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1. STUDIJU VIRZIENA RAKSTUROJUMS 

1.1. Studiju virziena attīstības stratēģija un kopīgie mērķi 
 

Studiju virziena attīstības stratēģiskie mērķi formulēti, saskaľā ar Latvijas Republikas 

nozīmīgākajiem attīstības plānošanas dokumentiem (Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 

līdz 2030. gadam, LR IZM Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam), 

Zemgales plānošanas reģiona attīstības programmu 2008. - 2014. gadam (skat. 21.10.2014. 

http://www.zemgale.lv/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=98&Itemid=10

0089), kā arī LLU Satversmē (skat. 21.10.2014 http://www.llu.lv/getfile.php?id=6648) 

noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem un LLU Darbības stratēģiju 2010.-2016. gada 

plānošanas ciklam (skat. 21.10.2014. http://www.llu.lv/getfile.php?id=75517) 

LLU Satversmē definēts LLU darbības galvenais mērķis, kas ir dot studentiem 

augstāko akadēmisko un profesionālo izglītību, attīstīt zinātni un izkopt kultūru, uzturēt un 

attīstīt Latvijas intelektuālo potenciālu, LLU misija ir veidot intelektuālo potenciālu Latvijas, 

īpaši tās lauku, ilgtspējīgai attīstībai. LLU Darbības stratēģijā noteikts, ka LLU darbības 

galvenais mērķis ir nodrošināt augstākās akadēmiskās un profesionālās izglītības ieguves 

iespēju lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas, inţenierzinātľu, meţa un sociālo 

zinātľu, informāciju tehnoloģiju un vides apsaimniekošanas jomās, kā arī attīstīt zinātni un 

uzturēt, izkopt Latvijas intelektuālo potenciālu un kultūru. No tā attiecīgi izriet LLU 

rīcībpolitikas mērķi: 

1) nodrošināt nacionālas un reģionālas nozīmes universitātes statusam atbilstošu 

studiju kvalitāti, kas ļautu sagatavot Latvijas un starptautiskajā darba tirgū konkurētspējīgus 

speciālistus lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas un meţa zinātľu jomās, kā arī 

ievērojot Jelgavas pilsētas un Zemgales reģiona attīstības pieprasījumu inţenierzinātľu, 

vides apsaimniekošanas, sociālo zinātľu, informācijas tehnoloģiju un pedagoģijas zinātľu 

jomās;  

2) attīstīt LLU zinātniskās darbības potenciālu starptautiski nozīmīgu pētījumu 

veikšanai, integrēt augstāko izglītību un nozares pētījumus, kas nodrošinātu inovatīvu, 

zināšanu ietilpīgu tehnoloģiju ieviešanu Latvijas tautsaimniecībā, īpaši lauksaimniecības, 

veterinārmedicīnas, pārtikas un meţa nozarē;  

3) veidot LLU kā nacionālas un reģionālas nozīmes izglītības, zinātnes un kultūras 

ilgtspējīgas attīstības centru. 

Savukārt LR IZM Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam (skat. 

21.10.2014. http://izm.izm.gov.lv/normativie-akti/politikas-planosana.html) definēti izglītības 

politikas pamatprincipi: 1) cilvēkorientēta izglītība, 2) izglītība ilgtspējīgai attīstībai, 3) uz 

zināšanām balstītu sabiedrību veicinoša izglītība. 

Izglītības attīstības politikas virsmērķis – kvalitatīva un iekļaujoša izglītība personības 

attīstībai, cilvēku labklājībai un ilgtspējīgai valsts izaugsmei. Pamatnostādľu apakšmērķi 

izvirzīti saskaľā ar iepriekšējā plānošanas perioda analīzē konstatēto problemātiku un 

izaicinājumiem nākotnei. Satura kvalitāte, prasmes un pārvaldība ir atslēgvārdi kopējās 

Eiropas tautsaimniecības attīstības ietvarā, kas uzsver izaugsmi, labklājību un prasmes.” 

Studiju virziena attīstības ietvaros ir būtiski akcentēt starptautiskās sadarbības attīstīšanu un 

studiju internacionalizāciju: „augstākās izglītības atvērtības starptautiskai sadarbībai un 

informācijas apmaiľai veicināšana, kā arī eksportspējas kāpināšana ir viens no prioritārajiem 

augstākās izglītības attīstības rīcības virzieniem”. Studiju internacionalizācija ir uzsvērta arī 

LLU Darbības stratēģijā 2010.-2016. gada plānošanas ciklam.  

Izvērtējot iepriekš minēto dokumentu uzstādījumus un studiju virziena starptautiskās 

akreditācijas ekspertu komisijas vērtējumu 2012. gadā, tika formulēti šādi LLU realizētā 

studiju virziena „Socioloģija, politoloģija, antropoloģija” stratēģiskās attīstības mērķi 

nākamajam akreditācijas periodam (2013.-2019.):  

http://www.zemgale.lv/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=98&Itemid=100089
http://www.zemgale.lv/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=98&Itemid=100089
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1) studiju programmu pilnveidošana un attīstīšana visos studiju līmeľos, orientējoties uz 

speciālistu sagatavošanu atbilstoši Latvijas lauku un reģionu vajadzībām, 

2) studējošo rekrutēšana visos studiju līmeľos, 

3) studiju internacionalizācija, 

4) e-studiju ieviešana un realizēšana, 

5) studējošo un docētāju pētniecisko aktivitāšu veicināšana, 

6) sadarbības stiprināšana un attīstīšana ar publiskā, nevalstiskā un privātā sektora 

organizācijām. 

 

1.2. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums no Latvijas 

Republikas interešu viedokļa 
 

LR Ekonomikas ministrijas (LR EM) Informatīvajā ziľojumā par darba tirgus vidēja 

un ilgtermiľa prognozēm 2014 ir raksturota esošā situācija darba tirgū, kā arī iekļautas LR 

EM sagatavotās vidēja termiľa darba tirgus prognozes laika periodam līdz 2020.gadam un 

ilgtermiľa darba tirgus prognozes līdz 2030.gadam. Darba tirgus prognozes balstās uz LR EM 

izstrādātajiem tautsaimniecības attīstības un demogrāfijas scenārijiem. Pakāpeniski turpina 

palielināties ekonomiski aktīvo iedzīvotāju īpatsvars ar augstāko izglītību, un 2013.gadā tas 

bija 33 procenti. Vislielākais darbaspēka piedāvājums ar augstāko izglītību ir sociālo zinātľu, 

komerczinību un tiesību izglītības tematiskajā grupā, to nosaka iepriekšējo gadu studentu 

izvēle iegūt augstāko izglītību šajā tematiskajā grupā. (LR Ekonomikas ministrijas 

Informatīvais ziľojums par darba tirgus vidēja un ilgtermiľa prognozēm 2014, Pieejams: 

https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/EMZino_150814.pdf, skat. 20.10.2014.). 

Lai varētu noskaidrot studiju virziena un programmas perspektīvo novērtējumu, no 

Latvijas interešu viedokļa, ir jāveic izpēte par sociologu īpatsvaru bezdarbnieku vidū 

salīdzinājumā ar citām profesijām. CSP datu bāzēs statistika šādā griezumā nav pieejama, 

tāpēc atsaucoties uz iepriekšminēto LR EM Informatīvajā ziľojumā par darba tirgus vidēja un 

ilgtermiľa prognozēm, jāsecina, ka vidējais bezdarba līmenis iedzīvotājiem ar augstāko 

izglītību 2013.gadā bija 5,9 procenti, kas ir mazāks nekā vidēji valstī (% pret ekonomiski 

aktīvajiem iedzīvotājiem), salīdzinoši sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības bija 6.7 

procenti. Zīmīgi, ka visaugstākais bezdarbs bija lauksaimniecības (8.7 procenti) un 

