoties ar 

cilvēkiem u.c.); 

Atjaunot no ieslodzījuma atbrīvoto personu traucētās sociālās saites, nodrošināt to pilnvērtīgu 

funkcionēšanu un integrāciju sabiedrībā; 

Risināt minoritāšu sociālās problēmas un ar dažādu programmu palīdzību veidot minoritātēm 

labvēlīgu vidi un veicināt integrēšanos sabiedrībā; 

Rast kontaktu ar dažādas tautības, reliģijas, ādas krāsas, seksuālās piederības cilvēkiem, 

neietekmējoties no sabiedrības stereotipiem; 

Pietuvināt sociālos pakalpojumus klientiem uz ielas, viņiem ierastajā vidē, mazināt ielas vides 

nelabvēlīgo ietekmi un veicināt klientu pozitīvu integrēšanos sabiedrībā, atrast alternatīvas 

dzīvei uz ielas; 

Diagnosticēt katra klienta, kurš dzīvo uz ielas un kura galvenā socializēšanās vide ir iela, 

sociālo problēmu loku, iemeslus un cēloņus viņa dzīvei uz ielas un kopā plānot iejaukšanās 

gaitu; 
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Integrēties klientu grupās, kuri dzīvo uz ielas, iemācīt tiem izmantot ielas vidi pozitīvā veidā 

un palīdzēt to veidot par vairāk uz izaugsmi orientētu vidi; 

Risināt bezpajumtnieku sociālās problēmas un apmierināt viņu sociālās vajadzības; 

Sniegt sociālo atbalstu ar HIV inficētajiem un AIDS slimniekiem, kā arī viņu tuviniekiem, 

tādējādi novēršot viņu sociālās izolācijas draudus un maksimalizējot psiholoģiskās un 

fizioloģiskās veselības uzturēšanas iespējas; 

Risināt vardarbības problēmu un analizējēt problēmsituāciju upura vides kontekstā, ievērojot 

viņa ģimenes situāciju, sociālo un ekonomisko stāvokli, izglītību, kā arī sabiedrībā notiekošo, 

esošās vērtības un normas; 

Identificēt vardarbības upurus un peotenciālos vardarbības upurus; 

Identificēt pazīmes, kas liecina par vardarbību pret bērnu vai pieaugušo; 
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Vispārīgās prasmes/spējas 

Komunikācijas prasmes (t.sk. intervēšanas, efektīvas informācijas apmaiņas, empātijas 

prasmes u.c.); 

Atbalstīt un iedrošināt; 

Veikt detalizētu alternatīvu priekšlikumu salīdzinājumu; 

Plānot stratēģijas; 

Paredzēt un novērtēt lēmumu iespējamo ietekmi; 

Veidot un saglabāt profesionālās saites ar citiem speciālistiem; 

Strādāt komandā, prasmes izveidot, vadīt un ar dažādu radošu metožu palīdzību veicināt 

komandas darbību un pastāvīgu funkcionēšanu; 

Veidot efektīvu līderību; 

Pielietot nepieciešamās metodes politikas analīzes veikšanai; 

Veikt pētījumus un interpretēt teorētiskajā literatūrā atrastās atziņas; 

Rakstīt un vadīt projektus; 

Veikt izmaksu prognozes dažādiem sociālajiem projektiem, programmām, pakalpojumiem, 

institūciju izveidei; 

Vākt un analizēt informāciju; 

Apstrādāt pētījuma datus, pielietojot sociālo pētījumu un matemātiskās statistikas 

metodes; 

Efektīvi prezentēt; 

Sniegt pārskatus un ziņojumus; 

Lietvedības prasmes; 

Izstrādāt rekomendācijas likumu, noteikumu, lēmumu, līgumu, projektu pilnveidošanai; 

Organizēt un vadīt dažādas sociālās akcijas, kampaņas, diskusijas un pārrunas; 

Izmantot profesionālās darbības principus; 

Saglabāt personisko līdzsvaru; 

Izlēmīgi un apņēmīgi rīkoties; 

Novērtēt. 
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ZZIINNĀĀŠŠAANNAASS  

 

Zināšanas 

Zināšanu 
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Sociālā darbinieka profesijas raksturojums – būtība, process un nozīme 

sabiedrības attīstībā; 
   

Sociālā darba teorijas, metodes, funkcijas un lomas;     

Kopienas sociālajā darbā pielietojamās metodes, funkcijas, teorijas un lomas;    

Sociālā darba profesionālā ētika, principi, standarti, vērtības, morāles 

normas; 
   

Konkrētu sociālā darba darbības virzienu (prakses jomu) mērķi, uzdevumi, 

teorētiskā bāze un prakse; 
   

Sociālā darba klientūras sociālais portrets;    

Sociālais darbs ar grupu;    

Supervīzija un sociālo darbinieku prakses profesionālās supervīzijas 

koncepcijas un teorijas; 
   

Sociālo problēmu veidi, izcelšanās sabiedrībā, rašanās cēloņi, ietekme, sekas 

un risināšanas veidi; 
   

Starppersonu, sociālekonomiskās un vides problēmas;    

Raksturīgākie elementi problēmu risināšanas darbā;    

Lēmumu pieņemšanas process;    

Faktori, kas nosaka iedzīvotāju līdzdalības iespējas lēmuma pieņemšanā;    

Konfliktu risināšanas metodes;    

Loģika;    

Projektu vadība;    

Datorzinības, datortehnoloģija;    

Socioloģija, sociālo pētījumu metodes;    

Sociālā statistika (statistikas kā zinātnes iezīmes, īpatnības, statistikas izpētes 

objekts, metodes, dati); 
   

Sabiedrības resursu progresīvās pārdales metodes;    

Sociālo sistēmu vadīšana (saturs, pamatprincipi, noteikumi, īpatnības, 

funkcijas);  
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Sociālo pakalpojumu veidi, to nodrošināšanas process un sociālo 

pakalpojumu sniedzēji; 
   

Sociālo institūciju darbības likumiskais pamats, juridiskais nodrošinājums;    

Sociālo institūciju un sociālo pakalpojumu kvalitātes un atbilstības 

nodrošināšana un novērtēšana;  
   

Valsts, NVO, privāto sociālo institūciju tīkls, darbības politika un specifika, 

kā arī sociālo pakalpojumu veidi un sociālo pakalpojumu sniedzēji Latvijā; 
   

Palīdzēšanas un palīdzošo attiecību jēga;    

Starpprofesionāļu komandas izveides specifika, funkcionēšana, 

nodrošināšana un komandas darba dinamika; 
   

Psihiatrija, psihoterapija, vispārīgā, attīstības, personības un sociālā 

psiholoģija; 
   

Stresa menedžments;    

Sabiedrisko attiecību stratēģijas veidošana, darba ar masu mēdijiem 

specifika, sabiedrisko attiecību aktivitāšu efektivitātes rezultātu novērtēšana; 
   

Internets kā metode sabiedrisko attiecību veidošanā (elektroniskajiem 

medijiem);  
   

Mēdiju zinātnes;    

Mēdiju treniņi (piem., runas māksla, publiskās uzstāšanās māksla u.c.);    

Komunikāciju metodes;    

Specifiska komunikācija atkarībā no cilvēka attīstības traucējumiem;    

Intervēšanas principi;    

Svešvalodas;    

Augšanas un attīstības (personības veidošanās) likumsakarības cilvēka dzīvē 

un sociālo, ģenētisko, bioķīmisko un bioloģisko faktoru ietekme uz šiem 

procesiem, kā arī socializācijas un individualizācijas būtība vides un 

audzināšanas kontekstā; 

   

Bērnu un jauniešu sociālā, fiziskā, garīgā un seksuālā attīstība, t.sk. 

vajadzības, uzvedība, izjūtas atbilstoši vecumam no dzimšanas līdz 

briedumam, kā arī jauniešu tiekšanās pēc neatkarības, kompetences, 

sasniegumiem, personības spēka, identitātes un seksualitātes; 

   

Funkcionālas un disfunkcionālas savstarpējās attiecības (process, partneru, 

ģimeņu, grupu attiecības); 
   

Sabiedrības mazaizsargāto slāņu dzīves apstākļi, sociālo faktoru veidi, kuri 

ietekmē sociālo problēmu atrisināšanu (dzīvoklis, patēriņš, sociālās 

attiecības, nodarbinātības līmenis, reģionālās attīstības līmenis, sociālā 

infrastruktūra, masu mēdiji); 

   

Personas – vides mijiedarbība;    

Sociālās deviances sabiedriskie faktori;    
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Sociālo un vides faktoru ietekme uz klientiem (indivīdu, ģimeni, grupu, 

kopienu); 
   

Grupu mijiedarbība un terapeitiskās iejaukšanās teorijas;     

Brīvprātīgo kustība Latvijā un pasaulē, darbība un attīstības tendences;    

Brīvprātīgie kā sociālo darbinieku resurss; brīvprātīgo darbinieku darbības 

menedžments, darba programmas veidošanas un novērtēšanas pamatprincipi; 
   

Sociālo vajadzību veidi;    

Metodes kā iegūt pilnvērtīgu sociālo informāciju un datus, to atlase un 

apstrāde; 
   

Reliģijas Latvijā, Eiropā, pasaulē, to ietekme uz cilvēka dzīvi;    

Sociālā ārstēšana (t.sk. tiešās un netiešās iejaukšanās stratēģijas, sociālās 

diagnozes noteikšana, palīdzība sociālās krīzes situācijās, sociālās ārstēšanas 

fāzes u.c.); 

   

Laulības (ģimenes), individuālās un grupu terapijas metodes un 

socioterapeitiskie koncepti; 
   

Ģimenes, skolas, kopienas, sociālo un kultūras procesu nozīme jauniešu 

neatkarības/brīvības nodrošināšanā; 
   

Ģimenes attīstības fāzes, struktūra, funkcijas un lomas socializācijas procesā;    

Riska faktori (piem., bezdarbs, šķiršanās, materiālais un sociālais stāvoklis 

u.c.), kas ietekmē bērnus un viņu ģimenes un visu sabiedrību kopumā; 
   

Veselības aprūpes sistēma Latvijā;    

Pacientu hospitalizācijas process (uzņemšana un izrakstīšana) un pēcaprūpes 

iespējas;  
   

Sociālie, ekonomiskie, vides un emocionālie faktori, kas kavē pacienta un 

viņa ģimenes pielāgošanos slimībai un tās ārstēšanai; 
   

Invaliditātes veidi, raksturotāji un dažāda veida medicīniska rakstura 

problēmas/slimības (t.sk. neārstējamas un augsta riska), to identifikācijas 

metodes, cēloņi, attīstības fāzes, izraisītās fiziskās, sociālās un psiholoģiskās 

sekas, ietekmes faktori, pielāgošanās iespējas un saistība ar sociālo dzīves 

kontekstu;  

   

Ārējās un iekšējās vides/infrasturktūras attīstība, pielāgošanās atkarībā no 

invaliditātes veida;  
   

Personu ar invaliditāti vajadzības, sociālās funkcionēšanas problēmas, cēloņi, 

sekas, risinājumi; 
   

Neatkarīgas dzīves modeļi;    

Gerontoloģijas vispārējās problēmas (zinātnes priekšmets, attīstība, zinātņu 

struktūra u.tml.), sociālā gerontoloģija, gerontopsiholoģija, gerontoģenēzes 

likumsakarības, geriatrija un vecu cilvēku aprūpe Latvijā (tiesiskie un 

institucionālie aspekti); 

   

Detoksikācija, somatiskā saslimšana;    

Atkarības galvenās pazīmes, stadijas, veidi un profilakse;    
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Atkarīgo atveseļošanās procesa dinamika, atkarības ārstēšanas modeļi un 

principi, un grupu terapijas metodes, grupu dinamika, pašpalīdzības grupas 

cilvēki ar atkarības problēmām; 

   

Sociālā darba specifika darbā ar līdzatkarīgajiem;    

Soda izpildes likumdošana, kā arī LR likumi un normatīvie akti, kas attiecas 

uz tiesībsargājošo orgānu darbību; 
   

Socālais darbs ar deviantām, sociāli izolētām un dezadaptīvām sociālajām 

grupām, to vērtībām un kultūru; 
   

Ar brīvības atņemšanu sodīto personu sociālās dzīves normalizācijas process;    

Problēmas, ar kurām saskaras personas ieslodzījuma vietās un atbrīvojoties 

no ieslodzījuma; 
   

Tiesu un cietumu sistēma Latvijā;    

Atsevišķu sociālo grupu integrācijas procesa, vajadzību, problēmu specifika, 

kultūra, vērtības, dzīves veids; 
   

Dažādas iedzīvotāju grupas t.sk. minoritāšu kultūra, dzīves veids, paražas, 

vērtības, diskriminācija;  
   

Dažādi etnopolitiskie aspekti, multikulturālās koncepcijas būtība;    

Minoritāšu integrācijas process, sociālās problēmas, cēloņi un sekas, kā arī 

sabiedrības stereotipi par dažādām minoritātēm; 
   

Naturalizācijas process;     

Faktori, kas ietekmē ielu sociālā darba veidošanos un attīstību;    

Ielu vide, sociālās grupas uz ielas, dzīves veids, vērtības, paražas, kultūra;    

Faktori, kas ietekmē klienta nonākšanu uz ielas un sekas, kādas šis fakts 

atstāj uz klientu un viņa ģimeni, kā arī potenciālās klientu grupas uz ielas – 

bezpajumtnieki, narkomāni, prostitūtas, ielu bērni, noziedzīgie grupējumi 

u.tml.; 

   

Darba aizsardzība un sociālā darbinieka pašaizsardzības mehānismi – gan 

fiziskajie, gan psiholoģiskie;  
   

Ielu sociālā darba modeļi, metodes, uz klientu vērstais darbs, 

atdalītais/autonomais darbs un alternatīvās izglītības process – mācīšanās uz 

ielas;  

   

HIV vīruss – medicīniskie HIV/AIDS aspekti, simptomoloģija, cēloņi, 

infekcijas transmisijas veidi, slimības attīstība, vīrusa pārnešanu ietekmējošie 

faktori, sekas; 

   

Specifiskas profilaktiskas aktivitātes un konsultēšanas metodes pirms un pēc 

HIV testa periodā, no krīzes un īslaicīgas iejaukšanās līdz ilgstošai 

ārstēšanai, no diagnozes uzstādīšanas visu klienta inficēšanās un saslimšanas 

laiku;  

   

Psihosociālās problēmas ar kurām HIV inficētie saskaras ikdienā gan 

personīgajā, gan profesionālajā vidē; 
   

Seksuālās un seksuālo aktivitāšu riska problēmas (t.sk. prostitūcija, 

homoseksuālisms u.c.); 
   

Suicīds, nāve, tās stadijas;    
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Vardarbības veidi, vardarbību izraisošie faktori, cēloņi un sekas (t.sk. 

psihotraumas izpausmes, kas raksturīgas vardarbības upuriem), un pazīmes, 

kas liecina par vardarbību gan pret pieaugušo, gan bērnu; 

   

Vardarbīgu ģimeni raksturojošie faktori;    

Aktivitātes Latvijā vardarbības samazināšanā un profilaksē;    

Sociālā darba vadība, sociālo institūciju vadīšana;    

Personālvadības politika;    

Vadības teorija;    

Latvijas Eirointegrācijas process, saistošie normatīvie dokumenti un ES 

finansu instrumenti; 
   

Globalizācijas dimensijas, ietekme uz sociālo politiku, sociālās pārmaiņas 

Eiropā un pasaulē; 
   

Starptautiskās un nacionālās cilvēktiesības sociālo pārmaiņu laikā;    

Eiropas Padomes sociālā un ekonomiskā politika;    

Diskriminācijas, sociālās izolācijas, apspiešanas pazīmes, process, cēloņi, 

sekas un iespējamie risinājumi sabiedrībā; 
   

Sociālā likumdošana, izglītības likumdošana, personas tiesības, ģimenes 

tiesību likumdošana, veselības aizsardzības likumdošana, darba 

likumdošana; 

   

Sociālās politikas veidi, modeļi, vērtības, kritēriji, ietekmes faktori, analīzes 

metodes, attīstības pamatvirzieni, sociālā progresa pamatrādītāji, stabilitātes 

uzturēšanas un sociālā taisnīguma veicināšanas process; 

   

Sociālās attīstības līmeņi, cilvēku sociālais stāvoklis, sociālo pakalpojumu 

pieejamība; 
   

Sociālās attīstības plānošanas koncepcijas un tehnikas, programmas sociālā 

progresa veicināšanai, iespējas ietekmēt sociālo taisnīgumu un cilvēku 

sociālo apstākļu uzlabošanos; 

   

Attīstības perspektīvas sociālajā labklājībā;    

Sociālās labklājības sistēmas pamatprincipi, darbības mērķi un 

pamatelementi (nodarbinātība, sociālā palīdzība, sociālā apdrošināšana, 

veselības aprūpe), kā arī funkcionēšanas mehānismi; 

   

Sociālās labklājības administrācijas teorijas un koncepcijas;    

Sociāli demogrāfiskās un politiskās infrastruktūras ietekme uz klienta sociālo 

situāciju; 
   

Sociālekonomiskās parādības un procesi valstī (demogrāfiskie procesi, 

nodarbinātība, inflācija, iedzīvotāju dzīves līmenis, izglītība, kultūra, 

veselības aprūpe u.c.) 

   

Valsts politikas veidošanas un īstenošanas process, valsts politiskā struktūra;     

Likumprojektu akceptēšanas gaita, iesniegšanas kārtība Saeimā;    
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Valsts vietējās pārvaldes sistēma;    

Dažādu Latvijas administratīvo teritoriju atšķirības sociāli ekonomiskajā 

attīstībā; 
   

Pašvaldību ietekme uz valsts pārvaldi;    

Savstarpējo norēķinu sistēma par pakalpojumiem, kas sniegti citu pašvaldību 

iedzīvotājiem; 
   

Pašvaldību funkcijas, administratīvais aparāts, politiskās partijas, deputātu 

funkcijas; 
   

Reģionālās sociālās politikas veidošana un sociālās stabilitātes 

nodrošināšanas mehānismi; 
   

Ekonomika (mikroekonomika, makroekonomika);    

Tiesību zinātne, tiesību teorija, tiesu sistēma valstī;    
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PPRROOFFEESSIIJJAASS  SSTTAANNDDAARRTTAA  IIZZSSTTRRĀĀDDEESS  DDAARRBBAA  GGRRUUPPAASS  

SSAASSTTĀĀVVSS  
 

1. Laila Rieksta-Riekstiņa -  LR Labklājības Ministrijas Sociālās palīdzības 

departamenta Sociālās palīdzības politikas un prognozes nodaļas vadītāja  

2. Ruta Klimkāne - LR Labklājības Ministrijas Sociālās palīdzības departamenta 

Sociālās palīdzības politikas un prognozes nodaļas vadītājas vietniece 

3. Ārija Baltiņa – Latvijas Profesionālo sociālo un aprūpes darbinieku asociācijas 

prezidente 

4. Maruta Pavasare - Rīgas Domes Labklājības departamenta Sociālo pabalstu nodaļas 

vadītāja 

5. Lidija Šiļņeva – Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskolas “Attīstība” rektore 

6. Dzintra Ozola - Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālā darba 

programmas direktores v.i. 

7. Irīna Vereščagina - Liepājas Pedagoģijas Akadēmija, Pedagoģijas un Psiholoģijas 

katedras, docētāja 

8. Inga Kalniņa – Dienas centra “Cerību ligzda” direktore 

9. Rudīte Burova – BO VAS Bērnu Klīniskās Universitātes slimnīcas sociālais 

darbinieks 

10. Ieva Lāss – Rīgas Domes Kurzemes rajona Sociālās palīdzības dienesta Ģimenes 

atbalsta un krīžu centra sociālais darbinieks 

11. Einārs Grāvers - Rīgas Domes Zemgales priekšpilsētas Sociālās palīdzības dienesta 

Sociālās rehabilitācijas un pabalstu nodaļas sociālais darbinieks 

12. Zane Lasmane - Latvijas Profesionālo sociālo un aprūpes darbinieku asociācijas 

biedrs 

 
 



397 

 

 

14.pielikums 

 

REKLĀMAS UN INFORMATĪVIE IZDEVUMI PAR STUDIJU IESPĒJĀM 
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 Latvijas Universitāte  
Sociālo zinātľu fakultāte 

 

Sociālā darba studijas 

 

 

Sociālā darba studijas Latvijas Universitāte piedāvā jau 19 gadus. Šajā gadā uzņemšana notiks 2 

studiju programmās: 

 Sociālā darba profesionālā bakalaura studiju programmā (pilna laika klātiene un nepilna laika 

klātiene), studiju ilgums 4 gadi, bet personām ar Pirmā līmeņa augstāko izglītību sociālajā 

aprūpē vai rehabilitācijā 2 gadi 

 Sociālā darba profesionālā studiju programma (personām ar augstāko izglītību), studiju 

ilgums 2 gadi 

 

Studiju programmu orientācija un mērķi: 

Studiju programmu mērķis ir nodrošināt otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības un piektā 

līmeņa profesionālās kvalifikācijas „sociālais darbinieks” iegūšanu, sniedzot nepieciešamo zināšanu, 

prasmju un vērtību pamatu kvalificētai profesionālajai darbībai un tālākai izglītībai maģistra studiju 

programmās.  

Studiju programmu uzdevumi ir: 

1. nodrošināt iespēju apgūt profesiju atbilstoši Latvijas Republikas Profesiju klasifikatoram 

un apstiprinātajam sociālā darbinieka profesijas standartam, sagatavot augsti kvalificētus 

un konkurēt spējīgus sociālos darbiniekus sociālās sfēras vajadzībām; 

2. attīstīt sociālajā darbā nepieciešamo teorētisko zināšanu, prasmju un vērtību bāzi darbam 

indivīda, ģimenes, grupas, kopienas un sabiedrības līmenī;  

3. attīstīt studentos prasmes un iemaņas strādāt saskaņā ar sociālo darbinieku profesionālās 

ētikas kodeksu; 

4. veicināt studentos interesi par tālākizglītību un profesionālās kvalifikācijas celšanu 

 

Studiju programmu tematiskie bloki: 

 Sociālais darbs un profesionālā attīstība 

 Psiholoģija 

 Politika, valsts pārvalde un likumdošana 

 Pētniecība un plānošana 

 Starpdisciplinārie studiju kursi 

Pasniedzēji 

Studijas nodrošina Latvijas Universitātes Socioloģijas nodaļas mācībspēki, kuru vidū ir Latvijā un 

starptautiski atzīti sociologi, sociālā darba speciālisti - vieni no pirmajiem profesionālajiem 

sociālajiem darbiniekiem Latvijā ar pieredzi akadēmiskā darbā un sociālā darba jomā, kā arī 

pieaicinātie ārvalstu augstskolu profesori un sociālie darbinieki – praktiķi.  
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Studiju procesā tiek izmantotas dažādas pasniegšanas metodes 

Teorētiskajās nodarbībās  
lielākoties izmanto lekcijas, seminārus un 

patstāvīgos (individuālos vai grupu) rakstu 

darbus 

Praktiskajās nodarbībās 

notiek profesionālo prasmju attīstīšana, 

tādēļ tiek izmantotas lomu spēles, darbs 

pāros, grupu diskusijas, komandas darbs, 

projektu izstrāde, prezentācijas, sociālas 

akcijas organizēšana, interviju vadīšana un 

analīze 

 

Programmu struktūra un saturs 

Sociālā darba profesionālā bakalaura 

studiju programma 4 gadi (personām 

ar 1.līmeņa augstāko izglītību 2 gadi) 

 

Sociālā darba profesionālā studiju 

programma (personām ar augstāko 

izglītību) 2 gadi 

Studiju programmas apjoms ir 160 

kredītpunkti: 

132 kp. teorētiskie studiju kursi 

26 kp. profesionālā prakse 

12 kp. diplomdarba izstrāde un valsts 

pārbaudījums 

Studiju programmas apjoms ir 80 

kredītpunkti: 

54 kp. teorētiskie studiju kursi 

16 kp. profesionālā prakse 

10 kp. diplomdarba izstrāde un valsts 

pārbaudījums 

Nodarbības tiek plānotas  

Pilna laika klātienē no plkst.8.30 līdz 18.00, 

cenšoties tās izkārtot četrās darba dienās, 

vienu rezervējot studentu individuālajam 

darbam.  

Nepilna laika klātienē piektdienās un 

sestdienās no plkst. 9.00-16.00. 

Nodarbības tiek plānotas pilna laika 

klātienē katru otro nedēļas nogali 

(piektdienas, sestdienas) no plkst.9.00 līdz 

19.00. 

Uzņemšana 

Prasības:  

Vidusskolas centralizēto eksāmenu atzīmes 

latviešu valodā un svešvalodā (vācu, franču 

vai angļu), vidējās izglītības atestātā jābūt 

sekmīgam (ne zemākam par 4) vērtējumam 

visos priekšmetos. 

 

 

Prasības: 

bakalaura grāds vai augstākā 

otrā līmeľa profesionālā izglītība 

sociālajās, humani-tārajās vai 

veselības zinātnēs  

vai 

bakalaura grāds vai augstākā profesionālā 

izglītība citā jomā un vismaz divu gadu 

praktiskā darba pieredze sociālo 

pakalpojumu, medicīnas citās radniecīgās 

sfērās. 

Iestājpārbaudījums sastāv no pārrunām. 

Dokumentu pieņemšana 

Dokumenti jāiesniedz Rīgā, Raiņa 

bulvārī 19, LU Lielajā aulā. Par 

iesniegšanas laikiem interesējieties 

Dokumenti jāiesniedz Rīgā, Lomonosova 

ielā 1a, Sociālo zinātņu fakultātes dekanātā. 

Par iesniegšanas laikiem interesējieties 
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www.lu.lv. 

Jāiesniedz šādi dokumenti: 

1. Pieteikums studijām uz noteikta 

parauga veidlapas; 

2. Viena fotogrāfija 3x4 cm;  

3.  Jāuzrāda personu apliecinošs 

dokuments;  

4. Jāuzrāda vidējās izglītības dokumenti 

un to pielikumi (ja tādi ir) vai arī šo 

dokumentu notariāli apstiprinātas 

kopijas; 

5. Jāuzrāda attiecīgās studiju programmas 

uzsākšanai nepieciešamo centralizēto 

eksāmenu sertifikāti;  

6. Jāuzrāda dokumenti, kuri pamato 

reflektanta tiesības uz atvieglojumiem 

(mācību priekšmetu olimpiāžu diplomi, 

karaklausības apliecība u. tml.);  

7. Jāsamaksā reģistrācijas maksa. 

www.lu.lv.  

 

Jāiesniedz šādi dokumenti: 

1. Pieteikums studijām uz noteikta 

parauga veidlapas; 

2. Viena fotogrāfija 3x4 cm;  

3. Jāuzrāda personu apliecinošs 

dokuments;  

4. Izziņa no darba vietas; 

5. Motivācijas vēstule; 

6. Jāsamaksā reģistrācijas maksa.  

 

 

Pārrunas notiks 19.jūlijā, katru pretendentu 

par laiku informējot atsevišķi 

 
Kā nokļūt Sociālo zinātņu fakultātē? 

Ar 15. trolejbusu no LU galvenās ēkas (Raiņa bulvārī 19)  līdz pieturai “Lomonosova iela”. 

Brauciens aptuveni 15 min., trolejbuss kursē ik pa 5 minūtēm. 

 

Sīkāka informācija 

Sociālo zinātņu fakultātē, Lomonosova ielā 1a: 

 Studiju metodiķe 

Arita Skarnele e-pasts: arita.skarnele@lu.lv, tālr. 67140040, mob. 28378019, 401.telpa 

 Sociālā darba profesionālās bakalaura studiju programmas direktore:  

Evija Apine e-pasts: evija.apine@lu.lv, mob. tālr. 29641554, 306. telpa 

 Sociālā darba profesionālās studiju programmas (personām ar augstāko izglītību, 2 gadi) 

direktore: 

Vita Roga e-pasts: vita.roga@lu.lv, mob. tālr. 29516222, 303.telpa 

 

mailto:vita.roga@lu.lv
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15.pielikums 

 

PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS APGŪŠANU IZSNIEDZAMĀ 

DIPLOMA UN TĀ PIELIKUMA PARAUGS (AIZPILDĪTS) 

 



402 

 

Diploma pielikuma paraugs 

 

  LATVIJAS UNIVERSITĀTE 
Reģ. Nr. 3341000218 

Raiņa bulvāris 19. Rīga. Latvija. LV-1586: tālr. 7034301. 7034320: fakss 7034513: 

e-pasts lu@lanet.lv 

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un 

kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums ir sagatavots, lai sniegtu 

objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) 

akadēmisku un profesionālu atzīšanu. Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas 

sekmīgi pabeigto studiju būtību līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekļauj norādes par  

kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoņās sadaļās. Ja kādā 

sadaļā informāciju nesniedz, norāda iemeslu. 

DIPLOMA PIELIKUMS (Diploma Nr.  ) 

1. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU 

1.1. Vārds:  Teksts 

1.2. Uzvārds:  Teksts 

1.3. Dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads): dd.mm.gggg. 

1.4. Studenta identifikācijas numurs vai personas kods:  Numuri 

2. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU 

2.1. Kvalifikācijas nosaukums: 

Sociālais darbinieks, Sociālo zinātņu bakalaurs sociālajā darbā 

2.2. Galvenā(s) studiju joma(s) kvalifikācijas iegūšanai: 

 Sociālais darbs 

2.3. Kvalifikācijas piešķīrējas iestādes nosaukums un statuss: 

Latvijas Universitāte, valsts akreditēta (06.08.1999.), valsts dibināta, universitāte 

2.4. Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss : tā pati, kas 2.3.punktā 

2.5. Mācību valoda un eksaminācijas valoda(s): Latviešu 

3. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI 

3.1. Kvalifikācijas līmenis: Otrā līmeņa profesionālās augstākās bakalaura izglītības diploms, 

skat. 6.1. punktu 

3.2. Oficiālais programmas ilgums, programmas sākuma un beigu datums: 
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4 gadi pilna laika studiju, 160 Latvijas kredītpunkti, 240 ECTS kredītpunkti, 

06.09.2010 – 04.07.2014. 

3.3. Uzņemšanas prasības: 

Vispārēja vidējā izglītība vai pamatizglītība un 4 gadu vidējā profesionālā izglītība  

4. ZIŅAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM 

4.1. Studiju veids: Pilna laika studijas 

4.2.Programmas prasības: 

apgūt teorētiskās zināšanas psiholoģijā, socioloģijā un sociālajā politikā, kas nodrošina 

izpratni par sociālo darbu; - apgūt zināšanas socioloģijas teorijās un virzienos; - apgūt 

sociālā darba teorijas un metodes, veidojot izpratni par sociālā darba teorijas un prakses 

ciešo saistību; - apgūt prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas sociālo problēmu 

identificēšanai, analīzei, risināšanai un prevencei indivīda, grupas un sabiedrības līmenī; - 

apgūt sociālā darba praktiskās iemaņas, nostrādājot trīs profesionālās prakses 26 

kredītpunktu apjomā; - izstrādāt un aizstāvēt diplomdarbu 10 kredītpunktu apjomā; - 

nokārtot valsts eksāmenu. 

