
KURSA KODS Soci
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums Sociālā politika un sociāla attīstība
Statuss (A, B, C daļa) B
Kredītpunktu skaits 2

KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds

Aija  Barča Pedagoģijas katedra Profesionālā sociāla darba maģistre 
(Mg.prof.soc.d)., lektore

Kopējais stundu skaits 80
Lekciju skaits 16
Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

16

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

 P   Bakalaura, profesionālais

Pārbaudes forma Eksāmens
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,Sociālais darbs ar indivīdu, 
sabiedrību, Ekonomika, Sociālā apdrošināsana, Sociālā 
likumdošana, Cilvēka dzīves cikli. Profesionālā attīstība. Sociālā 
darba prakse.

Zinātņu nozare/apakšnozare Sociālais darbs
Kursa mērķi Izanalizēt vispārējo situāciju valstī, tas sociālo politiku, noskaidrot

 galvenos sociālās politikas uzdevumus nākotnei. Noskaidrot, kādu
socialo atbalstu iedzīvotājiem sniedz valsts un pašvaldības
 realizējot sociālo politiku. Izvērtēt to lietderību un attīstības
 perspektīvas.Izprast  labklājības sistēmas attīstību.

Kursa uzdevumi 1.Veidot izpratni par sabiedrībā notiekošajiem sociālajiem 
procesiem ekonomiskās un politiskās darbības ietvaros.
2.Veidot izpratni par sabiedrības sociālo vajadzību specifiku, 
sociālo problēmu veidiem, cēloņiem un attīstības tendencēm un to 
pamatojumu ar spēka esosajām tiesību normām.
3.Iepazīties ar sociālās politikas veidošanas pamatprinciepiem 
Latvijā un citās valstīs.
4.Izzinat Eiropas Sociālā modeļa principus.
5.Apzināt sociālā darbinieka vietu mūsdienu sociālās palīdzības 
struktūrā un  profesionālās lomas sociālo problēmu risināšanā 
balstoties uz esošiem normatīviem aktiem.
6.Izzināt sociālajā darbā pielietojamom likumus un citus 

AKCEPTĒTS Studiju padomē
Protokols Nr. 5, 2007.gada 22.janvārī Lappuse 1 no 6



normatīvos aktus, un to nozīmi sociālo problēmu risināšanā un 
sociālās politikas realizēšanā.
7.Veidot prasmi izstradāt individuālus sociālās atveseļošanas 
plānus atbilstoši identificētajām sociālajām problēmām un 
vajadzībām, pamatot to ar attiecīgām likuma normām.
8.Modelēt sociālā darba procesu problēmsituācijas analīzē.

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Pilnveidota izpratne par sociālas politikas veidošanās 
pamatprincipiem, socialo institūciju tīklu, kas realizē sociālo 
politiku un veicina tas attīstību, sociālām problēmām, to cēloņiem 
un iespējamiem risinājumiem balstoties uz sociālajā darbā 
izmantojamām likuma normām..
Sekmēta pamatkompetenču – darboties autonomi, individuāli, 
izmantot līdzekļus interaktīvi un darboties sociālās grupās 
attīstība.
Pilnveidotas profesionālās kompetences – pētnieciskās prasmes un
paņēmieni, prevencijas pasākumu izstrādāšana un vadīšana 
dažādos līmeņos.

Kursa valoda Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Kurss sagatavots, lai dotu iespēju studentiem iegūt zināšanas par  valsts lomu sociālās poltikas veidošanā, 
instrumentiem ar kuru palīdzību realizē sociālo politiku un veicina sociālo attīstību, sociālā darba būtību, 
mērķiem, sociālā darbinieka uzdevumiem un funkcijām. Iepazīties ar sociālajā darbā izmantojamo normatīvo 
bāzi – likumdošanu, to būtību un nozīmi sociālo problēmu risināšanā. Kurss ietver svarīgākos jautājumus -  
Valsts sociālā politika, tas galvenie uzdevumi, stratēģijas, realizācija, sociālās drošības koncepciju, sociālās 
tiesības, to ietekmi sociālajā darbā, socialas palīdzības nepieciešamības priekšnoteikumus. Institūciju tīkls, kas 
sniedz sociālos pakalpojumus valsts, pašvaldību un nevalstiskajā sektorā, to funkcuionesanu un attīstību.

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS

Tēma Apakštēma Apjoms 
stundās

Veids (lekcijas, 
semināri, praktiskās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi)

1. Sociālās  politikas
veidošanās process.

2.  Sociālās  politikas
pamatprincipi.

1.1Socialo  politiku  ietekmējosie
faktori.
1.2.Valsts  politikas   iedalījums:
iekšpolitikā un ārpolitikā. 
1.3.Iekšpolitikas iedalījumms:

- ekonomiskajā politika,
- sociālajā politika,
-     kultūras politika.

1.4.Sociālas  politikas  nozīme  iedzīvotaju
dzīves līmeņa celsanā un sociālo vajadzību
apmierināsanā.