inţenierzinātľu, raţošanas un būvniecības (8.4 procenti) tematiskajās grupās tiem, kuriem ir 

augstākā izglītība (LR Ekonomikas ministrijas Informatīvais ziľojums par darba tirgus vidēja 

un ilgtermiľa prognozēm 2014; Skat. 20.10.2014., pieejams: 

https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/EMZino_150814.pdf). Šajā ziľojumā 

minēts, ka vidējā termiľā un ilgtermiľā (līdz 2020.gadam un 2030.gadam): „Pieprasījums 

pieaugs arī pēc komercdarbības un pārvaldes speciālistiem, kā arī juridisko, sociālo un 

kultūras lietu speciālistiem. Tomēr jāľem vērā, ka šajās jomās studē liela daļa jauniešu, līdz ar 

to ne visi jaunieši ar šādu specialitāti spēs atrast darbu savā profesijā”. Šajā kontekstā jāmin 

OSPS studiju programmu absolventu pieredze, integrējoties darba tirgū, kas liecina par viľu 

spējām darboties daţādās jomās, kur nepieciešamas sociālas zināšanas un prasmes. 

LR Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā pieejamā „Statistika par augstāko 

izglītību” liecina, ka 2013./2014.studiju gadā studijas sociālajās zinātnēs kopumā visos 

augstākās izglītības līmeľos (bakalaura, maģistra, doktora) uzsākuši 6205 studējošie, no 

kuriem tikai 99 jeb 1.59% (tas ir par 18 studējošajiem mazāk nekā 2012./2013. studiju gadā) 

bija izvēlējušies studijām socioloģijas programmas (skatīt 1.tabulu). Kopumā Latvijā sociālās 

zinātnes 2013./2014.studiju gada sākumā studēja 18 380 studējošie (tas ir aptuveni par 2 000 

mazāk nekā pagājušajā studiju gadā), no kuriem tikai 291 jeb 1.58 % studēja socioloģijas 

studiju programmās Latvijas augstskolās (skatīt 1. tabulu).  

Lai izvērtētu LLU realizēto studiju programmu socioloģijā konkurētspēju un 

perspektīvas no Latvijas Republikas interešu viedokļa, kā arī lai mērķtiecīgi attīstītu studiju 

programmas, kurām ir sava ievirze, kas atšķiras no citām Latvijā realizētajām studiju 

https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/EMZino_150814.pdf
https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/EMZino_150814.pdf
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programmām socioloģijā, LLU ESAF Sociālo un humanitāro zinātľu institūtā regulāri notiek 

Latvijā piedāvāto studiju programmu salīdzinošā analīze gan izvērtējot to saturu, gan 

studējošo skaita tendences. 2013./2014. studiju gadā Latvijā speciālisti socioloģijā tika 

sagatavoti četrās universitātēs: Latvijas Universitātē (LU) (bakalaura, maģistra un doktora 

studiju programmas), Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) (bakalaura, maģistra un doktora 

studiju programmas), Daugavpils Universitātē (DU) (bakalaura studiju programma) un 

Latvijas Lauksaimniecības universitātē (bakalaura un maģistra studiju programmas). 

Kopumā šajās AII realizētajās socioloģijas studiju programmās studējošie veidoja 

mazāko daļu jeb 1.58% no visās studiju programmās un studiju virzienos sociālajās zinātnēs 

studējošajiem Latvijā. Šis fakts ir klajā pretrunā ar publiskajā telpā uzturēto mītu par 

„sociologu pārprodukciju” darba tirgū, turklāt atspoguļo viedokļu paudēju nezināšanu gan par 

šo specialitāti, gan par reālo situāciju attiecīgajās studiju programmās, gan par absolventu 

iespējām un gaitām darba tirgū. Saskaľā ar LR IZM datiem, 2013./2014. studiju gadā LLU 

bija otrajā vietā aiz LU socioloģiju studējošo skaita ziľā (skat. 1. tabulu) un šī tendence 

saglabājas jau vairākus gadus. 

1. tabula 

Socioloģiju studējošo skaits un sadalījums daţādās AII Latvijā 2013./2014. studiju gadā 
 

 

 

 

 

AII 

 

 

Studiju programmas 

nosaukums 

Pilna laika studijas Nepilna laika studijas  

Kopā 

studiju 

programmā 

Imatrikulēti 1.kursā  

 

Kopā 

 

Imatrikulēti 

1.kursā 

 

 

Kopā 
 

Kopā 

t.sk. par 

budţ. līdz. 

Bakalaura studijas 

LU Socioloģija 39 39 95 0 0 95 
RSU Organizāciju un menedţmenta 

socioloģija 

 

9 
 

0 
 

10 
 

nav šīs studiju formas 
 

10 

 

LLU 
Organizāciju un sabiedrības 

pārvaldes socioloģija 

 

20 
 

15 
 

66 
 

3 
 

17 
 

83 

DU Socioloģija 0 0 25 nav šīs studiju formas 25 
RSU Socioloģija 0 0 0 nav šīs studiju formas 0 

Maģistra studijas 

LU Socioloģija 12 10 29 nav šīs studiju formas 29 
RSU Sociālo procesu vadība un 

analīze 

 

7 
 

0 
 

11 
 

nav šīs studiju formas 
 

11 

 

LLU 
Organizāciju un sabiedrības 

pārvaldes socioloģija 

 

9 
 

9 
 

19 
 

0 
 

0 
 

19 

Doktora studijas 

LU Socioloģija 2 2 13 0 0 13 
RSU Socioloģija 1 1 6 nav šīs studiju formas 6 

Kopā socioloģijas studiju 

programmās 

 

99 
 

76 
 

274 
 

3 
 

17 
 

291 

Pavisam sociālajās zinātnēs 

T.sk. socioloģijas programmās 

                                                   (%) 

6 205 1 650 X X X 18 380 

1.59 4.60 X X X 1.58 

Avots: Tabula veidota, izmantojot LR IZM „Statistika par augstāko izglītību” datus, 

http://izm.izm.gov.lv/registri-statistika/statistika-augstaka/2013.html, skat. 23.10.2014. 

 

Studiju virzienā „Socioloģija, politoloģija, antropoloģija” tikai LLU tiek realizētas 

studiju programmas ar ievirzi organizāciju un sabiedrības pārvaldē, kas fokusējas uz:  

1) Latvijas lauku un reģionu sociālo procesu izpēti, 

2) daţāda līmeľa pārvaldes organizāciju darbības analīzi un izpēti Latvijas reģionos, 

3) ar lauku attīstību tās plašākajā nozīmē saistīto aspektu izpēti (lauku attīstības 

politikas realizēšanas aspekti, ATR, sociālā atstumtība un iekļaušana, daţādu sociālo grupu 

dzīves kvalitātes aspekti lauku reģionos, ES struktūrfondu izmantošana, nodarbinātības 

problēmu identificēšana un analīze, vietējās uzľēmējdarbības (raţošanas un pakalpojumu) 

sociālo aspektu analīze, pakalpojumu pieejamība un kvalitāte, u.c.),  

4) sadarbību ar Zemgales plānošanas reģionam aktuālo problēmu izpēti. 

http://izm.izm.gov.lv/registri-statistika/statistika-augstaka/2013.html
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Studiju virziena īstenošanā iesaistīto docētāju zinātniskās intereses ir saistītas ar studiju 

programmu ievirzi (skat. 2. tabulu). Bieţi studiju darbi tiek izstrādāti, sadarbībā ar valsts, 

NVO un pašvaldībām, plānošanas reģioniem un citām organizācijām Latvijas reģionos, tāpēc 

nozīmīgāko studiju darbu rezultāti tiek aprobēti praksē. 

