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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Politoloģija
*Kursa nosaukums angliski Political Science
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Sociālais darbinieks

*Statuss (A, B, C daļa) A
*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas

2

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Ārijs Orlovskis Sociālo zinātņu katedra lektors, Mg.sc.educ.

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 80
*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

6 

*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

6

Laboratorijas darbu skaits -
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 7-
doktora; P – profesionālais**)

P

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

-

Zinātņu nozare/apakšnozare Politikas zinātne
*Kursa mērķi Panākt,  lai  studenti  izprastu  politikas  būtību,  tās  lomu

sabiedriskajos  procesos,  tās  dalības  spēkus,  nosacījumus,
vēsturiskās tendences.
Palīdzēt studentiem kompetenti izvēlēties un ieņemt savu nostāju
politikā.

*Kursa uzdevumi 1. Iepazīt  un  izanalizēt  politikas  zinātnes  avotus  un  literatūras
paustās atziņas.

2. Apzināt un izanalizēt, ar ko demokrātiskie režīmi atšķiras no
autoritārajiem un totalitārajiem režīmiem un kā notiek pāreja
no viena režīma uz otru.

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Studenti   iegūs priekšstatu  par  politikas  būtību,  tās  teorijām un
praksi.

Kursa valoda Latviešu

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Kursa ietvaros tiek sniegtas zināšanas par politikas būtību,
tās  tipiem  un  formām,  ideoloģijām,  interešu  grupām,
kustībām un partijām, kā arī ar piemēriem no pasaules un
Latvijas  politiskās  prakses  tiek  apskatīts,  kā  dažādos
režīmos  risina  sociālās,  nacionālās,  konstitucionālās
problēmas,  stabilizē  varas  sistēmu.  Tiek  analizēts,  ar  ko
demokrātiskie politiskie režīmi atšķiras no autoritārajiem un
totalitārajiem režīmiem un kā notiek pāreja no viena režīma
uz citu režīmu.

The course develops knowledge of the fundamentals
of the politics as well as its types, forms, ideologies,
various  political  parties,  movements  and  interests.
Examples  of  the  political  experience  in  Latvia  and
worldwide  demonstrate  how  different  political
regimes deal with social,  national and constitutional
problems as well as stabilize its system of  the power.
The  course  analyses  the  differences  in  democratic,
authoritarian  and  totalitarian  regimes  as  well  as
transitions from one political regime to another.
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*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma Apjoms stundās Veids (lekcijas, semināri,

praktiskās nodarbības,
laboratorijas darbi)

Politikas saturs. 
Kas ir politika? Grupu un sabiedrības intereses politikā. Politikas 
objekts un subjekts. Politikas efektivitāte. Politikas tipoloģija un 
formas. Politikas līdzekļi.

1 ½ lekcija,
½ seminārs

Politiskie režīmi.
Jēdziens. Demokrātiskie režīmi. Autoritārie un totalitārie režīmi. 
Pāreja no viena režīma uz otru.

1 ½ lekcija,
½ seminārs

Politiskā sabiedrība.
Pilsoniskās sabiedrības pamatiezīmes.
Pilsoniskās sabiedrības veidošanās priekšnosacījumi. Valsts un 
pilsoniskā sabiedrība.

2 ½ lekcija,
½ seminārs

Politiskā līdzdalība.
Līdzdalība: kāpēc? Kāda? Cik bieži?
Politiskā līdzdalība un valsts politiskā un sociāldemokrātiskā attīstība.

1 ½ lekcija,
½ seminārs

Politiskās partijas.
Partiju tapšana. Partijas funkcijas. Partiju tipoloģija. Partiju sistēmas.

1 ½ lekcija,
½ seminārs

Interešu grupas.
Interešu grupas atšķirība no politiskās partijas. Interešu grupu 
tipoloģija. Ietekmes kanāli.

2 ½ lekcija,
½ seminārs

Sociālās kustības.
Sociālās kustības veidošanās cēloņi. Sociālā bāze. Stihiskums un 
organizētība sociālajās kustībās.

2 ½ lekcija,
½ seminārs

Politiskā ētika.
Politikas sakars ar morāli. Morāle un politiskās rīcības regulēšanas 
veids. Mērķu un līdzekļu attieksmes politikā. Morāle un politiskie 
režīmi.

2 ½ lekcija,
½ seminārs

Tiesības.
Trīs tiesiskās demokrātijas pamatkritēriji.
Sociālais taisnīgums. Personas brīvības. Vienlīdzība. Tiesību un 
brīvību klasifikācija.

2 ½ lekcija,
½ seminārs

Konstitūcija.
Konstitūciju rašanās. Konstitūciju veidi un tipi. Konstitūcija un citi 
likumi un noteikumi. Cilvēku konstitucionālo tiesību un brīvību 
vēsturiskā attīstība.

2 ½ lekcija,
½ seminārs

Varas institūcijas.
Varas būtība un loma. Valsts tipi. Valsts forma. Varas dalīšana. 
Likumdevējvara. Izpildvara. Tiesu vara. Valsts kontrole.

2 ½ lekcija,
½ seminārs

Valsts aparāts un birokrātija.
Birokrātijas rašanās un būtība. Birokrātijas korporatīvās intereses. 
Birokrātijas kultūra.
Birokrātija un demokrātija. Demokrātiskas pārvaldes aparāta 
veidošana.

2 ½ lekcija,
½ seminārs

Pašvaldības.
Pašvaldību jēdziens un principi. Pašvaldību modeļi un līmeņi. 
Funkciju sadale starp valsti un pašvaldību. Starptautiskie tiesību 
dokumenti par pašvaldībām. Pašvaldību reformu būtība.

1 ½ lekcija,
½ seminārs

Konflikts un sadarbība.
Saistība starp konfliktu un sadarbību.
Konfliktu klasifikācija un cēloņi. Konfliktu ietekme uz sabiedrību. 
Konfliktu risināšanas veidi. Starptautisko organizāciju loma konfliktu 
novērošanā.

1 ½ lekcija,
½ seminārs

Starptautiskā politika.
Kas ir starptautiskā politika? Pieejas starptautiskai politikai. 
Starptautisko organizāciju raksturojums.

2 ½ lekcija,
½seminārs
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*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
Izstrādāt divus referātus par  tēmām pec izvēles:
1. Politikas būtība un nepieciešamība.
2. Pāreja no totalitāriem un autoritāriem režīmiem uz demokrātiskiem režīmiem.
3. Cilvēku attieksme pret politiku. (Kas to nosaka?)
4. Totalitārie režīmi un politiskā līdzdalība (Kāpēc totalitārie režīmi cilvēkus mobilizē

politiskai līdzdalībai?)
5. Politiskās partijas Latvijā. Būtība un problēmas.
6. Interešu grupas Latvijā (Kā Latvijā pašreiz darbojas kādas interešu grupas?)
7. Sociālo kustību veidošanās cēloņi.
8. Politiskā ētika dažādos politiskos režīmos.
9. Trīs tiesiskās demokrātijas pamatkritēriji.
10. Cilvēku konstitucionālo tiesību un brīvību vēsturiskā attīstība.
11. Parlamentārisma būtība un problēmas.
12. Birokrātija un birokrāstisms.
13. Pašvaldību reformas būtība un problēmas Latvijā.
14. Mūsdienu laikmeta globālās problēmas, politikas nozīme to risināšanā.
15. Galvenie mūsdienu starptautisko problēmu risināšanas virzieni.

56 stundas

*Prasības KRP iegūšanai Sekmīga  piedalīšanās  semināru  nodarbībās  un  referātu  izstrāde  un
aizstāvēšana – eksāmens.

*Mācību pamatliteratūra 1. Ievads politikā,-R.,1998.,353.lpp.
2. Ašmanis M. Politikas teorija.-R.,2004.,215.lpp.
3. Cipeluss R. Vispārējā mācība par valsti.-R.,1998.,290.lpp.
4. Globalizācija un globālā politika.-R., Stratēģiskās analīzes komisija,

2005., 145.lpp.
5. Tauriņš G. Politika. I, II., III. sēj. –R.,2001.-2003., 840.lpp.
6. Bealey F. Ihe blackwell dictionary of political science.- Oxford, 

1999, 383p.
7. Delury G.E. Political systems and parties. Volume I-III -New York, 

1999.,1269p.
8. International encyclopedia of government and politics. Volume one, 

two. –London, 1996.,1557p.
9. Maddex R. Constitutions of the world.-London, 1996.,338p.
10. Myxaeв Р. Хрестоматия по политологии-M.,2000.,420lpp.
11. Вебер М. Политика как профессия. –M.,1990.,175.lpp.

Mācību papildliteratūra 1. Orlovskis Ā., Nikolajeva J. Mana valsts.-R.,1999.,123lpp.
2. Es. Sabiedrība.Valsts.-R.,1999.,149lpp
3. Frenks Dž. Demokrātiskas valdības modeļi.-R.,1996.,90lpp.
4. Finns Č.,Krisps dž.,Forsaists A. u.c. Politika brīvā sabiedrībā.-

R.,1995.,101lpp.
5. Latvija.Pārskats par tautas attīstību.-R., 1996.-2006.
6. Tautas attīstība.-R.,2002.,153lpp.

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti

1. ž. “Likums un Tiesības” – R., sākot no 2000.
2. ž. “Эxo плaнеты” – M., sākot no 2001.
3. www.politika.lv

Kursa autors: Ārijs Orlovskis 19.09.2009.
Paraksts Paraksta atšifrējums Datums

Kurss apstiprināts: Sociālo zinātņu katedra Nr.
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums

Katedras vadītājs: Ārtūrs Medveckis
Paraksts Paraksta atšifrējums Datums