2.1. Sociālā taisnīguma princips.
2.2.Dzīves līmeņa nodrošināšanas princips.
2.3.Subsiditātes  princips  (dažādu  resursu
pārdales mehānisms).
2.4.Informācijas  patiesuma  un
objektivitātes princips.
2.5.Komunikācijas  vienkāršības,
saprotamības un pastāvīguma princips.
2.6.Valdības  institūciju  komunikācijas
princips  sociālās  politikas  īstenošanā,

2

2

Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi

Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi
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3.Socialas  politikas
analizēšanas veidi.

4. Sociālās  politikas
analīzes modeļi

5. Sociālās  politikas
izstrādes  politiskais
process.

6.  Sociālās  aizsardzības,
socialās  drošības
sistēma.

7.Sociālās  programmas
un  darbības  virzieni
sociālās  politikas
realizācijā.

vienotība un koordinētība.

3.1.Institucionālais  fokuss  –  sociālās
labklājības institūciju raksturojums.
3.2.Teorētiskais  izskaidrojums  –  dažādu
teoriju  pieeja  sociālās  labklājības
izskaidrošanai.
3.3.Perspektīvā  analīze  –  uzmanība
perspektīvajiem jautājumiem.
3.4.Profesionālā  darbība  –  politikas
attīstība.
4.1.Biheiviorālais – (racionālais)  modelis
–  objektīva  problēmas  definēšana,
alternatīvu izstrādāšana un izvirzīšana.
4.2.Pamatkritēriju  modelis  –  definē
problēmu,  respektējot  esošās  politiskās
alternatīvas.
4.3.Pieauguma (peļņas) modelis.
4.4.Sociālo  darbinieku  devums  socialās
politikas  attīstība  un  sociālo  problēmu
risināšanā.

5.1.Politisko  partiju,  valsts  varas  ietekme
socialās politikas veidošanā.
5.2..Pamatproblēmu noteikšana;
5.3..Sabiedrības  ieinteresētība  konkrētajos
jautājumos;
5.4.Datu vākšana, datu bāzes veidošana;
rezultātu analīze;
5.5.Dažādu  sociālās  politikas  programmu
izstrāde valsts un pašvaldību līmenī.

6.1. Sociālās drošības pamatlikumu nozīme
sociālās politikas īstenošanā Latvijā. 
6.2.  Latvijas  Sociālās  drošības  sistēmas
pamatprincipi  un  to  ietekme  sociālās
politikas realizācijā.
6.3.Sociālā politika aptver dažādas sociālās
grupas:
valsts vecuma pensionārus;
invalīdus;
ģimenes, kurās audzina bērnus;
bezdarbniekus;
personas pirmspensijas vecumā u.c

7.1.Sociālas  politikas  plānošana
nacionālajā, reģionalajā un vietēja līmenī.
7.2.  Sociālā apdrošināšana.  Valsts  sociālie
pabalsti.
7.3.Darba  tirgus  attīstība-  aktīvie
nodarbinātības  pasākumi,  ESF  un  ERAF
projektu īstenošana.
7.4.Darba  tiesisko  attiecību  un  darba
apstākļu kontrole un uzraudzība.
7.5.Valsts  sociālie  pakalpojumi  –  sociālās
rehabilitācijas  programmas,  aprūpe  valsts
sociālās aprūpes institūcijās, valsts sociālo
pakalpojumu  administrēšana  un  kontrole,
ESF  finansētie  sociālās  iekļautības

2

2

2

2

4

Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi

Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi

Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi

Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi

Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi 

AKCEPTĒTS Studiju padomē
Protokols Nr. 5, 2007.gada 22.janvārī Lappuse 3 no 6



8.Sociālas politikas 
darbības realizācija.

9.Sociālo tiesību virzieni
un  attīstība  mūsdienu
Eiropā  un  to  ietekme
sociālajā  politikā  un
sociālajā attīstībā.

10.Eiropas  Sociālās
politikas  modelis,
principi.

11.Labas  prakses
piemēri  veicinot  sociālo
attīstību,  realizējot
sociālo politiku.

veicināsanas  pasākumi  un  infrastruktūras
attīstības pasākumi, un.c.
7.6.Invaliditātes  ekspertīžu  nodrošināsana
un tehnisko palīglīdzekļu nodrošināsana.

8.1.Ienākumu  zaudējuma  un  papildus
izdevumu  kompensēšana  iedzīvotājiem
sociālā riska iestāšanās gadījumos.
8.2.Finansētais  atbalsts  noteiktām
iedzīvotāju grupām – ģimenēm ar bērniem,
invalīdiem,  Černobiļas  AES  seku
likvidētājiem.
8.3.Pasākumi  sociālo  tiesību
nodrošināsanai un īstenošanai.
8.4.Nozares  politikas  plānošana  un
īstenošanas  uzraudzība  LM  kompetences
jomā.

