
Nr. S-7-1
APSTIPRINĀTS Studiju padomē

Protokols Nr. 5, 2007.gada 22.janvārī

Papildinājumi APSTIPRINĀTI Studiju padomē
Protokols Nr.3, 2008. gada 14. novembrī

Lappuse 1 no 4

KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski  Eiropas sociālā un ekonomiskā politika
*Kursa nosaukums angliski  
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

 SOCIĀLAIS DARBINIEKS

*Statuss (A, B, C daļa)  
*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas 
daļas

 1

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
 Ārijs Orlovskis  Sociālo zinību katedra   lektors, Mg. paed.

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

 40

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

 4

*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

 4

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

 P

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

Politoloģija. Sociālā politika, attīstība. Sociālā plānošana un 
administrēšana.

Zinātņu nozare/apakšnozare  
*Kursa mērķi  Informēt un radīt izpratni par Eiropas Savienības (turpmāk – ES) 

uzbūvi un
politikas procesiem, kā arī iespējām tos ietekmēt. 

*Kursa uzdevumi Sniegt zināšanas par ES izveidi, vēsturisko attīstību, uzbūvi, 
institūcijām,lēmumu pieņemšanas procesu un svarīgākajām ES 
politikām. Iepazīstināt ar Latvijas nostājas ES koordinācijas 
sistēmu un lēmumu pieņemšanas procesu par ES jautājumiem. 
Izskaidrot lēmumu pieņemšanas procesa Latvijā un ES 
ietekmēšanas iespējas. 
Informēt par aktuālākajiem ES jautājumiem un
dalībvalstu viedokļiem. 
Veidot zināšanās balstītu viedokli par ES kā institūciju un ES 
politiku.
Attīstīt spējas atrast, apstrādāt un analizēt nepieciešamo 
informāciju par ES jautājumiem. Izprast saikni starp reālajiem 
notikumiem un to lomu un vietu ES lēmumu pieņemšanas procesā.

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Izpratne par ES lēmumu pieņemšanas procesa īpatnībām, Latvijas 
lomu tajā un iespējām ietekmēt ES politiku.

Kursa valoda Latviešu

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

 Sociālās integrācijas procesa veicināšana ir 
neapstrīdama demokrātiskas sabiedrības pazīme. Šis 
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nosacījums attiecas arī uz personām ar speciālajām 
vajadzībām. Nozīmīgas funkcijas šo procesu 
veicināšanā ir jāviesc sociālajiem darbiniekiem. Studiju
kursa saturā ir paredzēts raksturot speciālo vajadzību 
izpausmi, tipoloģiju un specifiskās prasības sociālās 
integrācijas nodrošināšanai. Tiek paredzēts pilnveidot 
sociālo darbinieku komunikācijas un sadarbības 
prasmes ar klientiem, kuriem ir speciālās vajadzības.  

*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. ES izveide un vēsturiskā attīstība 
1.1. ES izveide un vēsturiskā attīstība 
1.2. Mīti par Eiropas Savienību 

2. Latvijas iestāšanās ES 
2.1. Attiecību hronoloģija 
2.2. Iestāšanās sarunas 
2.3. Iestāšanās sarunu rezultāti 

3. ES institūcijas 
3.1. ES padome 
3.2. Eiropas Komisija 
3.3. Eiropas Parlaments 
3.4. Eiropas Kopienu Tiesa 
3.5. ES finanšu, padomdevēja, starpinstitūciju un decentralizētās 
iestādes 
3.6. Svarīgākās ES politikas 

4. Lēmumu sagatavošanas un pieņemšanas process 
4.1. Lēmumu sagatavošana 
4.2. Lēmumu pieņemšanas procedūras 
4.3. Latvijas lēmumu pieņemšanas process 
4.4. ES un Latvijas lēmumu pieņemšanas procesa ietekmēšanas 
iespējas 
4.5. Informācijas meklēšanas iespējas 
4.6. Aktuālākie ES jautājumi 

5. Lomu spēle par lēmumu pieņemšanas procesu ES. 

 16 Teorētiskas lekcijas, 
semināri

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
Individuālā darba aizstāvēšana 
Sagatavot prezentāciju par Latvijas Republikas pozīciju par aktuālu ES 
jautājumu. 
Recenzija par kursa biedra sagatavoto Latvijas Republikas pozīciju par 
aktuālu ES jautājumu.

24

*Prasības KRP iegūšanai   Prasības kredītpunktu iegūšanai 
1.Lekciju apmeklējums un aktīva līdzdalība diskusijās 
2. Grupas darbs - lomu spēle par lēmumu pieņemšanas procesu ES
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*Mācību pamatliteratūra . The UK Presidency of the European Union
„Basic Guide to the EU institutions” – 2005. (pieejams PDF 
versijā) 
2. Ārlietu ministrija sadarbībā AR Ziemeļu ministru padomi un 
Valsts
administrācijas skolu „Rokasgrāmata praktiskam darbam AR 
Eiropas Savienības
jautājumiem” 2. Izdevums – Rīga, 2007. http://www.mfa.gov
lv/data/file/rokasgramata/index.php) 
3. Informatīvais ziņojums „Latvijas dalība ES – pamatprincipi, 
mērķis,
prioritātes un darbība 2007. – 2013.” – Ministru kabinets, 
06.11.2006.
(http://www.mfa.gov.lv/lv/eu/diskusija-par-ES/zinojums/) 
4. Stratēģiskās analīzes komisija „Nacionālās intereses: 
formulējuma
meklējumos” – Zinātne, 2004. (http://www.president
lv/images/modules/items/PDF/item_496_Nacionalas_intereses.PD
F) 
5. European Commission „How the European Union Works. Your 
guide to the EU
institutions” – European Communities, 2005. (http://ec.europa
eu/publications/booklets/eu_glance/53/index_en.htm) 
6. European Commission „Europe in 12 lessons” – European 
Communities, 2006.
(http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_glance/60/index_en.
htm) 
7. P. Grīnings „Sabiedrības iesaistīšana. Konsultāciju metodes” – 
Valsts
kanceleja, 2004. 
(http://petijumi.mk.gov.lv/ui/DocumentContent.aspx?ID=2992)
Literatūra (02-papildliteratūra) 1. Latvijas Republikas iestāšanās 
Eiropas
Savienībā pirmsreferenduma informēšanas pasākumu informatīvie 
materiāli –
(http://www.esia.gov
lv/lat/daliba_es/pirmsreferenduma_kampana/informativie_material
i/) 
2. Faktu lapas par Eiropas Savienības pamatjautājumiem – 
(http://www.esia
gov.lv/lat/publikacijas/faktu_lapas_par/) 
3. Faktu lapas par Eiropas Savienības politikas jautājumiem – 
(http://www
esia.gov.lv/lat/publikacijas/faktu_lapas_par_es/) Literatūra (03-
ieteicamā
periodika) 1. Eiropas Savienības mājas lapa – europa.eu 
2. Žurnāls „Latvija ES” – (http://www.esia.gov
lv/lat/publikacijas/zurnals_latvija_es/) 
3. Publikācijas Latvijas drukātajos masu medijos – 
(http://www.esia.gov
lv/lat/publikacijas/publikacijas_latvijas_laikrakstos/ 

Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti
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Kursa autors:        Ā.Orlovskis  
Paraksts Paraksta atšifrējums Datums

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

Datums

Katedras vadītājs:        A.Medveckis      
Paraksts Paraksta atšifrējums Datums


