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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Sociālais darbs  un nevalstiskās organizācijas
*Kursa nosaukums angliski Social Work and Nongovermental organizations
*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, sociālais darbs un brīvprātīgo kustība. 

Zinātņu nozare/apakšnozare      
*Kursa mērķi Iegūt izpratni par Nevalstisko organizāciju mērķi un nozīmi valsts

labklājības veicināšanā un sociālu problēmu risināšanā. 
*Kursa uzdevumi Iepazīties ar NVO vēsturisko attīstību pasaulē un Latvijā.

Iepazīties ar LV likumdošanu, kas nosaka NVO darbību.
Aplūkot NVO kā sociālā darba resursa iespējas Latvijas apstākļos.

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Attīstīta izpratne par NVO sektora ietekmi valsts labklājības 
sekmēšanā, attīstītas saskarsmes iemaņas un prasmes organizācijas
vides kontekstā, veicināta prasme 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  NVO
vēsturisko  attīstību  Latvijā  un  pasaulē,  to  mērķi  un
nozīmi  valsts  labklājības  nodrošināšanā.  Tiek  iegūtas
zināšanas  par  NVO darbības  tiesisko pamatojumu  un
funkcijām,  balstoties  uz  Latvijas  valsts  likumdošanu.
Tiek apgūtas teorētiskas zināšanas un attīstītas sociālā
darba  prasmes  NVO  dibināšanā  un  darbības
nodrošināšanā.

 The  course  of  studies  facilitates  students’
understanding about history and goals of NGO in the
world  and Latvia  and about  the  role  and value  in
providing  social  welfare  of  the  state.  Students  get
knowledge  about  the  legal  justification  of  NGO
activity.  Students  develop  the  knowledge  and
practical social work skills needed in organizing and
leading  NGO. 
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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)

Termina „nevalstiskā organizācija” analīze. 
Ieskats  nevalstisko  organizāciju  veidošanās  vēsturē  pasaulē  un
Latvijā. 

6 2 lekcijas
1 seminārs

Nevalstisko organizāciju darbības tiesiskā pamatojuma izpēte 
Latvijas valsts likumdošanas kontekstā.
Pētīt potenciālu, kas piemīt NVO sabiedrības labklājības 
nodrošināšanā, izmantojot partnerības saites ar pašvaldībām.

4 1 lekcija
1 seminārs

Raksturot NVO darbību Latvijā sociālo pakalpojumu kontekstā. 8 2 lekcijas 
2 semināri

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
Literatūras studijas atbilstoši kursa tematikai. Patstāvīgi izpētīt un 
prezentēt kādas brīvi izvēlētas Latvijā esošas NVO darbību, kas 
sniedz pakalpojumus sociālajā sfērā.

22

*Prasības KRP iegūšanai Lekciju apmeklējums - 30%
Aktivitāte semināros - 20%
Patstāvīga NVO darbības izpēte 40%
Modeļa prezentācija – 10%

*Mācību pamatliteratūra 1.  Likums  "Par  sabiedriskajām  organizācijām  un  to
apvienībām". „Ziņotājs”, Nr. 1, 14.01.1993.

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. Šilde Ā. Sarkanais Krusts latviešu tautas likteņceļos.

– Apgāds Gauja, 1989. – 157 lpp.
5. Vanaga  D,  Sedvalde  E.  Kopienas  filantropija  –

iespējas  un  ierobežojumi  //  Dzīves  Jautājumi  VIII.  –
Rīga: SDSPA “Attīstība”, 2003. - 54. – 65. lpp.

Mācību papildliteratūra 6. Lussier  R.N.  Human  Relations  in  Organizations:
Applications and Skill Building. 4.th edition. – Boston, Il
Dubuque, IA Madison, WI New Yourk,  San Francisco,
St.Luis, Bangkok, etc.: Irwin/McGraw – Hill, 2000. 571 

7. Otte  C.  Social  Work,  Volunteers  and  Social
Engagement – Aspects of Leadership in Organizations in
a Semi – Professionalized Area // 7th Biannual European
IUCISD  Conference,  Social  Work  and  Social
development – new trends in a changing Europe. – Rīga:
SDSPA“Attīstība”, 2000. -104. – 116. p.

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti

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

9. „Pilsoniskās  sabiedrības  attīstības  politikas
pamatnostādnes  2005.-2013.gadam".  pieejas  veids:
http://www.likumi.lv
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Kursa autors: V.Latuškēvica

Paraksts Paraksta atšifrējums Datums
Kurss apstiprināts: Pedagoģijas Nr. 5

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

Katedras vadītājs:


