
KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums Sociālā plānošana un administrēšana
Statuss (A, B, C daļa) B
Kredītpunktu skaits 1

KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds

Aija Barča Pedagoģijas katedra Profesionālā sociāla darba maģistre, lektore

Kopējais stundu skaits 40
Lekciju skaits 8
Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

8

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

 P   Bakalaura, profesionālais

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

A  Ievads profesionālajās studijās; Ievads problēmizglītībā;
Vispārīgā psiholoģijā.
B  Attīstības psiholoģija; Pirmskolas audzināšanas teorija un 
prakse; Skolas pedagoģijas teorija un prakse; Androgoģijas 
pamati teorija un prakse; Gerontoloģija teorija un prakse. 
Sociālā darba vēsture, Sociāla darba teorijas, Sociālā darba 
process, Sociālā darba vadība, Sociālās sistēmas,  Cilvēks un 
sabiedrība, Likumdošana, Pētījumu metodoloģija, Sociālā darba 
prakse, Sociālo pakalpojumu kvalitātes novērtēšana, Sociālā 
politika un sociālā attīstība, Projektu vadība, Ekonomika.  

Zinātņu nozare/apakšnozare Sociālais darbs
Kursa mērķi Iepazīstināt studentus ar sociālās plānošanas un administrēšanas

pamatjēdzieniem,  struktūru  un  darbības  principiem
saistībā  ar  pašreizējo  situāciju  Latvijā,  Eiropas
Savienībā un citās pasaules valstīs.

Kursa uzdevumi 1.Veidot izpratni par sabiedrības sociālo vajadzību specifiku, 
sociālo problēmu veidiem, cēloņiem un attīstības tendencēm un 
to pamatojumu ar spēka esosajām tiesību normām.
2.Noteikt klienta un klientu sistēmas sociālās vajadzības un 
identificēt sociālās problēmas, kā arī sniegt vērtējumu par  
sociālās attīstības plānu izpildi.
2 Apzināt sociālā darbinieka vietu mūsdienu sociālās palīdzības 
struktūrā un  profesionālās lomas sociālo problēmu risināšanā 
balstoties uz esošo normatīvo bāzi, valsts politiku  sociālajā 
sistēmā, sociāla darba jomā dažādos līmeņos.
3.Izzināt sociāla darba administrēšanas pamatprincipus, budžeta 
veidošanas pamatprincipus, finansu resursu vadības būtību.
4.Izstrādāt sociālās programmas, sociālās attīstības plānus, 

AKCEPTĒTS Studiju padomē
Protokols Nr. 5, 2007.gada 22.janvārī Lappuse 1 no 5



koordināt to izpildi
5.Veidot prasmi plānot, izstradāt individuālus sociālās 
atveseļošanas plānus atbilstoši identificētajām sociālajām 
problēmām un vajadzībām. 
6.Modelēt sociālā darba procesu makrolīmenī- valsts, 
pašvaldība. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Pilnveidota izpratne par sociāloām problēmām, to cēloņiem un 
iespējamiem risinājumiem balstoties uz sociālā darbā esošo 
likudošanas bāzi, tiesību normām, darbības virzieniem, budžeta 
programmām.
Sekmēta pamatkompetenču – darboties autonomi, individuāli, 
izmantot līdzekļus interaktīvi un darboties sociālās grupās 
attīstība.
Pilnveidotas profesionālās kompetences – pētnieciskās prasmes 
un paņēmieni, socialo programmu, sociālo plānu, sociālo 
pakalpojumu izstrādāšanā un to vadīšanu dažādos līmeņos. 
Pilnveidotas administratīvam darbam nepieciešamās prasmes.
Pilnveidota prasme apzināt budžeta veidošanās kritērijus, 
finansu resursu efektīvu izlietošanu, audita funkcijas.

Kursa valoda Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Kurss sagatavots, lai dotu iespēju studentiem iegūt zināšanas par sociālā darba būtību, mērķiem, sociālā 
darbinieka uzdevumiem un funkcijām., sociālo plānošanu, sociālo palīdzību un tās veidiem. Iepazīties ar 
sociālās drošības sistēmas realizāciju  un tās  nozīmi sociālo resursu plānošanā un administrēšanā. Kurss ietver 
svarīgākos jautājumus -  sociālās drošības koncepciju, sociālās tiesības, to ietekmi sociālajā darbā. 
Admistratīvo darbību, sociālā darba vadīšanas aspektus un specifiku.Nozares politikas plānosanu un to 
īstenošanas uzraudzību.Admistratīvas spējas.

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS

Tēma Apakštēma Apjoms 
stundās

Veids (lekcijas, 
semināri, praktiskās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi)
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1.Sociāli ekonomiskās 
situācijas ietekme 
socialajā planošanā. 

2. Sociālās plānošanas 
sistema.

3. Sociālo  tiesību  un  
sociālo  likumu ietekme 
sociālajā plānošanā un 
administrēšanā.

4. Labklājības sektora 
finansējuma veidošana, 
avoti.

5.Darbības virzieni un 
budžeta programma 
sociālaja jomā.

6.Stratēģiju  
administrēšana un 
analīze.

7.Vērtēšana

1.1.Sociālās attīstības piejas.
1.2Attīstība  un sagrozītā  attīstība.
31..Plānošanas procesa būtība.
1.4.Plānu veidi  – stratēģiskie,  taktiskie
un operatīvie plāni.

2.1.Sociālās  labklājības  jēdziens,
definīcija.
2.2.Sociālās  labklājības  veicināšanas
pieejas.
2.3.Sociālā  administrēšana  un  sociālo
pakalpojumu piegāde.
2.4.Sociālās  infrastruktūras  objektu
plānošana  un pakalpojumu starpnozaru
koordinācija.
2.5.  Jauna  pieeja  planosanai  –
integratīva pieeja.

3.1. Normatīvo  tiesību  aktu  hierarhija.
3.2.Sociālo  drošību  reglamentējošie
pamatlikumi :
 - Starptautiskā līmenī,
 - Valstiskā līmenī,
- Reģionālā līmeni.

4.1.Ekonomiskā  attīstība  un  budžeta
ienākumi
4.2.Valsts  budžeta  veidošanās
pamatprincipi.
4.3.Pašvaldību  budžetu  veidošanas
pamatprincipi.

5.1.Valsts sociālā apdrošināsana.
5.2.Valsts sociālie pabalsti.
5.3.Sociālā palīdzība.
5.4.Sociālie pakalpojumi. 
5.6.Sociālais darbs pašvaldībā.
5.7.Sociālā rehabilitācija.
5.8.Sociāla aprūpe.
5.9.Profesionāla rehabilitācija.
5.10.Nodrošināsana  ar  tehniskajiem
palīglīdzekļiem.
5.11.Personu  ar  invaliditāti  vienlīdzīgu
iespēju īstenošana.
5.12.Atsakaiīsanās un pārraudzība.

6.1.Makroietekmes  rādītāju
izmantošana.
6.2.Audita funkcijas.
6.3.Administratīvās spējas.

7.1.Darbības rezultātu novērtēšana un 
izvērtēšana.
7.2.Pašnovērtējums.

2

2

2

2

4

2

2

Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi

Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi

Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi

Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi

Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi

Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi

Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi 
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8.Sociālā darba 
speciālistu profesionālās 
identitātes pilnveide

8.1.Sociālā darba speciālistu sabiedrības 
pilnveide un iekļaušanās socializācijas 
procesā.
8.2.Personīgās darbības efektivitātes 
veicināšanas pasākumi.

2 Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās
 
1. Pētīt normatīvo aktu bāzi sociālo pakalpojumu sniegšanas jomā.

2.Normatīvas aktu bāzes iepazīšana par sociālām institūcijām.

3.Pašvaldību saistošo noteikumu izpēte.

4.Labas prakses piemēru izzinašana socialo programmu realizācijā 
starptautiskā līmenī.

5.Socialo pakalpojumu attīstības modeļu izstrāde.

4

4

4

6

6

Prasības KRP iegūšanai Aktīva darbība semināros, praktiskajās nodarbībās- 20%
Pastāvīgo darbu izpilde un sekmīga prezentācija – 40%
Ieskaite – 40%

Mācību pamatliteratūra 1. Starptautisko   līgumu   krājums  "Cilvēka   tiesības"  ,  I
sējums  1.  un  2.  daļa,  Apvienotās  Nacijas  Nujorka   un
Žeņēva , 1994.g. *

2. Kopenhāgenas   deklarācija  un   darbības   programma,
SDSPA "Attīstība", Rīga, 1996.g. *

3. Likumu un normatīvo dokumentu  krājums " Sociālā  un
darba  likumdošana"
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4. Likumu un  normatīvo   dokumentu   krājums  "  Sociālā
palīdzība"

5. Likumu un  normatīvo  dokumentu  krājums  " Sociālā
apdrošināšana "

6. Civillikums. Civilprocesa  kodekss. *
7. Sociālā   darba  terminoloģijas  vārdnīca,  Augstskola

"Attīstība".2000.
8. Politikas dokuments „Baltā grāmata”
9. Latvijas valdības progamma.
10. Latvijas Nacionalais attīstības plāns.
11. Latvijas valdības un Eiropas Komisijas Kopējais Socialās

iekļausšanas Memorands.
12. Labklājības ministrijas ziņojumi par sociālo attīstību.

 
Mācību papildliteratūra 1.Pamatnostādnes komunikācijai ar sabiedrību Eiropas 

Savienības jautājumos 2006.-2011.gadam.

2. Zemīte Ē. Sociālā darba metodes.Atttīstība, Rīga 2001.

3.Praude. Beļčikovs. Mārketings.

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti

1.Sociālais darbinieks. Žurnāls

2.Pētījums. Optimāla,nodarbinātību veicinoša nodokļu un 
pabalstu sistēma.

3.www/likumi.lv

4.www/lm.gov.lv

5.www//saeima.lv

Kursa autors: A.Barča 01.10.2008.
Paraksts Paraksta atšifrējums Datums

Kurss apstiprināts: Pedagoģijas katedra Protokols Nr. 2 02.10.2008.
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums

Katedras vadītājs: L.Latsone 02.10.2008.
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)
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