4.3. Programmas sastāvdaļas un personas iegūtais novērtējums/atzīmes/kredītpunkti: 

A DAĻA (OBLIGĀTĀ DAĻA) 

Kursa nosaukums  Kredītpunkti  ECTS kredīti  Vērtējums  

Ievads komunikācijas zinātnē 2 3 8 (ļoti labi) 

Filozofijas pamati 2 3 9 (teicami) 

Ievads psiholoģijā 4 6 9 (teicami) 

Ievads studijās, pētniecībā un akadēmiskajā rakstībā 2 3 8 (ļoti labi) 

Ievads socioloģijā 2 3 7 (labi) 

Attīstības psiholoģija 4 6 7 (labi) 

Ievads tiesību zinātnē 4 6 8 (ļoti labi) 

Ievads sociālajā darbā 4 6 9 (teicami) 

Ievads socioloģisko pētījumu metodēs un organizācijā 2 3 8 (ļoti labi) 

Psihiatrijas pamati 2 3 8 (ļoti labi) 

Sociālā darba ētika un vērtības 2 3 9 (teicami) 

Sociālā darba metodes un process 4 6 9 (teicami) 

Saskarsme sociālajā darbā 4 6 8 (ļoti labi) 

Sociālā politika 4 6 7 (labi) 

Sociālā darba teorijas 4 6 7 (labi) 

Sociālā aizsardzība 2 3 8 (ļoti labi) 

Sociālā darba projektu vadīšana 4 6 9 (teicami) 

B DAĻA (IEROBEŢOTĀS IZVĒLES DAĻA) 

Kursa nosaukums  Kredītpunkti  ECTS kredīti  Vērtējums  

Angļu valoda I  2 3 8 (ļoti labi) 

Angļu valoda II  2 3 9 (teicami) 

Cilvēktiesības 2 3 8 (ļoti labi) 

Ekonomikas teorijas pamati 4 6 8 (ļoti labi) 

Elektroniskie resursi un meklēšana 2 3 7 (labi) 

Ģimene kā sistēma 2 3 9 (teicami) 

Krīzes psiholoģija 2 3 8 (ļoti labi) 

Kvalitatīvās pētījumu metodes sociālajās zinātnēs 2 3 9 (teicami) 
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Kvantitatīvās socioloģisko pētījumu metodes 2 3 8 (ļoti labi) 

Latvijas sociālās drošības sistēma 4 6 9 (teicami) 

Reliģiju problemātika sociālajā darbā 2 3 9 (teicami) 

Sociālais darbs ar grupu 2 3 8 (ļoti labi) 

Sociālais darbs ar daţādām klientu grupām 2 3 8 (ļoti labi) 

Sociālais darbs ar vielu atkarīgām personām 2 3 7 (labi) 

Sociālais darbs kopienā 4 6 7 (labi) 

Sociālais darbs makrolīmenī 2 3 9 (teicami) 

Sociālais darbs multikulturālā sabiedrībā 2 3 8 (ļoti labi) 

Sociālais darbs paliatīvajā aprūpē 2 3 9 (teicami) 

Sociālā gerontoloģija 2 3 8 (ļoti labi) 

Sociālā pedagoģija 4 6 9 (teicami) 

Sociālā psiholoģija 4 6 9 (teicami) 

Sociālo pakalpojumu kvalitātes vadība 2 3 8 (ļoti labi) 

Supervīzija sociālajā darbā I 2 3 8 (ļoti labi) 

Supervīzija sociālajā darbā II 2 3 7 (labi) 

Vardarbības fenomens sociālajā darbā 2 3 7 (labi) 

C DAĻA (BRĪVĀS IZVĒLES DAĻA) 

Kursa nosaukums  Kredītpunkti  ECTS 

kredīti  

Vērtējums  

Civilā aizsardzība 1 1,5 ieskaitīts 

Ievads mediācijā 2 3 9 (teicami) 

Transoloģiskā psihoterapija (hipnoterapija) un 

dzimumaudzināšana 

2 3 8 (ļoti labi) 

Veselības un sporta izglītība (Sports visiem) 2 3 8 (ļoti labi) 

KURSA DARBI/PROJEKTI 

Kursa darbs I 2 3 8 (ļoti labi) 

Kursa darbs II 2 3 7 (labi) 

PRAKSE 

Prakse I 4 6 8 (ļoti labi) 

Prakse II 10 15 9 (teicami) 

 Prakse III  12 18 8 (ļoti labi) 

GALA PĀRBAUDĪJUMI   8 (ļoti labi) 

Diplomdarba izstrāde  10  15 9 (teicami) 

Valsts pārbaudījums sociālajā darbā (eksāmens) 2 3 9 (teicami) 

Tēmas nosaukums: Sociālais darbinieks kā mediators ģimenes konfliktsituācijā 

 

4.4. Atzīmju sistēma un norādījumi par atzīmju iedalījumu: 

Atzīme (nozīme)  Atzīmes īpatsvars šīs programmas absolventu vidū  

10 (izcili)  0% 

9 (teicami)  42,86%  

8 (ļoti labi)  38,09%  

7 (labi)  19,04%  

6 (gandrīz labi)  0% 

5 (viduvēji)  0% 

4 (gandrīz viduvēji)  0% 

3-1 (neapmierinoši)  0%  

 

Kvalifikācijas īpašnieka vidējā svērtā atzīme: 8.8 
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4.5. Kvalifikācijas klase: „Standarta” 

Kvalifikācijas klases „Standarta” piešķiršanas kritērijus sk. 6.1. punktā. 

5. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU 

5.1. Turpmākās studiju iespējas:  

Tiesības studēt maģistratūrā vai otrā līmeņa profesionālajās augstākās izglītības 

programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves 

 

5.2.    Profesionālais statuss: 

Nav paredzēts piešķirt 

6. PAPILDINFORMĀCIJA 

6.1. Sīkāka informācija: 

Šis diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu Nr.  

Diploma pielikumu angļu valodā izsniedz Latvijas Universitāte. 

Latvijas Universitātes Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Sociālais 

darbs” ir akreditēta no aa.bb.cccc. līdz aa.bb.cccc. 

Papildinājums punktam 4.4. 
Kvalifikācijas īpašnieka vidējo svērto atzīmi rēķina pēc formulas: av=sum(a*f)/sum(f), kur: av – vidējā 

svērtā atzīme, a - studenta iegūtais vērtējums par katru programmas A un B daļas kursu, f - šā kursa 

apjoms kredītpunktos. 

Papildinājums punktam 4.5. 

Kvalifikācija klases "Standarta" piešķiršanas kritērijs: - izpildītas visas programmas prasības. 

Piektais kvalifikācijas līmenis 

- noteiktas nozares speciālista augstākā kvalifikācija, kas dod iespēju plānot un veikt arī zinātniskās 

pētniecības darbu attiecīgajā nozarē  

6.2. Papildinformācijas avoti: 

Latvijas Universitāte 

Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1586, telefons: +371-67034444, 

fakss: +371-7225039; e-pasts: lu@lu.lv 

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Socioloģijas  nodaļa 

Lomonosova iela 1, Rīga, Latvija, LV-1019, telefons: +371-67140040, fakss: +371-67140040,  e-pasts: 

szf.socio@lu.lv 

 

Akadēmiskās Informācijas centrs (Latvijas ENIC/NARIC),  

Vaļņu iela 2, Rīga, Latvija, LV-1050, telefons: +371-67225155, fakss: +371-67221006, e-pasts: 

diplomi@aic.lv 

7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS 

7.1. Datums: aa.bb.cccc. 

7.2. Paraksts un tā atšifrējums: _____________________ J. Krūmiņš 

7.3. Pielikuma apstiprinātāja amats: LU mācību prorektors, prof. 

mailto:szf.socio@lu.lv


406 

 

7.4. Zīmogs vai spiedogs: 

8. ZIŅAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ 

Skat. nākamās divas lappuses 
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16.pielikums 

 

IZMAIĽAS STUDIJU PROGRAMMAS OBLIGĀTAJĀ DAĻĀ KOPŠ PĒDĒJĀS 

AKREDITĀCIJAS 
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Izmaiľas Otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 

programmas „Sociālais darbs” obligātajā A daļā kopš pēdējās akreditācijas 
 

2004. gads 
Kredīt-

punkti 2010.gads 
Kredīt-

punkti 

Ievads politikas zinātnē  2 Pārcelts uz B daļu, kur nomainīts pret 

ekvivalentu studiju kursu „Mūsdienu 

demokrātijas pamatproblēmas”2krp. 

 

Ievads komunikācijas zinātnē 2 Ievads komunikācijas zinātnē 2 

Ievads sociālajā darbā  4 Ievads sociālajā darbā  4 

Ievads socioloģijā  2 Ievads socioloģijā  2 

Vispārīgā psiholoģija  2 Ievads psiholoģijā (palielināts kursa 

apjoms) 

4 

Prakse I 4 Prakse I (palielināts kursa apjoms) 6 

Ekonomikas teorijas  pamati 2 Pārcelts uz B daļu    

Tiesību pamati  4 Ievads tiesību zinātnē (redakc. laboj.) 4 

Ievads socioloģisko pētījumu 

metodēs un organizācijā 

2 Ievads socioloģisko pētījumu metodēs 

un organizācijā 

2 

Personības psiholoģija 4 Izslēgts  

Saskarsmes psiholoģija 4 Saskarsme sociālajā darbā 4 

Sociālā darba metodes un process 4 Sociālā darba metodes un process 4 

Vispārējā sociālā politika 2 Sociālā politika (palielināts kursa 

apjoms) 

4 

Sociālā darba ētika un vērtības 2 Sociālā darba ētika un vērtības 2 

Kursa darbs I 2 Kursa darbs I 2 

Sociālā darba teorijas 4 Sociālā darba teorijas 4 

Ievads filozofijā  2 Filozofijas pamati (redakc. laboj.) 2 

Sociālā likumdošana 2 Sociālā aizsardzība (redakc. laboj.) 2 

Attīstības psiholoģija un dzīves 

cikli 

2 Attīstības psiholoģija 4 

Prakse II 10 Prakse II  10 

Psihiatrijas pamati 2 Psihiatrijas pamati 2 

Kursa darbs II 2 Kursa darbs II 2 

Sociālā darba projektu vadīšana 4 Sociālā darba projektu vadīšana 4 

Diplomdarba izstrāde I 4 Diplomdarba izstrāde I 4 

Prakse III  12 Prakse III (samazināts kursa apjoms) 10 

Diplomdarba izstrāde II 6 Diplomdarba izstrāde II 6 

  Ievads studijās, pētniecībā un 

akadēmiskajā rakstībā 

2 

  Valsts pārbaudījums sociālajā darbā 2 

Kopā:  92 Kopā: 94 
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17.pielikums 

 

VALSTS EKSĀMENA NORISE UN VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 
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IZSKATĪTS: 

LU Sociālā darba studiju programmu padomes sēdē 20.11.2008.   

Protokola Nr.8 

Padomes priekšsēdētāja 

Doc. Ingrīda Jansone ____(paraksts)____ 

 

APSTIPRINĀTS: 

LU Sociālo zinātņu fakultātes Domes sēdē 04.12.2008. 

Protokola nr. 69 

Domes priekšsēdētāja  

Prof. Baiba Sporāne ___(paraksts)___ 

 

SOCIĀLĀ DARBA PROFESIONĀLĀS STUDIJU PROGRAMMAS 

NOSLĒGUMA PĀRBAUDĪJUMU PRASĪBAS UN VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

(pamatstudiju programma 29607) 

 

Noslēguma pārbaudījumi tiek organizēti atbilstoši LU 28.04.2003. ar Senāta lēmumu Nr. 162 

apstiprinātajam Nolikumam par noslēguma pārbaudījumiem Latvijas Universitātē.  

Noslēguma (valsts) pārbaudījumi sastāv no zināšanu pārbaudes (kvalifikācijas eksāmena) un 

noslēguma darba (diplomdarba) aizstāvēšanas. Valsts pārbaudījumus pieņem un novērtē LU 

noteiktajā kārtībā izveidota un apstiprināta Valsts pārbaudījumu komisija. 

 

1. Kvalifikācijas eksāmena saturs 

1.1. Kvalifikācijas eksāmena saturu veido 4 tematiski jautājumu bloki, kuri ir būtiski sociālā 

darbinieka profesionālajā kompetencē:  

1. bloks - Sociālā politika. Tiek piedāvāti divi jautājumi, no kuriem studentam ir jāizvēlas 

viens, uz kuru sniegt atbildi. 

2. bloks – Sociālā darba psiholoģiskie aspekti. Tiek piedāvāti divi jautājumi, no kuriem 

studentam ir jāizvēlas viens, uz kuru sniegt atbildi. 

3. bloks - Sociālā darba teorijas un metodes. Tiek piedāvāti četri jautājumi, no kuriem 

studentam ir jāizvēlas divi, uz kuriem sniegt atbildi. 

4. bloks - Sociālā gadījuma analīze. Vērtējumu šajā blokā veido Prakses IV aizstāvēšanā 

iegūtais vērtējums. 

1.2. Ne vēlāk kā pavasara semestra otrajā studiju nedēļā studenti saņem kvalifikācijas eksāmena 

iespējamo jautājumu sarakstu atbilstoši kvalifikācijas eksāmena 1.-3.bloka tematiem. Tikai daļa no 

saraksta jautājumiem tiks piedāvāti kvalifikācijas eksāmenā atbilstoši katrā tematiskajā blokā 

noteiktajam jautājumu skaitam. 

 

2. Kvalifikācijas eksāmena norise 

2.1. Kvalifikācijas eksāmens ir rakstisks un tiek organizēts datorklasē.  

2.2. Uz eksāmenu jāierodas savlaicīgi, pretējā gadījumā students pie eksāmena netiek pielaists. 

2.3. Eksāmena laikā aizliegts lietot mobilos telefonus, internetu, jebkādus materiālus un sarunāties.  

2.4. Eksāmena laikā var lietot datoru, baltas apzīmogotas A4 formāta lapas, kuras izsniedz 

pārbaudījumu komisijas loceklis, un rakstāmo. 

 

 

2.5. Studentu informēšana par eksāmena norisi un noteikumiem tiek veikta pēc eksāmenu jautājumu 

lapas saņemšanas. Studentiem obligāti jāizvēlas noteiktais jautājumu skaits katrā blokā un jāsniedz 

atbildes uz tiem. 
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2.6. Noformējot eksāmena darbu, studenti norāda tikai savas studenta apliecības numuru.  

2.7. Studenti atbildes uz jautājumiem raksta datorā, izdrukā un iesniedz pārbaudījumu komisijas 

pārstāvim. Pirms darba iesniegšanas students pārliecinās, ka izdrukātas ir visas lapas un nav citu 

tehnisku kļūmju.  

2.8. Rakstīšanas laiks ir trīs astronomiskās stundas. 

 

3. Kvalifikācijas eksāmena rezultātu vērtēšana 

3.1. Kvalifikācijas eksāmena darbu vērtēšana notiek atsevišķā, slēgtā telpā. 

3.2. Atbildes uz jautājumiem katrā blokā vērtē vismaz divi pārbaudījuma komisijas locekļi, vadoties 

pēc sekojošiem kritērijiem: 

- atbilde uz jautājumu ir loģiska un strukturēta; 

- atbildot tiek lietota atbilstoša terminoloģija; 

- atbilde ir pamatota un atklāj jautājuma būtību; 

- atbilde atklāj padziļinātas un daudzpusīgas zināšanas konkrētajā jautājumā; 

- atbilde ilustrē spēju teorētiskās zināšanas saistīt ar praksi; 

- atbildē tiek atspoguļota izpratne par sociālā darba teorētiķu atzinumiem konkrētajā jautājumā. 

- atbildē tiek korekti lietotas atsauces uz sociālā darba teorētiķu darbiem. 

3.3. Vērtējums tiek izteikts 10 ballu sistēmā. Zemākais sekmīgais vērtējums ir 4 balles (gandrīz 

viduvēji). 

3.4. Vērtējums tiek ierakstīts īpašā veidlapā pa blokiem, katram jautājumam norādot abu komisijas 

locekļu vērtējumu.  

3.5. Vispirms tiek aprēķināts vidējais aritmētiskais vērtējums katrā blokā. Gala vērtējumam katrā 

blokā ir jābūt sekmīgam, t.i., ne mazākam par četrām ballēm. 

3.6. Pēc tam tiek noteikts kvalifikācijas eksāmena gala vērtējums, aprēķinot vidējo aritmētisko 

vērtējumu no visu jautājumu bloku gala vērtējumiem. 

3.7. Ja students katrā blokā nav sniedzis atbildes uz prasīto jautājumu skaitu, studenta darbs netiek 

vērtēts, un students kvalifikācijas eksāmenā saņem nulle balles. 

3.8. Katra studenta vērtēšanas veidlapu paraksta visi komisijas locekļi. 

3.9. Vērtēšanas rezultāti studentiem tiek paziņoti piecu darba dienu laikā pēc kvalifikācijas  

eksāmena norises. 

 

4. Diplomdarba aizstāvēšana 

4.1. Pie diplomdarba aizstāvēšanas tiek pielaisti tikai tie studenti, kuri diplomdarbus ir iesnieguši 

noformētus atbilstoši LU prasībām un līdz noteiktajam termiņam. 

4.2. Diplomdarbu aizstāvēšana notiek pēc studiju programmas direktora iepriekš sastādīta studentu 

saraksta. Pēc studenta pamatota lūguma, ar pārbaudījumu komisijas atļauju, aizstāvēšanas secība var 

tikt mainīta. 

4.3. Diplomdarbu aizstāvēšanu vada pārbaudījumu komisijas vadītājs vai tā vietnieks. 

Aizstāvēšanas norise notiek atbilstoši LU Sociālo Zinātņu fakultātes Socioloģijas nodaļas Sociālā 

darba profesionālo studiju programmu referāta, esejas, kursa darba un diplomdarba izstrādes 

metodoloģiskajos norādījumos noteiktajai kārtībai. 

4.4. Diplomdarba vērtējumu nosaka iesniegtā darba, tā prezentācijas un uz jautājumiem sniegto 

atbilžu kvalitāte. Vērtēšanas kritēriji ir noteikti LU Sociālo Zinātņu fakultātes Socioloģijas nodaļas 

Sociālā darba profesionālo studiju programmu referāta, esejas, kursa darba un diplomdarba izstrādes 

metodoloģiskajos norādījumos. 

4.5. Diplomdarbu vērtēšana notiek pēc visu uz aizstāvēšanu noteiktajā dienā ieradušos studentu 

prezentāciju noklausīšanās slēgtā Valsts pārbaudījumu komisijas sēdē.  

4.6. Vērtējumi tiek paziņoti diplomdarbu aizstāvēšanas dienā. 
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18.pielikums 

 

 

STUDIJU PROGRAMMAS SALĪDZINĀJUMS AR LU PAULA STRADIĽA MEDICĪNAS 

KOLEDŢAS STUDIJU PROGRAMMĀM  

„SOCIĀLĀ APRŪPE” UN „SOCIĀLĀ REHABILITĀCIJA” 
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LU Otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Sociālais darbs" un LU 

Paula Stradiľa medicīnas koledţas studiju programmas "Sociālā aprūpe" salīdzinājums 

Kursa 

kods LU studiju programma "Sociālais darbs"  

kredīt- 

punkti LU studiju programma "Sociālā aprūpe"  

kredīt- 

punkti Lēmums 

  Obligātā daļa (A daļa)         

KomZ3144 Ievads komunikācijas zinātnē 2 Saskarsme un komunikācijas prasmes  2 Atzīt 

Filz1049 Filozofijas pamati 2 Filozofijas pamati un ētiskās vērtības  2 Atzīt 

Psih1001 Ievads psiholoģijā 4 Pirsmsskolas psiholoģija un pedagoģija  2 Atzīt 

      Skolas psiholoģija un pedagoģija  2 Atzīt 

Soci1025 Ievads studijās, pētniecībā un akadēmiskajā 

rakstībā 

2 Ievads profesionālajās studijās  

2 Atzīt 

Soci1030 Ievads socioloģijā 2     Jākārto  

Psih 2024 Attīstības psiholoģija 4 Attīstības psiholoģijas teorijas 2 Atzīt 

       Androgoģijas pamati 2  

JurZP020 Ievads tiesību zinātnē 4  Kvalifikācijas darbs 4 no 8 4  Atzīt  

SociP100 Ievads sociālajā darbā 4 Sociālā darba vēsture 2 Atzīt 

      Sociālais darbs pasaulē 2 Atzīt 

Soci1033 Ievads socioloģisko pētījumu metodēs un 

organizācijā 

2 Pētniecības metodes sociālajā darbā 

2 Atzīt 

Medi4025 Psihiatrijas pamati 2 Psihiatrijas pamati un klientu aprūpe  2 Atzīt 

Filz2003 Sociālā darba ētika un vērtības 2     Jākārto  

SociP003 Sociālā darba metodes un process 4     Jākārto  

Soci2042 Saskarsme sociālajā darbā 4     Jākārto  

Soci1260 Sociālā politika 4     Jākārto  

Soci4010 Sociālā darba teorijas 4     Jākārto  

  Sociālā aizsardzība 2 Sociālā likumdošana  2 Atzīt 

SociP005 Sociālā darba projektu vadīšana 4     Jākārto  

Soci1007 Kursa darbs I 2 Kvalifikācijas darbs 2 no 8 2 Atzīt 

Soci2009 Kursa darbs II 2 Kvalifikācijas darbs 2 no 8 2 Atzīt 
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Soci1043 Prakse I 6 Prakse aprūpē 6 Atzīt 

SociP004 Prakse II 10 Kvalifikācijas prakse 10 Atzīt 

Soci3035  Prakse III  10     Jākārto  

SociP006 Diplomdarba izstrāde I 4     Jākārto  

SociP008 Diplomdarba izstrāde II 6     Jākārto  

Soci1040 Valsts pārbaudījums sociālajā darbā  2     Jākārto  

  Kopā:  94 Kopā:  48   

  Ierobeţotās izvēles daļa (B daļa)           

Valo1591/ 

Valo1590 

Profesionālā svešvaloda: angļu valoda sociālajiem 

darbiniekiem I / Profesionālā svešvaloda: vācu 

valoda sociālajiem darbiniekiem I 

2 Svešvaloda  

2 Atzīt 

Valo2464 /  

Valo2462 

Profesionālā svešvaloda: angļu valoda sociālajiem 

darbiniekiem II / Profesionālā svešvaloda: vācu 

valoda sociālajiem darbiniekiem II 

2   

    

SociP001 Brīvprātīgo darba vadīšana 2       

JurZ1002 Cilvēktiesības 2       

Ekon1021 Ekonomikas teorijas pamati 4       

SDSK1042 Elektroniski resursi un meklēšana 2 Elektroniskie resursi  2 Atzīt 

Soci3100 Ģimenes socioloģija 2       

SDSK2030 Ģimene kā sistēma 2       

Psih2002 Krīzes psiholoģija 2       

Soci2041 Kvalitatīvās pētījumu metodes sociālajās zinātnēs 2       

Soci2012 Kvantitatīvās socioloģisko pētījumu metodes 2       

Soci2004 Latvijas sociālās drošības sistēma 4       

PolZ1042 Mūsdienu demokrātijas pamatproblēmas 2 Tiesību pamati un ievads sociālās drošības sistēmā  2 Atzīt 

PolZ3024 Organizāciju teorija 2       

Soci4005 Pētījumi sociālajā darbā 2       

Soci2013 Psihosociālais darbs 2 Sociālā darba metodes un teorijas 2 Atzīt 

Teol3001 Reliģiju problemātika sociālajā darbā 2       

Soci2003 Sociālais darbs ar indivīdu un ģimeni I 2 Bērnu sociālā aprūpe  2 Atzīt 

Soci3001 Sociālais darbs ar indivīdu un ģimeni II 2       
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SociP013 Sociālais darbs ar grupu 2       

SociP009 Sociālais darbs ar dažādām klientu grupām 2 Aprūpe personām ar īpašām vajadzībām  2 Atzīt 

Soci1038 Sociālais darbs ar vielu atkarīgām personām 2       

Soci1027 Sociālais darbs kopienā 4       

SociP010 Sociālais darbs makrolīmenī 2       

SociP011 Sociālais darbs multikulturālā sabiedrībā 2       

Soci4004 Sociālais darbs paliatīvajā aprūpē 2 Higiena un epidemoloģija 1 Atzīt 

      Onkoloģisko klientu aprūpe 1 Atzīt 

Soci3027 Sociālā gerontoloģija 2 Sociālā gerontoloģija un klientu aprūpe  2 Atzīt 

Medi1028 Sociālās medicīnas pamati 2 Veselības aprūpe  2 Atzīt 

Peda2112  Sociālā pedagoģija 4       

Psih 2036 Sociālā psiholoģija 4       

Soci2020 Sociālo programmu īstenošana un novērtēšana 2       

VadZP012 Sociālo pakalpojumu kvalitātes vadība 2   
    

Soci2055 Socioloģiskā politikas analīze 2       

Soci4016 Supervīzija sociālajā darbā I 2       

Soci2027 Supervīzija sociālajā darbā II 2       

VadZ1023  Uzņēmējdarbības pamati  2 Biznesa kurss un projektu vadība  2 Atzīt 

Soci3005 Vardarbības fenomens sociālajā darbā 2       

      Pirmā palīdzība un ergonomijas pamati  2 Atzīt 

      Sociālā aprūpe 4 Atzīt 

  B daļā jāiegūst:  60 Kopā:  26   

  C daļā          

      Masāžas pamati un ĀF 2 Atzīt 

      Anatomija un fizioloģija  2 Atzīt 

      izvēles kurss  2 Atzīt 

  C daļā jāiegūst:  6 Kopā:  6   

  Pavisam programmā:  160 Pavisam atzīti studiju kursi:  80   

  

https://luis.lanet.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2SOC1026&p_par=druk
https://luis.lanet.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2SOC4018
https://luis.lanet.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2SOC2017
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LU Otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Sociālais darbs" un LU 

Paula Stradiľa medicīnas koledţas studiju programmas "Sociālā rehabilitācija" salīdzinājums 

Kursa kods LU studiju programma "Sociālais darbs"  

kredīt- 

punkti LU studiju programma "Sociālā rehabilitācija"  

kredīt- 

punkti Lēmums 

  Obligātā daļa (A daļa)         

KomZ3144 Ievads komunikācijas zinātnē 2 Saskarsme un komunikācijas prasmes  2 Atzīt 

Filz1049 Filozofijas pamati 2 Filozofijas pamati un ētiskās vērtības  2 Atzīt 

Psih1001 Ievads psiholoģijā 4 Vispārīgā psiholoģija un pedagoģija 2 Atzīt 

      Deviantoloģijas pamati 2 Atzīt 

Soci1025 Ievads studijās, pētniecībā un akadēmiskajā 

rakstībā 

2 Ievads profesionālajās studijās 

2 Atzīt 

Soci1030 Ievads socioloģijā 2     Jākārto  

Psih 2024 Attīstības psiholoģija 4 Attīstības psiholoģijas teorijas 2 Atzīt 

      Komunikācijas prasmes ar klientu grupām 2 Atzīt 

JurZP020 Ievads tiesību zinātnē 4  Kvalifikācijas darbs 4 no 8  4 Atzīt 

SociP100 Ievads sociālajā darbā 4 Sociālā vide un funkcionēšana 2 Atzīt 

      Sociālās rehabilitācijas sistēma 2 Atzīt 

Soci1033 Ievads socioloģisko pētījumu metodēs un 

organizācijā 

2 Pētniecības metodes sociālajā darbā 

2 Atzīt 

Medi4025 Psihiatrijas pamati 2 Psihiatrijas pamati un klientu rehabilitācija 2 Atzīt 

Filz2003 Sociālā darba ētika un vērtības 2     Jākārto  

SociP003 Sociālā darba metodes un process 4     Jākārto  

Soci2042 Saskarsme sociālajā darbā 4     Jākārto  

Soci1260 Sociālā politika 4     Jākārto  

Soci4010 Sociālā darba teorijas 4     Jākārto  

  Sociālā aizsardzība 2 Sociālā likumdošana  2 Atzīt 

SociP005 Sociālā darba projektu vadīšana 4     Jākārto  

Soci1007 Kursa darbs I 2 Kvalifikācijas darbs 2 no 8 2 Atzīt 

Soci2009 Kursa darbs II 2 Kvalifikācijas darbs 2 no 8 2 Atzīt 
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Soci1043 Prakse I 6 Prakse 6 no 16 6 Atzīt 

SociP004 Prakse II 10 Prakse 10 no 16 10 Atzīt 

Soci3035  Prakse III  10     Jākārto  

SociP006 Diplomdarba izstrāde I 4     Jākārto  

SociP008 Diplomdarba izstrāde II 6     Jākārto  

Soci1040 Valsts pārbaudījums sociālajā darbā  2     Jākārto  

  Kopā:  94 Kopā:  48   

  Ierobeţotās izvēles daļa (B daļa)           

Valo1591/ 

Valo1590 

Profesionālā svešvaloda: angļu valoda sociālajiem 

darbiniekiem I / Profesionālā svešvaloda: vācu 

valoda sociālajiem darbiniekiem I 

2 Svešvaloda  

2 Atzīt 

Valo2464 /  

Valo2462 

Profesionālā svešvaloda: angļu valoda sociālajiem 

darbiniekiem II / Profesionālā svešvaloda: vācu 

valoda sociālajiem darbiniekiem II 

2   

    

SociP001 Brīvprātīgo darba vadīšana 2       

JurZ1002 Cilvēktiesības 2       

Ekon1021 Ekonomikas teorijas pamati 4       

SDSK1042 Elektroniski resursi un meklēšana 2 Elektroniskie resursi  2 Atzīt 

Soci3100 Ģimenes socioloģija 2       

SDSK2030 Ģimene kā sistēma 2       

Psih2002 Krīzes psiholoģija 2       

Soci2041 Kvalitatīvās pētījumu metodes sociālajās zinātnēs 2       

Soci2012 Kvantitatīvās socioloģisko pētījumu metodes 2       

Soci2004 Latvijas sociālās drošības sistēma 4 Tiesību pamati un sociālās drošības sistēma 2 Atzīt 

      Sociālo pakalpojumu sistēma 2 Atzīt 

PolZ1042 Mūsdienu demokrātijas pamatproblēmas 2       

PolZ3024 Organizāciju teorija 2       

Soci4005 Pētījumi sociālajā darbā 2       

Soci2013 Psihosociālais darbs 2 Sociālā darba metodes un teorijas 2 Atzīt 

Teol3001 Reliģiju problemātika sociālajā darbā 2       

Soci2003 Sociālais darbs ar indivīdu un ģimeni I 2 Bērnu sociālā aprūpe un  rehabilitācija  2 Atzīt 
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Soci3001 Sociālais darbs ar indivīdu un ģimeni II 2       

SociP013 Sociālais darbs ar grupu 2       

SociP009 Sociālais darbs ar dažādām klientu grupām 2 Invalīdu sociālā rehabilitācija  2 Atzīt 

Soci1038 Sociālais darbs ar vielu atkarīgām personām 2       

Soci1027 Sociālais darbs kopienā 4       

SociP010 Sociālais darbs makrolīmenī 2       

SociP011 Sociālais darbs multikulturālā sabiedrībā 2       

Soci4004 Sociālais darbs paliatīvajā aprūpē 2 Vecu cilvēku sociālā rehabilitācija  1 Atzīt 

      Onkoloģisko klientu sociālā rehabilitācija 1 Atzīt 

Soci3027 Sociālā gerontoloģija 2       

Medi1028 Sociālās medicīnas pamati 2 Veselības aprūpe  2 Atzīt 

Peda2112  Sociālā pedagoģija 4       

Psih 2036 Sociālā psiholoģija 4       

Soci2020 Sociālo programmu īstenošana un novērtēšana 2       

VadZP012 Sociālo pakalpojumu kvalitātes vadība 2       

Soci2055 Socioloģiskā politikas analīze 2       

Soci4016 Supervīzija sociālajā darbā I 2       

Soci2027 Supervīzija sociālajā darbā II 2       

VadZ1023  Uzņēmējdarbības pamati  2 Biznesa kurss un projektu vadība 2 Atzīt 

Soci3005 Vardarbības fenomens sociālajā darbā 2       

      Pirmā palīdzība un ergonomijas pamati  2 Atzīt 

      Sociālā rehabilitācija  4 Atzīt 

  B daļā jāiegūst:  60 Kopā:  26   

  C daļā          

      Masāžas pamati un ĀF 2 Atzīt 

      Anatomija un fizioloģija  2 Atzīt 

      izvēles kurss  2 Atzīt 

  C daļā jāiegūst:  6 Kopā:  6   

  Pavisam programmā:  160 Pavisam atzīti studiju kursi:  80   

 

https://luis.lanet.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2SOC1026&p_par=druk
https://luis.lanet.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2SOC4018
https://luis.lanet.lv/pls/pub/kursi.kurss_dati?l=1&p_kods=2SOC2017
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1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi 
 

Sociālā darba profesionālās studiju programmas mērėis ir nodrošināt otrā līmeĦa 
profesionālās augstākās izglītības un piektā līmeĦa profesionālās kvalifikācijas iegūšanu, 
sniegt nepieciešamo zināšanu, prasmju un vērtību bāzi kvalificētai profesionālajai darbībai 
un tālākai izglītībai. Studiju programmas galvenie uzdevumi ir nodrošināt iespēju apgūt 
profesiju atbilstoši LR profesiju klasifikatoram un apstiprinātajam sociālā darbinieka 
profesijas standartam, attīstīt sociālajā darbā nepieciešamo teorētisko zināšanu, prasmju un 
vērtību bāzi darbam indivīda, ăimenes, grupas, kopienas un sabiedrības līmenī. 

2. Studiju programmas saturs, organizācija un praktisk ā realizācija 

a. IzmaiĦas studiju programmas saturā un praktiskaj ā realizācijā 

Turpināts darbs pie studiju prakses pilnveidošanas un izstrādāts jauns kurss „Prakse III” (12 
krp. A daĜā) atbilstoši iepriekš veiktām izmaiĦām studiju prakses organizācijā, 7.semestrī 
plānojot gan „Praksi III” (6 krp.), gan „Praksi IV” (6 krp.). Atbilstoši studentu jautājumiem 
un pasniedzēju ieteikumiem ir precizēti visu studiju prakšu apraksti Prakses rokasgrāmatā.  

Studiju kursu piedāvājumā B daĜā tika iekĜauts jauns kurss „Sociālais darbs ar vielu 
atkarīgām personām” (2 krp.). Kursa nepieciešamību pamato apstāklis, ka sociālā darba 
praksē liela daĜa klientu ir ar alkohola, narkotiku vai citu vielu atkarības problēmām, kā 
rezultātā sociālajiem darbiniekiem ir jāpārzina vielatkarības problemātika, sociālo 
pakalpojumu piedāvājums un sociālā darba specifika.   

Studiju kursa „Sociālā pedagoăija” (2 krp.) vietā ir iekĜauts jauns kurss „Sociālā 
pedagoăija” (4 krp.), izvēršot iepriekšējā kursa saturu un papildinot to ar jauniem 
praktiskiem uzdevumiem pilnvērtīgākai kursā iekĜauto tematu apguvei.  

Akreditētajā studiju programmā nebija paredzēta kredītpunktu ieguve par valsts eksāmena 
nokārtošanu. Lai nodrošinātu atbilstību Ministru kabineta 20.11.2001. noteikumiem Nr. 
481, tika izstrādāts studiju kurss „Valsts pārbaudījums sociālajā darbā (eksāmens)” (2 krp.) 
un iekĜauts studiju programmas A daĜā. Attiecīgi iegūstamo kredītpunktu apjoms A daĜā ir 
palielināts no 92 uz 94 krp., bet C daĜā samazināts no 16 uz 14 krp.  

Pārskatīts studiju plāns, no tā izslēdzot studiju kursus, kuri ir zaudējuši aktualitāti.  

Studiju gadā turpinājās studiju programmas realizācija nepilna laika neklātienes studiju 
formā.  

b. Studiju programmas satura, organizācijas un praktiskās realizācijas analīze 

Studiju programmas saturs atbilst otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts 
standartam (Ministru kabineta 20.11.2001. noteikumi Nr. 481). un IZM 06.06.2002. ar 
rīkojumu nr. 351 apstiprinātajam sociālā darbinieka profesijas standartam.  

Studiju programmas saturs ir sistemātiski pilnveidots. Turpmākie uzlabojumi būtu vēlami, 
izslēdzot no programmas vispārizglītojošos kursus, kurus studenti aptaujās novērtē kā 
nelietderīgus, kā arī iekĜaujot atsevišėus jaunus kurus, vai palielinot kredītpunktu apjomu 
jau esošiem, piem., kurss „Sociālais darbs ar grupu” (2 krp.) var sniegt pamata zināšanas 
par darba ar grupu plānošanu un organizēšanu, bet nedod iespēju grupas vadīšanas prasmju 
padziĜinātai apguvei un nostiprināšanai.     
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Jau iepriekšējā pašnovērtējuma periodā tika konstatēta nepieciešamība  studiju programmu 
papildināt ar studiju kursu lietvedībā, tomēr ekonomiskās krīzes apstākĜos šāda jauna kursa 
izstrāde un kvalificēta mācībspēka piesaiste nav bijusi iespējama.  

Attiecībā uz studiju procesa organizāciju, par veiksmīgiem atzītie procesi tiek turpināti. Tie  
ir studentu pētniecisko darbu (kursa darbu un diplomdarbu) priekšaizstāvēšanas, prakšu 
plānojums, semināri un praktiskās supervīzijas paralēli „Praksei III” kursā „Supervīzija 
sociālajā darbā II”, semināru un praktisko nodarbību skaita palielināšana studiju kursos, kā 
arī „Kursa darba II” izstrādes organizēšana mazās grupās, tādejādi uzlabojot empīrisko 
pētījumu kvalitāti un dodot iespēju attīstīt sadarbības prasmes. 

Ir notikušas diskusijas par studiju programmas realizācijas termiĦa samazināšanu no 4 uz 3 
vai 3,5 gadiem, tomēr tas nav iespējams Ministru kabineta 20.11.2001. noteikumu Nr. 481 
prasību dēĜ. Profesionālo studiju programmu konkurētspēju negatīvi ietekmē akadēmisko 
studiju programmu pāriešana uz 3 gadu ilgām studijām, kas samazina gan studiju laiku, gan 
studiju maksu par personīgo finansējumu studējošajiem.  

Atbilstoši studentu ierosinājumiem un arī pasniedzēju vērojumiem, turpmāk nepieciešams 
plānot diplomdarbu iesniegšanu, aizstāvēšanu un valsts eksāmenu, paredzot lielāku laika 
intervālu (vismaz 2 nedēĜas) to starpā.  

3. studiju programmā studējošie 
3.1. Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Studentu līdzdalību studiju procesa un studiju kursu novērtēšanā nodrošina aptaujas, kuras 
tiek organizētas katra semestra beigās. Studentiem ir iespēja piedalīties Sociālā darba 
profesionālo studiju programmu padomes sēdēs, kā arī informēt par neskaidro un 
problēmām studiju procesā. Līdz šim veiktās izmaiĦas studiju procesā un saturā ir balstītas 
uz studentu izteiktiem priekšlikumiem, kā arī sociālā darba praktiėu, darba devēju un 
studiju programmas pasniedzēju vērtējumu. 

3.2. aptaujas par studiju programmu rezultāti 

Aptaujas par studiju programmu un par studiju kursiem tika organizētas atbilstoši LU 
17.05.2005. rīkojumam Nr.1/98 „Aptauju organizēšanas kārtība LU”. Katra akadēmiskā 
gada beigās studiju programmas beidzēji tiek iesaistīti studiju programmas novērtēšanā.  

Aizpildītas tika 25 aptaujas anketas. Aptaujas anketa sastāv no slēgtiem jautājumiem, kur 
atbilde jāatzīmē vērtējuma skalā (1 – pilnībā apmierina, 2 – drīzāk apmierina, 3- drīzāk 
neapmierina, 4 – pilnībā neapmierina) un atvērtā jautājuma anketas noslēgumā, uz kuru 
studentiem ir iespēja sniegt komentāru vai vērtējumu par ikvienu studiju programmas 
aspektu.  
Kā „drīzāk apmierinošs” ir novērtēts studiju programmas saturs  (vidēji 1,84 punkti), 
programmas piedāvātās iespējas (izvēle B daĜā, vēlamo C daĜas kursu apguve, pētniecisko/ 
profesionālo prasmju un iemaĦu apguves iespējas u.c.  – vid. 1,81), prasmju attīstīšana 
studiju laikā (1,85) un studiju procesa organizēšana (1,94). Attiecībā par materiāli tehnisko 
nodrošinājumu studenti ir pilnībā apmierināti ar studiju telpām, bet  „drīzāk neapmierināti” 
ar iespējām izmantot datorus un studijām nepieciešamās literatūras pieejamību LU 
bibliotēkās. Attiecībā uz literatūras pieejamību, var piekrist par literatūras trūkumu latviešu 
valodā, vai arī par specifiskām sociālā darba mērėa grupām, jaunām sociālām problēmām, 
jo pie ierobežotiem resursiem ne vienmēr ir iespējams iegādāties Ĝoti šauri specializētu 
literatūru pietiekamā apjomā.  
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Vairāk kā trešdaĜa aptaujāto studentu ir pauduši pilnīgu apmierinātību ar studijās iegūtām 
prasmēm efektīvi pielietot informācijas tehnoloăijas informācijas meklēšanai, apstrādei un 
noformēšanai (42%) un strādāt ar informāciju (izvērtēt, analizēt to) (46%). To var vērtēt kā 
apliecinājumu studiju programmā iekĜautā kursa „Ievads studijās, pētniecībā un 
akadēmiskajā rakstībā” lietderībai, kur uzmanība tiek vērsta uz bibliotēkas pakalpojumu 
izmantošanas iespējām, literatūras meklēšanas veidiem.  

Komentāri par studiju programmu ir sniegti 17 no 25 anketām. Visvairāk studentu 
komentāru ir izteikti attiecībā uz semestru plānojumu, studiju ilgumu un pasniedzēju darbu. 
Par semestru plānojumu izteikti pretrunīgi viedokĜi, jo trīs respondenti uzsver, ka lekciju 
plānojums varētu būt intensīvāks un kompaktāks, bet divi, ka slodze visos studiju gados ir 
bijusi pārāk liela. Tā kā LU anketa nenoskaidro, vai respondents paralēli studijām strādā vai 
nē, tad var izteikt tikai pieĦēmumu, ka slodzi kā pārāk lielu varētu būt izjutuši paralēli 
studijām PLK strādājošie studenti. Četri respondenti ierosina, ka pēdējais (8.) semestris 
būtu jāvelta tikai diplomdarba izstrādei un eksāmenam, un tā laikā nevajadzētu plānot 
nodarbības. Šo ierosinājumu nevar īstenot, jo LU prasības paredz 20 krp. studiju slodzi 
ikvienā semestrī.   

Studiju programmas ilgumu trīs respondenti iesaka samazināt no 4 uz 3 – 3,5 gadiem. 
Arī pagājušā gada aptaujā 2 respondenti šādu viedokli pauda, tomēr LR „Augstskolu 
likumā” noteiktais par piektā līmeĦa profesionālās kvalifikācijas ieguvei kopējo pilna laika 
studiju ilgumu nepieĜauj iespēju samazināt studiju ilgumu no 4 uz 3 studiju gadiem.  

Par pasniedzēju darbu  izteikušies ir četri respondenti, paužot apmierinātību ar pasniedzēju 
attieksmi pret studentiem (1 resp.), ierosinot vairāk lekciju laikā sniegt norādes par 
izmantotiem avotiem un autoriem (1), minot 3 studiju kursus, kuri varētu būt praktiskāki 
(jāpiebilst, ka viens no minētiem B daĜas kursiem pasniedzēja darba negatīva novērtējuma 
un kursa satura novecošanas dēĜ netiek vairs piedāvāts), un pausta neapmierinātība ar 
vienas pasniedzējas kompetenci jautājumos, kuros viĦa docē.  

Atšėirībā no iepriekšējo gadu aptaujām nevienā komentārā nav minēta nepietiekama 
teorijas un prakses saistības nodrošināšana, kas, iespējams, apliecina pasniedzēju centienu, 
sniegt atbilstošus piemērus teorētiskajam izklāstam, novērtēšanu.  
Trīs studenti komentāros norādījuši, ka viss ir apmierinājis, bet viens minējis, ka pateicoties 
šai studiju programmai plāno turpināt studijas maăistrantūrā, un ka studiju programma 
motivē studentu tālākizglītībai un attīstībai. Tas arī ir viens no studiju programmas 
uzdevumiem, un gandarījumu rada fakts, ka absolventi turpina studijas ne tikai maăistra 
studiju programmās Latvijā, bet arī Amerikas Savienotajās Valstīs un Vācijā, kur sociālā 
darba izglītībai ir senākas tradīcijas.  
Salīdzinot ar 2008.gada studiju programmas beidzēju aptauju, kur tikai 25% norādīja, ka 
plāno strādāt savā specialitātē, no 2009.gada beidzējiem 50% plāno strādāt sociālā darba 
jomā.  

3.3. Aptaujas par studiju kursiem rezultāti 

Semestra noslēgumā studenti tiek aicināti sniegt novērtējumu par novērtēšanai izraudzīto 
studiju kursu saturu un pasniegšanas veidu. Studiju kurss tiek izraudzīts novērtēšanai, ja 
tiek piedāvāts studiju programmā pirmo reizi, studiju kursu docē jauns pasniedzējs, 
iepriekšējā aptaujā ir bijuši nozīmīgi aizrādījumi par tā kvalitāti. Novērtēšana tiek 
organizēta anonīmas anketēšanas veidā. 
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Aptaujas anketa sastāv no slēgtiem jautājumiem, kur atbilde jāatzīmē vērtējuma skalā (1 – 
Ĝoti labi, 2 – labi, 3- apmierinoši, 4 – neapmierinoši), un atvērtā jautājuma anketas 
noslēgumā, uz kuru studentiem ir iespēja sniegt ieteikumus vai komentārus par studiju 
kursa saturu, mācību metodēm un organizāciju, pārbaudes formām, mācību materiāliem 
u.c. kursa aspektiem.  

Studiju kursu novērtējumā pārsvarā kā „Ĝoti laba” ir vērtēta studentu iepazīstināšana ar 
kursa saturu, prasībām un uzdevumiem, pasniedzēju sagatavotība lekcijām un pasniegšanas 
stils, kā arī attieksme pret studentiem. Tikai kursa „Kvantitatīvās socioloăisko pētījumu 
metodes” vērtējums šajos aspektos ir zemāks – „labi”, kas tai pat laikā arī ir pozitīvs 
vērtējums.  

Komentāros studenti vairāk kārt norāda, vai kurss bija interesants vai neinteresants. Var 
apgalvot, ka studiju procesā jāapgūst ne tikai saistoši temati, bet arī tie, kuri neraisa dabisku 
interesi, tai pat laikā interese palīdz koncentrēt uzmanību uz nodarbības izklāstu, motivē, un 
pasniedzējiem ir jāpārdomā, kā ieinteresēt auditoriju. Otrs komentāros vairāk kārt vērtēts 
pasniegšanas aspekts ir saprotamība, gan norādot, ka pasniedzējs ir labi paskaidrojis un 
saprotami tematu pasniedzis, kā arī dažos gadījumos ir minēts, ka ir bijis pārāk grūti izprast 
tēmu (pasniedzējs ir steidzies, runājis pārāk klusu, sniedzis pārāk daudz informācijas). Pie 
kursa izklāsta saprotamības un ieinteresēšanas jautājuma ir īpaši jāpiestrādā studiju kursa 
„Kvantitatīvās socioloăisko pētījumu metodes” pasniedzējam.  

Atsevišėos komentāros norādīts, ka kursa pilnvērtīgai apguvei ir nepietiekams nodarbību 
skaits. Tas nozīmē, ka ir jāapsver kursu „Kvantitatīvās socioloăisko pētījumu metodes” un 
„Sociālais darbs ar vielu atkarīgām personām” apjoma palielināšana no 2 uz 4 
kredītpunktiem.  

Atzinīgi novērtēta ir pasniedzēja atsaucība un gatavība konsultēt par nesaprotamajiem 
jautājumiem, kā arī kursā „Ievads studijās, pētniecībā un akadēmiskajā rakstībā” 
pasniedzēja praktizētā studentu darbu melnrakstu izskatīšana pirms darbs gala varianta 
izstrādes un iesniegšanas.  

Trīs studiju kursu grūtības pakāpe ir vērtēta kā „grūta”, bet pārējo 5 kursu kā piemērota. 
Vērojams, ka par grūtiem tiek uzskatīti uz pētniecības metožu apguvi orientētie kursi. 
Pozitīvi vērtējams, ka daudzu kursu saturs komentāros vērtēts kā nozīmīgs, ka to 
teorētiskais izklāsts ir bijis saistīts ar reālo situāciju, ka pasniedzēji ir snieguši piemērus, 
izmantojuši dažādas metodes. 
 
4. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un 

administrat īvais personāls 
a. IzmaiĦas akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā 

Studiju programmas īstenošanā darbu turpināja SZF Socioloăijas nodaĜas, atsevišėos 
vispārizglītojošos kursos Komunikācijas studiju nodaĜas pasniedzēji, kā arī sociālā darba un 
citu profesionālās darbības jomu praktiėi.  

Studiju programmā darbu neturpināja lektore – studiju prakses vadītāja I.Levāne, un viĦas 
pienākumus uzĦēmās lektore I.Grauduma, kura jau iepriekš bija veikusi studiju prakses 
vadītājas pienākumus studiju programmā, ieguldījusi nozīmīgu darbu studentu Prakses 
dienasgrāmatas izstrādē. Lektore V.Roga tika ievēlēta docentes amatā.  
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Darbu studiju programmā uzsāka psihiatre Ingrīda Cera, nodrošinot A daĜas studiju kursa 
„Psihiatrijas pamati” (2 krp.) docēšanu.  

Ar studiju procesa administrēšanu saistītos jautājumus nodrošina studiju Socioloăijas 
nodaĜas metodiėe un dekanāta darbinieki, kas kompetenti risina studentu individuālās 
problēmsituācijas un sniedz atbalstu studiju programmas organizēšanas jautājumos.  

Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība 

Studiju programmas akadēmiskais personāls katru gadu LU gadskārtējās konferences 
ietvaros organizē atsevišėu sekciju socioloăijas zinātnes apakšnozarē sociālā politika un 
sociālā darba organizācija. LU 67.konferencē ar priekšlasījumiem  piedalījās sociālā darba 
studiju programmas pasniedzēji, 4.kursa studenti, absolventi un  sociālā darba praktiėi.  

Studiju programmas akadēmiskais personāls piedalījies ar referātiem arī konferencēs ārpus 
LU un veikuši pētniecisko darbību, iesaistot studentus (par minēto sīkākas ziĦas sniegtas 
9.8.pielikumā). Mācībspēku pētnieciskās darbības rezultāti tiek izmantoti studiju kursu 
satura pilnveidē, kā arī jaunu studiju kursu izstrādē.  

 

5. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un 
metodiskais nodrošinājums 

Studiju programmas finansējumu veido budžeta un fizisko vai juridisko personu līdzekĜi. 
Kopš 2007./2008. akadēmiskā gada studiju programmai ir piešėirtas 10 budžeta vietas, bet  
joprojām pamatā budžeta vietu skaitu studiju programmā veido no citām SZF studiju 
programmām pārdalītās budžeta studiju vietas.  

Studiju programmas mācībspēku rīcībā ir studiju darbam nepieciešamais aprīkojums – 
datori, printeri, portatīvie datori un videoprojektori prezentācijām, kā arī aprīkotas 
auditorijas. Materiālu kopēšanai un skanēšanai nepieciešamā tehnika ir pieeja 
mācībspēkiem un studentiem bibliotēkā, un tās lasītavā. Valsts eksāmeni tiek organizēti 
datorklasēs, kur ir nodrošināta arī eksāmena darbu izdrukāšanas iespēja. 

SaskaĦā ar studentu ierosinājumiem ir papildināti un precizēti „Referāta, esejas, kursa 
darba un diplomdarba izstrādes metodoloăiskie norādījumi sociālā darba studiju 
programmā un studiju „Prakses rokasgrāmata”. Abi dokumenti ir publicēti SZF mājas lapā 
tīmeklī un pieejami drukāšanai vai lejuplādei. Ir papildināts grāmatu krājums SZF 
bibliotēkā. 

Docente I.Jansone publicējusi metodisko mācību līdzekli „Cilvēka attīstība un dzīves cikli”, 
kurš ir noderīga studentiem psiholoăijas studiju kursu apguvē, kā arī sociālā darba 
praktiėiem. Docente V.Roga ir izstrādājusi metodisko mācību līdzekli sociālā darba teoriju 
apguvei.  

 

6. Ārējie sakari 
Studiju programmas ārējie sakari tiek veidoti ar nozares praktiėiem, sociālajām (darba 
devēju) institūcijām, profesionālajām organizācijām, sociālā darba studiju programmām 
Latvijā un ārvalstīs. Sadarbības mērėi: 

1) pilnveidot studiju programmu (studiju satura un studentu pētījumu atbilstība nozares 
aktualitātēm, studiju procesa pilnveide, pieredzes apmaiĦa, sadarbības projekti), 
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2) nodrošināt regulāru mijiedarbi starp izglītības un prakses jomām (studentu prakses 
vietu nodrošināšana, sociālā darba praktiėu un studiju programmas mācībspēku 
profesionālā pilnveide, studiju programmas popularizēšana). 

ERASMUS sadarbības līgumi par mācībspēku un studentu apmaiĦu ir noslēgti ar Tartu 
Universitāti Igaunijā un Tamperes Universitāti Somijā. Līgumu slēgšana tika iniciēta arī ar 
Gēteborgas Universitāti Zviedrijā un Stavangeres Universitāti Norvēăijā, tomēr līgumi 
noslēgti netika.  

Studiju programmas direktore E.Apine piedalās Labklājības ministrijas Sociālā darba 
speciālistu sadarbības padomes darbā, līdzdarbojas „Supervizoru apvienības” darbā. Vairāki 
pasniedzēji un studenti ir „Sociālo darbinieku biedrības” aktīvi biedri. Sadarbībā ar biedrībām 
ir organizēta praktiėu aptauja par aktuālajām problēmām un jautājumiem studentu 
pētnieciskajam darbam, izveidots tematu saraksts. 2008.gadā tika izveidota Sociālā darba 
izglītības un pētniecības padome, kuras darbā piedalās pasniedzējas lektore E.Apine un 
docente V.Roga. 

Sociālā darba studiju programma uzsāka sadarbību ar Profesionālo psihologu asociāciju, 
kopīgi organizējot konferenci veltītu sociālo darbinieku un psihologu sadarbības 
jautājumiem. Sociālo darbinieku biedrības valdes pārstāvji piedalījās SZF Sociālo darbinieku 
dienas pasākumā, iepazīstinot studentus ar savu redzējumu par aktuālākajām mūsdienu 
sociālajām problēmām, kuru risināšanā iesaistīti sociālie darbinieki. SZF turpināja sadarbību 
ar Valsts kanceleju, organizējot kopīgu konferenci (vairāk informācijas ir 9.9.pielikumā). 

 

7. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu 
izpilde 

Studiju programmas attīstībai izvirzītie uzdevumi ir izpildīti  - pilnveidota studiju prakses 
organizācija, nostiprināta sadarbība ar darba devējiem, sociālajām institūcijām un sociālā 
darba praktiėiem, kā arī sociālā darba studiju programmām citās Latvijas un Baltijas 
augstskolās. Studiju procesa kvalitāte ir augsta, ko apliecina studiju kursu aptaujas rezultāti.  

Pastāvīgi tiek papildināts literatūras klāsts, kā arī zinātnisko publikāciju un žurnālu 
pieejamība elektroniskajās datu bāzēs. Saglabājas nepieciešamība pēc literatūras latviešu 
valodā sociālā darba teorijas, metožu un prakses modeĜu jautājumos, turklāt pēc literatūras, 
kura būtu balstīta uz sociālā darba prakses zinātnisku izpēti Latvijā. Protams, šīs problēmas 
risinājums nav vienīgi studiju programmas mācībspēku spēkos.  

Nepieciešams panākt no valsts budžeta finansēto studiju vietu palielinājumu, bet veiktie 
pasākumi nav devuši rezultātu. Studentu atbirums programmā saglabājas, un tā iemesli ir 
vairāk sociālekonomiski nekā saistīti ar studiju procesu vai saturu – studentiem trūkst 
materiālā nodrošinājuma, nav iespējams saĦemt kredītu, studijas apvieno ar darbu, ir 
sarežăīta sociālā situācija ăimenē, krīzes (tuvinieku zaudējums, smaga slimība), kā arī 
grūtniecība un bērna audzināšana. Lai arī pasniedzēji ir pretimnākoši un atbalsta 
individuālas pieejas izstrādi atbilstoši konkrēta studenta situācijai, visos gadījumos tas nav 
iespējams.  
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8. Studiju programmas SVID analīze 
Stiprās puses Vājās puses 
� Studiju programmas saturs optimizēts, 
� augsta pasniedzēju darba kvalitāte un 

pozitīva sadarbība ar studentiem; 
� fokuss uz sociālā darba teorijas un prakses 

saistības stiprināšanu, praktiskiem 
piemēriem un uzdevumiem studiju procesā; 

� pasniedzēju aktīva dalība profesionālajās 
organizācijās; 

� sociālā darba praktiėu - stundu pasniedzēju 
darbs studiju programmā; 

� studentu ieinteresētība aktīvi iesaistīties 
studiju procesā,   

� starptautiskā sadarbība LLP/ ERASMUS un  
NORDPLUS programmu ietvaros; 

� pilnveidota studiju prakses sistēma un 
informācijas apmaiĦa prakses jautājumos; 

� sadarbība ar prakses vietām – sociālo 
pakalpojumu sniedzējiem un 
profesionālajām organizācijām. 

� Nepietiekams studiju programmā 
pamatdarbā  nodarbinātā akadēmiskā 
personāla skaits,  

� Nepietiekama stundu pasniedzēju iesaiste 
studiju programmas pilnveidē, 

� Cilvēkresursu trūkums maăistra līmeĦa 
studiju programmas izstrādei sociālajā darbā, 

� Nav akadēmiskā personāla ar doktora grādu 
sociālajā darbā, 

� citu zinātĦu nozaru pasniedzēji nepārzina 
sociālo darbu, sociālā darbinieka 
profesionālo darbību un nepielāgo lekciju 
saturu un piemērus; 

� trūkst studiju kursi par sociālo darbu ar 
specifiskām mērėa grupām (personām ar 
invaliditāti, no vardarbības ăimenē cietušām 
nepilngadīgām un pilngadīgām personām); 

� kvalitatīvas literatūras trūkums latviešu 
valodā par sociālo darbu; 

� jaunu studiju kursu izstrādes un stundu 
pasniedzēju- praktiėu piesaistīšanas 
ierobežošana finanšu taupības nolūkos. 

Att īstības iespējas Realizācijas grūtības 
� Darba devēju, sociālā darba praktiėu un 

mācībspēku sadarbības veicināšana; 
� Mācībspēku un studentu pētījumu 

publikāciju izdošana, iesaistīšana mācību 
literatūras izstrādē; 

� Dalība starptautiskās sadarbības projektos; 
� Akadēmiskā personāla pētnieciskās 

darbības veicināšana; 
� esošo studiju kursu satura un pasniegšanas 

metožu pilnveide; 
� studiju programmas prakses vadītāja un 

studentu prakšu vadītāju institūcijās 
sadarbības pilnveidošana;  

� tālākizglītības un maăistra līmeĦa studiju 
programmas izstrāde. 

� Nepalielinās studiju programmā nodarbinātā 
akadēmiskā personāla skaits; 

� akadēmiskā personāla mainība atalgojuma 
politikas dēĜ (faktiskā darba slodze pārsniedz 
formāli plānoto, darba algu samazināšana, 
terminēta darba līguma slēgšana uz studiju 
gada periodu); 

� Sociālā darba pasniedzēju ar doktora grādu 
trūkums; 

� studentu skaita samazināšanās un 
uzĦemšanas neizsludināšana 2009.gadā; 

� IZM piešėirto budžeta vietu skaita 
nepalielināšana; 

� Studiju maksas palielināšanās; 
� studiju programmas finansiāla atkarība no 

citu SZF studiju programmu atvēlētiem 
finanšu līdzekĜiem; 

� nespēja konkurēt ar citām sociālā darba 
studiju programmām Latvijā augstās studiju 
maksas dēĜ; 

� straujas izmaiĦas sociālā darba jomā valsts 
un pašvaldību līmenī, sociālo darbinieku 
darba vietu samazināšana. 
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9. Pielikumi (kvantitat īvie dati). 

9.1. Studējošo skaits: 

Dati uz 
atskaites 
gada 1. 
oktobri 

1. gadā 
imatri-
kulēto 

studentu 
skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 
mācās 

T.sk. 
par 

maksu 

Absol-
ventu 
skaits 

Eksma-
trikulēto 
skaits 
(Atbi-
rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005. 62 62 43 34 37   176 118 19 19 

2006. 39 39 55 35 35   164 104 29 26 

2007. 23 23 31 46 37   137 83 17 18 

2008. 15 15 19 29 38 7  108 54 25 25 

2009. 0 0 16 16 29 7  78 30 29 4 
 

9.2. Studējošo un absolventu aptaujas 

 Aptauja par studiju programmu: 
aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa 

studiju gadiem 

Aptauja par studiju 
kursiem: aptaujāto 
studiju kursu skaits 

Absolventu 
aptauja: 
aptaujāto 

absolventu skaits1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
2005./2006. - - - 18   19 - 

2006./2007. - - - 10   8 - 

2007./2008. - - - 20   12 - 

2008./2009. - - - 25   8 - 

 

9.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati par LU ievēlēto personālu uz atskaites gada 1. oktobri): 

Amats, grāds 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 

Profesori 2 1 1 1 1 

Asociētie profesori - - - - - 

Docenti 2 3 2 3 4 

Lektori: 2 1 1 1 1 

t.sk:       ar doktora grādu  - - - - - 

ar maăistra grādu  2 1 1 1 1 

citi*  - - - - - 

Asistenti: - - - - - 

t.sk:       ar doktora grādu  - - - - - 

                                                 
1 Aizpilda gadā, kad ir veikta absolventu aptauja. 



 9

ar maăistra grādu  - - - - - 

citi*  - - - - - 

Akadēmiskais personāls 
KOPĀ 

6 5 4 5 6 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 
 

9.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites gada 1. 
oktobri) 

Amats  2005 2006. 2007.  2008. 2009. 

Viesprofesori 2 1 - - - 

Viesdocenti 1 1 1 1 - 

Vieslektori: 7 7 4 2 1 

Studiju kursu docētāji 
(stundu pasniedzēji) 

3 7 9 9 10 

t.sk:       ar doktora grādu  - - - - - 

ar maăistra grādu  3 7 9 9 10 

citi*  - - - - 1 

Pieaicinātie mācībspēki 
KOPĀ 

13 16 14 12 11 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 
 

 

9.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme (dati par LU ievēlēto personālu): 

 2005 2006. 2007. 2008. 2009. 

