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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Sociālais darbs  un brīvprātīgo kustība 
*Kursa nosaukums angliski Social Work and volunteering
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Sociālais darbinieks

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

1

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Vinita Latuškēvica Pedagoģijas katedra Asistente, prof.Mag.S.d.

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 40
*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

6

*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

6

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

1-4

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

Sociālā darba vēsture, organizāciju psiholoģija, saskarsmes 
psiholoģija

Zinātņu nozare/apakšnozare      
*Kursa mērķi Iegūt  izpratni  par  brīvprātīgo  kustības  mērķi  un  nozīmi  valsts

labklājības  veicināšanā  un  sociālu  problēmu  risināšanā.  Apgūt
zināšanas un attīstīt prasmes brīvprātīgo menedžmentā.

*Kursa uzdevumi Iepazīties ar brīvprātīgo kustības vēsturisko attīstību un brīvprātīgo
motivāciju kultūras un sociāli ekonomiskajā aspektā.
Aplūkot  brīvprātīgo  kustības  kā  sociālā  darba  resursa  iespējas
Latvijas apstākļos.
Gūt priekšstatu par brīvprātīgo darba organizēšanas un vadīšanas
procesu,  attīstīt  sociālā  darba  prasmes  brīvprātīgo  iesaistīšanai,
vadīšanai un brīvprātīgo darba novērtēšanai.

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Attīstītas saskarsmes iemaņas un prasmes organizācijas vides 
kontekstā, veicināta prasme organizēt, vadīt, novērtēt brīvprātīgo 
darbību, apkopot informāciju, salīdzināt, analizēt, secināt.

Kursa valoda latviešu

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Studiju kurss veicina studējošo izpratni par brīvprātīgo
kustības  vēsturisko  attīstību,  tās  mērķi  un  nozīmi
sociālo  problēmu  risināšanā.  Tiek  apgūtas  teorētiskas
zināšanas un attīstītas sociālā darba prasmes brīvprātīgo
piesaistē,  brīvprātīgo darba organizēšanā un vadīšanā,
algoto darbinieku un brīvprātīgo sadarbības veicināšanā
u.c.  brīvprātīgo  menedžmentā  nepieciešamajās
prasmēs,  kā  arī  tiek  sniegts  īss  ieskats  motivāciju
teorijās,  kas  palīdz  izprast  un  izmantot  brīvprātīgo
darbības motivāciju.

 The  course  of  studies  facilitates  students’
understanding  about  history  and  goals  of
volunteering  and  about  the  role  and  value  of
volunteering in social  welfare system.  Students get
knowledge  and  develop  the  practical  social  work
skills needed in volunteer management. The course
offers  the  short  insight  in  Motivation  theories  to
promote  the  understanding  the  motivation  of
volunteers.
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*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)

Jēdziena  “brīvprātīgais”,  „brīvprātīgo  kustība”,  „pilsoniska
sabiedrība” analīze. 
Motivācijas nozīme brīvprātīgo darbībā. Seminārs par tēmu, kāpēc
un kad cilvēki sniedz citiem palīdzību.  

6 2 lekcijas
1 seminārs

Ieskats brīvprātīgo kustības veidošanās vēsturē pasaulē un Latvijā. 
Algoto darbinieku un brīvprātīgo darbības salīdzinājums.

4 1 lekcija
1 seminārs

Brīvprātīgo menedžments.
Vajadzību noskaidrošana, plānošana, brīvprātīgo piesaistīšana, 
darba organizēšana, vadīšana un novērtēšana 

8 2 lekcijas 
2 semināri

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
Literatūras studijas atbilstoši kursa tematikai. Noteikt savu darbības 
motivāciju pēc D.Maklellanda teorijas veidotā testa. Patstāvīgi 
izveidot brīvprātīgo piesaistes modeli brīvi izvēlētā sociālās 
palīdzības organizācijā.

22

*Prasības KRP iegūšanai Lekciju apmeklējums - 30%
Aktivitāte semināros - 20%
Patstāvīga brīvprātīgo piesaistes modeļa izstrāde 40%
Modeļa prezentācija – 10%

*Mācību pamatliteratūra 1. Brīvprātīgo  darbinieku  vadīšana.  Diakonijas  semināru
materiāli. – Rīga:LELB Diakonijas Centrs 2004. 

2. Pikeringa  P.  Personāla  vadība.  Kā  prasmīgi  motivēt
darbiniekus un panākt vēlamo rezultātu. – Rīga: Jāņa Rozes
Apgāds, 2002. – 125 lpp.

3. Reņģe V. Organizāciju psiholoģija. – Rīga: Kamene, 1999
4. Skubiņa V. Brīvprātīgo kustība ir divpusējs process // Sociālais

darbinieks. – Nr.1, 2001, 30. – 42.lpp.
5. Skubiņa  V.  Brīvprātīgie  palīgi  kā  sociālo  darbinieku

līdzstrādnieki // Dzīves jautājumi VI. – R.: SDSPA “Attīstība”,
2001, 165. – 184.lpp.

6. Skubiņa  V.  Brīvprātīgie  sociālajā  darbā.  –  R.:SDSPA
“Attīstība”, 1995. – 114 lpp.

7. Vilsone  M.  Brīvprātīgo  kustības  programmu  efektīvs
menedžments. – Sorosa fonds – Latvija, NVO Centrs

Mācību papildliteratūra 8. Vanaga  D,  Sedvalde  E.  Kopienas  filantropija  –  iespējas  un
ierobežojumi // Dz. J. VIII. – Rīga: SDSPA “Attīstība”, 2003. 

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti

9. Brīvprātīgo  darbības  likuma  koncepcija. - Pieejas  veids:
tīmeklis http://www.brivpratigie.lv

10.  Nevalstisko  organizāciju  un  Ministru  kabineta  Sadarbības
memorands. –  Pieejas veids: tīmeklis http://www.politika.lv

Kursa autors: V.Latuškēvica

http://www.brivpratigie.lv/
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Paraksts Paraksta atšifrējums Datums
Kurss apstiprināts: Pedagoģijas Nr. 5

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

Katedras vadītājs:


