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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums Cilvēktirdzniecība. Problēmas un risinājumi
Statuss (A, B, C daļa) C
Kredītpunktu skaits 1

KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Maija Agatina Vispār. pedagoģijas kat.

Kopējais stundu skaits 40
Lekciju skaits 4
Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

4

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

P

Pārbaudes forma Ieskaite ar vērtējumu
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss 
jāapgūst)

nav

Zinātņu nozare/apakšnozare Sociālās zinātnes
Kursa mērķi Sniegt sociālā darba pēcdiploma profesionālās augstākās studiju 

programmas studentiem nepieciešamās zināšanas par 
cilvēktirdzniecības fenomenu.

Kursa uzdevumi 1. Sniegt informāciju par cilvēktirdzniecības problēmu un 
aktualitāti sabiedrībā.

2. Sniegt zināšanas par cilvēku tirdzniecības upuru 
rehabilitācijas programmām, kuras darbojas Latvijā.

3. Sniegt zināšanas par sociālā darbinieka lomu darbā ar 
cilvēku tirdzniecības upuriem un viņu ģimenes locekļiem.

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni un zināšanas 
par cilvēktirdzniecības fenomenu, dod iespēju profesionālāk veikt 
sociālo darbu ar cilvēktirdzniecības upuriem un viņu ģimenes 
locekļiem. Studenti spēj patstāvīgi atpazīt cilvēktirdzniecības 
upuri, analizēt sociālā darba klientu problēmu iespējamos cēloņus 
un novērst sekas darbā ar gadījumu.

Kursa valoda Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Mācību kurss ietver informāciju par cilvēktirdzniecības raksturojumu Latvijā un tās straujas izplatības 
veicinošiem faktoriem, sniedz informāciju par cilvēktirdzniecības upuru rehabilitāciju programmām Latvijā. 
Kurss parāda sociālā darbinieka vietu un lomu sociālā gadījuma risināšanā, kas saistīti ar cilvēktirdzniecību. 
Mācību kursā tiek ietverti jautājumi par personas, kura cietusi no cilvēku tirdzniecības, psiholoģisko stāvokli. 
Tiks atklātas un analizētas raksturīgākās problēmas, ar kurām nākas sastapties sociālajiem darbiniekiem savā 
praktiskajā darbā, risinājumi un metodoloģiskā darbība. 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS

Tēma Apakštēma Apjoms 
stundās

Veids (lekcijas, 
semināri, praktiskās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi)
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Cilvēktirdzniecība 1. Cilvēktirdzniecības fenomens.
2. Likumdošana saistībā ar CT.
3. CT upura atpazīšana.
4. CT upuru rehabilitācijas 

programmas Latvijā.
5. Sociālais darbs ar CT upuri un viņa

ģimenes locekļiem.

30

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās
Izstrādāt preventīvo pasākumu kopumu CT novēršanai. 10

Prasības KRP iegūšanai -vēlama lekciju apmeklēšana;
-obligāta praktisko darbu un semināra apmeklēšana;
-savlaicīgi izstrādāts un iesniegts patstāvīgais darbs.

Mācību pamatliteratūra 1.Celmiņa E., Garokalna-Bihela G., Gromovs J., Zalcmane S., 
Bergmanis A. „Cilvēku tirdzniecība-izpratne,”problēmas, 
risinājumi”, Rīga, 2004
2.Vaišļa A., Gromovs J., Dārzniece A., Pētersone I., Zalcmane S. 
„Kā rīkoties cilvēku tirdzniecības fakta gadījumā”, Rīga, 2005
3. Celmiņa E., Krasovska J., Zālītis K. „Cilvēku tirdzniecības 
novēršana”, Rīga, 2005
4.Autoru kolektīvs: Ļebedeva L., Karnīte L., Zalcmane S., 
Mauliņa D., Balode L. „Sadarbība cilvēku tirdzniecības 
novēršanai”, Rīga, 2007
5. Elisonas Boukas redakcijā, „Plūstošais lidojums: jauniešu 
tirdzniecības novēršanas rokasgrāmata”

Mācību papildliteratūra 1. Okonnora M., Hīlija G., „Prostitūcija un cilvēku 
tirdzniecības saikne”, 2006

2. Казе Х., «Голоса молчащих», Таллин, 2004
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti

www.cilvektirdznieciba.lv

Kursa autors: M.Agatina
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)