Studē doktorantūrā 1 1 1 1 1 

Ieguvuši doktora grādu - - - 1 - 

Apguvuši profesionālās 
pilnveides programmu 

- - - - 1 

Akadēmiskajā atvaĜinājumā - - 1 1 - 

 
 
9.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 

 

 2005 2006. 2007. 2008. 2009. 

Dalība pētnieciskos, 
akadēmiskos un citos 
projektos (projektu skaits) 

2 2 3 3 8 
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Dalība zinātniskās 
konferencēs (konferenču 
skaits)  

3 3 3 5 18 

Pārskata gada laikā tapušo 
publikāciju skaits 

2 7 5 2 8 

Studējošo iesaiste 
pētnieciskos projektos 
(studējošo skaits) 

- - - 4 4 

 
9.7. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiĦa: 

 Valsts 
Skaits pa akadēmiskajiem gadiem 

2005./2006. 2006./2007. 2007./2008. 2008./2009. 
Mācībspēku 
apmaiĦa 

     

No Latvijas uz 
ārvalsti 

Norvēăija - 2 - - 
Zviedrija - 1 1 - 
Somija 1 - - - 

No ārvalsts uz 
Latviju 

Norvēăija - 2 - - 
Vācija 1 - - - 
     

Studējošo apmaiĦa      

No Latvijas uz 
ārvalsti 

Somija 2 2 1 - 
Vācija 1 - - 1 
Zviedrija - - 2 - 
Dānija - - - 2 

No ārvalsts uz 
Latviju 

Vācija 6 - - - 
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9.8.Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība 2008./2009. ak.g. 

 

Vārds, uzvārds Aktivit āte 

Profesore Aija Zobena Konferences 
Zobena A. Polycentric regional development and rural-urban fringe 
in Latvia. Working group 1.5: Rural-urban relationships: Mobilities 
and stabilities of the rural-urban fringe. ESRS XXIII Re-inventing 
the rural: between the social and the natural, Vaasa, August 17-21, 
2009. 

Zobena A. New Challenges in Social Work Agenda in Latvia. In: 
Politics-Power-Practice: Advancing Social Work Agenda in Times 
of Uncertainty, 6th annual TiSSA Plenum and PreConference, 
August 18 to 24, 2008, in Riga, Latvia, Riga:LU, 2008, p.113 

Docente V.Roga Konferences 

Starptautiska konference LA ”Vide. Izglītība. Personība”. 2009.05. 
Referāts. Raksts. „Ekoloăiskā perspektīva skolotāju tālākizglītībā. 
Izglītība Latvijas skolu ilgtspējīgai attīstībai”. 

Profesionālā pilnveide 

Seminārs centrā „Dardedze”; „SD ar grūtiem klientiem”  un 
„Resilience pieeja”. 2009.07. un 2009.09. 

ASV Illinoisas štata „Journal of Global Social Work Practice” 
redkolēăijas locekle no 2009.04. 

Docente I.Jansone Konferences 
LU 67.konferencē 06.02.2009. referāts „Sociālā sfērā nodarbināto 
personu izdegšanas riska novēršanas iespējas” 
Publikācijas 

Jansone, I. Cilvēka attīstība un dzīves cikli. Rīga: Latvijas 
Universitātes Sociālo zinātĦu fakultāte, 2009. 112.lpp. 

Docente A.Stepčenko  Publikācijas 

Dzīve telplaikā un ārpus tā. Kentaurs XXI. Nr. 49. 124-138. lpp. 
Zin. 

Life in the Space -time and Outside it. In: Kentaurs XXI. Nr. 49. 
p.124-138. 

Zinātniski pētnieciskā darbība 

2009.01.04. –31.12.09 Augstskolu pētnieciskais potenciāls 
reăionālās attīstības veicināšanai. 2009-2011. Norvēăijas valdības 
un Latvijas valsts grants. Pētniecība.  

2009 LZP grants. Reăionu policentriska attīstība. Pētniecība.  

2008 – 2009 Starptautisks projekts: Civil Society and Social NGOs 
in Estonia, Latvia and Lithuania. Pētniecība.  
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L īdzdalība konferencēs, semināros 

2009. 03.- 04.03. Starptautisks seminārs: Civil Society and Social 
NGOs in Estonia, Latvia and Lithuania. ZiĦojums: Classification, 
Registers of  NGOs in the World and Latvia and Acsess to 
Information on NGOs in Latvia. Tallinn, Estonia. 

2009. 13.02. LU 67.konference. Referāts: Nevalstisko organizāciju 
darbības vide un sociālās sfēras nevalstiskās organizācijas Latvijā 
pēc 2004.gada normatīvās reformas. Rīga. 

2008. 14.-15.10. Starptautisks seminārs: Civil Society and Social 
NGOs in Estonia, Latvia and Lithuania. ZiĦojums: Social functions 
of the religious organisations: Latvian case study. Vi ĜĦa, Lietuva. 

2008. 5.-8.09. 1st ISA Forum of Sociology. Sociological Research 
and Public Debate. RC-11 Sociology of Ageing. “Diversities of 
Ageing: Discourses and Debates”. Referāts: Link between the 
Radical Political and Economical Transition and the Social 
Exclusion of the Elderly in Latvia. Barcelona, Spain. 

Docente B.Bela Publikācijas  
Bela, Baiba. Poliphony of Latvian Identity: The latvian Community 

in Sweeden. – Humanities and Social Sciences: Latvia. 2 (55) 
/2008. Pp. 39.-60. 

Bela, Baiba. Latviskās identitātes dažādība Zviedrijas latviešu 
kopienā. Kūle, Maija et al. (red.) LETONIKA. Nacionālā 
mutvārdu vēsture. Reliăiskās idejas Latvijā. RakstiBela, Baiba. 
Poliphony of Latvian Idnetity: The latvian Community in 
Sweeden. –. Otrā grāmata. Rīga: FSI, 2008. Lpp. 11.-39. 

Bela B. and I. Garda. The Link between Real-Life Experiences and 
the Latvian Literary Ballad. –Dace Bula and Sigrid Rieuwerts 
(eds.). Singing the Nations: Herder’s Legacy. Wissenschaftlicher 
Verlag Trier, 2008. Pp. 309.-316. 

Konfrences  
Bela, Baiba. Life Stories as Cultural Heritage: The Latvian 

Diaspora. – Baltic Heritage Network Conference “Accessing the 
History of the Baltic Diaspora”, 7-10th July 2009, Tartu, (Estonia) 

Bela, Baiba. Citādības diskurss trimdas kolektīvajā atmiĦā. – 
Liepājas Universitātes 12. starptautiskā zinātniskā konference 
„Sabiedrība un kultūra: Citādība un mazākuma intereses”, 2009. 
gada 23. -24. aprīlis, Liepāja 

Bela, Baiba. Nacionālās identitātes uzturēšana un tālāknodošana 
Zviedrijas latviešu kopienā. – LU 67. konferences Socioloăijas 
sekcija, 2009. gada 13. februārī, Rīga 

Bela, Baiba. Many faces, few stories: remembering of socialist past 
in post-socialist Latvia. – Memory, history, morality: the socialist 
past today. 11-12th September 2008, Newcastle University (UK).  

Bela, Baiba. The link between life story and the Latvian literary 
ballad. – Performing Biographies, Memory and the Art of 
Interpretation. 12-14th December 2008, Krakow (Poland). 
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Akadēmiskās kvalifikācijas  celšana 
Bela, Baiba. AABS (Association for Advancement of Baltic 
Studies) Saltups stipendija viespētnieces darbam Indianas 
Universitātē par tēmu ”Migrācija un etniskā identitāte”, 26.07.-
20.08. 2009. 
Dalība pētījumos 
Bela, Baiba. Valsts pētījumu programma LETONIKA projekts 1.13. 

“Kolektīvās un individuālās identitātes dzīvesstāstos”, zinātniskā 
vadītāja , LU FSI 

Bela, Baiba. LZP granta Nr. 09.1046 "Nacionālās mutvārdu 
vēstures avoti sociālās dzīves un procesu analīzē”, zinātniskā 
vadītāja, LU FSI 

Bela, Baiba. Norvēăijas grantu shēmas projekts Nr. LV0054 
„Augstskolu pētnieciskais potenciāls – reăionālās attīstības 
veicināšanai”, pētniece, LU SZF SPPI 

Lektore Evija Apine Konferences 

LU 67.konference 06.02.2009. referāts „Sociālais darbinieks kā 
klienta sociālā kapitāla veidotājs”.  

Profesionālo Psihologu asociācijas un SZF Sociālā darba studiju 
programmas sadarbības konference 2009. referāts „Sociālais darbs 
un sociālā darbinieka klients”. 

Profesionālā pilnveide 

Supervizoru apvienības seminārā – darbnīcā par supervīzijas 
metodēm individuālajā, grupas un komandas supervīzijā. 

Pieredzes apmaiĦa Lapzemes Universitātē Rovaniemi, Somijā, kur 
panākta vienošanās par vieslektoru piedalīšanos studiju programmā 
2009.g. rudens semestrī. 

Lektore L.Rasnača Publikācijas 
Bite D., Rasnaca L., Saulāja I., Employers in Rural Towns. 
Collection of Papers of International Scientific Conference, Czech 
University of Life Sciences, Kutna Hora 16-18, 04,  2008, 223-233. 
Konferences 
Rasnaca L., Barriers for Labour Market development in Rural 
Towns in Latvia, „New Dimensions in the Development of 
Society”, ISC , LUA, Jelgava , September 25-26, 2008.  

Pētījumi 

Valsts Reăionālās attīstības aăentūras pasūtīts projekts  
"Priekšlikumu sagatavošana Latvijas pilsētu politikas izstrādei" 
zinātniskā vadītāja prof.Aija Zobena, 2009.gads. 

Lektors M.Niklass Publikācijas 
Niklass, Mareks. (2008) Business communities and the 
development of locality. Humanities and social sciences :Latvia. 
Vol. 2, No. 55, pages: 108-130 
Konferences 
26.09.09. Latvijas Universitāte, Baltijas sociologu konference 
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„Baltic Readings 2008”, referāta „Local history museums: their 
mission and engagement in cultural life in respective communities” 
prezentācija; 
6.12.08. ViĜĦas Universitāte. Baltijas sociologu konference „Baltic 
Readings 2008”; referāta „Business communities and their response 
to the world economic crisis” prezentācija;  
Pētījumi 
„Pašvaldību publiskās bibliotēkas: vērtība, uzticēšanās un 
apmierinātība ar pakalpojumiem”, valsts aăentūras „Kultūras 
informācijas sistēmas” projekts, pētnieks (2009); 
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9.9. Akadēmiskā personāla iesaiste ārējo sakaru veidošanā 2008./2009. ak.g. 

 

Vārds, uzvārds Aktivit āte 

Lektore Evija Apine   1) Kopš 2006. gada piedalās Labklājības ministrijas Sociālā 
darba speciālistu sadarbības padomes darbā.   

2) piedalās biedrības „Supervizoru apvienība” darbā; 

3) piedalās „Sociālo darbinieku biedrības” darbā; 

4) piedalās „Sociālā darba izglītības un pētniecības padomes” 
darbā;  

5) piedalās NORDPLUS starptautiskās izglītības sadarbības 
projektā „The strengthening Nord-Baltic educational 
cooperation in development of module „Supervision in social 
work“; 

6) LLP/ Erasmus programmas ietvaros noslēgti sadarbības 
līgumi ar sociālā darba studiju programmām Tamperes 
(Somija) un Tartu (Igaunija) Universitātēs par lektoru un 
studentu apmaiĦu; 

7) organizēta 3.kursa studentu dalība EQUAL projekta „Soli pa 
solim” ietvaros organizētā seminārā „Darbs ar patvēruma 
meklētājiem”.   

Docente Vita Roga 1) līdzdarbojas biedrības „Sociālo darbinieku biedrība” darbā; 

2) līdzdarbojas „Vieglās valodas aăentūras”  darbā;   

3) piedalās Labklājības ministrijas Sociālā darba speciālistu 
sadarbības padomes darbā.   

Docente Ingrīda 
Jansone 

Uzsākta sadarbība ar Latvijas Praktisko psihologu asociāciju 
psihologu un sociālo darbinieku sadarbības jautājumos. 
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LATVIJAS UNIVERSIT ĀTE 
 

Sociālo zinātĦu fakultāte 
 
 
 
 

OTRĀ LĪMEĥA (pamatstudiju) PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGL ĪTĪBAS 

STUDIJU PROGRAMMAS SOCIĀLAIS DARBS (43765) 

 
 
 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZI ĥOJUMS 

par 2007./2008. akadēmisko gadu 

 
 
                
    

        

       Studiju programma akreditēta  

      no 2004. līdz 2010.gadam 
 
 

          
Studiju programmas direktore 

     Evija Apine 
 
 
Apstiprināts 
Sociālā darba studiju programmu 
padomes sēdē 28.10.2008.   
Protokola Nr.4 
Padomes priekšsēdētāja 
Doc. Ingrīda Jansone _______________________ 
 
SZF Domes sēdē 03.11.2008. 
Protokola nr. 9 
Domes priekšsēdētāja  
Prof. Baiba Sporāne ________________________ 
 
Iesniegts Akadēmiskajā departamentā 4.11.2008. 

9. Studiju programmas mērėi un uzdevumi 
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Sociālā darba profesionālās studiju programmas mērėis ir nodrošināt otrā līmeĦa 
profesionālās augstākās izglītības un piektā līmeĦa profesionālās kvalifikācijas iegūšanu, 
sniegt nepieciešamo zināšanu, prasmju un vērtību bāzi kvalificētai profesionālajai darbībai 
un tālākai izglītībai. Studiju programmas galvenie uzdevumi ir nodrošināt iespēju apgūt 
profesiju atbilstoši LR profesiju klasifikatoram un apstiprinātajam sociālā darbinieka 
profesijas standartam, attīstīt sociālajā darbā nepieciešamo teorētisko zināšanu, prasmju un 
vērtību bāzi darbam indivīda, ăimenes, grupas, kopienas un sabiedrības līmenī. 

10. Studiju programmas saturs, organizācija un praktisk ā realizācija 

a. IzmaiĦas studiju programmas saturā un praktiskaj ā realizācijā 

Vairākas izmaiĦas studiju kursu piedāvājumā B daĜā tika veiktas iepriekšējā 
pašnovērtējuma periodā, kuras tika aprobētas un atzītas par sekmīgām (pozitīvs jauno 
studiju kursu novērtējums, pozitīvas atsauksmes par studiju prakses organizāciju).  

Mainītas „Kursa darba II” izstrādei izvirzītās prasības un izstrādes laiks no 6.semestra uz 
4.sem..  Tādejādi ir samazināts studentu darba apjoms, lai tas atbilstu 2 kredītp. Lai 
veicinātu studentu zinātnisko pētniecību par sociālā darba profesijai nozīmīgiem un 
aktuāliem jautājumiem, pirms kursa darbu un diplomdarbu tematu iesniegšanas sadarbībā 
ar Sociālo darbinieku biedrību (sociālā darba praktiėiem) tiek izveidots pētījumu tematu 
saraksts. Studenti ar šo tematu sarakstu tiek iepazīstināti kursa darbu un diplomdarbu 
izstrādes ievadlekcijās.  

Studiju gadā turpinājās studiju programmas realizācija nepilna laika neklātienes studiju 
formā.  

b. Studiju programmas satura, organizācijas un praktiskās realizācijas analīze 

Studiju programmas saturs atbilst otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts 
standartam (Ministru kabineta 20.11.2001. noteikumi Nr. 481). un IZM 06.06.2002. ar 
rīkojumu nr. 351 apstiprinātajam sociālā darbinieka profesijas standartam.  

Sociālā darba studiju programma ir pamatstudiju līmeĦa programma un nodrošina pamata 
zināšanu un prasmju apguvi sociālajā darbā, aptverot visus trīs sociālā darba teorijā 
noteiktos sociālā darba prakses līmeĦus – mikro (sociālais darbs ar indivīdu un ăimeni), 
mezo (sociālais darbs ar grupu, organizācijām) un makro (sociālais darbs kopienā un valsts 
pārvaldē) līmeĦus. Studiju programmas B daĜā ietvertie studiju kursi nodrošina 
pamatzināšanu apguvi par specializācijas iespējām sociālajā darbā.  

Studiju programma ir jāpapildina ar studiju kursu par sociālo darbu ar personām ar 
atkarības problēmām, jo praksē liela daĜa sociālo darbinieku saskaras ar šādiem klientiem. 
Atkarību problemātika šobrīd ir ietverta vairākos studiju kursos kā viens no tematiem, bet 
būtu nepieciešams veidot atsevišėu visaptverošu studiju kursu.  

SaskaĦā ar darba devēju sniegtajām atsauksmēm par studentu sagatavotību praktiskajai 
darbībai sociālā darba jomā, ir nepieciešams studiju programmu papildināt ar studiju kursu 
par lietišėo saraksti un lietvedības jautājumiem.  

Paralēli jaunu kursu iekĜaušanai studiju programmā ir nepieciešams veikt esošo studiju 
kursu izvērtējumu, lai no studiju programmas B daĜas izslēgtu aktualitāti zaudējušos studiju 
kursus. 

Veiksmīgas ir kursa darbu un diplomdarbu priekšaizstāvēšanas, kurās studenti prezentē 
savu darbu koncepcijas un iestrādes pasniedzēju izveidotai komisijai. Pasniedzēji palīdz 
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precizēt formulējumus, jēdzienu lietojumu un pilnveidot koncepcijas. Šī procedūra 
mobilizē studentus savlaicīgam darbam un attīsta prasmes izskaidrot savas ieceres, pamatot 
tās, un palīdz panākt kvalitatīvāku darba rezultātu.  

Lai veicinātu studentu savstarpējas diskusijas pētniecisko darbu aizstāvēšanā, Sociālā darba 
studiju padome nolēma Kursa darba II recenzēšanā iesaistīt arī studentus. Šī prakse 
izrādījās efektīva, jo studentiem bija iespēja iepazīties ar kursa biedra pētniecisko darbu, 
konstatēt kursa biedra un sava darba stiprās un vājās puses, mācīties vērtēt atbilstoši 
izvirzītiem kritērijiem, iegūt padziĜinātas zināšanas kādā no sociālā darba jautājumiem.  

11. studiju programmā studējošie 
3.1. Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Studentu līdzdalību studiju procesa un studiju kursu novērtēšanā nodrošina aptaujas, kuras 
tiek organizētas katra semestra beigās. Studentiem ir iespēja piedalīties Sociālā darba 
profesionālo studiju programmu padomes sēdēs, informēt par neskaidro un problēmām 
studiju procesā. Studiju padomes sēdēs tika izskatīti studentu priekšlikumi attiecībā par 
kursa darbu izstrādes laiku un darba apjoma neatbilstību kredītpunktu skaitam, kursa darba 
atkārtotu aizstāvēšanu, metodoloăisko darbu izstrādes prasību precizēšanu un prakses 
organizāciju.  

Fakultātē aktīvi strādā Studentu pašpārvalde, kuras pārstāvji piedalās lēmumu pieĦemšanā 
fakultātes domes sēdēs.  

3.2. aptaujas par studiju programmu rezultāti 

Aptaujas par studiju programmu un par studiju kursiem tika organizētas atbilstoši LU 
17.05.2005. rīkojumam Nr.1/98 „Aptauju organizēšanas kārtība LU”. Katra akadēmiskā 
gada beigās studiju programmas beidzēji tiek iesaistīti studiju programmas novērtēšanā.  

Aizpildītas tika 20 aptaujas anketas. Aptaujas anketa sastāv no slēgtiem jautājumiem, kur 
atbilde jāatzīmē vērtējuma skalā (1 – pilnībā apmierina, 2 – drīzāk apmierina, 3- drīzāk 
neapmierina, 4 – pilnībā neapmierina) un atvērtā jautājuma anketas noslēgumā, uz kuru 
studentiem ir iespēja sniegt komentāru vai vērtējumu par ikvienu studiju programmas 
aspektu.  

Studiju programmas saturs (vidēji 1,92 punkti) ir novērtēts kā „drīzāk apmierinošs”, tāpat 
arī piedāvātās iespējas (izvēle starp B daĜas kursiem, iespējas apgūt vēlamos C daĜas 
kursus, iespēja attīstīt pētnieciskās/ profesionālās prasmes un iemaĦas, materiāli-tehniskais 
nodrošinājums; vidēji - 1,84), prasmju attīstīšana studiju laikā (1,97), studiju procesa 
organizēšana (1,82) un materiāli tehniskais nodrošinājums (2,01). 

Kā „pilnībā apmierinošas” ir novērtētas izvēles iespējas starp B daĜas kursiem, SZF 
personāla attieksme pret studentiem, studiju materiāli tehniskais nodrošinājums. Vērtējums 
„3 - drīzāk neapmierina” ir vienīgais zemākais visbiežāk sastopamais vērtējums, un tas ir 
attiecināts uz LU nodrošinātajām iespējām izmantot datorus. Šis novērtējums ir negaidīts, 
jo SZF ir iekārtotas divas datorklases un arī bibliotēkas lasītava ir aprīkota ar datoriem. Tā 
kā slēgtie jautājumi nedod iespēju pievienot komentārus (par ko ir aizrādījumi anketas 
komentāru daĜā), tad viens pieĦēmums, kas var izskaidrot šādu novērtējumu, varētu būt 
datorklašu noslogojums nodarbībām studiju kursos.  

Studenti ir snieguši komentārus par studiju programmas ilgumu, saturu, teorijas un prakses 
saistību, prakses organizāciju un studentu informēšanu. Attiecībā par studiju programmas 
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ilgumu divi respondenti izteikuši, ka būtu vēlams un iespējams organizēt studijas 3 gadu 
garumā, jo 4.studiju gadā nav daudz lekciju. Studiju programmas 4. studiju gadā plānotā 
slodze (rudens semestrī 20 krp., pavasara sem. 10 krp.) un arī LR „Augstskolu likumā” 
noteiktais par piektā līmeĦa profesionālās kvalifikācijas ieguvei kopējo pilna laika studiju 
ilgumu nepieĜauj iespēju samazināt studiju ilgumu no 4 uz 3 studiju gadiem.  

Studiju programmas saturs ir apmierinājis, tomēr divi respondenti norāda, ka atsevišėi 
studiju kursi (minēti: politika, socioloăija, filozofija) nebūtu nepieciešami studiju 
programmā, jo to saturs nav saistīts ar sociālo darbu. Ievadkursi minētajās zinātnēs ir 
nepieciešami studiju programmā, bet komentārs norāda uz to, ka kursu pasniedzēji 
nepietiekami attiecina kursa izklāstu uz sociālā darba teoriju un praksi. Tam varētu būt divi 
iemesli – (1) pasniedzējiem trūkst zināšanu par sociālo darbu, lai nodrošinātu sasaisti, (2) 
SZF prakse ievadkursus zinātĦu nozarēs lasīt apvienotām studentu grupām no vairākām 
studiju programmām, lai optimizētu finanšu līdzekĜu izlietojumu.  

Par teorijas un prakses saistības nodrošināšanu 25% respondentu izteikuši viedokli, ka 
vēl vairāk ir nepieciešams lekcijās norādīt, kā teorētiski izklāstītais var tikt pielietots un 
atspoguĜot situāciju sociālā darba praksē Latvijā.  

Iepriekšējos pašnovērtējuma periodos aptaujai izmantoja studiju programmas pasniedzēju 
veidotas un Studiju padomē apstiprinātas anketas, kuru jautājumi un forma (vieta 
komentāriem pēc katra slēgtā jautājuma) deva pilnīgāku studiju programmas novērtējumu, 
kā arī paskaidroja izvēlēto vērtējumu. Šajā pašnovērtējuma periodā izmantotās LU 
apstiprinātās anketas studenti vērtē gan pozitīvi (anketa ir saprotama, īsa, veiksmīgi 
sastādīta; 7 resp.), gan negatīvi (5 resp. neapmierināti, ka pārsvarā ir slēgtie jautājumi, nav 
iespējas izteikt komentārus, gribētu vairāk atvērtos jautājumus). Divi respondenti izteikuši 
priekšlikumu anketā ietver jautājumus par pasniedzēju darbu, attieksmi pret studentiem, 
pasākumiem fakultātē un studiju maksu. 

3.3. Aptaujas par studiju kursiem rezultāti 

Semestra noslēgumā studenti tiek aicināti sniegt novērtējumu par novērtēšanai izraudzīto 
studiju kursu saturu un pasniegšanas veidu (studiju kurss tiek piedāvāts pirmo reizi, studiju 
kursu docē jauns pasniedzējs u.c.). Novērtēšana tiek organizēta anonīmas anketēšanas 
veidā. 

Aptaujas anketa sastāv no slēgtiem jautājumiem, kur atbilde jāatzīmē vērtējuma skalā (1 – 
Ĝoti labi, 2 – labi, 3- apmierinoši, 4 – neapmierinoši), un atvērtā jautājuma anketas 
noslēgumā, uz kuru studentiem ir iespēja sniegt ieteikumus vai komentārus par studiju 
kursa saturu, mācību metodēm un organizāciju, pārbaudes formām, mācību materiāliem 
u.c. kursa aspektiem.  

Dominējošais vidējais vērtējums visos aptaujātajos studiju kursos ir „Ĝoti labi” un tikai divu 
pasniedzēju pasniegšanas stils ir novērtēts kā „labs” un viena pasniedzēja attieksme pret 
studentiem kā „laba”. Var secināt, ka pasniedzēji iepazīstina studentus ar kursa saturu, 
prasībām un uzdevumiem, uz nodarbībām ierodas sagatavojušies, ka kursu pasniegšanas ir 
atbilstošs un starp pasniedzējiem un studentiem veidojas pozitīva sadarbība. Studiju kursu 
grūtības pakāpe novērtēta kā piemērota, vienīgi studiju kurss „Filozofija” novērtēts kā 
grūts.  

Studentu komentāros dominē pozitīvas atsauksmes un pozitīva attieksme pret 
pasniedzēju darbu studiju kursu ietvaros. Studiju kursā „Sociālā darba teorijas” 
apgūstams apjomīgs literatūras klāsts, tai skaitā svešvalodā, tādēĜ studenti ieteica mācību 
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palīgmateriālu izstrādi. Šis ieteikums ir Ħemts vērā, un pasniedzēja V.Roga ir izstrādājusi 
studiju palīglīdzekli, kas ir pieejams bibliotēkā. Līdzīgi arī studiju kurss „Cilvēka attīstība 
un dzīves cikli” ietver plašu un sarežăītu tematiku psiholoăijas jomā, kā rezultātā studenti ir 
izteikuši priekšlikumu, izsniegt izdales materiālus un organizēt starppārbaudījumus kursa 
gaitā. Šie ierosinājumi ir Ħemti vērā un docente I.Jansone gatavo mācību metodisko līdzekli 
šī kursa apguves atvieglošanai.  

Studiju kursos „Brīvprātīgo darba vadīšana” un „Filozofija” atbilstoši studentu 
komentāriem ir nepieciešams vairāk izmantot vizuālos palīglīdzekĜus, esošie slaidi būtu 
uzlabojami, lai tajos attēlotais teksts būtu salasāmāks. 

Studenti Ĝoti atzinīgi vērtē grupu darba un diskusiju izmantošanu vielas apguvei, 
teorētisko zināšanu pielietošanu uzdevumu risināšanā. Spriežot pēc studentu atsauksmēm, 
vairums pasniedzēju organizē darbu grupās, tomēr atsevišėi pasniedzēji ir j ārosina šo 
metodi izmantot. No studentu ieteikumiem izriet vēlme vēl vairāk darboties grupu darbos, 
semināros, diskusijās, kā arī biežāk izpildīt pārbaudes darbus. Šī studentu gatavība un 
ieinteresētība praktiskā darbā, aktīvā līdzdarbībā, praktisku uzdevumu risināšanā ir augstu 
vērtējama un ir jāatbalsta, katram pasniedzējam pārdomājot sava kursa plānu un nodarbību 
organizāciju.  
 
12. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un 

administrat īvais personāls 
a. IzmaiĦas akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā 

Studiju programmas īstenošanā pamatā iesaistīti ir Socioloăijas nodaĜas pasniedzēji. 
Atsevišėus sociālo zinātĦu nozaru kursus docē arī Sociālo zinātĦu fakultātes Komunikācijas 
studiju nodaĜas un Politikas zinātĦu nodaĜas akadēmiskais personāls. Tā kā sociālā darba 
studiju programma ir profesionālās augstākās izglītības studiju programma, tad studiju 
kursu pasniegšanā tiek iesaistīti nozares praktiėi, kas nodrošina studiju programmas saikni 
ar sociālā darba praksi, tās attīstības tendencēm. 

Personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politiku studiju programmas 
ietvaros nosaka LU Sociālo zinātĦu fakultātes stratēăija 2005 – 2008 gadam. Personāla 
atlases kritēriji  studiju kursu pasniegšanai sociālajā darbā ir maăistra līmeĦa izglītība, 
5.līmeĦa profesionālā kvalifikācija sociālajā darbā, vēlama ir darba pieredze sociālajā darbā 
un lektora darba pieredze.   

Negatīvi vērtējams, ka studiju programmā darbu neturpināja lektore – studiju prakses 
vadītāja I.Grauduma, kura bija ieguldījusi nozīmīgu darbu studentu Prakses dienasgrāmatas 
izstrādē un praksei izvirzīto uzdevumu un prasību pilnveidošanā. Darbu studiju programmā 
uzsākuši jauni mācībspēki (skat. 9.pielikumu). Ir notikušas izmaiĦas administratīvā 
personāla sastāvā – Socioloăijas nodaĜas studiju metodiėes maiĦa un fakultātes Ārējo 
sakaru koordinatora aiziešana no darba.  
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b. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība 

Studiju programmas akadēmiskais personāls katru gadu LU gadskārtējās konferences 
ietvaros organizē atsevišėu sekciju socioloăijas zinātnes apakšnozarē sociālā politika un 
sociālā darba organizācija. LU 66.konferencē ar priekšlasījumiem  piedalījās sociālā darba 
studiju programmas pasniedzēji, 4.kursa studenti un sociālā darba praktiėi.  

Lektore V.Roga ir aizstāvējusi doktora disertāciju un ieguvusi pedagoăijas zinātĦu doktora 
grādu. Lektore E.Apine kā doktorante radošā akadēmiskā atvaĜinājuma laikā piedalījās 
studiju procesā Portlandes Valsts Universitātes Sociālā darba doktorantūras programmā 
ASV. Studiju programmas akadēmiskais personāls piedalījies ar referātiem arī konferencēs 
ārpus LU un veikuši pētniecisko darbību, par kuru sīkākas ziĦas sniegtas 10.pielikumā. 

13. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un 
metodiskais nodrošinājums 

Studiju programmas finansējumu veido budžeta un fizisko vai juridisko personu līdzekĜi. 
Negatīvi vērtējams, ka 2007. akadēmiskajam gadam piešėirto 10 budžeta vietu skaits, 
apstiprinot 2008.gada budžetu, netika dubultots, lai nodrošinātu, ka studiju programma 
pakāpeniski iegūst budžeta vietas visiem 4 studiju gadiem. Joprojām pamatā budžeta vietu 
skaitu studiju programmā veido no citām SZF studiju programmām pārdalītās budžeta 
studiju vietas. 

