
KURSA KODS SociP489
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums Sociālā likumdošana
Statuss (A, B, C daļa) B
Kredītpunktu skaits 3

KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds

Irīna Vereščagina Pedagoģijas katedra Profesionālā sociāla darba maģistre 
(Mg.prof.soc.d).,Izglītības zinātņu maģistre 
(Mg.sc.Educ.), lektore

Kopējais stundu skaits 120
Lekciju skaits 24
Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

24

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

 P   Bakalaura, profesionālais

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

A  Ievads profesionālajās studijās; Ievads problēmizglītībā;
Vispārīgā psiholoģijā.
B  Attīstības psiholoģija; Pirmskolas audzināšanas teorija un 
prakse; Skolas pedagoģijas teorija un prakse; Androgoģijas pamati
teorija un prakse; Gerontoloģija teorija un prakse. Sociālā darba 
vēsture, Sociāla darba teorijas,

Zinātņu nozare/apakšnozare Sociālais darbs
Kursa mērķi Iepazīties ar sociālas likumdošanas  vēsturisko  attīstības

gaitu, likumdošanas tiesībām, likumdošanas  hierarhiju, 
sociālo  likumu  veidiem, likumu  izpausmēm, spēkā esošām
 tiesību normām likumu, to praktiska  pielietošana  sociālo
 situāciju  risināšanas gadījumos.

Kursa uzdevumi 1.Veidot izpratni par sabiedrības sociālo vajadzību specifiku, 
sociālo problēmu veidiem, cēloņiem un attīstības tendencēm un to 
pamatojumu ar spēka esosajām tiesību normām.
2.Noteikt klienta un klientu sistēmas sociālās vajadzības un 
identificēt sociālās problēmas.
2 Apzināt sociālā darbinieka vietu mūsdienu sociālās palīdzības 
struktūrā un  profesionālās lomas sociālo problēmu risināšanā 
balstoties uz esošiem normatīviem aktiem.
3.Izzināt sociālajā darbā pielietojamom likumus un citus 
normatīvos aktus, un to nozīmi sociālo problēmu risināšanā.
4.Veidot prasmi izstradāt individuālus sociālās atveseļošanas 
plānus atbilstoši identificētajām sociālajām problēmām un 
vajadzībām, pamatot to ar attiecīgām likuma normām.
5..Modelēt sociālā darba procesu problēmsituācijas analīzē.
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Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Pilnveidota izpratne par sociāloām problēmām, to cēloņiem un 
iespējamiem risinājumiem balstoties uz sociālā darbā 
izmantojamām likuma normām..
Sekmēta pamatkompetenču – darboties autonomi, individuāli, 
izmantot līdzekļus interaktīvi un darboties sociālās grupās 
attīstība.
Pilnveidotas profesionālās kompetences – pētnieciskās prasmes un
paņēmieni, prevencijas pasākumu izstrādāšana un vadīšana 
dažādos līmeņos.

Kursa valoda Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Kurss sagatavots, lai dotu iespēju studentiem iegūt zināšanas par sociālā darba būtību, mērķiem, sociālā 
darbinieka uzdevumiem un funkcijām. Iepazīties ar sociālajā darbā izmantojamo normatīvo bāzi – 
likumdošanu, to būtību un nozīmi sociālo problēmu risināšanā. Kurss ietver svarīgākos jautājumus -  sociālās 
drošības koncepciju, sociālās tiesības, to ietekmeisociālajā darbā. Metodoloģiskie principi sociālo problēmu 
risināšanā..

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS

Tēma Apakštēma Apjoms 
stundās

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

1. Likumdošanas  
tiesības

2. Normatīvo  tiesību  
aktu  hierarhija

3.  Sociālie  likumi

4.  Sociālās  tiesības  un  
sociālie  likumi

5. Sociālās  aizsardzības 
vēsturiskais apskats

.

6.Sociālās aizsardzības, 
drošības sistēma.

1.1.Likumprojektu vispārīgie principi;
1.2.Likumu   sagatavošanas  procesa
stadijas;
1.3.Likumu  metodoloģijas prasības;
1.4.Anotēšanas  prasības  likuma  projekta
iesniedzējiem.

2.  Normatīvo  tiesību  aktu  hierarhija.

3.1.Likumu  definīcija;
3.2.Sociālo  likumu  veidi (socioloģijā)
3.3.Sociālo   likumu  iedalījums  pēc
dažādiem  kritērijiem.

4.  Sociālās  tiesības  un  sociālie  likumi.

5.1.Sociālās   aizsardzības  vēsturiskais
apskats. 
5.2.Sociālās  apgādības  likums.

6.1.Sociālās  drošības  sistēma.
6.2.Sistēmas nodrošinājuma pamatprincipi.
6.3.Sociālie  pamatlikumi.
6.4.LR Likums  " Par sociālo drošību "
6.5.LR  Likums   "  Par  sociāliem
pakalpojumiem un sociālo  palīdzību "
6.6.LR Valsts sociālo pabalstu likums.
6.7.LR  likums  " Par  sociālo nodokli ",
6.8.LR  Likums   '''  Par  valsts  sociālo

4

4

4

4

6

20

Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi

Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi

Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi

Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi

Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi

Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi
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5.Vērtēšana

6.Sociālā darba 
speciālistu profesionālās 
identitātes pilnveide

apdrošināšanu.
6.9.LR  MK  Noteikumi  par  garantēto
minimālo  ienākumu  līmeni  un  pabalsta
apmeru GMI līmeņa nodrošimāšanai.
6.10.Likumi, lēmumi  Sociālās  palīdzības
jomā
6.11.Likumi,lēmumi  Sociālās  aprūpes
jomā.
6.12.Likumi,lemumi  Sociālās
rehabilitācijas jomā .
6.13.Likumi,  lēmumi  personu  ar  īpašām
vajadzībām   sociālajā   aizsardzībā   un
palīdzībā.
6.14.Pašvaldību  lēmumi,  saistosie
noteikumi   sociālās  palīdzības,  sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas  jomā.

9.1.Darbības rezultātu novērtēšana un 
izvērtēšana.
9.2.Pašnovērtējums.

10.1.Sociālā darba speciālistu sabiedrības 
pilnveide un iekļaušanās socializācijas 
procesā.
10.2.Personīgās darbības efektivitātes 
veicināšanas pasākumi.

4

2

Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi 

Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās

1.Sociālo likumdošanas aktu izzinašāšana

2. Pētīt normatīvo aktu bāzi sociālo pakalpojumu sniegšanas jomā.

3.Normatīvas aktu bāzes iepazīšana par sociālām institūcijām.

4.Pašvaldību saistošo noteikumu izpēte.

5.Galveno jēdzienu skaidrojums, pamatojums sociālajās tiesībās

6.Socialā gadījuma, situācijas analīze likumdošanas aktu kontekstā.

12

12

12

12

12

12

Prasības KRP iegūšanai Aktīva darbība semināros, praktiskajās nodarbībās- 20%
Pastāvīgo darbu izpilde un sekmīga prezentācija – 40%
Eksāmens – 40%

Mācību pamatliteratūra 1. Zinātnisko   rakstu   krājums   "  Tiesību   spogulis  I  "
Turība,1999.g. *

2. "Cilvēks   un   dzīve   socioloģijas  skatījumā,  LU,  Rīga
1996.g. *

3. Starptautisko   līgumu   krājums  "Cilvēka   tiesības"  ,  I
sējums  1.  un  2.  daļa,  Apvienotās  Nacijas  Nujorka   un
Žeņēva , 1994.g. *

4. Kopenhāgenas   deklarācija  un   darbības   programma,
SDSPA "Attīstība", Rīga, 1996.g. *

5. Lekciju  konspekti  Pašvaldību  mācību  centā  Rīgā
2000.g.,2003.g.

6. Likumu un normatīvo dokumentu  krājums " Sociālā  un
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darba  likumdošana"
7. Likumu un  normatīvo   dokumentu   krājums  "  Sociālā

palīdzība"
8. Likumu un  normatīvo  dokumentu  krājums  " Sociālā

apdrošināšana "
9. Civillikums. Civilprocesa  kodekss. *
10. Sociālā   darba  terminoloģijas  vārdnīca,  Augstskola

"Attīstība".2000.
11. Zemīte  Ē.  Sociālā  darba  metodes.Atttīstība,  Rīga

2001.

Mācību papildliteratūra 2.Liepa B. Sociālo gadījumu vadīšanas 
rokasgrāmata.R.;SDSPA Āttīstība”.

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti

1.Sociālais darbinieks. Žurnāls

www/likumi.lv

www/lm.gov.lv

www//saeima.lv

Kursa autors: I. Vereščagina 01.10.2008.
Paraksts Paraksta atšifrējums Datums

Kurss apstiprināts: Pedagoģijas katedra Protokols Nr. 2 02.10.2008.
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums

Katedras vadītājs: L.Latsone 02.10.2008.
Paraksts Paraksta atšifrējums Datums

* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā (profesionālais 
bakalaurs, profesionālais maģistrs, profesionālā studiju programma)
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