
KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums Ģimenes tiesību likumdošana
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 profesijā, Sociālā likumdošana

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

ģimenes tiesību likumdošanā .
Kursa uzdevumi Nodrošināt zināšanas par ģimenes likumdošanu, lai varētu tās 

sekmīgi pielietot sociālajā darbā ar ģimenēm.
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Apgūtas zināšanas par likumos reglamentētajām ģimenes tiesībām.

Kursa valoda Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Kursa ietvaros studenti  tiek iepazīstināti ar ģimenes tiesību reglamentējošiem tiesību aktiem Latvijā un ES. 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS

Tēma Apakštēma Apjoms 
stundās

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

Ģimene. Mērķa grupas definējums un sociālais 
portrets

1 1

Ģimenes tiesības
Saderināšanās, laulība.(laulāto personiskās 
un mantiskās tiesības)
 Laulības neesamība, laulības šķiršana un 
sekas.

15 9+6
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Vecāku un bērnu savstarpējās tiesības un 
pienākumi.
 Vecāku un bērnu mantiskās tiesības.
Adopcija, tās tiesiskie aspekti.
Aizbildnības un aizgādnības tiesiskie 
aspekti.
Uzturlīdzekļi – to saņamšanas tiesību 
tiesiskā reglamentācija. Uzturlīdzekļu 
garantijas fonds.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
sistēma ģimenēm un bērniem

8 2+6

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās

Mācību literatūras studijas.
Laulības šķiršanas aktualitātes un seku izpēte.
Uzturlīdzekļu pieprasījuma aktualitāte sabiedrībā. (prezentācijas 
sagatavošana).

48

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

Likumi:
1. LR Civillikums, ievads, 1.daļa, Ģimenes tiesības.
2. LR Satversme.
3. Bērnu tiesību aizsardzības likums.
4. Bāriņtiesu likums
5. Par valsts pensijām
6. Valsts sociālo pabalstu likums
7. Par valsts sociālo apdrošināšanu
8. Par maternitātes un slimības apdrošināšanu
9. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums
10. ES tiesību akti u.c.

Interneta resursi:
http://www.lm.gov.lv
http://www.ugf.gov.lv
http://www.vsaa.lv
http://likumi.lv

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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