9.1.Sociālās  attīstības  piejas.Attīstība   un
sagrozītā  attīstība.
9.2.Sociālās  labklājības  jēdziens,
definīcija.Sociālās labklājības veicināšanas
pieejas.
9.3.Sociālā  darba  attīstība  Eirpoas
Savienības kontekstā.Socialā vienotība.
9.4.Socialās politikas nozīme un virzība
Lisabonas mērķu sasniegšanā -2010.g.
9.5.ES  sociālajā  politika  noteiktās
jomas-  darba  tiesiskās  attiecības,
vienlīdzīga attieksme, sociālais dialogs,
sociālā aizsardzība, drošība un veselība
darbā, nodarbinātība.

10.1.Solidaritātes  princips  –  ilgspējīgas
sociālās  nodrošināsanas  sistēmas
aizsardzība pret lielākajiem riskiem cilvēka
dzīves laikā.
10.2.Likumos  un  līgumos  noteikto  darba
apstākļi  darba  ņēmēju  aizsardzības  un
nodarbinātības veicināsana.
10.3.Līdzdalības  un  līdzdarbības  tiesību
piešķiršana  darba  ņēmējiem  un  viņu
interešu pārstāvniecības organizācijām.
10.4.Sociālo  partneru  autonoma  sociālā
dialoga sistēma.
10.5.Uz  sabiedrības  interesēm  vērsti
vispārējas nozīmes pakalpojumi.

11.1.Uz  saņēmēju  orientētu  sociālo
pakalpojumu sniegšana.
11.2.Spēju un attīstības nodrosināšana.
11.3.Kvalitāte – sociālā nodrošinājuma
standarts.
11.4.Socialo  pakalpojumu  un  sociālo
pabalstu integrācija.
11.5.Partnerattiecības un iekļaušana.
11.6.Caurskatāmība un atklātība.
11.7.Vienlīdzība.

2

4

4

2

Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi

Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi

Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi

Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi

AKCEPTĒTS Studiju padomē
Protokols Nr. 5, 2007.gada 22.janvārī Lappuse 4 no 6



12.Vērtēšana

13.Sociālā  darba
speciālistu  profesionālās
identitātes pilnveide

11.8.Kontroles  īstenošana  un
pārraudzība.
11.9.Īrijas  pilotprojekts,  Ungārijas,
Francijas,  Rumānijas,  Beļģijas
pieredze.

12.1.Darbības rezultātu novērtēšana un 
izvērtēšana.
12.2.Pašnovērtējums.

13.1.Sociālā darba speciālistu sabiedrības 
pilnveide un iekļaušanās socializācijas 
procesā.
13.2.Personīgās darbības efektivitātes 
veicināšanas pasākumi.

2

2

Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi

Lekcija, seminārs, 
praktiskie darbi

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās

1.Sociāla politika un nodarbinātība.

2. Alternatīvo aprūpes pakalpojumu attīstīšana.

3.Atbalsts pašvaldībām sociala darba pakalpojumu attīstībai.

4.Administratīvi teritoriālo reformu ietekme sociālās politikas 
īstenošanā.

5.Starpsektoru, starpinstitucionālā sadarbība sociālo pakalpojumu 
attīstības veicināsanā.

6.Sociali demogrāfiskās situācijas ietekme sociālaja politikā.

7.Valsts politiskā struktūra.

8.Pašvaldību funkcijas, administratīvais aparāts, politiskās partijas, 
deputātu funkcijas.

8

8

6

6

6

6

4

4

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

Mācību pamatliteratūra 1. "Cilvēks   un   dzīve   socioloģijas  skatījumā,  LU,  Rīga
1996.g. *

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

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

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

5. Likumu un  normatīvo   dokumentu   krājums  "  Sociālā
palīdzība"

6. Likumu un  normatīvo  dokumentu  krājums  " Sociālā
apdrošināšana "

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

"Attīstība".2000.
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9. Politikas dokuments „Baltā gramata”.
10. Latvijas valdības un Eiropas Komisijas kopējais sociālās

iekļaušanas Memorands.
11. Invaliditāte  un  tās  izraisīto  seku  mazināšanas  politikas

pamatnostādnes 2005.-2015.g.
12. ES struktūrfondu vadības likums.
13. Polits  K.,  Bukerts  G.  Sabiedrības  vadības  reforma.

Salīdzinoša analīze
      14.Zemīte  Ē.  Sociālā  darba  metodes.Atttīstība,  Rīga
2001.

Mācību papildliteratūra 1.Bite I. Labklājības sistēma Latvijā.

2.Pļaviņš M. Sociālpolitiskie principi. Par un pret.

3. LM Ziņojums par sociālo attīstību 2006.g.; 
2007.g.;2008.g.

4.LM politikas prioritātes 2008.g.; 2009.g.

5.Moors M. Sociālie pakalpojumi Latvijā, iespējas un trūkumi.

6.Boazs D. Pasaules filozofiskā doma labklājības meklējumos. 
Klasiskie un mūsdienu darbi no Laodzi līdz Miltonam Frīdmenim. 
2006.g.

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti

1.Sociālais darbinieks. Žurnāls

www/likumi.lv

www/lm.gov.lv

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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