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KURSA KODS      
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski VALSTS IEKĀRTA UN POLITISKĀ SISTĒMA
*Kursa nosaukums angliski Modern political systems
*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

1

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

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

3

*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

3

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

     

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

-

Zinātņu nozare/apakšnozare      
*Kursa mērķi Sniegt izpratni un zināšanas par valsts izcelšanos, būtību un 

pamatpazīmēm, par valsts funkcijām un varas struktūrām.
Palīdzēt studentiem kompetenti izvēlēties un ieņemt savu 
nostāju valsts izpratnes un politikas jautājumos.                      

*Kursa uzdevumi 1. Iepazīties un izanalizēt politikas zinātnes avotos un 
literatūrā paustās atziņas par valsts veidiem un formām, par 
valsts pamatpazīmēm un funkcijām.
2.  Apzināt problēmas, kas rodas pārvaldot valsti, kā arī to 
risināšanas iespējas.

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Studenti iegūst priekšstatu par valsts un politikas būtību, tās 
teorijām un praksi.

Kursa valoda latviešu

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Kurss sagatavots, lai radītu priekšstatu, ka valsts ir 
sabiedriski teritoriāla organizācija, kas ar publiskās 
varas mehānismu nodrošina sabiedrības nepieciešamo 
pārvaldīšanu, ka katrai valstij raksturīgi šādi galvenie 
pamatelementi: iedzīvotāji, teritorija, publiskās varas 
mehānisms, ka tiesiska valsts balstās uz varas sadales 
likuma virsvaldību.

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 (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …, ja

kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas)
Apjoms stundās Veids (lekcijas,

semināri, praktiskās
nodarbības, laboratorijas

darbi)

1.Tēma. Valsts rašanās modeļi un attaisnojumi.
Valsts kā tiesiski veidota kopība. Rašanās modeļi. Par 
leģitimācijas jēdzienu. Valsts attaisnojums. Valsts vara, 
tauta, teritorija.

2.Tēma. Politikas saturs.
Grupu un sabiedrības intereses politikā. Politikas subjekts 
un objekts. Politikas efektivitāte. Politikas tipi un formas. 
Politikas līdzekļi.

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

4.Tēma. Konstitūcija un tiesības.
Konstitūcijas rašanās un veidi. Konstitūcija, citi likumi un 
noteikumi. Tiesību un brīvību klasifikācija.

5.Tēma. Politiskā līdzdalība.
Līdzdalība: kāpēc? Kāda? Cik bieži? . Politiskā līdzdalība 
un valsts politiskā, sociālekonomiskā attīstība.

6.Tēma. Valsts būtība un loma.
Valsts tipi  un formas. Varas dalīšana. Varas institūcijas. 
Tiesiskas valsts būtība. Likumdevējvaras būtība un 
funkcijas. Izpildvaras būtība un funkcijas. Tiesu varas 
būtība un funkcijas. Valsts  kontrole.

7.Tēma. Birokrātija.
Birokrātijas rašanās un būtība. Birokrātijas intereses un 
kultūra. Birokrātija un demokrātija. Demokrātiskas 
pārvaldes aparāta veidošana.

8.Tēma. Pašvaldības.
Pašvaldību jēdziens un principi. Pašvaldību modeļi un 
līmeņi. Darba organizācija un lēmumu pieņemšana 
pašvaldībās. Pašvaldību reformu būtība.

9.Tēma Starpvalstu attiecības.
Starptautiskās politikas būtība. Starptautiskās politkas 
galvenie  centieni. Problēmu risināšanas ceļi. Starptautiskās
organizācijas, to loma un nozīme.
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*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
1. Sabiedriskā līguma teorijas būtība.
2. Politikas būtība un kāpēc tā ir vajadzīga.
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3. Pāreja no totalitāriem un autoritāriem režīmiem uz 
demokrātiskiem režīmiem.

4. Latvijas konstitucionālo aktu īss vēsturisks apskats.
5. Trīs tiesiskās demokrātijas pamatkritēriji.
6. Parlamentārisma būtība un problēmas.
7. Birokrātija un birokrātisms.
8. Pašvaldību reformas būtība un problēmas Latvijā.
9. Galvenie mūsdienu starptautisko problēmu risināšanas 

virzieni.
10. Mūsdienu laikmeta globālās problēmas, politikas nozīme to 

risināšanā.
11. Valsts un varas dalīšanas būtība.

12. Cilvēku konstitucionālo tiesību un brīvību vēsturiskā attīstība.

*Prasības KRP iegūšanai Sekmīga piedalīšanās seminārnodarbībās, referāta uzrakstīšana un 
prezentācija

*Mācību pamatliteratūra 1. Cipeliuss R. Vispārēja mācība par  valsti.- R.,1998.
 2. Ievads politikā.- R.,1998.
 3. Tauriņš G. Politika. 1.- 3. sēj. –R.,2001.-2003., 840lpp.
 4.LR  Satversme.( papildināta 1998).
 5. Tautas attīstība.- R.,2002., 153lpp.
 6.Orlovskis Ā., Nikolajeva I. Mana valsts.- R.,1999.              
 7. Macridis E. Modern political sistems. – Oxford, 2000.
 8.  Maddex R. Constitutions of the world. – London, 1996.,  
338p.
 9. International encyclopedia of government and politic. 
Volume one, two.- London, 1996., 1557p.

Mācību papildliteratūra 1. Es. Sabiedrība. Valsts. – R., 1999., 123 lpp.
2. Finns Č. Politika brīvā sabiedrībā.- R., 1995., 101lpp.
3. Frenks Dž. Demokrātiskas valdības modeļi.- R., 1996.,90lpp.
4. Konteks T. Ētika valsts dienestā.- R.,1995., 115lpp.
5. Latvija. Pārskats par tautas attīstību.- R., 1995.- 2006.

6. Nacionālo izglītības politiku analīze. Latvija.- R.,2001., 221lpp.
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti

www.politika.lv
žurnāls  “ Likums un tiesības”(sākot no 2000.g.) 
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