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Kursa nosaukums Vardarbība un incests
Statuss (A, B, C daļa) B
Kredītpunktu skaits 1

KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Vita Kadiķe Pedagoģijas katedra Asistente, pedagoģijas maģistre

Kopējais stundu skaits 8
Lekciju skaits 2
Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

2

Laboratorijas darbu skaits -
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P – 
profesionālais*, 5-6 – maģistra; 7- 
doktora)
Pārbaudes forma Ieskaite
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss 
jāapgūst)
Zinātņu nozare/apakšnozare
Kursa mērķi Iepazīties ar vardarbības etioloģiskiem faktoriem, dinamiku un 

pazīmēm.
Kursa uzdevumi Iemācīties izprast un palīdzēt bērnam varmācības un incesta 

gadījumos.
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Iegūt iemaņas, lai varētu palīdzēt gan novērst vardarbību, gan 
palīdzēt bērnam pārvarēt vardarbības un incesta izraisītās sekas.

Kursa valoda Latviešu.

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Mācību procesā apgūt dažādus vardarbības veidus, to galvenos iemeslus un izpausmes. Izzināt cēloņus, kādēļ 
vecāki vardarbīgi izturas pret saviem bērniem. Vardarbībā cietušo bērnu raksturojums. Patoloģiskie uzvedības 
traucējumi vardarbībā cietušiem bērniem. Pamatprincipi darbā ar vardarbībā cietušu bērnu. Palīdzība ģimenei 
vardarbības gadījumā. Sociālās ārstēšanas fāzes vardarbības gadījumā. 
Incests, tā fāzes. Ģimenes locekļu savstarpējās attiecības incesta gadījumos. 
Dokumentācijas noformēšanas īpatnības varmācības un incesta gadījumos.

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS

Tēma Apakštēma Apjoms 
stundās

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

Varmācība. Veidi, pazīmes, palīdzība. Ģimenes loma 
dažadu varmācības veidu gadījumos. 
Cietuša bērna pirmsskolas un pusaudža 
uzvedības pazīmes vardarbības gadījumā. 
Patoloģiskie uzvedības traucējumi 
vardarbībā cietušiem bērniem.
Varmācības seku pārvarēšanas iespējas un 

2 Lekcija



Incests.

veidi.
Pamatprincipi darbā ar varmācībā 
izmantotu bērnu.
Incesta jēdziens, iemesli, attīstības fāzes. 
Ģimenes locekļu savstarpējās attīecības 
incesta gadījumos. Incestā cietušo bērnu 
raksturojums. Palīdzības iespējas ģimenei 
incesta gadījumā.

4

2

Praktiskās nodarbības

Lekcija

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās

Prasības KRP iegūšanai Teorētiskā materiāla apgūšana. Iegūto zināšanu pārbaude ieskaites 
veidā.

Mācību pamatliteratūra Kulbergs J. Dinamiskā psihiatrija. – Rīga : Jumava , 2001. – 491 
lpp.

Mācību papildliteratūra Veitnere I. Bērnu seksuālā izmantošana. – Rīga : LPA, 1997.- 135 
lpp.
Veitnere I. Vardarbība.- Rīga : LPA 1998.- 80 lpp.

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti

Latvijas Ģimenes centrā izstrādātie materiāli par vardarbību. 

Kursa autors:
Paraksts Paraksta atšifrējums Datums

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

Katedras vadītājs:
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)