2. tabula 

OSPS studējošo studiju noslēguma darbu tematika 
 
 

NOVADU IZVEIDES 

SOCIĀLI 

EKONOMISKIE 

ASPEKTI 

Novadu izveide: pozitīvie un negatīvie aspekti; Iedzīvotāju viedoklis par 

administratīvi teritoriālo reformu: ekspektācijas un realitāte; Pašvaldību attīstības 

stratēģijas; Pašvaldību darbība iedzīvotāju vērtējumā; ES struktūrfondu apguves 

iespējas teritoriju un organizāciju attīstības veicināšanai 

 

IZGLĪTĪBAS 

AKTUĀLĀS 

PROBLĒMAS 

 

Tālākizglītības un profesionālās pilnveides iespējas Latvijas novados; Izglītības 

pieejamība daţādu sociālo grupu pārstāvjiem; Augstākā izglītība jauniešu 

skatījumā: motivācija studijām, profesijas izvēle; Lauku skolu attīstības 

perspektīvas reģionos, Izglītības reformas un ieinteresēto pušu iesaiste reformu 

īstenošanā 

SOCIĀLĀS 

PROBLĒMAS 

Atkarību sociālie aspekti; Disfunkcionālas ģimenes; Noziedzība un deviance; 

Atbalsta institūciju darbības un pakalpojumu izvērtējums 

PUBLISKĀ, PRVĀTĀ 

UN NVO SEKTORĀ 

ORGANIZĀCIJU 

DARBĪBAS IZPĒTE  

Brīvprātīgais darbs NVO, Informācija, tās pieejamība un komunikācijas procesi 

organizācijās, Organizāciju un iestāţu pilnveidošana reģionos, Personāla atlases 

kritēriji uzľēmumos, E-pakalpojumi un informāciju tehnoloģijas pašvaldībās, ar 

to saistītie riski un drošība 

DARBA TIRGUS 

PROBLĒMAS 

 

Strādājošo apmierinātība ar darbu, darba dzīves kvalitāte, Daţādu sociālu grupu 

(bezdarbnieki, pirmspensijas vecuma cilvēki, jaunieši, sievietes, bijušie ieslodzītie 

u.c.), iekļaušanās darba tirgū 

 

EKONOMIKA UN 

UZĽĒMĒJDARBĪBA 

Informēšana par uzľēmējdarbības uzsākšanas atbalstu potenciālo un jauno 

uzľēmēju skatījumā; Patērētāju tiesību  aizsardzības centra sniegtie pakalpojumi: 

iedzīvotāju informētība; Nemonetārais atalgojums darbavietās: darba ľēmēju 

ekspektācijas un realitāte; Sociālās uzľēmējdarbības izpratne Latvijā; Mājraţotāju 

prakses  

SOCIĀLĀ 

ATSTUMTĪBA UN 

IEKĻAUŠANA, 

DZĪVES KVALITĀTE 

LATVIJAS REĢIONOS 

Cilvēku ar īpašām vajadzībām integrācija sabiedrībā, Vecu cilvēku sociālā 

iekļaušana un dzīves kvalitātes aspekti, Dzimumu līdztiesības jautājumi, Brīvā 

laika pavadīšanas iespējas daţādām sociālām grupām: ekspektācijas un realitāte, 

Probācijas dienesta loma sabiedrības riska grupu integrācijai sabiedrībā, Daţādu 

sociālu grupu dzīves kvalitāte pilsētā un laukos, Ģimeľu dzīves kvalitāte 

 

Apzinoties, ka Latvijas lauku attīstība nav iedomājama bez profesionāliem un sociāli 

kompetentiem speciālistiem un vadītājiem jebkurā nozarē (tajā skaitā LLU definētajos 

prioritārajos darbības virzienos, kas tieši saistīti ar lauksaimniecību), speciālistu sagatavošana 

ar zināšanām par sabiedrības pārvaldes procesiem un to analīzi, kuri izprot ne tikai lēmumu 

pieľemšanas procesu, bet pārzina arī to praktiskās realizācijas gaitu, perspektīvā dod 

ieguldījumu ne tikai sabiedrības pārvaldē, bet daţādu tautsaimniecības jomu/nozaru attīstībā, 

