
KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums Sociālais darbs ar indivīdu
Statuss (A, B, C daļa) B
Kredītpunktu skaits 2

KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds

Svetlana Lanka Vispārīgās pedagoģijas 
katedra

Lektore, Mg.paed.

Kopējais stundu skaits 24
Lekciju skaits 12
Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

12

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

1-4;P

Pārbaudes forma eksāmens
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss 
jāapgūst)

Ievads specialitātē, Sociālā darba teorijas, Sociālā likumdošana

Zinātņu nozare/apakšnozare
Kursa mērķi Pilnveidot  topošo  sociālo  darbinieku  profesionālo  kompetenci

darbam ar indivīdu.
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Apgūtas prasmes sociālā gadījuma vadīšanā.

Kursa valoda Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Studiju kursa ietvaros studenti tiek iepazīstināti ar sociālā darba mērķiem, uzdevumiem, principiem, 
dokumentāciju darbā ar indivīdu, kā arī ar gadījuma vadīšanas un novērtēšanas pamatprincipiem.

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS

Tēma Apakštēma Apjoms 
stundās

Veids (lekcijas, semināri, 
praktiskās nodarbības, 
laboratorijas darbi)

Sociālais darbs ar 
indivīdu

Sociālā darba ar indivīdu vēsturiskie 
aspekti;
Sociālā darba ar individuālu gadījumu 
mērķi, uzdevumi un teorētiskā bāze;
Sociālās problēmas, to raksturojums un 
klasificēšana,
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 sociālo un vides faktoru ietekme uz 
indivīdu.
Sociālo vajadzību veidi
 Sociālā darbinieka profesionālās darbības 
ar sociālo gadījumu principi ( vispārīgie 
darbības principi; darbības principi, kas 
attiecas uz problēmas risināšanu)
Sociālā gadījuma vadīšana: 

 fāzes, 
 pielietojamās metodes,
  teorijas,
 lomas.

Sociālā darba ar indivīdu novērtējuma 
metodika.
Sociālā darbinieka darbība klienta 
līdzdalības veicināšanā.
Klienta lietas sakārtošana, dokumentācija.
Starpprofesionāļu komandas un 
starpinstitucionālā sadarbība individuāla 
gadījuma risināšanā.
Problēmsituāciju risināšana

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās
Mācību literatūras studijas.
Izmantojot dažādus izziņas avotus apkopojiet tabulā definīcijas, kurās 
tiek definēts sociālais darbs ar indivīdu.
Atrodiet un sniedziet jēdziena ‘’klients’’ interpretāciju sociālajā darbā.
Iepazīties ar Zemītes Ē. mācību grāmatā apkopotajām sociālā darba 
metodēm un noskaidrot, kuras no tām visbiežāk pielieto darbā ar 
indivīdu.
Izlasiet Gumbinas G, Kampares I un Liepiņas Z. Rakstu ‘’Pētniecības 
metodes sociālā darba mikropraksē’’ un noskaidrojiet, kādas pētniecības
metodes sociālais darbinieks var pielietot mikropraksē. (Dzīves 
jautājumi VII, 2002. -232 -248.lpp.)
Uzrakstiet problēmsituāciju un sociālā darbinieka iejaukšanās gaitu.

Prasības KRP 
iegūšanai

Kursa  programmas  teorētiska  un  praktiska  apguve.  Balstoties  uz  iegūtajām
teorētiskajām  zināšanām  prast  izvērtēt  pasniedzēja  piedāvātu   situāciju  un,
pielietojot praktiskajās nodarbībās gūtās iemaņas un prasmes,  piedāvāt konkrētu
darbības modeli situācijas risināšanā. 

Mācību 
pamatliteratūra

1. Dzīves jautājumi V. – Rīga: SDSPA ‘’Attīstība’’, 2000. -211. -253lpp.
2. Džives jautājumi VII, 2002.
3. Reinholde I., Vanaga D.Sociālais darbs ar augsta riska ģimenēm. Rīga: 

SDSPA ‘’Attīstība, 2002. -163 lpp.
4. Liepa B. Sociālo gadījumu vadīšanas rokasgrāmata. Rīga:SDSPA 

„Attīstība”
5. Liep B.Sociālo gadījumu vadīšanas problemātika sociālo pakalpojumu 

sniegšanā ģimenēm: Mācību metodisks līdzeklis. –Rīga: SDSPA 
‘’Attīstība’’, 2000 -136lpp.

6. ZemīteĒ.Sociālā darba pamati. –Rīga: SDSPA „”Attīstība’’, 2003 – 
203lpp.

7. ZemīteĒ.Sociālā darba metodes. –Rīga: SDSPA „”Attīstība’’, 2001.– 
263lpp.

8. Dārzniece E., Didrihsone N.,Jaunbērziņa A. U.c. Iedrošināšanas funkcija 
sociālā darba mikropraksē//Dzīves jautājumi:Zinātniski metodisks rakstu 
krājums VI. –Rīga: SDSPA „”Attīstība’’, 2001.– 29 – 42lpp.

http://www.likumi.lv Sociālā likumdošana
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Kursa autors: Svetlana Lanka
Paraksts Paraksta atšifrējums Datums

Kurss apstiprināts: Pedagoģijas katedras
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes 
protokola Nr.

Datums

Katedras vadītājs: Anita Līdaka
Paraksts Paraksta atšifrējums Datums
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