Studiju programmas mācībspēku rīcībā ir datori un printeri. Pozitīvi vērtējams, ka 
nodarbību vadīšanai, izmantojot elektroniskas prezentācijas, ir iespējams izmantot 
Socioloăijas nodaĜas portatīvo datoru. Tomēr arvien vairāk pasniedzēju nodarbībās vēlas 
izmantot elektroniskos vizuālos palīglīdzekĜus, tādēĜ ir nepieciešams iegādāties  portatīvo 
datoru un videoprojektorus prezentācijām. 

SaskaĦā ar studentu ierosinājumiem ir papildināti un precizēti „Referāta, esejas, kursa 
darba un diplomdarba izstrādes metodoloăiskie norādījumi sociālā darba studiju 
programmā”.  Metodoloăiskie norādījumi ir publicēti SZF mājas lapā tīmeklī un pieejami 
drukāšanai vai lejuplādei. SZF mājas lapā ir publicēta arī Prakses rokasgrāmata (prakses 
nolikums), lai tā būtu pieejama studentiem un prakses vadītājiem sociālajās institūcijās. 

Jāturpina darbs pie metodisko mācību līdzekĜu izstrādes. Nepieciešams rast līdzekĜus 
izstrādāto metodisko līdzekĜu publicēšanai, lai popularizētu sociālā darba studijas LU un 
padarītu tos pieejamus ari sociālā darba praktiėiem un citiem interesentiem. 

14. Ārējie sakari 
Studiju programmas direktore E.Apine piedalās Labklājības ministrijas Sociālā darba 
speciālistu sadarbības padomes darbā, līdzdarbojas „Supervizoru apvienības” darbā. Vairāki 
pasniedzēji un studenti ir „Sociālo darbinieku biedrības” aktīvi biedri. Sadarbībā ar biedrībām 
ir organizēta praktiėu aptauja par aktuālajām problēmām un jautājumiem studentu 
pētnieciskajam darbam, izveidots tematu saraksts.  

SZF uzsāka sadarbību ar Valsts kanceleju un organizēja kopīgu konferenci „Valsts pārvalde: 
que vadis?”, nodrošinot iespēju studentiem iepazīstināt ar savu zinātnisko pētījumu 
rezultātiem un iegūt informāciju par karjeras iespējām valsts pārvaldē. 

Ir izveidota sadarbība ar citām Latvijas augstskolām, kuras īsteno studiju programmas 
sociālajā darbā un diskutēts par sociālā darba izglītības un zinātnes asociācijas veidošanu. 
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Aizsākta sadarbība Baltijas valstu augstskolu starpā, kuras īsteno studijas sociālajā darbā, 
izveidojot sadarbības tīklu (vairāk informācijas it 11.pielikumā). 

 

15. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu , ieteikumu 
izpilde 

Kopumā studiju programmas attīstībai izvirzītie uzdevumi ir izpildīti  - pilnveidota studiju 
prakses organizācija, nostiprināta sadarbība ar darba devējiem, sociālajām institūcijām un 
sociālā darba praktiėiem, kā arī sociālā darba studiju programmām citās Latvijas un Baltijas 
augstskolās. Studiju procesa kvalitāte ir augsta, ko apliecina studiju kursu aptaujas rezultāti.  

Pastāvīgi tiek papildināts literatūras klāsts, kā arī zinātnisko publikāciju un žurnālu 
pieejamība elektroniskajās datu bāzēs.   

Nepieciešams panākt no valsts budžeta finansēto studiju vietu palielinājumu. 

16. Studiju programmas SVID analīze 
Stiprās puses Vājās puses 
� Studiju programmas saturs optimizēts, 
� augsta pasniedzēju darba kvalitāte un 

pozitīva sadarbība ar studentiem; 
� pasniedzēju aktīva dalība profesionālajās 

organizācijās; 
� sociālā darba praktiėu - stundu 

pasniedzēju darbs studiju programmā; 
� studentu ieinteresētība aktīvi iesaistīties 

studiju procesā,   
� starptautiskā sadarbība SOCRATES/ 

ERASMUS programmas ietvaros; 
� pilnveidota studiju prakses sistēma un 

informācijas apmaiĦa prakses jautājumos; 
� sadarbība ar prakses vietām – sociālo 

pakalpojumu sniedzējiem un 
profesionālajām organizācijām; 

� Sociālā darba joma strauji attīstās un 
pieaug pieprasījums pēc kvalificētiem 
sociālajiem darbiniekiem. 

� Nepietiekams studiju programmā 
pamatdarbā  nodarbinātā akadēmiskā 
personāla skaits,  

� Liels stundu pasniedzēju īpatsvars un vāja 
iesaiste studiju programmas pilnveidē, 

� Cilvēkresursu trūkums maăistra līmeĦa 
studiju programmas izstrādei sociālajā 
darbā, 

� Nav akadēmiskā personāla ar doktora 
grādu sociālajā darbā, 

� nav studiju kursu par sociālo darbu ar 
specifiskām mērėa grupām (personām ar 
invaliditāti, personām ar atkarības 
problēmām); 

� kvalitatīvas literatūras trūkums latviešu 
valodā par sociālo darbu; 

� IZM piešėirto budžeta vietu skaita 
nepalielināšana. 

Att īstības iespējas Realizācijas grūtības 
� Darba devēju, sociālā darba praktiėu un 

mācībspēku sadarbības veicināšana; 
� Mācībspēku un studentu pētījumu 

publikāciju izdošana, iesaistīšana mācību 
literatūras izstrādē; 

� Jaunu studiju kursu izstrāde; 
� Dalība starptautiskās sadarbības 

projektos; 
� Akadēmiskā personāla pētnieciskās 

darbības veicināšana; 
� tālākizglītības un maăistra līmeĦa studiju 

� Nepalielinās studiju programmā 
nodarbinātā akadēmiskā personāla skaits; 

� akadēmiskā personāla mainība atalgojuma 
politikas dēĜ (darba slodzes aprēėinā 
paredzētais stundu skaits lektoru 
organizatoriskajam darbam ir mazāks par 
faktisko darba apjomu, terminēta darba 
līguma slēgšana uz studiju gada periodu, 
zema darba samaksas likme); 

� Sociālā darba pasniedzēju ar doktora grādu 
trūkums 
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programmas izstrāde.  � studentu skaita samazināšanās, 
� Studiju maksas palielināšanās. 
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9. Pielikumi (kvantitat īvie dati). 

9.1. Studējošo skaits: 

Dati uz 
atskaites 
gada 1. 
oktobri 

1. gadā 
imatri-
kulēto 

studentu 
skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 
mācās 

T.sk. 
par 

maksu 

Absol-
ventu 
skaits 

Eksma-
trikulēto 
skaits 
(Atbi-
rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005. 62 62 43 34 37   176 118 19 19 

2006. 39 39 55 35 35   164 104 29 26 

2007. 23 23 31 46 37   137 83 17 18 

2008. 15 15 19 29 38 7  108 54 25 25 
 

9.2. Studējošo un absolventu aptaujas 

 Aptauja par studiju programmu: 
aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa 

studiju gadiem 

Aptauja par studiju 
kursiem: aptaujāto 
studiju kursu skaits 

Absolventu 
aptauja: 
aptaujāto 

absolventu skaits2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
2005./2006. - - - 18   19 - 

2006./2007. - - - 10   8 - 

2007./2008. - - - 20   12 - 

 

9.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati par LU ievēlēto personālu uz atskaites gada 1. oktobri): 

Amats, grāds 2005. 2006. 2007. 2008. 

Profesori 2 1 1 1 

Asociētie profesori - - - - 

Docenti 2 3 2 3 

Lektori: 2 1 1 1 

t.sk: ar doktora grādu  - - - - 

ar maăistra grādu  2 1 1 1 

citi*  - - - - 

Asistenti: - - - - 

t.sk: ar doktora grādu  - - - - 

ar maăistra grādu  - - - - 

                                                 
2 Aizpilda gadā, kad ir veikta absolventu aptauja. 
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citi*  - - - - 

Akadēmiskais personāls 
KOPĀ 

6 5 4 6 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 
 

9.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites gada 1. 
oktobri) 

Amats  2005 2006. 2007.  2008. 

Viesprofesori 2 1 - - 

Viesdocenti 1 1 1 1 

Vieslektori: 7 7 4 2 

Studiju kursu docētāji (stundu 
pasniedzēji) 

3 7 9 9 

t.sk:       ar doktora grādu  - - - - 

ar maăistra grādu  3 7 9 9 

citi*  - - - - 

Pieaicinātie mācībspēki 
KOPĀ 

13 16 14 13 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 
 

 

9.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme (dati par LU ievēlēto personālu): 

 2005 2006. 2007. 2008. 

Studē doktorantūrā 1 1 1 1 

Ieguvuši doktora grādu - - - 1 

Apguvuši profesionālās 
pilnveides programmu 

- - - - 

Akadēmiskajā atvaĜinājumā - - - 1 

 
 
9.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 

 

 2005 2006. 2007. 2008. 

Dalība pētnieciskos, 
akadēmiskos un citos 
projektos (projektu skaits) 

2 2 3 3 

Dalība zinātniskās 
konferencēs (konferenču 

3 3 3 5 
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skaits)  

Pārskata gada laikā tapušo 
publikāciju skaits 

2 7 5 2 

Studējošo iesaiste 
pētnieciskos projektos 
(studējošo skaits) 

- - - 4 

 
9.7. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiĦa: 

 Valsts 
Skaits pa akadēmiskajiem gadiem 

2005./2006. 2006./2007. 2007./2008. 
Mācībspēku apmaiĦa     

No Latvijas uz 
ārvalsti 

Norvēăija - 2 - 
Zviedrija - 1 1 
Somija 1 - - 

No ārvalsts uz 
Latviju 

Norvēăija - 2 - 
Vācija 1 - - 
    

Studējošo apmaiĦa     

No Latvijas uz 
ārvalsti 

Somija 2 2 1 
Vācija 1 - - 
Zviedrija   2 

No ārvalsts uz 
Latviju 

Vācija 6 - - 
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9.pielikums 
 

Akadēmiskā personāls, kas uzsācis darbu studiju programmā 2007./2008. ak.g. 

 

Vārds, uzvārds Kompetence un ieguldījums 

Lektore – prakses 
vadītāja Inese Levāne 

 

 

maăistra grāds sociālajā darbā un praktiskā darba pieredze  
sociālajā darbā ar personām ar garīgās attīstības traucējumiem;  

pozitīvi vērtējams, ka I.Levāne ir apguvusi LU tālākizglītības 
studiju programmu „Supervīzija sociālajā darbā”, kurā apgūtās 
zināšanas un prasmes ir noderīgas darbā ar studentiem un studiju 
prakses organizēšanā; 

studiju programmā aktualizēja studiju kursu „Sociālais darbs ar 
dažādām klientu grupām” 

Lektore Zane KrūmiĦa  maăistra grāds psiholoăijā un praktiskā darba pieredze, tai skaitā 
krīzes centrā; 

pasniedz studiju kursu „Krīzes psiholoăija” 
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10.pielikums 
 

Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība 2007./2008. ak.g. 

 

Vārds, uzvārds Aktivit āte 

Lektore Evija Apine Piedalījusies ar priekšlasījumu par novērtēšanas problēmām 
sociālajā darbā Rīgas StradiĦa Universitātes starptautiskajā 
konferencē „Sabiedrība, veselība, labklājība”.  

Piedalījusies seminārā – darbnīcā par skulptūras metodes 
izmantošanu individuālajā un grupas supervīzijā Tallinas 
Universitātē. 

Vadīja Eiropas Savienības līdzfinansētu LU projektu  „Sociālā 
darba speciālistu apmācības supervīzijā”, kura ietvaros tika 
organizēta konference „Supervīzijas ieviešana sociālo institūciju 
praksē Latvijā”. Konferencē piedalījās gan sociālā darba praktiėi, 
gan studenti.  

Projekta gaitā izstrādāta un izdota „Supervizora 
rokasgrāmata” , kas ir saistoša praktizējošiem sociālajiem 
darbiniekiem, supervizoriem un sociālā darba studentiem 
(Publikācija: E. Apine, I. Lukašinska. Ievads. Grām. Supervīzija 
sociālajā darbā : supervizora rokasgrāmata. Latvijas 
Universitāte. - [Rīga] : N.I.M.S., 2007. - 11.-36.lpp.). Iegādāta 
ārvalstu literat ūra supervīzijas un sociālā darba jomā (40 
nosaukumi). 

Akadēmiskais radošais atvaĜinājums ASV Portlandes Valsts 
Universitātē; pētnieciskā darba temats: Sociālā darba 
novērtēšana. 

Starptautiskajā sociālā darba konferencē piedalījās ar referātu 
par sociālā darba izglītības un prakses vēsturisko attīstību 
Latvijā. 

Profesore Aija Zobena Iesaistījusi studiju programmas lektores un doktorantūras 
studentes L.Rasnaču un E.Apini, kā arī sociālā darba 
profesionālās studiju programmas studentes J.MardaĦu, 
M.Krasovsku, L.Elleri un L.Visocku LU pētniecības projektā 
„Pilsētas un reăionu ilgtspējīga attīstība”. Projekta ietvaros notika 
kopīgs darbs pie pētījuma metodoloăijas izstrādes un empīrisko 
datu vākšana. Studentu līdzdalība pētniecības projektā 
nostiprina interesi par pētniecisko darbu, dod iespēju iegūt 
pieredzi, kā arī  atbalstu no  pasniedzējiem. 

Lektore V.Roga Sadarbībā ar Bīlefeldas (Vācija) universitātes TiSSA akadēmiju 
ir organizējusi 6.gadskārt ējo Starptautisko sociālā darba 
konferenci “Politika – Spēks – Prakse: Modernā sociālā darba 
būtība mūsdienu mainīgajā laikā”. Konferencē piedalījās 
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dalībnieki no desmit pasaules valstīm, kas deva iespēju nodibināt 
kontaktus turpmākai sadarbībai sociālā darba studiju pilnveides 
un zinātniskās pētniecības jomās. Konferences organizēšanā tika 
iesaistīti arī studiju programmas vecāko kursu studenti, kuriem 
bija iespēja iegūt pieredzi pasākumu plānošanā un organizēšanā, 
komunikācijā svešvalodā un piedalīties priekšlasījumos.  

Darba grupas vadīšana seminārā „Cilv ēku tirdzniecība- sociāla 
un tiesiska problēma Latvijā un pasaulē” (2008.04.) 

Projekta īstenošana "OTA: Omulība, Tolerance, Atbalsts" 
jauniešiem ar garīga rakstura traucējumiem (2008.04.-2008.12.)  

LU 66.konferencē 2008.15.02. referāts "Ekoloăiskā kompetence 
kā sociālā darbinieka resurss darbā kopienā".  

Publikācija "Social risk groups in the Perspective of Social 
Work and Social Pedagogy". Aspekte sozial Arbeit in Lettland 
und in Deutshland. Leipziger Universitatsverlag, 2008.  
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11.pielikums 

 
Akadēmiskā personāla iesaiste ārējo sakaru veidošanā 2007./2008. ak.g. 

 

Vārds, uzvārds Aktivit āte 

Lektore Evija Apine   8) Kopš 2006. gada piedalās Labklājības ministrijas Sociālā 
darba speciālistu sadarbības padomes darbā.   

9) piedalās biedrības „Supervizoru apvienība” darbā; 

10) piedalās „Sociālo darbinieku biedrības” darbā; 

11) piedalījusies diskusijās par sadarbību ar citām Latvijas 
augstskolām, kuras īsteno studiju programmas sociālajā 
darbā;  

12) aizsākta sadarbība Baltijas valstu augstskolu starpā, kuras 
īsteno studijas sociālajā darbā, izveidojot sadarbības tīklu;  

13) Socrates/ Erasmus programmas ietvaros noslēgts 
sadarbības līgums ar Kopenhāgenas Sociālā darba koledžu 
Dānijā par lektoru un studentu apmaiĦu; 

14) organizēta 3.kursa studentu dalība EQUAL projekta „Soli 
pa solim” ietvaros organizētā seminārā „Darbs ar patvēruma 
meklētājiem”.   

lektore Vita Roga 4) līdzdarbojas biedrības „Sociālo darbinieku biedrība” darbā; 

5) līdzdarbojas „Vieglās valodas aăentūras”  darbā;   

6) sadarbības veidošana ar Bīlefeldas (Vācija) universitātes 
TiSSA akadēmiju.  

Docente Ingrīda 
Jansone 

Socrates/ Erasmus programmas ietvaros viesojusies Vekšē 
(Växjö) augstskolā Zviedrijā.  

Lektore I.Levāne organizēja semināru studiju prakses vadītājiem no sociālajā 
institūcijām, lai izskaidrotu studiju prakses organizāciju, prasības 
un diskutētu par citiem aktuāliem jautājumiem. Seminārs deva 
iespēju kopīgi meklēt risinājumus prakses organizācijas un 
sadarbības pilnveidošanai. 

Lektore Daina Vanaga Organizēja 2.kursa studentu dalību nodibinājuma „Baltic 
Institute of Social Sciences” seminārā „Cilvēku tirdzniecības 
upuru reintegrācija: no efektīva sociālā pakalpojuma uz 
iekĜaušanu darba tirgū” 
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Sociālā darba studiju programmu 
padomes sēdē 27.10.2007.  
Protokola Nr.11 
Padomes priekšsēdētāja 
Doc. Ingrīda Jansone _______________________ 
 
SZF Domes sēdē 16.11.2007. 
Protokola nr. 43 
Domes priekšsēdētāja  
Prof. Baiba Sporāne ________________________ 
 
Iesniegts Akadēmiskajā departamentā 16.11.2007. 
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Sociālā darba profesionālās studiju programmas mērėis ir nodrošināt otrā līmeĦa 
profesionālās augstākās izglītības un piektā līmeĦa profesionālās kvalifikācijas iegūšanu, 
sniegt nepieciešamo zināšanu, prasmju un vērtību bāzi kvalificētai profesionālajai darbībai 
atbilstoši LR profesiju klasifikatoram un apstiprinātajam sociālā darbinieka profesijas 
standartam, sagatavot augsti kvalificētus un konkurēt spējīgus sociālos darbiniekus LR 
sociālās sfēras vajadzībām. 
 

17. Studiju programmas saturs, organizācija un praktisk ā realizācija 

a. IzmaiĦas studiju programmas saturā un praktiskaj ā realizācijā 

Studiju programmas saturs B daĜā papildināts ar studiju kursu „Ăimene kā sistēma” (2 
krp.), kurš studentiem tiks piedāvāts 2007.gada pavasara semestrī. Studiju kurss sniegs 
padziĜinātas zināšanas sociālā darba teorijās un terapeitiskajās pieejās darbā ar ăimeni.  

Studiju programmas B daĜā kurss „Kvalitatīvās socioloăisko pētījumu metodes” (2 krp.) ir 
aizstāts ar kursu „Kvalitatīvās pētījumu metodes sociālajās zinātnēs” (2 krp.). Jaunais 
studiju kurss ietver piemērus par kvalitatīvo pētījuma metožu lietojumu socioloăiskos un 
arī sociālā darba pētījumos, iepazīstina kvalitatīvo pētījumu metodēm datu vākšanā un datu 
analīzē, kā arī pētījuma novērtēšanas kritērijiem un pētnieka ētiku pētījuma veikšanas laikā. 

Studiju kurss „Supervīzija sociālajā darbā I” (1 krp.) ir papildināts ar teorētisko materiālu, 
lai nodrošinātu iespēju studentam kā supervīzijas saĦēmējam apgūt nepieciešamās 
zināšanas par supervīzijas izmantošanu un ieviešanu sociālo pakalpojumu institūcijās. 
Studiju kursa apjoms ir palielināts uz 2 krp. Veiktas izmaiĦas arī studiju kursu „Supervīzija 
sociālajā darbā I” un „Supervīzija sociālajā darbā II” pl ānojumā, tos piedāvājot nevis 
attiecīgi 4. un 5.semestrī paralēli Praksei II, bet gan 7.semestrī, kad norit Prakse III un 
Prakse IV. IzmaiĦas veiktas, jo Praksē III un Praksē IV studentu uzdevums ir patstāvīgi 
prakses vadītāja uzraudzībā veikt darbu ar klientu, un šajā laikā studentiem supervīzijas ir 
vairāk nepieciešamas.  

Turpināts darbs pie studiju prakses pilnveidošanas. Studentu atgriezeniskā saite par prakses 
organizāciju un prakses vadītāja novērojumi liecināja, ka nepieciešams Praksi III un Praksi 
IV organizēt 7.semestrī, nevis 2 mēnešus 7. un divus - 8.semestrī, lai uzsāktais sociālais 
darbs ar klientu nebūtu jāpārtrauc Ziemassvētku brīvdienu un rudens semestra sesijas 
periodā.  

Lai pilnveidojot prakses organizēšanu, tiktu Ħemts vērā darba devēju un sociālā darba 
praktiėu (tai skaitā prakses vadītāju institūcijās) viedoklis, tika uzsākta sadarbība ar Sociālo 
darbinieku biedrību. Kopīgās sanāksmēs tika diskutēts par prakses uzdevumiem, 
organizāciju, sadarbību starp LU studiju programmas mācībspēkiem, prakses vadītāju un 
prakses vietu. Tika pārrunātas LU Sociālā darba profesionālās studiju programmas prasības 
attiecībā uz atbalstu un novērtējumu, ko sniedz studentam prakses vadītājs institūcijā. Lai 
iegūtu aptverošāku informāciju, tika organizēta prakses vietu aptauja par studentu prakses 
organizēšanu. Diskusijās un aptaujā izteiktie ierosinājumi, kā arī LU 16.04.2007. rīkojums 
nr.1/86 „Par LU studējošo prakses organizēšanas kārtību” kalpoja par pamatu „Prakses 
rokasgrāmatas” izstrādei. Prakses rokasgrāmatu students saĦem, uzsākot pirmo praksi, un tā 
ir viĦa rīcībā līdz studiju beigām. Rokasgrāmatā ir aprakstīti katras studiju prakses mērėi, 
uzdevumi, prasības, novērtēšanas veidi, iesniedzamie dokumenti un prakses organizēšanas 
kārtība. Prakses rokasgrāmata ievietota LU Sociālo zinātĦu fakultātes mājas lapā tīmeklī, 
lai jebkurā laikā arī prakses vadītājs sociālajā institūcijā varētu iegūt nepieciešamo 
informāciju.   
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Studiju gadā turpinājās studiju programmas realizācija nepilna laika neklātienes studiju 
formā.  

b. Studiju programmas satura, organizācijas un praktiskās realizācijas analīze 

Studiju programmas saturs atbilst otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts 
standartam (Ministru kabineta 20.11.2001. noteikumi Nr. 481). un IZM 06.06.2002. ar 
rīkojumu nr. 351 apstiprinātajam sociālā darbinieka profesijas standartam.  

Studiju programmu vajadzētu papildināt ar studiju kursu par sociālo darbu ar personām ar 
atkarības problēmām, jo praksē liela daĜa sociālo darbinieku saskaras ar klientiem, kuriem 
ir šādas problēmas.  

Kā veiksmīgas var vērtēt pētniecisko darbu priekšaizstāvēšanas, kurās studenti prezentē 
savu kursa darbu vai diplomdarbu koncepcijas un iestrādes pasniedzēju izveidotai 
komisijai. Priekšaizstāvēšanā pasniedzēji palīdz precizēt formulējumus, jēdzienu lietojumu 
un izsaka priekšlikumus koncepcija pilnveidošanai. Šī procedūra veicina savlaicīgu darbu 
pie pētījuma, attīsta prasmes izskaidrot un pamatot ieceres, palīdz panākt kvalitatīvāku 
darba rezultātu.  

Atsevišėi pasniedzēji 2 krp. kursu docēšanā par efektīvāku uzskata nodarbību plānošanu 
divu mēnešu laika posmā vienā dienā divas nodarbības.  Tas nozīmīgi, ja kursā paralēli 
teorētiskai lekcijai izmanto grupu darbus, prezentācijas, praktiskos uzdevumus. Šāda 
iespēja tiek rasta.  

Sarežăītāk studiju programmu īstenot ir NLN formā, kur nodarbību konatktst. skaits ir ¼ no 
PLK kontaktst. skaita. Pasniedzējiem ir jāpārplāno kursa pasniegšanas formas, trūkst laika 
praktiskajiem uzdevumiem, grupu darbiem. NLN studentu vājās svešvalodas zināšanas  
negatīvi ietekmē patstāvīgā darba kvalitāti, jo ir grūtības piedāvāt atbilstošas kvalitātes 
alternatīvu literatūru latviešu valodā. Studenti iebilst pret prakses veikšanu darba dienās, jo 
izvēlējušies NLN studijas apvienot ar darbu. Tomēr tikai nedaudzās sociālajās institūcijās ir 
iespējams prakses uzdevumus veikt sestdienās. Šie apsvērumi, kā arī nelielais imatrikulēto 
studentu skaits, rosināja pieĦemt lēmumu turpmāk studijas NLN formā nepiedāvāt.   

 
18. studiju programmā studējošie 

2.1. Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Studentu līdzdalību studiju procesa un studiju kursu novērtēšanā nodrošina katra semestra 
beigās organizētās aptaujas. Studiju programmas direktors informē studentus par iespēju 
piedalīties Sociālā darba profesionālo studiju programmu padomes sēdēs, kā arī aicina 
studentus informēt par neskaidro un problēmām studiju procesā.  

Atbildot uz studentu aicinājumu, 2007.gada pavasarī tika organizēta tikšanās ar Sociālā 
darba profesionālās studiju programmas 2.kursa studentiem, kurā tika uzklausīti studentu 
iebildumi un priekšlikumi. Atbilstoši tam, turpmāk netiek plānotas nodarbības pēc plkst. 
16.30 (izĦemot atsevišėus gadījumus, kad pasniedzējs ir sociālā darba praktiėis un 
pamatdarba dēĜ nevar ierasties uz lekcijām agrāk). Ar atsevišėiem pasniedzējiem tika 
pārrunātas iespējas lekcijās izmantot arī vizuālos palīglīdzekĜus, lai atvieglotu studentiem 
informācijas uztveršanu, kā arī apspriests kursa saturs, lai to padarītu vairāk koncentrētu uz 
kursa mērėi. Tāpat šī pašnovērtējumu ziĦojuma 2. nodaĜā izklāstītais par izmaiĦām studiju 
prakses organizācijā ir balstīts uz studentu ierosinājumiem.  
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2.2. aptaujas par studiju programmu rezultāti 

Katra akadēmiskā gada beigās studiju programmas beidzēji tiek iesaistīti studiju 
programmas novērtēšanā. Ar aptaujas palīdzību tiek noskaidrots studentu viedoklis par 
studiju programmas saturu, studiju procesa organizāciju, sadarbību ar pasniedzējiem, 
studiju darba apstākĜiem un studiju prakses organizāciju, kā arī par citiem jautājumiem.  

Tika izdalītas 18 aptaujas anketas, bet aizpildītas atpakaĜ saĦemtas ir 10. Tas ir mazāk par 
75%, tomēr, lai arī aptaujas dati atspoguĜo nedaudz vairāk kā puses studentu grupas 
viedokĜus, tie tiek apkopoti un Ħemti vērā studiju programmas pilnveidošanā.  

Studiju programmas saturu 2/3 aptaujāto studentu ir novērtējuši kā labu, bet 1/3 kā Ĝoti 
labu. Studenti uzskata, ka tiek nodrošināta teorētisko kursu saistība ar praksi un pasniedzēji 
izmanto daudzveidīgas pasniegšanas metodes. Tāpat 1/3 studiju programmas prasību līmeni 
vērtē kā augstu. Pie ieteikumiem programmas satura uzlabošanai studenti min 
nepieciešamību vairāk uzsvērt sociālo darbu ar dažādām klientu grupām (šāds studiju kurss 
ir studiju programmas B daĜā, bet nav piedāvāts pasniedzēju trūkuma dēĜ), kā arī mazāk 
piedāvāt vispārīgos kursus, bet vairāk orientētus uz praktisko darba iemaĦu un metožu 
apguvi. Attiecībā par mācību metodēm studenti uzsver, ka vairāk vajag uzdot patstāvīgos 
darbus, grupu darbus un praktiskos darbus, jo tie palīdz attīstīt prasmes patstāvīgi strādāt.  

Apmierinoši tiek vērtēts mācību materiālu un literat ūras nodrošinājums SZF bibliotēkā. 
To izskaidro fakts, ka Latvijā zinātniskā literatūra par sociālo darbu latviešu valodā ir 
minimāli pieejama, un ne visi studenti ir apguvuši angĜu valodu pietiekamā līmenī, lai lasītu 
tajā pieejamās grāmatas, kuru klāsts katru gadu tiek papildināts. Darba apstākĜi studiju 
telpās lielākoties tiek vērtēti kā Ĝoti labi. 

Nodarbību plānojumu respondenti vērtē kā labu (nodarbības varētu plānot blīvāk, pārāk 
saspringts studiju grafiks 1.sem., kad ir daudz vispārīgo kursu). Vēl kā trūkumu studenti 
minējuši, ka nesavlaicīgi tiek informēti par izmaiĦām nodarbību plānā, atceltām 
nodarbībām. Pasniedzēji ir l ūgti paziĦot par izmaiĦām divas nedēĜas iepriekš un noteikt 
laiku, uz kuru nodarbība tiek pārcelta, tomēr ir situācijas, kad pasniedzēja slimības dēĜ 
savlaicīga paziĦošana nav iespējama.  

Puse no aptaujātiem studentiem ir pauduši, ka ir pilnībā apmierināti un puse – daĜēji 
apmierināti ar prakses prasībām, organizāciju, prakses vietu piedāvājumu, bet lielākā daĜa 
studentu ir daĜēji apmierināti ar prakses ilgumu. Studenti ir ieteikuši praksei paredzēt vairāk 
laika un sniegt lielāku palīdzību prakses vietu atrašanā, kas ir saistīts ar to, ka vairāki 
studenti no izvēlētajām sociālajām institūcijām saĦēma atteikumu pieĦemt praksē. 

Pasniedzēju  pieejamību konsultācijām studenti vērtē kā labu, pasniedzējus raksturo kā 
atsaucīgus, ar kuriem var veidot nepiespiestas attiecības. Attiecībā par pozitīvajām 
pārmaiĦām studiju programmas attīstībā studenti izsaka viedokli, ka ir uzlabojusies 
kursu pasniegšanas kvalitāte, pasniedzēju prasme pasniegt informāciju, sadarbība ar 
pasniedzējiem un viĦu ieinteresētība studiju procesā, kā arī studentu iespējas paust viedokli 
par studiju norisi, pasniedzēju darbu. Attiecībā par to, kas ir pasliktinājies, 2 studenti ir 
pauduši neapmierinātību ar informācijas iegūšanu, viens par mācību maksas palielināšanos, 
un savstarpējās saskarsmes trūkumu 8.semestrī, kad patstāvīgi tiek izstrādāti diplomdarbi. 

SaskaĦā ar studentu ierosinājumiem lektore I.Levāne ir uzsākusi gatavoties studiju kursa 
„Sociālais darbs ar dažādām klientu grupām” pasniegšanai 2008.gada pavasara semestrī. Ir 
uzlabota informācijas apmaiĦa ar studentiem un prakses vietām, prakses rokasgrāmatu 
publicējot SZF interneta mājas lapā. Prakses vietu atrašanā nozīmīga ir uzsāktā sadarbība ar 
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Sociālo darbinieku biedrību, kā arī citas aktivitātes (konferences, projekti), kuros iesaista 
praktiėus, jo tādejādi tiek nostiprināta sociālā darba prakses jomas saikne studiju 
programmu, veidots pozitīvs studiju programmas tēls, un LU studenti citu augstskolu 
studentu konkurencē par prakses vietām tiek pozitīvāk novērtēti. Lai palielinātu mācību 
literatūras klāstu, ir plānots izstrādāt metodisko līdzekĜus par sociālā darba teorijām un 
atbalsta grupu vadīšanu, balstoties uz studentu augsti novērtētu diplomdarbu pētījumiem. 
 
