
KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums Sociālās drošības sistēma
Statuss (A, B, C daļa) C
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)

Eiropas studijas (A daļa); Ievads specialitātē ( B daļa); Sociāli 
apdraudētās iedzīvotāju grupas ( B daļa)

Zinātņu nozare/apakšnozare
Kursa mērķi Iepazīstināt   studentus  ar  sociālās  drošības  sistēmas  darbības

pamatprincipiem, mērķiem, uzdevumiem, garantijām.
Kursa uzdevumi 1.Nodrošināt  iespēju apgūt zināšanas par sociālās drošības sistēmu,

tās darbības pamatprincipiem.
2.Attīstīt  spēju analizēt dažādos sociālos procesus, saskatīt  dažādo
sociālo procesu likumsakarības, kritiski izvērtēt un patstāvīgi risināt
problēmas,  tādejādi  stabilizējot  cilvēka  stāvokli  sociālā  riska
situācijā, kā arī mazinot sociālā riska iestāšanās iespējas.

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Studiju  kursa  apguves  laikā  pilnveidojas  studentu  spēja  analizēt
dažādos  sociālos  procesus,  saskatīt  dažādo  sociālo  procesu
likumsakarības  un  piedāvājot  pamatotus  un  argumentētus  aktuālu
problēmu   risinājumus.

Kursa valoda latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Studiju kursa ietvaros tiek apskatīta Latvijas sociālās drošības sistēmas vēsturiskā attīstība, analizēti sociālās
drošības  sistēmas  veidošanas  un  darbības  pamatprincipi,  tiesiskie,  institucionālie  un cilvēkresursu aspekti,
skatot tos sociālo problēmu kontekstā, kas vērojamas mūsdienu Latvijas sabiedrībā un Eiropā.

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS

Tēma Apakštēma Apjoms
stundās

Veids (lekcijas, 
semināri, praktiskās
nodarbības, 
laboratorijas darbi)
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Sociālās  drošības  sistēmas
vēsturiskie aspekti

Sociālās drošības sistēmas vēsturiskā attīstība 
un labklājības sistēmas reforma.

2 lekcijas

 Latvijas sociālās drošības 
sistēmas uzbūve: 

institucionālā (administrēšana un organizēšana),
tiesiskā, finansiālā bāze, cilvēkresursi

2 lekcijas

Sociālās drošības sistēmas
būtība  un  darbības
pamatprincipi

Sociālās  drošības  sistēmas  darbības
pamatprincipi;
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības

veidi:
Valsts sociālā apdrošināšana, veidi:
* valsts sociālās apdrošināšanas 
finansēšana;
* situācijas raksturojums;
* valsts fondēto pensiju apdrošināšana;
* maternitātes un slimības apdrošināšana un
vecāku apdrošināšana;
* valsts sociālā apdrošināšana bezdarba 
gadījumam;
* apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem 
darbā un arodslimībām.
Pabalstu eksports.
Valsts sociālie pabalsti.

4+4 lekcijas+ 
praktiskās 
nodarbības

Sociālā palīdzība.
Sociālie pakalpojumi:

Sociālā palīdzība:
Trūcīgas personas/ģimenes statuss;
GMI
Dzīvokļa pabalsts u.c.
* sociālā aprūpe; sociālā rehabilitācija
* sociālie pakalpojumi institūcijās;sociālie 
pakalpojumi personas dzīves vietā;
* nodrošināšana ar tehniskajiem 
palīglīdzekļiem;
* profesionālā rehabilitācija.

2+4 lekcijas + 
praktiskās 
nodarbības

Normatīvie akti Likumi, noteikumi, koncepcijas, 
starptautiskie līgumi, nacionālās 
programmas sociālās drošības jomā

2 +2  Lekcijas 
+praktiskās 
nodarbības

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās
 Sagatavot referātu par  tēmām:
1. Cilvēku ar invaliditāti sociālās tiesības.
2. Dzimumu līdztiesības politika Latvijā. 
3.Sociālā drošība Eiropā
4. Situāciju izstrāde un risināšana

18
6
4
4
4

Normatīvo aktu analīze – sistemātiski 20
Izmaiņu sociālās drošības jomā atspoguļojums LR LM Sociālajos ziņojumos (pa
gadiem)  no 1997. gada līdz 2007.gadam, iekļaujot arī 2009. gada aktualitātes. 
Iepazīties, analizēt, akcentējot stiprās un vājās puses.

10

Prasības KRP iegūšanai Kursa programmas teorētiska un praktiska apguve. Piedalīšanās diskusijās par
izmaiņām un problēmām valsts sociālās apdrošināšanas, sociālās palīdzības un
sociālo  pakalpojumu  jomā.  Risināt  dažādas  sociālas  situācijas,  piedāvāt
pamatotus un argumentētus risinājumus.

Mācību pamatliteratūra 1.LR normatīvie akti
2.Starptautiskie līgumi sociālās drošības jomā.
3.Sociālais ziņojums 2000, 2001., 2002.-2003., 2004. – 2005.;2007.
4.Attīstības plānošanas dokumenti un tiesību akti.
5.SAC publiskie gada pārskati. 
5. Labklājības ministrijas Gada  pārskati
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Mācību papildliteratūra Centrālās Statistikas pārvaldes izdevumi un publikācijas.
Periodika, interneta resursi
un citi avoti

Sociālās politikas pētījumi : www.lm.gov.lv, www.un.lv, www.politika.lv 

Kursa autors: Svetlana Lanka
Paraksts Paraksta atšifrējums Datums

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

Katedras vadītājs:
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