
KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums Atkarības un to profilakse
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 sociālajā darbā, Sociālā darba teorijas, Sociālā 
likumdošana, Medicīnas zināšanu pamati

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

atkarību veidiem, cēloņiem, izraisītajām sekām un profilaksi.
Kursa uzdevumi Nodrošināt izpratni par atkarību veidiem, cēloņiem, sekām, sociālā

darbinieka kompetenci atkarības problēmu profilaksē.
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Apgūtas prasmes atkarības problēmu profilaksē
Papildinātas zināšanas likumdošanā, kas saistīta ar atkarību 
profilaksi.

Kursa valoda Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Kursa ietvaros studenti   apgūst prasmes identificēt atkarīgo riska grupas un līdzatkarīgos, viņu sociālās 
vajadzības, problēmas, kā arī sniegt sociālo atbalstu un veikt primāro profilaksi sabiedrībā problēmas  
mazināšanai un novēršanai, balstoties uz LR likumdošanā reglamentētajām likuma normām.

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS

Tēma Apakštēma Apjoms 
stundās

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

Atkarības 

Atkarību profilakse
:Vispārīgā jeb

Atkarību veidi, atkarības galvenās pazīmes, 
stadijas, veidi, lietošanas sekas.

Profilakses mērķi un robežas;
Profilakses modeļi un teorijas;
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universālā;
Selektīvā;
Indikatīvā.

Profilakses darba organizācija;
Profilakses principi;

Profilakses darba novērtēšana.
Līdzatkarība.

Atkarību problēmu prevenciju un profilaksi
regulējošie normatīvie akti.

Sociālā darba specifika darbā ar atkarīgām
un līdzatkarīgām personām

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās
Mācību literatūras studijas.
Atkarības problēmu aktualitātes atspoguļojums masu mēdijos
Sociālā darbinieka darbības modelis palīdzot atkarībā nonākušajam 
(atkarības veids brīvi izvēlēts)

28

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. Beldava I. Cilvēks alkohola gūstā. –Rīga:Narkoloģijas centrs, 2003.
2. Boning J. Medicīnisko recidīvu profilakses patofizioloģiskie un klīniskie 

pamati pie atkarības saslimšanām. – RīgaLatvijas Narkologu asociācijas 
izdevums, 1994.

3. Kulbergs J.Dinamiskā psihiatrija. Teorija un prakse.-Rīga: Jumava, 2001.
4. Alkoholisko dzērienu aprites likums
5. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums
6. Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem
7. Ārstniecības likums
8. Krimināllikums
9. Latvijas administratīvo pārkāpumu kodekss
10. Bērnu tiesību aizsardzības likums
11. Alkohola aprites likums
12. Reklāmas likums
13. Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu
14. Kārtība, kādā veicama obligātā ārstēšana bērniem, kuriem radušies psihiski

vai uzvedības traucējumi alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo vai 
citu apreibinošu vielu lietošanas dēļ, un kārtība, kādā sociālās korekcijas 
izglītības iestādēs bērniem nodrošināma obligātā ārstēšana no alkohola, 
narkotisko un psihotropo vielu atkarības.

2.  http://www.lm.gov.lv

3. htt  p://narcomania.lv

4.

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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