2.3. Aptaujas par studiju kursiem rezultāti 

Semestra noslēgumā studenti tiek aicināti sniegt novērtējumu par katra studiju kursa saturu 
un pasniegšanas veidu. Novērtēšana tiek organizēta anonīmas anketēšanas veidā.   

Visi studiju kursi  novērtēti kā nepieciešami studiju programmā. Vienīgi par kursu 
„Sociālais darbs valsts pārvaldē un pašvaldībā” komentēts, ka kursā apskatītās tēmas ir 
apgūtas vidusskolā vai citos kursos. Par diviem studiju kursiem studenti atzīst, ka visas 
kursa tēmas ir bijušas noderīgas, bet attiecībā uz pārējiem ir nosaukti viens vai divi mazāk 
noderīgi temati. Kopumā kursi neatkārto cits cita saturu un ir nozīmīgi profesijas apguvei. 

Studenti Ĝoti atzinīgi ir novērtējuši pasniedzēju  prasmi skaidri un saprotami izklāstīt vielu, 
gatavību paskaidrot. Pozitīvi novērtēts, ka pasniedzēji izmanto piemērus no profesionālās 
pieredzes un dzīves situācijām, lai ilustrētu teorētisko materiālu.  

Sešos no aptaujātajiem 8 studiju kursiem pasniedzēji izmanto daudzveidīgas darba formas 
(lekcijas, grupu darbus, diskusijas, seminārus, individuālo darbu), un studenti pauž 
apmierinātību ar tām. Negatīvi vērtējams, ka vienā kursā pamatā izmantotas tikai lekcijas, 
netika lietoti vizuālie uzskates līdzekĜi. Kursos uzdotā literat ūra ir bijusi pieejama, kā arī 
lasāmvielas apjoms ir novērtēts kā optimāls.  

Ar kursu aptaujas rezultātiem pasniedzēji tiek iepazīstināti un aicināti, atkārtoti docējot 
kursu, Ħemt vērā studentu ieteikumus. Ar visnegatīvāk novērtētā studiju kursa pasniedzēju 
ir pārrunātas vizuālo palīglīdzekĜu izmantošanas iespējas, un pasniedzēja ir izteikusi 
priekšlikumu izvērtēt un mainīt kursa saturu. Kurss studentiem tiks piedāvāts tikai pēc 
uzlabojumu veikšanas tā saturā un pasniegšanas formās.  

Pasniedzēji ir ieinteresēti pieredzes apmaiĦā par interaktīvo metožu lietojumu auditorijā. Ir 
organizēts seminārs studiju programmas pasniedzējiem, tai skaitā stundu pasniedzējiem, lai 
informētu par aktualitātēm studiju programmā, studentu novērtējumu un veicinātu diskusiju 
par nepieciešamajām izmaiĦām. 
 
19. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un 

administrat īvais personāls 
a. IzmaiĦas akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā 

Studiju programmas īstenošanā pamatā iesaistīti ir Socioloăijas nodaĜas pasniedzēji,  
atsevišėus kursus docē arī SZF Komunikācijas studiju nodaĜas un Politikas zinātĦu nodaĜas 
akadēmiskais personāls. Tā kā sociālā darba studiju programma ir profesionālās augstākās 
izglītības studiju programma, tad studiju kursu pasniegšanā tiek iesaistīti nozares praktiėi, 
kas nodrošina studiju programmas saikni ar sociālā darba praksi, tās attīstības tendencēm. 

Personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politiku studiju programmas 
ietvaros nosaka LU SZF stratēăija 2005 – 2008 gadam. Personāla atlases kritēriji studiju 
kursu pasniegšanai sociālajā darbā ir maăistra līmeĦa izglītība, 5.līmeĦa profesionālā 
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kvalifikācija sociālajā darbā, vēlama ir darba pieredze sociālajā darbā un lektora darba 
pieredze.   

Pozitīvi vērtējams, ka studiju programmā 2006./2007. akadēmiskajā gadā darbu uzsākušas 
lektore Vita Roga, docente Baiba Bela, lektore Līga Rasnača un sociālā darba praktiėe -
lektore Daina Vanaga (ar minēto personu profesionālo kompetenci un ieguldījumu studiju 
programmā iepazīstieties 9.pielikumā). 

Profesionālajā studiju programmā nozīmīga ir sociālā darba praktiėu ar atbilstošu izglītību 
iesaistīšana studiju procesā atsevišėu studiju kursu lasīšanā. Sociālā darba praktiėi tiek 
piesaistīti kā stundu pasniedzēji, bet trūkums ir tas, ka ir vājas saiknes starp stundu 
pasniedzējiem un pamatdarbā esošajiem mācībspēkiem. Lai uzlabotu informācijas apmaiĦu, 
tika organizēta kopīga diskusija par studiju programmas un atsevišėu kursu saturu un 
kvalitāti. Administratīvā personāla sastāvā izmaiĦas nav notikušas. 

 
b. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība 

Studiju programmas akadēmiskais personāls katru gadu Latvijas Universitātes gadskārtējās 
konferences ietvaros organizē atsevišėu sekciju socioloăijas zinātnes apakšnozarē sociālā 
politika un sociālā darba organizācija. LU 65.konferencē ar priekšlasījumiem  piedalījās 
sociālā darba studiju programmas pasniedzēji un 2006.gada absolventi. Jau trešo gadu tiek 
turpināta tradīcija uz konferenci aicināt studiju prakses vietu pārstāvjus, sociālā darba 
praktiėus un darba devējus. Tas nodrošina studiju programmas saikni ar sociālajām 
institūcijām un sociālā darba praksi, Ĝauj popularizēt sociālā darba studijas LU un veicināt 
diskusiju starp mācībspēkiem un nozares pārstāvjiem. 

Studiju programmas pasniedzējas E.Apine, I.Grauduma, E.Sedvalde un E.Eglīte ir 
uzsākušas studijas doktorantūrā. Lektore V.Roga izstrādājusi doktora disertāciju un 
iesniegusi promocijas padomei, lai to aizstāvētu un iegūtu pedagoăijas zinātĦu doktora 
grādu.  

Studiju programmas akadēmiskais personāls piedalījies ar referātiem arī konferencēs ārpus 
LU un veikuši pētniecisko darbību, par kuru sīkākas ziĦas sniegtas 10.pielikumā. 

20. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un 
metodiskais nodrošinājums 

Studiju programma tiek īstenota SZF Socioloăijas nodaĜā. Studiju programmas finansējumu 
veido budžeta un fizisko vai juridisko personu līdzekĜi. Pozitīvi vērtējams, ka pateicoties 
studiju programmas pasniedzēju aktivitātei, 2007. akadēmiskajam gadam tika piešėirtas 10 
budžeta vietas tieši sociālā darba studijām LU, jo pamatā budžeta vietu skaitu studiju 
programmā veido no citām SZF studiju programmām pārdalītās budžeta studiju vietas. 

Studiju procesa organizāciju atvieglo ēkas 2.stāva nodošana SZF rīcībā. Telpas ir 
izremontētas, ir iekārtotas auditorijas, paplašināta bibliotēkas lasītava, kurā vairākas darba 
vietas ir aprīkotas ar datoriem un interneta pieslēgumu. Papildināts ir literatūras klāsts 
bibliotēkā un palielināts elektronisko publikāciju datu bāžu skaits sociālajās zinātnēs.  

Studiju programmas mācībspēku rīcībā ir nodoti divi datori, kas būtiski uzlabo darba 
apstākĜus programmā. Lai samazinātu laiku, ko pasniedzēji velta izdales materiālu 
kopēšanai, ir izveidota kopēšanas kārtība, saskaĦā ar kuru iesniegtos izdales materiālus 
kopē kopēšanas centra darbinieki. 
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SaskaĦā ar LU 05.05.2006. rīkojumu Nr. 1/114 „Noslēguma darbu elektronisko versiju 
iesniegšanas, glabāšanas un pieejas kārtība” un LU 04.07.2006. rīkojumu Nr. 1/180 “Par 
noslēguma darbu izstrādes un aizstāvēšanas kārtību” ir pārstrādāti „Referāta, esejas, kursa 
darba un diplomdarba izstrādes metodoloăiskie norādījumi sociālā darba studiju 
programmā”.  Tie ir publicēti SZF mājas lapā tīmeklī un pieejami drukāšanai vai lejuplādei. 

Arvien vairāk pasniedzēju nodarbībās vēlas lietot elektroniskos vizuālos palīglīdzekĜus, 
tādēĜ atsevišėās dienās ne visi var izmantot videoprojektoru. Tāpat ne katram pasniedzējam 
ir personīgais portatīvais dators, kuru izmantot prezentācijām, tādēĜ būtu nepieciešams 
iegādāties portatīvos datorus darbam lekcijās. 

Ir nepieciešams izstrādāt metodiskos mācību līdzekĜus, lai studenti patstāvīgajā darbā 
neizmantotu vājas kvalitātes citu augstskolu studentu darbu publikācijas. Mācību līdzekĜu 
izstrāde veicinātu sociālā darba terminoloăijas pilnveidošanu latviešu valodā.  

21. Ārējie sakari 
Ārējie sakari ir būtiski uzlabojušies (sīkāk skatīt 11.pielikumā), pateicoties gan mācībspēku 
aktivitātei, gan arī tam, ka ir izveidojušās darboties spējīgas un aktīvas profesionālās 
apvienības. Sadarbība ar nozares praktiėiem ir jāturpina, jo tā palīdz gūt atgriezenisko saiti 
par studiju programmu, tās kvalitāti un Ĝauj izvērtēt studiju programmas attīstības iespējas.  

Nepieciešams veidot ciešāku sadarbību ar citām Latvijas augstskolām, kuras īsteno studiju 
programmas sociālajā darbā. Viens no sadarbības laukiem varētu būt studiju prakses 
standarta izstrādāšana, kas atvieglotu prakses vadītāju darbu sociālajās institūcijās, pie 
kuriem praksē vienlaicīgi nereti ir vairāku augstskolu studenti ar atšėirīgiem uzdevumiem 
un prasībām praksei. 

Sadarbības iespējas ar ārvalstu partneriem ir paplašinājušās, tomēr sadarbība varētu būt 
plašāka, ietverot arī sadarbību Baltijas valstu augstskolu starpā.  
 

22. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu , ieteikumu 
izpilde 

Jau iepriekšējās pašnovērtējuma ziĦojuma daĜās rakstītais atklāj veiktās izmaiĦas un 
uzlabojumus atbilstoši studentu, sadarbības partneru priekšlikumiem un pašu mācībspēku 
vērtējumam. Turpināts ir darbs pie studiju prakses prasību, uzdevumu pilnveides, kā arī 
pašas prakses organizācijas uzlabošanas. Tiek veicināta sadarbība ar prakses vietām un 
informācijas apmaiĦa.  

Tiek uzturētas un paaugstinātas studiju programmā izvirzītās prasības studējošajiem, 
nepieĜaujot neatbilstošas kvalitātes darbu sekmīgu novērtēšanu, kā arī noturot prasību 
līmeni nemainīgu gadījumos, kad students atkārtoti prezentē darba rezultātus. Augstā 
atbildība sabiedrības priekšā par kvalificētu sociālo darbinieku sagatavošanu ir pamatojums 
un motivācija prasību uzturēšanai.  

Ir pievērsta uzmanība darba devēju ieteikumam uzlabot studentu saskarsmes prasmju 
līmeni. Iepriekšējais studiju kurss „Saskarsmes psiholoăija” ir aizstāts ar studiju kursu 
„Saskarsme sociālajā darbā”. Jaunajā kursā vairāk tiek organizēti praktiski saskarsmes 
treniĦi pāros un grupās, lai attīstītu sociālā darbinieka pienākumu veikšanai nepieciešamās 
saskarsme prasmes. Šo kursu studenti aptaujā ir Ĝoti pozitīvi novērtējuši. 
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Pastāvīgi tiek papildināts literatūras klāsts, kā arī zinātnisko publikāciju un žurnālu 
pieejamība elektroniskajās datu bāzēs.   

 
23. Studiju programmas SVID analīze 

Stiprās puses Vājās puses 
� Studiju programmas saturs optimizēts, 
� Turpināta sadarbība ar Oslo Universitātes 

koledžu, Rovaniemi Laplandes 
universitāti, kā arī uzsākta sadarbība ar 
Vekšē universitāti Zviedrijā, 

� Sociālā darba praksei Latvijā atbilstošu 
teorētisko zināšanu un praktisko iemaĦu 
apguvi nodrošina sociālā darba praktiėi 
(stundu pasniedzēji), 

� būtiski pilnveidota studiju prakses sistēma 
un informācijas apmaiĦa prakses 
jautājumos, 

� Izveidota cieša sadarbība ar prakses 
vietām – sociālo pakalpojumu 
sniedzējiem un profesionālajām 
organizācijām, 

� Turpināta kontaktu veidošana ar sociālā 
darba praktiėiem, iesaistot tos  kopīgos 
apmācības projektos, konferencēs,  

� Pieaug sabiedrības prasības pret sociālā 
darba speciālistu darbu un tā kvalitāti, 

� Sociālā darba joma strauji attīstās un 
pieaug pieprasījums pēc kvalificētiem 
sociālajiem darbiniekiem. 

� Studiju programmā nodarbinātā 
akadēmiskā personāla lielā darba slodze, 
kas kavē starptautiskās sadarbības 
aktivitāšu paplašināšanu, iesaisti 
pētniecības projektos, 

� Grūtības veidot regulāru sadarbību ar 
stundu pasniedzējiem viĦu slodzes dēĜ, 

� Cilvēkresursu trūkums maăistra līmeĦa 
studiju programmas izstrādei sociālajā 
darbā, 

� Nav akadēmiskā personāla ar doktora 
grādu sociālajā darbā, 

� Sociālais darbs Latvijā tiek īstenots nelielā 
skaitā institūciju, kas studentam apgrūtina 
atbilstošas prakses vietas atrašanu, 

� Trūkst kvalitatīvas literatūras latviešu 
valodā par sociālo darbu, bet studentu 
angĜu valodas zināšanas nav atbilstošas 
zinātnisku publikāciju lasīšanai un 
izprašanai, 

� Neliels skaits studentu ar dalībai  
starptautiskās studentu apmaiĦu 
programmās atbilstošām svešvalodas 
prasmēm. 

Att īstības iespējas Realizācijas grūtības 
� Darba devēju, sociālā darba praktiėu un 

mācībspēku sadarbības veicināšana, 
� Kopīgu sanāksmju ar stundu 

pasniedzējiem organizēšana reizi semestrī 
studiju programmas satura un īstenošanas 
izvērtēšanai, 

� Mācībspēku un studentu pētījumu 
publikāciju izdošana, iesaistīšana mācību 
literatūras izstrādē, 

� Dalība starptautiskās akadēmiskās 
sadarbības projektos, 

� Akadēmiskā personāla pētnieciskās 
darbības veicināšana, 

� Maăistra līmeĦa studiju programmas 
izstrāde 

� LR MK akceptēta „Profesionāla sociālā 
darba attīstības programma”.  

� Stundu pasniedzēju (sociālā darba 
praktiėu) darba studiju kursu 
nodrošināšanā ierobežošana, lai 
ekonomētu finanšu līdzekĜus, 

� Akadēmiskā personāla un pieaicināto 
lektoru - praktiėu augstā darba slodze, 

� Netiek palielināts studiju programmā 
nodarbinātā akadēmiskā personāla skaits, 

� Sociālā darba pasniedzēju ar doktora grādu 
trūkums 
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8. Pielikumi (kvantitat īvie dati). 

8.1. Studējošo skaits: 

Dati uz 
atskaites 
gada 1. 
oktobri 

1. gadā 
imatri-
kulēto 

studentu 
skaits 

Studējošo skaits pa studiju ga diem Kopā 
mācās 

T.sk. 
par 

maksu 

Absol-
ventu 
skaits 

Eksma-
trikulēto 
skaits 
(Atbi-
rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005. 62 62 43 34 37   176 118 19 19 

2006. 39 39 55 35 35   164 104 29 26 

2007. 23 23 31 46 37   137 83 17 18 
 

8.2. Studējošo un absolventu aptaujas 

 Aptauja par studiju programmu: 
aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa 

studiju gadiem 

Aptauja par studiju 
kursiem: aptaujāto 
studiju kursu skaits 

Absolventu 
aptauja: 
aptaujāto 

absolventu skaits3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
2005./2006. - - - 18   19 - 

2006./2007. - - - 10   8 - 

 

8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati par LU ievēlēto personālu uz atskaites gada 1. oktobri): 

Amats, grāds 2005. 2006. 2007. 

Profesori 2 1 1 

Asociētie profesori - - - 

Docenti 2 3 2 

Lektori: 2 1 1 

t.sk:       ar doktora grādu  - - - 

ar maăistra grādu  2 1 1 

citi*  - - - 

Asistenti: - - - 

t.sk:       ar doktora grādu  - - - 

ar maăistra grādu  - - - 

citi*  - - - 

Akadēmiskais personāls KOPĀ 6 5 4 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

                                                 
3 Aizpilda gadā, kad ir veikta absolventu aptauja. 
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8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites gada 1. 
oktobri) 

Amats  2005. 2006. 2007. 

Viesprofesori 2 1 - 

Viesdocenti 1 1 1 

Vieslektori: 7 7 4 

Studiju kursu docētāji (stundu 
pasniedzēji) 

3 7 9 

t.sk:       ar doktora grādu  - - - 

ar maăistra grādu  3 7 9 

citi*  - - - 

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 13 16 14 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 
 

 

8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme (dati par LU ievēlēto personālu): 

 2005. 2006. 2007. 

Studē doktorantūrā 1 1 1 

Ieguvuši doktora grādu - - - 

Apguvuši profesionālās pilnveides 
programmu 

- - - 

Akadēmiskajā atvaĜinājumā - - 1 

 
 
8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 

 

 2005. 2006. 2007. 

Dalība pētnieciskos, akadēmiskos 
un citos projektos (projektu skaits) 

2 2 3 

Dalība zinātniskās konferencēs 
(konferenču skaits)  

3 3 3 

Pārskata gada laikā tapušo 
publikāciju skaits 

2 7 5 

Studējošo iesaiste pētnieciskos 
projektos (studējošo skaits) 

- - - 
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8.7. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiĦa: 

 Valsts 
Skaits pa akadēmiskajiem gadiem 

2005./2006. 2006./2007. u.t.t. 
Mācībspēku apmaiĦa     

No Latvijas uz 
ārvalsti 

Norvēăija - 2  
Zviedrija - 1  
Somija 1 -  

No ārvalsts uz 
Latviju 

Norvēăija - 2  
Vācija 1 -  
    

Studējošo apmaiĦa     

No Latvijas uz 
ārvalsti 

Somija 2 2  
Vācija 1 -  
    

No ārvalsts uz 
Latviju 

Vācija 6 -  
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9.pielikums 
 

Akadēmiskā personāls, kas uzsācis darbu studiju programmā 2006./2007. ak.g. 

 

Vārds, uzvārds Kompetence un ieguldījums 

Lektore Vita Roga profesionālā kompetence saistīta ar sociālā darba un sociālās 
pedagoăijas jomu, kā arī ar darbu ar personām ar garīgās 
attīstības traucējumiem; 

studiju programmu ir papildinājusi ar jaunu studiju kursu 
„Ăimene kā sistēma”, kā arī aktīvi iesaistās studiju programmas 
kvalitātes pilnveidošanā (prakses jautājumi, interaktīvās 
pasniegšanas metodes u.c.). 

Docente Baiba Bela zinātniskās pētniecības joma - kvalitatīvās metodes socioloăijā; 

lasa studiju kursu „Kvalitatīvās pētījumu metodes sociālajās 
zinātnēs”, akcentējot kvalitatīvo pētniecības metožu lietojumu 
pētniecībā sociālā darba jomā. 

Lektore Līga Rasnača pētniecības darba lauks ir saistīts ar sociālās politikas un 
nodarbinātības politikas procesu analīzi Latvijā, kas nodrošina 
iespēju studentus nodrošināt ar aktuālo informāciju šai jomā; 

pasniedz studiju kursus „Sociālā politika” un „Sociālās drošības 
sistēma”. 

Lektore Daina Vanaga sociālā darba praktiėe, strādājusi sociālo darbu ar ăimenēm un 
bērniem, veikusi pētniecisko darbu šajā jomā, izstrādājusi mācību 
metodiskos līdzekĜus un aktīvi darbojas projektos sociālajā un 
izglītības jomā, izstrādājusi riska ăimeĦu izvērtēšanas metodiku 
bāriĦtiesām un sociālās korekcijas programmas probācijas 
dienesta darbam; 

docē kursus „Sociālais darbs ar indivīdu un ăimeni I” un 
„Sociālais darbs ar indivīdu un ăimeni II”.  
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10.pielikums 
 

Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība 2006./2007. ak.g. 

 

Vārds, uzvārds Aktivit āte 

Lektore E.Sedvalde Dalība NOBA (Nordic Baltic) pētniecības projektā „Local 
Government, Civil Society and Welfare in the Baltic Sea Region” 
(Pašvaldības, pilsoniskā sabiedrība un labklājība Baltijas jūras 
reăionā) kopienu pētījumu jomā. 

Docente Anna 
Stepčenko  

un  

lektors Māris Brants 

Veikts pētījums par dzīves kvalitātes rādītājiem Latvijas ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās veciem 
cilvēkiem. 

Pētījuma pārskats publicēts grāmatā „Dzīves kvalitāte Latvijas 
veco Ĝaužu pansionātos”.  

Pētījumā gūtās atziĦas pasniedzēji izmanto studiju kursa „Sociālā 
gerontoloăija” pilnveidei. 

Docente Anna 
Stepčenko  

Publikācija LU rakstu 714.sējumā „Socioloăija”, 2007 

Lektore Evija Apine Piedalījusies Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu 
pārvaldes organizētajā konferencē „Sociālais darbs Latvijā – 
iespējas, piedāvājumi, risinājumi” ar priekšlasījumu par 
supervīzijas lietojumu sociālā darba speciālistu sniegto 
pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai. 600 konferences dalībnieki 
informēti par sociālā darba studiju iespējām LU.  

Piedalījusies Eiropas supervizoru asociācijas organizētajā 
starptautiskajā vasaras skolā Tallinā, Igaunijā, lai pilnveidotu 
profesionālo kvalifikāciju un kompetenci studiju programmas 
studentu izglītošanā par supervīziju un supervīziju nodrošināšanā 
studentiem prakses laikā. 

Profesore Aija Zobena Publikācija LU rakstu 714.sējumā „Socioloăija”, 2007 

Profesors Tālis 
Tīsenkopfs 

Publikācija LU rakstu 714.sējumā „Socioloăija”, 2007 

Lektore Līga Rasnača Publikācija LU SPPI starptautiskās konferences ziĦojumu 
izdevumā „Neskaidrās transformācijas – jauni izaicinājumi 
nacionālā un starptautiskā līmenī”, 2007. 
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11.pielikums 

 
Akadēmiskā personāla iesaiste ārējo sakaru veidošanā 2006./2007. ak.g. 

 

Vārds, uzvārds Aktivit āte 

Lektore Evija Apine   15) Kopš 2006. gada piedalās Labklājības ministrijas Sociālā 
darba speciālistu sadarbības padomes darbā.  Padome ir 
konsultatīva institūcija, kura izveidota, lai veicinātu 
profesionāla sociālā darba attīstību, sociālā darba speciālistu 
izglītošanu un nodrošinājumu, tādējādi sekmējot sabiedrības 
pārstāvju iesaistīšanu sociālā darba politikas veidošanā. 
Padomes sastāvā darbojas valsts iestāžu, augstākās izglītības 
iestāžu, pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvji; 

16) piedalījusies biedrības „Supervizoru apvienība” 
dibināšanā un līdzdarbojusies tās darbā; 

17) piedalījusies Eiropas supervizoru asociācijas kopsapulcē 
KauĦā, Lietuvā, kurā informēja par LU 2006.gadā uzsāktā ES 
līdzfinansētā projekta „Sociālā darba speciālistu apmācības 
supervīzijā” un tā ietvaros izstrādātās tālākizglītības studiju 
programmas “Supervīzija sociālajā darbā” īstenošanu;  

18) noslēgts sadarbības līgums ar P.StradiĦa veselības un 
sociālās aprūpes koledžu, kas paredz koledžas 1.līmeĦa 
augstākās profesionālās studiju programmas „Sociālā aprūpe” 
absolventu uzĦemšanu LU Sociālā darba profesionālās studiju 
programmas 2.kursā. 

Lektore Evija Apine 

 un  

lektore Vita Roga 

līdzdarbojas 2006.gadā dibinātās biedrības „Sociālo darbinieku 
biedrība” darbā. Biedrības mērėis ir veicināt profesionālu 
diskusiju par sociālā darba problēmām, sociālā darba izpratni 
sabiedrībā, sociālā darba virzieniem, teorētiskām pieejām un 
metodēm.   

 Ar Sociālo darbinieku biedrības starpniecību ir veikta darba 
devēju aptauja par studentu prakses nodrošināšanas 
iespējām sociālajās institūcijās un sadarbību ar LU. Institūciju 
pārstāvji uzsvēra regulāras informācijas apmaiĦas 
nepieciešamību starp institūcijas prakses vadītāju un LU prakses 
vadītāju, izsmeĜošas informācijas sniegšanu par prakses mērėi, 
uzdevumiem un prasībām attiecībā uz studentu novērtēšanu. 
SaskaĦā ar ierosinājumiem ir izstrādāta Prakses rokasgrāmata un 
publicēta SZF tīmekĜa mājas lapā.   

Ir veikta fokusgrupas diskusija Sociālo darbinieku biedrības 
sanāksmē, lai izzinātu sociālā darba praktiėu skatījumu par 
aktuālajām problēmām un jautājumiem studentu pētnieciskajam 
darbam. Izveidots tematu saraksts, kas palīdzēs studentiem 
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formulēt sociālā darba praksei Latvijā aktuālus kursa darbu un 
diplomdarbu tematus. 

Lektore Evija Sedvalde Socrates/ Erasmus programmas ietvaros noslēgts sadarbības 
līgums ar Vekšē (Växjö) augstskolu Zviedrijā par lektoru un 
studentu apmaiĦu.  

Lektore Evija Sedvalde 
un lektore Iveta 
Grauduma  

dalība kursā “Individuālā un grupas supervīzija kolēăiem” Oslo 
Universitātē  

Socrates/ Erasmus 
programmas vieslektori 

Oslo Universitātes (HiO) vieslektori Berita Bergheima un Vigdis 
Lying 2006. gada septembra beigās studentiem vadīja 
nodarbības kursā “Sociālais darbs ar kopienu”.  

Lektore Daina Vanaga 
sadarbībā ar biedrību 
Dialogi.lv 

LU sociālā darba 3.kursa studenti iesaistīti biedrības Dialogi.lv 
īstenotajā projektā „Izplatot dažādību”. Projekta ietvaros 
sadarbojās trīs augstskolu studenti un mācībspēki (arī StradiĦa 
Universitāte un Policijas Akadēmija), notika izglītojošas 
nodarbības par multikultūrālismu un tika izstrādāts mācību 
palīglīdzeklis DVD formātā „Profesionālis multikulturālā vidē. 
Ievads cilvēku daudzveidībā”.  
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LATVIJAS UNIVERSIT ĀTE 
 

Sociālo zinātĦu fakultāte 
 
 
 
 

OTRĀ LĪMEĥA (pamatstudiju) PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGL ĪTĪBAS 

STUDIJU PROGRAMMAS SOCIĀLAIS DARBS (43765) 

 
 
 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZI ĥOJUMS 

par 2005./2006. akadēmisko gadu 

 
 
 
                
    

        

       Studiju programma akreditēta  

      no 2003. līdz 2009.gadam 
 
 

          
Studiju programmas direktora 

     p.i. Evija Apine 
 
 
 
 
Apstiprin āts 
Sociālā darba studiju programmu 
padomes sēdē 25.09.2006. 
Protokola Nr.2 
 
Apstiprin āts  
SZF domes 09.10.2006. sēdē, 
protokols Nr. 8 
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24. Studiju programmas mērėi un uzdevumi 
 

Sociālā darba profesionālās studiju programmas mērėis ir nodrošināt otrā līmeĦa 
profesionālās augstākās izglītības un piektā līmeĦa profesionālās kvalifikācijas iegūšanu, 
sniegt nepieciešamo zināšanu, prasmju un vērtību bāzi kvalificētai profesionālajai darbībai 
un tālākai izglītībai.  
 
Studiju programmas uzdevumi ir: 

� nodrošināt iespēju apgūt profesiju atbilstoši LR profesiju klasifikatoram un 
apstiprinātajam sociālā darbinieka profesijas standartam, sagatavot augsti 
kvalificētus un konkurēt spējīgus sociālos darbiniekus LR sociālās sfēras 
vajadzībām 

� attīstīt sociālajā darbā nepieciešamo teorētisko zināšanu, prasmju un vērtību bāzi 
darbam indivīda, ăimenes, grupas, kopienas un sabiedrības līmenī   

� veidot izpratni par sociālā darba teorijas un prakses ciešo saistību, nodrošinot 
apgūto zināšanu pielietošanu praktiskajā darbībā  

� attīstīt studentos prasmes un iemaĦas strādāt saskaĦā ar sociālo darbinieku 
profesionālās ētikas kodeksu 

� veicināt studentos interesi par tālākizglītības un profesionālās kvalifikācijas celšanu 
 
 

25. Studiju programmas organizācija 
 

2.1. Kā izmainījusies studiju programmas struktūra (grādi un līmeĦi, formas) 
atbilstošajā pašnovērt ēšanas periodā? 

Sociālā darba studiju programmas A daĜa papildināta ar jaunu studiju kursu “Ievads 
studijās, pētniecībā un akadēmiskajā rakstībā”. Kursa mērėis ir ievadīt studentus studijās, 
kā arī attīstīt zinātniskā darba rakstīšanas, analizēšanas un prezentēšanas prasmes. Kurss 
tiek piedāvāts 1.semestra studentiem, kuriem tas palīdz noorientēties jaunajā studiju vidē, 
iepazīstina ar Sociālo zinātĦu fakultāti, studentu padomes darbību, ar zinātnisko rakstu 
darbu veidiem, to izstrādes procesu utml. Kursā tiek apskatīti arī tādi jautājumi kā 
studēšanas procesa organizēšana, individuālo mērėu un uzdevumu izvirzīšana, laika 
plānošana, kuri ir nozīmīgi uzsākot studijas augstskolā.  

Kredītpunktu skaits A daĜas studiju kursā “Vispārējā sociālā politika” ir palielināts no 2 uz 
4 kredītpunktiem, kas Ĝauj padziĜināti apskatīt sociālās politikas teorētiskos aspektus, kā arī 
veidot izpratni par sociālo politiku mūsdienu Latvijā Eiropas Savienības kontekstā. 

Lai saskaĦotu studiju programmu ar Latvijas Universitātes prasību par vispārizglītojošo 
studiju kursu iekĜaušanu studiju programmās, ir palielināts kredītpunktu skaits studiju kursā 
“Filozofija” no 2 uz 4 kredītpunktiem. Savukārt, lai saglabātu A daĜas apjomu 92 
kredītpunkti, studiju kursi “Ekonomikas teorijas pamati” 4 kredītpunkti un “Ievads politikas 
zinātnē” 2 kredītpunkti ir pārcelti uz B daĜu. 
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Studiju padomē ir pieĦemts lēmums saturiski apvienot studiju kursus “Personības 
psiholoăija” 4 krp. un “ Attīstības psiholoăija un dzīves cikli” 2 krp. studiju kursā “ Cilvēka 
attīstība un dzīves cikli” 4 kredītpunkti A daĜā , lai novērstu atsevišėu tēmu pārklāšanos. 

SaskaĦā ar 2005.gada absolventu ierosinājumiem studiju kurss Prakse III 12 kredītpunktu 
apjomā 8.semestrī, tika pārveidots studiju kursos Prakse III 6 kredītpunkti 7.semestrī un 
Prakse IV 6 kredītpunkti 8.semestrī. Organizējot praksi tikai 8.semestrī, tai bija ierobežots 
laiks - 3 mēneši, kuros notika prakses vietas izvēle, prakses uzdevuma pildīšana un prakses 
noslēguma atskaites izstrāde un prezentācija. Tā kā prakses uzdevums ir darbs ar konkrētu 
klienta situāciju (darbs ar gadījumu), tad šī uzdevuma veikšanai ir nepieciešams paredzēt 
ilgāku laika posmu, kas Ĝauj pilnīgāk īstenot sociālā darba procesu, pielietot sociālā darba 
metodes un tādejādi kvalitatīvi uzlabot prakses saturu.  

Lai optimizētu Socioloăijas nodaĜas resursu izmantošanu studiju kurss “Kultūras teorija un 
vēsture” 2 kredītpunkti, tika aizstāts ar studiju kursu “Kultūras teorija un vēsture” 4 
kredītpunkti.  

Studiju gadā turpinājās studiju programmas realizācija nepilna laika neklātienes studiju 
formā. Nodarbības tiek plānotas sestdienās. Nepilna laika neklātienes studijas tiek īstenotas 
10 semestru laikā.  
    

2.2. Līdzsvars starp obligātajiem un izvēles kursiem, teorētiskajiem un 
praktiskajiem kursiem, kursiem vienā disciplīnā un multidisciplin ārajiem 
kursiem. Studiju plāna uzbūves atbilstība struktūrvienības mērėiem un 
uzdevumiem 

Sociālā darba profesionālās studiju programmas apjoms ir 160 kredītpunkti .  
Sociālā darba profesionālās studiju programmas saturu veido: 
 

Programmas 
daĜas 

Kredītpunkti % no 
programmas 

apjoma 

Kursi 

A daĜa 92 57 % Nozares teorētiskie pamatkursi 66 krp. (41 %) 
   Sociālā darba prakse 26 krp. (16 %) 

B daĜa 52 
 

33 % Profesionālās specializācijas 
kursi 

 
piedāv. 97 krp. 

C daĜa 16 10 % Brīvās izvēles kursi  

Lai students iegūtu augstākās profesionālās izglītības diplomu un sociālā darbinieka 
profesionālo kvalifikāciju, viĦam ir jāiegūst 160  krp., jāizstrādā un jāaizstāv diplomdarbs 
un jānokārto valsts pārbaudījums.  

Sociālā darba profesionālo studiju programmu veido 5 teorētisko un praktisko 
zināšanu bloki, kuri atbilst sociālā darbinieka profesijas standartam:  

Studiju bloki Studiju kursi 
 

Sociālais darbs un profesionālā 
attīstība 

 

Ievads sociālajā darbā; Sociālā darba metodes un process; 
Sociālā darba ētika;  Sociālais darbs ar grupu; Sociālā darba 
teorijas; Sociālais darbs ar indivīdu un ăimeni; Sociālais 
darbs makrolīmenī; Sociālā darba projektu vadīšana; 
Sociālais darbs multikulturālā sabiedrībā; Sociālais darbs ar 
dažādām klientu grupām; Psihosociālais darbs; Vardarbības 
fenomens sociālajā darbā; Prakse I; Prakse II; Prakse III; 
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Prakse IV; Diplomdarbs, u.c. 

 
Psiholoăija 

Ievads psiholoăijā; Personības psiholoăija; Saskarsmes 
psiholoăija; Attīstības psiholoăija un dzīves cikli; Sociālā 
psiholoăija; Krīzes psiholoăija u.c. 

 
Politika, valsts pārvalde un 

likumdošana 

Ievads politikas zinātnē; Tiesību pamati; Vispārējā sociālā 
politika; Sociālā likumdošana; Latvijas sociālās drošības 
sistēma; Sociālais darbs valsts pārvaldē un pašvaldībā; 
Organizāciju teorija; Publiskā administrācija; Politikas 
analīze u.c. 

 
Pētniecība un plānošana 

 

Ievads studijās, pētniecībā un akadēmiskajā rakstībā; Ievads 
socioloăisko pētījumu metodēs un organizācijā; Kursa 
darbs I; Kursa darbs II; Pētījumi sociālajā darbā; 
Kvantitatīvās socioloăisko pētījumu metodes; Kvalitatīvās 
socioloăisko pētījumu metodes; Mūsdienu informācijas 
tehnoloăijas socioloăijā u.c. 

 
Starpdisciplinārie studiju kursi  

 

Ievads komunikācijas zinātnē; Ievads socioloăijā;  
Ekonomikas pamati; Ievads filozofijā; Ievads sociālo ideju 
vēsturē; Kultūras teorija un vēsture; Cilvēktiesības; 
Psihiatrijas pamati; Demogrāfija; Ăimenes socioloăija; 
Sociālā pedagoăija; Gerontoloăija; Sociālā stratifikācija; 
Datormācība; Svešvaloda u.c. 

 
 

3. Studiju programmas praktiskā realizācija 
 

3.1. Izmantotās pasniegšanas metodes: apraksts, metožu izvēles pamatojums un 
analīze 

SaskaĦā ar Socioloăijas nodaĜas prasībām, katrs pasniedzējs uzsākot lasīt kursu, sagatavo 
izvērstu kursa aprakstu, kurā ir iekĜauts detalizēts tēmu un nodarbību plāns, mācību 
literatūra un mācību metodes. 

Studiju procesā tiek izmantotas dažādas pasniegšanas metodes atbilstoši katra studiju kursa 
mērėim un uzdevumiem. Studiju kursos, kuri ir orientēti uz teorētisku zināšanu apguvi, 
lielākoties izmanto lekcijas, seminārus un patstāvīgos (individuālos vai grupu) rakstu 
darbus (konspekta, esejas, referāta vai priekšlasījuma sagatavošanu).  

Studiju kursos, kuros līdztekus teorētiskajām zināšanām tiek nodrošināta praktisko iemaĦu 
apgūšana, papildus augstāk minētām pasniegšanas metodēm izmanto arī lomu spēles, grupu 
diskusijas, komandas darbu, projektu izstrādi, prezentācijas, sociālas akcijas organizēšanu, 
interviju vadīšanu un analīzi. Interaktīvās metodes Ĝauj pilnveidot studentu saskarsmes 
iemaĦas, apgūt un attīstīt nepieciešamās prasmes darbam profesijā. 

 
3.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskās darbības un citu ar to saistīto aktivit āšu 
(piedalīšanās konferencēs, piedalīšanās zinātniskās darbības kolēău novērt ējumos) 
ietekme uz studiju darbu 

Akadēmiskais personāls ir piedalījies vairākās konferencēs. Latvijas Universitātes 
64.konferencē 2006.gadā pasniedzēji un sociālā darba studiju programmas studenti 
piedalījās sekcijā “Sociālā darba izglītības attīstība”. Programmas pasniedzēja lektore Evija 
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Apine piedalījās ar referātu Latvijas profesionālo sociālo darbinieku un sociālo aprūpētāju 
asociācijas rīkotajā konferencē 2005.gada novembrī, tādejādi popularizējot LU Sociālā 
darba profesionālo studiju programmu un uzturot saikni ar sociālā darba praktiėiem. 
Socioloăijas nodaĜas pasniedzēji aktīvi iesaistās LU Sociālo un politisko pētījumu institūta 
rīkotajās konferencēs un pētījumos. 

Profesionālās studiju programmas kvalitātes uzlabošanā būtiska ir arī pasniedzēju saiknes 
nodrošināšana ar sociālā darba praksi Latvijā. Studiju programmas lektoru izstrādātie un 
iesniegtie projektu pieteikumi ir guvuši Eiropas Savienības Struktūrfondu atbalstu. 2005.-
06. gadā tika īstenots projekts „Motivācijas programma sievietēm ar bērniem – Rīgas 
pilsētas Kurzemes rajona un Latgales reăiona Krāslavas novada Sociālo dienestu klienšu, 
iesaistīšanai darba tirgū”. 2006.gadā ir uzsākta projekta „Sociālā darba speciālistu 
apmācības supervīzijā” īstenošana sadarbībā ar Rīgas domes Labklājības departamentu. 
Projekta gaitā ir izstrādāta tālākizglītības studiju programma “Supervīzija sociālajā darbā”, 
mācību materiāli un metodika. Iesaistīšanās ESF projektu īstenošanā veido pozitīvu studiju 
programmas tēlu.  

Studiju programma ir iesaistīta starptautiskā Erasmus tematiskā sadarbības projektā „EUSW 
– European Platform for Worldwide Social Work”, kas nodrošinās pasniedzēju un studentu 
dalību starptautiskos semināros, vasaras skolās, pētniecības projektos un citās aktivitātēs, 
kas vērstas uz kompetences un zināšanu bāzes attīstību sociālajā darbā. Projekta ietvaros 
taps publikācijas un mācību grāmatas, notiks pieredzes un zināšanu apmaiĦa, kas bagātinās 
studiju programmu. 
 

3.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskajos projektos – kursa, bakalaura, maăistra, 
doktora darbu izstrādāšanas procesā 

Studenti kursa darbu un diplomdarbu izstrādes procesā nav iesaistīti pētnieciskos projektos.  

3.4. Mācību prasmes kursi studiju programmā (piem., kā konspektēt, kā 
iemācīties mācīties, kritiskā domāšana) 

Studiju kursā „Ievads sociālajā darbā” ir paredzētas divas nodarbības ievadam studijās. Šo 
nodarbību uzdevums ir palīdzēt studentam orientēties studiju procesā un izprast studiju 
programmas saturu un prasības, studiju darba organizāciju. apgūt mācību prasmes. Tā kā 
individuālo pētniecisko darbu izstrādes gaitā studenti sastopas ar grūtībām (darba izstrādes 
plāna sastādīšanā, atbilstošas literatūras apzināšanā, pētījuma saturiskās daĜas un teksta 
veidošanā, arī termiĦu ievērošanā), sociālā darba studiju programmu padomē tika pieĦemts 
lēmums izstrādāt atsevišėu studiju kursu mācību prasmju un zinātniskā darba izstrādes 
prasmju attīstīšanai. SaskaĦā ar to 2005.gada rudenī 1.semestra studentiem tika piedāvāts 
jauns studiju kurss “Ievads studijās, pētniecībā un akadēmiskajā rakstībā”. Kursa mērėis ir 
ievadīt studentus studijās, kā arī attīstīt zinātniskā darba rakstīšanas, analizēšanas un 
prezentēšanas prasmes.  

 
4. Vērt ēšanas sistēma 

 
4.1. Izmantotās novērt ēšanas metodes apraksts, izvēles  pamatojums un analīze  

Galvenās studiju novērtēšanas formas ir : 
� diplomdarba izstrāde un aizstāvēšana studiju noslēgumā; 
� valsts eksāmens studiju noslēgumā; 
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� rakstiskie vai mutiskie eksāmeni studiju kursu noslēgumā;  
� kursa darbu izstrāde un aizstāvēšana; 
� semināri; 
� kontroldarbi; 
� prakses novērtējums, ko nosaka gan prakses vadītājs prakses vietā, gan prakses 

vadītājs fakultātē; 
� patstāvīgo, grupu un projekta darbu izstrāde un prezentācija. 

 

4.2. Novērt ēšanas biežums (nepārtraukta nov ērt ēšana vai novērt ēšana tikai 
semestra beigās): apraksts, izvēles pamatojums un analīze 

Visi studiju programmā iekĜautie studiju kursi noslēdzas ar eksāmenu un/vai gala 
novērtējumu. Pasniedzēji regulāri veic novērtējumu mācību procesa gaitā. Gala 
novērtējumu par kursa apguvi parasti veido vērtējums par referātu, eseju, kontroldarbiem, 
piedalīšanos semināros, grupu darba veikumu un eksāmenu.  

Kursa ievadnodrabības laikā docētājs iepazīstina studentus ar izstrādāto kursa aprakstu, 
kursa apguves prasībām, kā arī nosaka gala pārbaudījumu formu. Kursa ietvaros paredzētā 
regulārā zināšanu pārbaude Ĝauj studentam sistemātiski nostiprināt apgūtās zināšanas, kas, 
savukārt, atvieglo tālāko kursa apguvi, kā arī motivē studentu aktīvam studiju darbam.  
 

5. Studenti 
 
5.1. Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Fakultātē aktīvi strādā Studentu pašpārvalde, kas iesaistās lēmumu pieĦemšanā fakultātes 
domes sēdēs. Studentu pašpārvaldes nozīmētie attiecīgo studiju programmu studenti 
piedalās studiju programmas sēdēs, kas nodrošina regulāru informācijas apmaiĦu starp 
studentiem un studiju programmas akadēmisko personālu. Studiju padomes sēdēs tiek 
izskatīti studentu priekšlikumi attiecībā par studiju procesu, saturu un kvalitāti, kā arī 
kopīgi meklēti risinājumi problēmsituācijām.  

Katra semestra gaitā studentiem tiek dota iespēja piedalīties docēto studiju kursu 
novērtēšanā, gan aizklātā un anonīmā veidā, gan atklāti izsakot savu viedokli nodaĜas vai 
studiju padomes rīkotājās sēdēs.  

 
5.2. Studentu aptaujas (ietverot katra pasniedzēja un katra studiju kursa aptauju), 
analīze, rezultāts 

Katra semestra noslēgumā SZF tiek rīkota visu fakultātes studiju programmu studentu 
aptauja par studiju kursiem un pasniedzējiem. Aptauja notiek pēc vienotas elektroniska 
formāta aptaujas anketas un procedūras. Tā kā elektroniskās aptaujas laikā anketas tiek 
aizpildītas pavirši, jo studenti vienlaikus novērtē visus semestrī klausītos studiju kursus, tad 
Sociālā darba studiju padome izstrādāja aptaujas anketas, kuras aicināja studentus aizpildīt 
katra studiju kursa priekšpēdējās nodarbības laikā. Anketās iegūtā inforācija Ĝauj studiju 
programmas direktoram uzzināt studentu viedokli par studiju kursa lietderīgumu un 
kvalitāti, kā arī kursa docētājam iegūt informāciju par veiksmīgo un neveiksmīgo studiju 
kursa pasniegšanas veidā un plānojumā.  
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5.3. Studentu atbalsta dienesti (padomdevēju, konsultāciju, individu ālu 
nodarbību, nodarbošanās ar nesekmīgajiem) 

Katrs pasniedzējs semestra sākumā nosaka konsultāciju laikus. Ar tiem studenti var 
iepazīties pie informācijas dēĜa. Students var vērsties pie jebkura pasniedzēja, lai 
konsultētos par studiju kursā apgūstamo mācību vielu, individuāli veicamajiem darbiem un 
pētījumiem, kā arī par citiem ar studijām saistītiem jautājumiem. Informatīvas sapulces tiek 
organizētas gadījumos, kad konsultācija par kādu jautājumu ir nepieciešama studentu 
grupai. Vairums pasniedzēju komunikācijā ar studentiem izmanto arī elektronisko pastu, lai 
konsultētu, atbildētu uz studentu jautājumiem.  

Lai studenti savlaicīgi gūtu nepieciešamo atbalstu kursa darbu un diplomdarba izstrādes 
laikā, tiek rīkotas pētniecisko darbu priekšaizstāvēšanas. To laikā students komisijai 
prezentē sava darba iestrādes, pētījuma metodoloăiju un saĦem ieteikumus sava darba 
pilnveidošanai un tālākai virzībai. 

Ar studiju procesu saistītajos jautājumos studentus konsultē Socioloăijas nodaĜas metodiėe 
un studiju programmas direktors. 

 
5.4. Absolventu aptaujas, nodarbinātības rezultāti un darba devēju apmierinātību 
ar beidzējiem  

Priekšstatu par darba devēju un potenciālo kolēău – sociālā darba praktiėu, apmierinātību 
ar sociālā darba studentu sagatavotību sniedz studiju prakses gaitā gūtā informācija, 
atsauksmes un prakses vadītāja sociālajā institūcijā sniegtais novērtējums. 

Studiju pēdējos semestros aptuveni trešā daĜa studentu jau ir uzsākuši darba gaitas 
profesijā, jeb kādā citā jomā. Nereti darba vietu studenti atrod studiju prakses laikā 
sociālajā institūcijā, kas liecina, ka studenta zināšanas un prasmes ir pozitīvi novērtētas.  

Studiju programmas absolventi strādā pašvaldību sociālajos dienestos, sociālās aprūpes 
institūcijās, dienas centros pieaugušajiem vai bērniem, slimnīcās, valsts iestādēs, 
ministrijās, sabiedriskajās organizācijās, kuras īsteno projektus sociālā darba jomā. Ne 
vienmēr absolventi ieĦem savai profesionālajai kvalifikācijai un izglītībai atbilstošu amatu, 
un tādēĜ nevar darbā pilnvērtīgi izmantot studiju gaitā gūtās zināšanas un gūt gandarījumu. 

2006.gada vasarā tika veikta šā gada absolventu aptauja, kuras mērėis bija novērtēt studiju 
programmas kvalitāti un nodrošinājumu, atbilstību studentu vajadzībām un interesēm, kā 
arī iezīmēt iespējamos attīstības virzienus no studēt beidzēju viedokĜa. Kopumā absolventi 
pozitīvi vērtēja studiju programmas saturu, sadarbību ar pasniedzējiem, pasniedzēju 
pieejamību konsultācijām un nodrošinājumu ar mācību materiāliem un darba apstākĜus 
studiju telpās. Absolventi ir izteikuši priekšlikumus studiju prakses pilnveidošanai un 
studiju programmas papildināšanai ar specifiskiem kursiem saistībā ar sociālā darba 
virzieniem, klientu grupām, kā arī citus ierosinājumus, kuri ir nozīmīgi  studiju 
programmas attīstībai. 
 

6. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un 
administrat īvais personāls   

2005./06.akadēmiskajā gadā Socioloăijas nodaĜas akadēmiskā personāla sastāvs ir 15 
cilvēki un administratīvais personāls - viens cilvēks. Sociālā darba studiju programmā 
nodarbinātas ir 13 personas no nodaĜas akadēmiskā personāla.  
 2002./2003. 2003./2004. 2004./2005. 2005./2006. 
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KVANTITAT ĪVIE DATI akad.g. akad.g. akad.g. akad.g. 
Studējošo skaits 85 144 139 173 
Mācībspēku raksturojums:      
• kopējais skaits 11 11 13 13 
• ar doktora vai h. 

dokt.grādu, maăistra grādu 
7/4 7/4 6/7 6/7 

• profesoru īpatsvars 
akadēmiskajā personālā 

10% 12% 23% 23% 

Studentu skaits uz 1 
akadēmisko personālu 

7,7 13 10,7 13,3 

Starptautiskā mācībspēku 
apmaiĦa 

2 - 1 - 

Starptautiskā studentu 
apmaiĦa 

1 2 3 2 

Kursus lasa arī Politikas zinātnes un Komunikācijas studiju nodaĜu docētāji , kā arī sociālā 
darba praktiėi, kas ir īpaši nozīmīgi profesionālajā studiju programmā.  

Personāla kvalifikācija daĜēji atbilst struktūrvienības mērėu realizācijai, jo nav mācībspēku 
ar doktora grādu sociālajā darbā. Tas kavē maăistra studiju programmas izstrādi sociālajā 
darbā.  

46% akadēmiskā personāla ir iesaistīti pētniecības projektu realizācijā. Pētījumu rezultāti 
un atziĦas tiek izplatītas gan vietējās un starptautiskās konferencēs, gan arī publicētas. 
Pētnieciskā darba veikšana un publikāciju sagatavošana ietilpst mācībspēku akadēmiskajā 
slodzē. 

Personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politiku studiju programmas 
ietvaros nosaka LU Sociālo zinātĦu fakultātes stratēăija 2005 – 2008 gadam. Personāla 
atlases kritēriji studiju kursu pasniegšanai sociālajā darbā ir maăistra līmeĦa izglītība, 
5.līmeĦa profesionālā kvalifikācija sociālajā darbā, vēlama ir darba pieredze sociālajā darbā 
un lektora darba pieredze. Jaunie pasniedzēji tiek motivēti uzsākt studijas doktorantūrā.  

Profesionālajā studiju programmā nozīmīga ir sociālā darba praktiėu ar atbilstošu izglītību 
iesaistīšana studiju procesā atsevišėu studiju kursu lasīšanā. Studiju programmas 
akreditācijas gaitā ārvalstu eksperti izšėirošu nozīmi piešėir tam, vai profesionālās studiju 
programmas nodrošināšanā ir iesaistīti sociālā darba jomā strādājošie. Sociālā darba 
praktiėi tiek piesaistīti kā stundu pasniedzēji un vada nodarbības studiju kursos, kuru 
mērėis ir sniegt zināšanas un attīstīt prasmes sociālā darba metožu, teoriju pielietošanā. 
Trūkums ir tas, ka stundu pasniedzēji nav iesaistīti citu ar studiju programmas realizāciju 
saistīto uzdevumu veikšanā, kā rezultātā ir vājas saiknes starp stundu pasniedzējiem un 
pamatdarbā esošajiem mācībspēkiem. Nenotiek regulāra informācijas apmaiĦa, kopīgas 
diskusijas par studiju kursu saturu un kvalitāti, kas var negatīvi ietekmēt studiju 
programmas vai atsevišėu studiju kursu kvalitāti. Lai situāciju uzlabotu tiek plānotas 
sanāksmes visiem studiju programmas nodrošināšanā iesaistītajiem pasniedzējiem, lai 
pārrunātu ar studiju programmas realizēšanu saistītos jautājumus. 
 

7. Finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais 
nodrošinājums 
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Studiju programma tiek īstenota Sociālo zinātĦu fakultātē Socioloăijas nodaĜā, kas no 
2000.gada septembra atrodas Lomonosava ielā 1. Studiju programmas finansējumu veido 
budžeta un fizisko vai juridisko personu līdzekĜi. 

Studiju process notiek auditorijās, kas ir izremontētas un apgādātas ar ērtiem galdiem, 
krēsliem, tāfelēm, 4 auditorijās ir video projektori. Socioloăijas nodaĜas rīcībā ir arī 2 
pārnēsājami kodoskopi un video projektori. Studentiem pieejamas ir 3 datorklases, kurās 
kopā ir 60 datoru ar interneta pieslēgumu. Studentu aptauja parādīja, ka studenti pozitīvi 
vērtē SZF materiāli-tehnisko nodrošinājumu, auditoriju iekārtojumu un datoru pieejamību 
fakultātē. 

Sociālo zinātĦu fakultātes bibliotēkā ir ap 12000 grāmatu un žurnālu. Katru semestri 
pasniedzēji, saskaĦojot ar nodaĜas vadītāju, var pasūtīt nepieciešamo literatūru studiju kursu 
nodrošināšanai ar jaunāko literatūru. Tiek abonētas arī elektronisko publikāciju datu bāzes. 
Bibliotēkā gan pasniedzējiem, gan studentiem ir nodrošinātas kopēšanas iespējas, un tās 
darba laiki Ĝauj bibliotēkas resursus izmantot visas dienas garumā.  

SZF ir iekārtotas dažāda lieluma auditorijas, kas Ĝauj piemeklēt grupas lielumam un kursā 
izmantotām pasniegšanas metodēm atbilstošu telpu. Studentu rīcībā nav atbilstošas telpas 
patstāvīgo grupu darbu un projektu izstrādei.    

 
8. Ārējie sakari 
 
8.1. Saites ar darba devējiem un profesionālajām organizācijām studiju 
programmas mērėu un uzdevumu kontekstā 

Sadarbība ar darba devējiem un Latvijas profesionālo sociālo un aprūpes darbinieku 
asociāciju ir nozīmīga profesionālās studiju programmas mērėa sasniegšanā. Studiju 
programmas uzdevumi, kuri paredz prasmju attīstīšanu un zināšanu pielietojuma 
praktiskajā darbībā nodrošināšanu, tiek īstenoti studiju prakses laikā. SZF ar darba 
devējiem slēdz līgumus par prakses vietu nodrošināšanu. Prakses vietā par studenta darbu 
un iemaĦu attīstīšanu ir atbildīgs darbinieks, kuram ir uzticētas prakses vadītāja funkcijas.  

Darba devēji izmanto Socioloăijas nodaĜas ziĦojumu dēli darba sludinājumu izvietošanai, 
tādejādi iegūstot darbiniekus un iesaistot studentus praktiskā darbībā. Darba devēji un 
studentu prakses vadītāji tiek aicināti uz ikgadējām LU konferencēm, kas veicina sadarbību 
un diskusiju par sociālajam darbiniekam nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, kuru 
apgūšanu ir jānodrošina studiju programmai. 

 
8.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām savā valstī un ārvalstīs 
strukt ūrvienības mērėu un uzdevumu kontekstā  

Programmai ir starptautiskā sadarbība SOCRATES programmas ietvaros ar sekojošām 
augstskolām: 

� Laplandes Universitāte Somijā, 
� Stokholmas Universitāte Zviedrijā, 
� Koblenzas profesionālā augstskola Vācijā un 
� Oslo Universitātes koledža. 

Šo līgumu ietvaros vienam studentam un pasniedzējam katru gadu ir iespēja piedalīties 
apmaiĦas programmā. Sadarbība paver iespējas organizēt vieslekcijas, piedalīties 
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tematiskajās vasaras skolās, apmainīties ar informāciju un pārrunāt ar sociālā darba 
izglītību, praksi un pētniecību saistītos jautājumus.  
 

8.3. Mācībspēku skaits, kas pasnieguši ārzemju augstskolās vai veikuši pētījumus 
(sadalījumā pa valstīm) 

Valsts 2002./03. 2003./04. 2004./05. 2005./06. 
Somija 1 - 1 1 

 
8.4. Ārzemju augstskolu mācībspēku skaits, kas pasnieguši studiju programmā 
(sadalījumā pa valstīm) 

Valsts 2002./03. 2003./04. 2004./05. 2005./06. 
Somija 1 - - - 
ASV 1 - - - 

 
8.5. Studentu skaits, kas studējuši ārzemēs sadalījumā pa valstīm 

Valsts 2005./06.  
Somija 2 
Vācija 1 

 
8.6. Ārzemju studenti, skaits programmā, norādot studiju ilgumu (sadalījumā pa 
valstīm) 

2005./06. akadēmiskajā gadā studiju programmā nebija ārzemju studentu. 2006.gada 
pavasarī studiju programma organizēja Freiburgas KatoĜu augstskolas (Vācija) sociālā 
darba studentu prakses ekskursiju uz Latviju. Prakses ekskursijas mērėis bija iepazīties ar 
sociālo darbu Latvijā saistībā ar atkarības problēmu risināšanu un atkarīgo personu 
rehabilitāciju.  
 

SWOD analīze 
Stiprās puses Vājās puses 
� Studiju programmas saturs optimizēts, 
� Studiju programmā turpinās NLN studiju 

forma, 
� Turpināta sadarbība ar Oslo Universitātes 

koledžu, izstrādāti plāni sadarbībai, 
� Sociālā darba praksei Latvijā atbilstošu 

teorētisko zināšanu un praktisko iemaĦu 
apguvi nodrošina sociālā darba praktiėi 
(stundu pasniedzēji), 

� Pilnveidota studiju prakses sistēma, 
� Izveidota cieša sadarbība ar prakses 

vietām – sociālo pakalpojumu 
sniedzējiem, 

� Uzsākta saikĦu veidošana starp sociālā 
darba praktiėiem un studiju programmas 
akadēmisko personālu (kopīgi apmācības 
projekti, dalība konferencēs),  

� Pieaug sabiedrības prasības pret sociālā 
darba speciālistu darbu un tā kvalitāti, 

� Studiju programmā nodarbinātā 
akadēmiskā personāla pārslodze (lekciju 
slodze, blakus darbs, projektu vadība), kas 
kavē starptautiskās sadarbības aktivitāšu 
paplašināšanu, iesaisti pētniecības 
projektos, 

� Nav regulāras sadarbības ar stundu 
pasniedzējiem, 

� Cilvēkresursu trūkums maăistra līmeĦa 
studiju programmas izstrādei sociālajā 
darbā, 

� Nav akadēmiskā personāla ar doktora 
grādu sociālajā darbā, 

� Sociālais darbs Latvijā tiek īstenots nelielā 
skaitā institūciju, kas studentam apgrūtina 
atbilstošas prakses vietas atrašanu, 

� Trūkst kvalitatīvas literatūras latviešu 
valodā par sociālo darbu, bet studentu 
angĜu valodas zināšanas nav atbilstošas 
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� Sociālā darba joma strauji attīstās un 
pieaug pieprasījums pēc kvalificētiem 
sociālajiem darbiniekiem,   

� Izglītības un zinātnes ministrijā 
apstiprināts profesijas standarts 

zinātnisku publikāciju lasīšanai un 
izprašanai, 

� Neliels skaits studentu ar dalībai  
starptautiskās studentu apmaiĦu 
programmās atbilstošām svešvalodas 
prasmēm. 

Att īstības iespējas Realizācijas grūtības 
� Darba devēju, sociālā darba praktiėu un 

mācībspēku sadarbības veicināšana, kas 
Ĝaus pilnveidot studiju programmu, 

� Kopīgu sanāksmju ar stundu 
pasniedzējiem organizēšana reizi semestrī 
studiju programmas satura un īstenošanas 
izvērtēšanai, 

� Mācībspēku publikāciju izdošana, 
iesaistīšana mācību literatūras izstrādē, 

� Dalība starptautiskās akadēmiskās 
sadarbības projektos, 

� Akadēmiskā personāla pētnieciskās 
darbības veicināšana, 

� Maăistra līmeĦa studiju programmas 
izstrāde 

� LR MK akceptēta „Profesionāla sociālā 
darba attīstības programma”.  

� Stundu pasniedzēju (sociālā darba 
praktiėu) darba studiju kursu 
nodrošināšanā ierobežošana, lai 
ekonomētu finanšu līdzekĜus, 

� Akadēmiskā personāla un pieaicināto 
lektoru - praktiėu augstā darba slodze, 

� Netiek palielināts studiju programmā 
nodarbinātā akadēmiskā personāla skaits, 

� Sociālā darba pasniedzēju ar doktora grādu 
trūkums 

 
 
 
Sociālā darba studiju programmas direktora p.i. 
lekt. Evija Apine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LATVIJAS UNIVERSIT ĀTE 

 
 



 58

 
Sociālo zinātĦu fakultāte 

 
 
 
 

OTRĀ LĪMEĥA (pamatstudiju) PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGL ĪTĪBAS 

STUDIJU PROGRAMMAS SOCIĀLAIS DARBS (43765) 

 
 
 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZI ĥOJUMS 

par 2004./2005. akadēmisko gadu 

 
 
 
                
    

        

       Studiju programma akreditēta  

      no 2003. līdz 2009.gadam 
 
 

          
Studiju programmas direktora 

     p.i. Evija Apine 
 
 
 
 
Apstiprināts 
Sociālā darba studiju programmu 
padomes sēdē 10.10.2005.  
Protokola Nr. 4 
Padomes priekšsēdētājs 
Ingrīda Jansone 
 
Iesniegts Akadēmiskajā departamentā  31.10.2005. 
 
 
 

26. Studiju programmas mērėi un uzdevumi 
 

Sociālā darba profesionālās studiju programmas mērėis ir nodrošināt otrā līmeĦa 
profesionālās augstākās izglītības un piektā līmeĦa profesionālās kvalifikācijas iegūšanu, 
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sniegt nepieciešamo zināšanu, prasmju un vērtību bāzi kvalificētai profesionālajai darbībai 
un tālākai izglītībai.  
 
Studiju programmas uzdevumi ir: 

� nodrošināt iespēju apgūt profesiju atbilstoši LR profesiju klasifikatoram un 
apstiprinātajam sociālā darbinieka profesijas standartam, sagatavot augsti 
kvalificētus un konkurēt spējīgus sociālos darbiniekus LR sociālās sfēras 
vajadzībām 

� attīstīt sociālajā darbā nepieciešamo teorētisko zināšanu, prasmju un vērtību bāzi 
darbam indivīda, ăimenes, grupas, kopienas un sabiedrības līmenī   

� veidot izpratni par sociālā darba teorijas un prakses ciešo saistību, nodrošinot 
apgūto zināšanu pielietošanu praktiskajā darbībā  

� attīstīt studentos prasmes un iemaĦas strādāt saskaĦā ar sociālo darbinieku 
profesionālās ētikas kodeksu 

� veicināt studentos interesi par tālākizglītības un profesionālās kvalifikācijas celšanu 
 
 

27. Studiju programmas organizācija 
 

2.1. Kā izmainījusies studiju programmas struktūra (grādi un līmeĦi, formas) 
atbilstošajā pašnovērt ēšanās periodā? 

Sociālā darba studiju programmas B daĜa papildināta ar 4 jauniem studiju kursiem, 
palielinot piedāvāto kredītpunktu skaitu no 90 uz 97 kredītpunktiem. Sociālā darbinieka 
uzdevums ir reaăēt uz pārmaiĦām sabiedrībā, sociālo problēmu raksturā, tādēĜ arī studiju 
programmai ir jābūt elastīgai un jāiekĜauj jauni studiju kursi, kuri sniedz zināšanas par 
sociālā darba aktualitātēm. 

Sociālā darba jomā Latvijā ir atzīta regulāru supervīziju (īpaša veida konsultāciju) nozīme 
sociālo darbinieku profesionālās attīstības un darba kvalitātes nodrošināšanā. Studiju kurss 
„Supervīzija sociālajā darbā I” sniedz teorētisku ieskatu, bet studiju kurss „Supervīzija 
sociālajā darbā II” nodrošina praktisku supervīziju pieredzi, kā arī sniedz izglītojošu un 
psiholoăisku atbalstu studentiem studiju prakses laikā. Kursa laikā studenti var pilnveidot 
nepieciešamās prasmes darbam profesijā. 

Studiju kurss „Sociālais darbs kopienā” iepazīstina ar Latvijai jaunu, bet Rietumvalstīs 
gadu gaitā aprobētu un zinātniski pamatotu sociālā darba formu. Kursa gaitā studenti apgūst 
kopienas problēmu un resursu noteikšanas un analīzes metodes, kopienas mobilizēšanas 
pieejas. 

Aktuāla sociālā darba nozarē Latvijā kĜūst pakalpojumu kvalitātes izvērtēšana un 
nodrošināšana, tādēĜ studiju kurss „Sociālo pakalpojumu kvalitātes vadība” sniedz  
nepieciešamās zināšanas pakalpojumu kvalitātes novērtēšanā, kvalitātes nodrošināšanā un 
kvalitātes sistēmu ieviešanā.  

Uzsākta ir studiju programmas realizācija nepilna laika neklātienes studiju formā. 
Nodarbības tiek plānotas sestdienās. Nepilna laika neklātienes studijas tiek īstenotas 10 
semestru laikā.  
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2.2. Līdzsvars starp obligātajiem un izvēles kursiem, teorētiskajiem un 
praktiskajiem kursiem, kursiem vienā disciplīnā un multidisciplin ārajiem 
kursiem. Studiju plāna uzbūves atbilstība struktūrvienības mērėiem un 
uzdevumiem 

Sociālā darba profesionālās studiju programmas apjoms ir 160 kredītpunkti .  
Sociālā darba profesionālās studiju programmas saturu veido: 
 

Programmas 
daĜas 

Kredītpunkti % no 
programmas 

apjoma 

Kursi 

A daĜa 92 57 % Nozares teorētiskie pamatkursi 66 krp. (41 %) 
   Sociālā darba prakse 26 krp. (16 %) 

B daĜa 52 
 

33 % Profesionālās specializācijas 
kursi 

 
piedāv. 97 krp. 

C daĜa 16 10 % Brīvās izvēles kursi  

Lai students iegūtu augstākās profesionālās izglītības diplomu un sociālā darbinieka 
profesionālo kvalifikāciju, viĦam ir jāiegūst 160  krp., jāizstrādā un jāaizstāv diplomdarbs 
un jānokārto valsts pārbaudījums.  

Sociālā darba profesionālo studiju programmu veido 5 teorētisko un praktisko 
zināšanu bloki, kuri atbilst sociālā darbinieka profesijas standartam:  

Studiju bloki Studiju kursi 
 

Sociālais darbs un profesionālā 
attīstība 

 

Ievads sociālajā darbā; Sociālā darba metodes un process; 
Sociālā darba ētika;  Sociālais darbs ar grupu; Sociālā darba 
teorijas; Sociālais darbs ar indivīdu un ăimeni; Sociālais 
darbs makrolīmenī; Sociālā darba projektu vadīšana; 
Sociālais darbs multikulturālā sabiedrībā; Sociālais darbs ar 
dažādām klientu grupām; Psihosociālais darbs; Vardarbības 
fenomens sociālajā darbā; Prakse I; Prakse II; Prakse III; 
Diplomdarbs, u.c. 

 
Psiholoăija 

Ievads psiholoăijā; Personības psiholoăija; Saskarsmes 
psiholoăija; Attīstības psiholoăija un dzīves cikli; Sociālā 
psiholoăija; Krīzes psiholoăija u.c. 

 
Politika, valsts pārvalde un 

likumdošana 

Ievads politikas zinātnē; Tiesību pamati; Vispārējā sociālā 
politika; Sociālā likumdošana; Latvijas sociālās drošības 
sistēma; Sociālais darbs valsts pārvaldē un pašvaldībā; 
Organizāciju teorija; Publiskā administrācija; Politikas 
analīze u.c. 

 
Pētniecība un plānošana 

 

Ievads socioloăisko pētījumu metodēs un organizācijā; 
Kursa darbs I; Kursa darbs II; Pētījumi sociālajā darbā; 
Kvantitatīvās socioloăisko pētījumu metodes; Kvalitatīvās 
socioloăisko pētījumu metodes; Mūsdienu informācijas 
tehnoloăijas socioloăijā u.c. 

 
Starpdisciplinārie studiju kursi  

 

Ievads komunikācijas zinātnē; Ievads socioloăijā;  
Ekonomikas pamati; Ievads filozofijā; Ievads sociālo ideju 
vēsturē; Kultūras teorija un vēsture; Cilvēktiesības; 
Psihiatrijas pamati; Demogrāfija; Ăimenes socioloăija; 
Sociālā pedagoăija; Gerontoloăija; Sociālā stratifikācija; 
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Datormācība; Svešvaloda u.c. 

 
 

3. Studiju programmas praktiskā realizācija 
 

3.1. Izmantotās pasniegšanas metodes: apraksts, metožu izvēles pamatojums un 
analīze 

SaskaĦā ar Socioloăijas nodaĜas prasībām, katrs pasniedzējs uzsākot lasīt kursu, sagatavo 
izvērstu kursa aprakstu, kurā ir iekĜauts detalizēts tēmu un nodarbību plāns, mācību 
literatūra un mācību metodes. 

Studiju procesā tiek izmantotas dažādas pasniegšanas metodes atbilstoši katra studiju kursa 
mērėim un uzdevumiem. Studiju kursos, kuri ir orientēti uz teorētisku zināšanu apguvi, 
lielākoties izmanto lekcijas, seminārus un patstāvīgos (individuālos vai grupu) rakstu 
darbus (konspekta, esejas, referāta vai priekšlasījuma sagatavošanu).  

Studiju kursos, kuros līdztekus teorētiskajām zināšanām tiek nodrošināta praktisko iemaĦu 
apgūšana, papildus augstāk minētām pasniegšanas metodēm izmanto arī lomu spēles, grupu 
diskusijas, komandas darbu, projektu izstrādi, prezentācijas, sociālas akcijas organizēšanu, 
interviju vadīšanu un analīzi. Interaktīvās metodes Ĝauj pilnveidot studentu saskarsmes 
iemaĦas, apgūt un attīstīt nepieciešamās prasmes darbam profesijā. 

 
3.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskās darbības un citu ar to saistīto aktivit āšu 
(piedalīšanās konferencēs, piedalīšanās zinātniskās darbības kolēău novērt ējumos) 
ietekme uz studiju darbu 

Akadēmiskais personāls ir piedalījies vairākās konferencēs. Latvijas Universitātes 
63.konferencē 2005.gadā pasniedzēji un sociālā darba studiju programmas studenti 
piedalījās sekcijā “Sociālā darba aktualitātes Latvijā”. Programmas pasniedzējas doc. 
Ingrīda Jansone, lektores Evija Apine un Evija Sedvalde piedalījās Norvēăijas – Latvijas 
akadēmiskajā konferencē Oslo. Socioloăijas nodaĜas pasniedzēji aktīvi iesaistās LU Sociālo 
un politisko pētījumu institūta rīkotajās konferencēs un pētījumos. 

Profesionālās studiju programmas kvalitātes uzlabošanā būtiska ir arī pasniedzēju saiknes 
nodrošināšana ar sociālā darba praksi Latvijā. Studiju programmas lektori ir izstrādājuši un 
iesnieguši divus projekta pieteikumus Eiropas Savienības Struktūrfondos. Projekts 
„Motiv ācijas programma sievietēm ar bērniem – Rīgas pilsētas Kurzemes rajona un 
Latgales reăiona Krāslavas novada Sociālo dienestu klienšu, iesaistīšanai darba tirgū” 

Projekts „Sociālā darba speciālistu apmācības supervīzijā” tiks realizēts sadarbībā ar Rīgas 
domes Labklājības departamentu, un tā rezultātā studiju programma iegūs licenzētu 
tālākizglītības programmu, izstrādātus mācību materiālus un metodiku. Paaugstināsies 
projektā iesaistīto mācībspēku kvalifikācija. Projektā gūto pieredzi un zināšanas varēs 
izmantot studiju kursu un studiju programmas kopumā pilnveidošanai. Saskarsme ar sociālā 
darba jomā strādājošajiem sniegs atgriezenisko saiti par sociālā darba studijām, to stiprajām 
un vājajām pusēm. 

Studiju programma ir iesaistīta starptautiskā Erasmus tematiskā sadarbības projektā „EUSW 
– European Platform for Worldwide Social Work”, kas nodrošinās pasniedzēju un studentu 
dalību starptautiskos semināros, vasaras skolās, pētniecības projektos un citās aktivitātēs, 
kas vērstas uz kompetences un zināšanu bāzes attīstību sociālajā darbā. Projekta ietvaros 
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taps publikācijas un mācību grāmatas, notiks pieredzes un zināšanu apmaiĦa, kas bagātinās 
studiju programmu. 
 

3.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskajos projektos – kursa, bakalaura, maăistra, 
doktora darbu izstrādāšanas procesā 

Studenti kursa darbu un diplomdarbu izstrādes procesā nav iesaistīti pētnieciskos projektos.  

3.4. Mācību prasmes kursi studiju programmā (piem., kā konspektēt, kā 
iemācīties mācīties, kritiskā domāšana) 

Studiju kursā „Ievads sociālajā darbā” ir paredzētas divas nodarbības ievadam studijās. Šo 
nodarbību uzdevums ir palīdzēt studentam orientēties studiju procesā un apgūt mācību 
prasmes. Tā kā individuālo pētniecisko darbu izstrādes gaitā studenti sastopas ar grūtībām 
(darba izstrādes plāna sastādīšanā, atbilstošas literatūras apzināšanā, pētījuma saturiskās 
daĜas un teksta veidošanā, arī termiĦu ievērošanā), sociālā darba studiju programmu 
padomē tika pieĦemts lēmums izstrādāt atsevišėu studiju kursu mācību prasmju un 
zinātniskā darba izstrādes prasmju attīstīšanai.  

 
4. Vērt ēšanas sistēma 

 
4.1. Izmantotās novērt ēšanas metodes apraksts, izvēles  pamatojums un analīze  

Galvenās studiju novērtēšanas formas ir : 
� diplomdarba izstrāde un aizstāvēšana studiju noslēgumā; 
� valsts eksāmens studiju noslēgumā; 
� rakstiskie vai mutiskie eksāmeni studiju kursu noslēgumā;  
� kursa darbu izstrāde un aizstāvēšana; 
� semināri; 
� kontroldarbi; 
� prakses novērtējums, ko nosaka gan prakses vadītājs prakses vietā, gan prakses 

vadītājs fakultātē; 
� patstāvīgo, grupu un projekta darbu izstrāde un prezentācija. 

 

4.2. Novērt ēšanas biežums (nepārtraukta nov ērt ēšana vai novērt ēšana tikai 
semestra beigās): apraksts, izvēles pamatojums un analīze 

Visi studiju programmā iekĜautie studiju kursi noslēdzas ar eksāmenu un/vai gala 
novērtējumu. Pasniedzēji regulāri veic novērtējumu mācību procesa gaitā. Gala 
novērtējumu par kursa apguvi parasti veido vērtējums par referātu, eseju, kontroldarbiem, 
piedalīšanos semināros, grupu darba veikumu un eksāmenu.  

Kursa ievadnodrabības laikā docētājs iepazīstina studentus ar izstrādāto kursa aprakstu, 
kursa apguves prasībām, kā arī nosaka gala pārbaudījumu formu. Kursa ietvaros paredzētā 
regulārā zināšanu pārbaude Ĝauj studentam sistemātiski nostiprināt apgūtās zināšanas, kas, 
savukārt, atvieglo tālāko kursa apguvi, kā arī motivē studentu aktīvam studiju darbam.  
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5. Studenti 
 
5.1. Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Fakultātē aktīvi strādā Studentu pašpārvalde, kas iesaistās lēmumu pieĦemšanā fakultātes 
domes sēdēs. Studentu pašpārvaldes nozīmētie attiecīgo studiju programmu studenti 
piedalās studiju programmas sēdēs, kas nodrošina regulāru informācijas apmaiĦu starp 
studentiem un studiju programmas akadēmisko personālu. Studiju padomes sēdēs tiek 
izskatīti studentu priekšlikumi attiecībā par studiju procesu, saturu un kvalitāti, kā arī 
kopīgi meklēti risinājumi problēmsituācijām.  

Katra semestra gaitā studentiem tiek dota iespēja piedalīties docēto studiju kursu 
novērtēšanā, gan aizklātā un anonīmā veidā, gan atklāti izsakot savu viedokli nodaĜas vai 
studiju padomes rīkotājās sēdēs.  

 
5.2. Studentu aptaujas (ietverot katra pasniedzēja un katra studiju kursa aptauju), 
analīze, rezultāts 

Katra semestra noslēgumā SZF tiek rīkota visu fakultātes studiju programmu studentu 
aptauja par studiju kursiem un pasniedzējiem. Aptauja notiek pēc vienotas elektroniska 
formāta aptaujas anketas un procedūras. Aizpildītās anketas tiek centralizēti apstrādātas un 
aptaujas rezultāti tiek izsūtīti visu nodaĜu vadītājiem, kas tālāk ar tiem iepazīstina 
programmu direktorus, pasniedzējus.  

Savu studiju kursu pilnveidošanai nepieciešamo informāciju pasniedzēji iegūst arī 
patstāvīgi veicot studentu aptauju kursa nosklēgumā. Šāda novērtējuma veikšana nav 
obligāta prasība, un iegūtie dati paliek pasniedzēju rīcībā. 
 

5.3. Studentu atbalsta dienesti (padomdevēju, konsultāciju, individu ālu 
nodarbību, nodarbošanās ar nesekmīgajiem) 

Katrs pasniedzējs semestra sākumā nosaka konsultāciju laikus. Ar tiem studenti var 
iepazīties pie informācijas dēĜa. Students var vērsties pie jebkura pasniedzēja, lai 
konsultētos par studiju kursā apgūstamo mācību vielu, individuāli veicamajiem darbiem un 
pētījumiem, kā arī par citiem ar studijām saistītiem jautājumiem. Informatīvas sapulces tiek 
organizētas gadījumos, kad konsultācija par kādu jautājumu ir nepieciešama studentu 
grupai. Vairums pasniedzēju komunikācijā ar studentiem izmanto arī elektronisko pastu, lai 
konsultētu, atbildētu uz studentu jautājumiem.  

Lai studenti savlaicīgi gūtu nepieciešamo atbalstu kursa darbu un diplomdarba izstrādes 
laikā, tiek rīkotas pētniecisko darbu priekšaizstāvēšanas. To laikā students komisijai 
prezentē sava darba iestrādes, pētījuma metodoloăiju un saĦem ieteikumus sava darba 
pilnveidošanai un tālākai virzībai. 

Ar studiju procesu saistītajos jautājumos studentus konsultē Socioloăijas nodaĜas metodiėe 
un studiju programmas direktors. 
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5.4. Absolventu aptaujas, nodarbinātības rezultāti un darba devēju apmierinātību 
ar beidzējiem  

Priekšstatu par darba devēju un potenciālo kolēău – sociālā darba praktiėu, apmierinātību 
ar sociālā darba studentu sagatavotību sniedz studiju prakses gaitā gūtā informācija, 
atsauksmes un prakses vadītāja sociālajā institūcijā sniegtais novērtējums. 

Studiju pēdējos semestros aptuveni trešā daĜa studentu jau ir uzsākuši darba gaitas 
profesijā, jeb kādā citā jomā. Nereti darba vietu studenti atrod studiju prakses laikā 
sociālajā institūcijā, kas liecina, ka studenta zināšanas un prasmes ir pozitīvi novērtētas.  

Studiju programmas absolventi strādā pašvaldību sociālajos dienestos, sociālās aprūpes 
institūcijās, dienas centros pieaugušajiem vai bērniem, slimnīcās, valsts iestādēs, 
ministrijās, sabiedriskajās organizācijās, kuras īsteno projektus sociālā darba jomā. Ne 
vienmēr absolventi ieĦem savai profesionālajai kvalifikācijai un izglītībai atbilstošu amatu, 
un tādēĜ nevar darbā pilnvērtīgi izmantot studiju gaitā gūtās zināšanas un gūt gandarījumu. 
 

6. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un 
administrat īvais personāls   

2004./05.akadēmiskajā gadā Socioloăijas nodaĜas akadēmiskā personāla sastāvs ir 15 
cilvēki un administratīvais personāls - viens cilvēks. Sociālā darba studiju programmā 
nodarbinātas ir 13 personas no nodaĜas akadēmiskā personāla.  
 
KVANTITAT ĪVIE DATI 

2001./2002. 
akad.g. 

2002./2003. 
akad.g. 

2003./2004. 
akad.g. 

2004./2005. 
akad.g. 

Studējošo skaits 78 85 144 139 
Mācībspēku raksturojums:      
• kopējais skaits 11 11 11 13 
• ar doktora vai h. 

dokt.grādu, maăistra grādu 
7/4 7/4 7/4 6/7 

• profesoru īpatsvars 
akadēmiskajā personālā 

- 10% 12% 23% 

Studentu skaits uz 1 
akadēmisko personālu 

7 7,7 13 10,7 

Starptautiskā mācībspēku 
apmaiĦa 

1 2 - 1 

Starptautiskā studentu 
apmaiĦa 

- 1 2 3 

Kursus lasa arī Politikas zinātnes un Komunikācijas studiju nodaĜu docētāji , kā arī sociālā 
darba praktiėi, kas ir īpaši nozīmīgi profesionālajā studiju programmā.  

Personāla kvalifikācija daĜēji atbilst struktūrvienības mērėu realizācijai, jo nav mācībspēku 
ar doktora grādu sociālajā darbā. Tas kavē maăistra studiju programmas izstrādi sociālajā 
darbā.  

46% akadēmiskā personāla ir iesaistīti pētniecības projektu realizācijā. Pētījumu rezultāti 
un atziĦas tiek izplatītas gan vietējās un starptautiskās konferencēs, gan arī publicētas. 
Pētnieciskā darba veikšana un publikāciju sagatavošana ietilpst mācībspēku akadēmiskajā 
slodzē. 

Personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politiku studiju programmas 
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ietvaros nosaka LU Sociālo zinātĦu fakultātes stratēăija 2005 – 2008 gadam. Personāla 
atlases kritēriji studiju kursu pasniegšanai sociālajā darbā ir maăistra līmeĦa izglītība, 
5.līmeĦa profesionālā kvalifikācija sociālajā darbā, vēlama ir darba pieredze sociālajā darbā 
un lektora darba pieredze. Jaunie pasniedzēji tiek motivēti uzsākt studijas doktorantūrā. 
Pašnovērtējuma periodā studiju programmā darbu uzsāka divas pasniedzējas, kas Ĝāva 
optimizēt studentu un pasniedzēju skaita proporciju.  

Profesionālajā studiju programmā nozīmīga ir sociālā darba praktiėu ar atbilstošu izglītību 
iesaistīšana studiju procesā atsevišėu studiju kursu lasīšanā. Studiju programmas 
akreditācijas gaitā ārvalstu eksperti izšėirošu nozīmi piešėir tam, vai profesionālās studiju 
programmas nodrošināšanā ir iesaistīti sociālā darba jomā strādājošie. Sociālā darba 
praktiėi tiek piesaistīti kā stundu pasniedzēji un vada nodarbības studiju kursos, kuru 
mērėis ir sniegt zināšanas un attīstīt prasmes sociālā darba metožu, teoriju pielietošanā. 
Trūkums ir tas, ka stundu pasniedzēji nav iesaistīti citu ar studiju programmas realizāciju 
saistīto uzdevumu veikšanā, kā rezultātā ir vājas saiknes starp stundu pasniedzējiem un 
pamatdarbā esošajiem mācībspēkiem. Nenotiek regulāra informācijas apmaiĦa, kopīgas 
diskusijas par studiju kursu saturu un kvalitāti, kas var negatīvi ietekmēt studiju 
programmas vai atsevišėu studiju kursu kvalitāti. Lai situāciju uzlabotu, 2005./2006. 
akadēmiskajā gadā ir plānotas sanāksmes visiem studiju programmas nodrošināšanā 
iesaistītajiem pasniedzējiem, lai pārrunātu ar studiju programmas realizēšanu saistītos 
jautājumus. 
 

7. Finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais 
nodrošinājums 

Studiju programma tiek īstenota Sociālo zinātĦu fakultātē Socioloăijas nodaĜā, kas no 
2000.gada septembra atrodas Lomonosava ielā 1. Auditorijas ir izremontētas un apgādātas 
ar ērtiem galdiem, krēsliem, tāfelēm, 4 auditorijās ir video projektori. Studiju programmas 
rīcībā ir arī 2 pārnēsājami kodoskopi un video projektori.  

Studentiem pieejamas ir 3 datorklases, kurās kopā ir 60 datoru ar interneta pieslēgumu. 
Studentu aptauja parādīja, ka studenti pozitīvi vērtē SZF materiāli-tehnisko nodrošinājumu, 
auditoriju iekārtojumu un datoru pieejamību fakultātē. 

Sociālo zinātĦu fakultātes bibliotēkā ir ap 12000 grāmatu un žurnālu. Katru semestri 
pasniedzēji, saskaĦojot ar nodaĜas vadītāju, var pasūtīt nepieciešamo literatūru studiju kursu 
nodrošināšanai ar jaunāko literatūru. Tiek abonētas arī elektronisko publikāciju datu bāzes. 
Bibliotēkā gan pasniedzējiem, gan studentiem ir nodrošinātas kopēšanas iespējas, un tās 
darba laiki Ĝauj bibliotēkas resursus izmantot visas dienas garumā.  

SZF ir iekārtotas dažāda lieluma auditorijas, kas Ĝauj piemeklēt grupas lielumam un kursā 
izmantotām pasniegšanas metodēm atbilstošu telpu. Studentu rīcībā nav atbilstošas telpas 
patstāvīgo grupu darbu un projektu izstrādei.    

Kopš 2002.gada sociālā darba programma ir iesaistījusies starptautiskā SOCRATES 
projektā “Eiropas sociālais darbs – kopīgais un atšėirīgais” (EUSW: European Social Work 
– Commonalities and Differences). Projekts aptver četrdesmit Eiropas universitātes, kurās 
tiek īstenotas sociālā darba programmas. Projekta  mērėis ir veicināt studentu un 
pasniedzēju apmaiĦu, uzrakstīt grāmatu par kopīgo un atšėirīgo Eiropas sociālajā darbā. 
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8. Ārējie sakari 
 
8.1. Saites ar darba devējiem un profesionālajām organizācijām studiju 
programmas mērėu un uzdevumu kontekstā 

Sadarbība ar darba devējiem un Latvijas profesionālo sociālo un aprūpes darbinieku 
asociāciju ir nozīmīga profesionālās studiju programmas mērėa sasniegšanā. Studiju 
programmas uzdevumi, kuri paredz prasmju attīstīšanu un zināšanu pielietojuma 
praktiskajā darbībā nodrošināšanu, tiek īstenoti studiju prakses laikā. SZF ar darba 
devējiem slēdz līgumus par prakses vietu nodrošināšanu. Prakses vietā par studenta darbu 
un iemaĦu attīstīšanu ir atbildīgs darbinieks, kuram ir uzticētas prakses vadītāja funkcijas.  

Ir uzsākta ciešāka sadarbība ar Latvijas profesionālo sociālo un aprūpes darbinieku 
asociāciju. 2004. gada nogalē asociācija SZF rīkoja konferenci, kuras sagatavošanā 
iesaistījās sociālā darba 1.kursa studenti.  

 
8.2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām savā valstī un ārvalstīs 
strukt ūrvienības mērėu un uzdevumu kontekstā  

Programmai ir starptautiskā sadarbība SOCRATES programmas ietvaros ar sekojošām 
augstskolām: 

� Laplandes Universitāte Somijā, 
� Stokholmas Universitāte Zviedrijā, 
� Koblenzas profesionālā augstskola Vācijā un 
� Oslo Universitātes koledža. 

Šo līgumu ietvaros vienam studentam un pasniedzējam katru gadu ir iespēja piedalīties 
apmaiĦas programmā. Sadarbība paver iespējas organizēt vieslekcijas, piedalīties 
tematiskajās vasaras skolās, apmainīties ar informāciju un pārrunāt ar sociālā darba 
izglītību, praksi un pētniecību saistītos jautājumus.  
 

8.3. Mācībspēku skaits, kas pasnieguši ārzemju augstskolās vai veikuši pētījumus 
(sadalījumā pa valstīm) 

Valsts 2001./02. 2002./03. 2003./04. 2004./05. 

Somija 1 1 - 1 

 
8.4. Ārzemju augstskolu mācībspēku skaits, kas pasnieguši studiju programmā 
(sadalījumā pa valstīm) 

Valsts 2001./02. 2002./03. 2003./04. 2004./05. 

Somija 1 1 - - 

ASV - 1 - - 

 
8.5. Studentu skaits, kas studējuši ārzemēs sadalījumā pa valstīm 

Valsts 2004./05.  

Somija 2 

Vācija 1 

 
8.6. Ārzemju studenti, skaits programmā, norādot studiju ilgumu (sadalījumā pa 
valstīm) 
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2004./05. akadēmiskajā gadā studiju programmā nebija ārzemju studentu.  
SWOD analīze 

Stiprās puses Vājās puses 
� Palielinājies studiju programmas 

akadēmiskā personāla skaits, 
� Studiju programma papildināta ar sociālā 

darba nozares aktualitātēm atbilstošiem 
studiju kursiem, 

� Studiju programmā uzsākta NLN studiju 
forma, 

� Aktivizēta sadarbība ar Oslo Universitātes 
koledžu, noteikti sadarbības virzieni, 

� Sociālā darba praksei Latvijā atbilstošu 
teorētisko zināšanu un praktisko iemaĦu 
apguvi nodrošina sociālā darba praktiėi 
(stundu pasniedzēji), 

� Izstrādāta studiju prakses sistēma, 
� Izveidota cieša sadarbība ar prakses 

vietām – sociālo pakalpojumu 
sniedzējiem, 

� Uzsākta saikĦu veidošana starp sociālā 
darba praktiėiem un studiju programmas 
akadēmisko personālu (kopīgi apmācības 
projekti, dalība konferencēs),  

� Pieaug sabiedrības prasības pret sociālā 
darba speciālistu darbu un tā kvalitāti, 

� Sociālā darba joma strauji attīstās un 
pieaug pieprasījums pēc kvalificētiem 
sociālajiem darbiniekiem,   

� Izglītības un zinātnes ministrijā 
apstiprināts profesijas standarts 

� Studiju programmā nodarbinātā 
akadēmiskā personāla pārslodze (lekciju 
slodze, blakus darbs, projektu vadība), kas 
kavē starptautiskās sadarbības aktivitāšu 
paplašināšanu, iesaisti pētniecības 
projektos, 

� Nav regulāras sadarbības ar stundu 
pasniedzējiem, 

� Cilvēkresursu trūkums maăistra līmeĦa 
studiju programmas izstrādei sociālajā 
darbā, 

� Nav akadēmiskā personāla ar doktora 
grādu sociālajā darbā, 

� Sociālais darbs Latvijā tiek īstenots nelielā 
skaitā institūciju, kas studentam apgrūtina 
atbilstošas prakses vietas atrašanu, 

� Trūkst kvalitatīvas literatūras latviešu 
valodā par sociālo darbu, bet studentu 
angĜu valodas zināšanas nav atbilstošas 
zinātnisku publikāciju lasīšanai un 
izprašanai, 

� Neliels skaits studentu ar dalībai  
starptautiskās studentu apmaiĦu 
programmās atbilstošām svešvalodas 
prasmēm. 

Att īstības iespējas Realizācijas grūtības 
� Darba devēju, sociālā darba praktiėu un 

mācībspēku sadarbības veicināšana, kas 
Ĝaus pilnveidot studiju programmu, 

� Kopīgu sanāksmju ar stundu 
pasniedzējiem organizēšana reizi semestrī 
studiju programmas satura un īstenošanas 
izvērtēšanai, 

� Mācībspēku publikāciju izdošana, 
iesaistīšana mācību literatūras izstrādē, 

� Dalība starptautiskās akadēmiskās 
sadarbības projektos, 

� Akadēmiskā personāla pētnieciskās 
darbības veicināšana, 

� Maăistra līmeĦa studiju programmas 
izstrāde 

� LR MK akceptēta „Profesionāla sociālā 

� Stundu pasniedzēju (sociālā darba 
praktiėu) darba studiju kursu 
nodrošināšanā ierobežošana, lai 
ekonomētu finanšu līdzekĜus, 

� Akadēmiskā personāla augstā darba 
slodze, 

� Netiek palielināts studiju programmā 
nodarbinātā akadēmiskā personāla skaits, 

� Sociālā darba pasniedzēju ar doktora grādu 
trūkums 
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darba attīstības programma”.  
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