īstenojot Latvijas uzdevumus ES kopējo stratēģiju īstenošanā. Tas īpaši attiecināms uz 

maģistra studiju programmu OSPS, kurā lielākā daļa studējošo jau ir nodarbināti vai veido 

savas karjeras daţādās sfērās (pašvaldībās un to struktūrās, kā arī citās pārvaldes struktūrās, 

Lauku atbalsta dienestā, raţošanas uzľēmumos, tūrisma jomā, izglītības iestādēs u.c.).  

 Studiju virziens ir orientēts uz tādu speciālistu sagatavošanu, kuri ir spējīgi pielāgoties 

mainīgiem darba tirgus apstākļiem, virziens ir orientēts uz zināšanu apguvi, kas saistās ar ES 

kopējo stratēģiju īstenošanu un Latvijas uzdevumiem šo stratēģiju kontekstā. Studiju 

programmas tiek regulāri atjauninātas, ietverot tajās ES nostādľu novitātes, nodrošinot to 

atbilstību gan Latvijas, gan ES darba tirgus prognozēm perspektīvā. Programmas perspektīvā 

ir orientētas arī uz Zemgales plānošanas reģiona attīstības programmā izvirzītajiem mērķiem 

(reģiona ar attīstītu zinātľietilpīgu ekonomiku, raţotnēm un pakalpojumiem ar augstu 

pievienoto vērtību sasniegšanu) saskaľā ar ES reģionālās attīstības u.c. stratēģijām.  
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1.3. Studiju virziena attīstības plāns 

 

 Saskaľā ar studiju virziena stratēģiskajiem uzstādījumiem, 3. tabulā apkopoti uzdevumi 

studiju virziena attīstības stratēģisko mērķu sasniegšanai nākamajam akreditācijas periodam 

no 2013.-2019. gadam (izskatīti un apstiprināti SOHU sēdē 2013.gada 19.novembrī).  
 

3. tabula 

Studiju virziena „Socioloģija, politoloģija, antropoloģija” attīstības plāns (2013.-2019.) 
 

 

Attīstības 

stratēģiskie mērķi 

Uzdevumi mērķu sasniegšanai Atbildīgais 

1. 

Studiju programmu 

pilnveidošana un 

attīstīšana visos 

studiju līmeľos, 

orientējoties uz 

speciālistu 

sagatavošanu 

atbilstoši Latvijas 

lauku un reģionu 

vajadzībām 

OSPS bakalaura un maģistra studiju programmu satura 

pilnveidošana, atbilstoši darba tirgus vajadzībām un nodrošinot 

studentcentrētu studiju procesu 

Programmu 

direktori, SOHU 

Sadarbībā ar citu AII (Latvijā vai ārzemēs) izveidot un realizēt 

doktora studiju programmu socioloģijā 
SOHU 

Studiju materiālu un mācību līdzekļu izstrāde SOHU 

Studējošo rekrutēšana visos studiju līmeľos SOHU 

Ciešāku saišu veidošana ar absolventiem, viľu piesaiste studiju 

programmu realizācijā 

Programmu 

direktori, SOHU 

 

2. 

Studējošo 

rekrutēšana visos 

studiju līmeľos 

Studentu un maģistrantu kā potenciālo klientu piesaiste, virzoties 

uz veiksmīga zīmola attīstību un izstrādājot mārketinga stratēģiju 

SOHU OSPS maģistra un bakalaura studiju programmas pārtraukušo 

studentu apzināšana un motivēšana studiju pabeigšanai 

Sadarbības pilnveidošana ar vispārējās un profesionālās vidējās 

izglītības iestādēm karjeras izvēles pasākumu organizēšanā  

3. 

Studiju 

internacionalizācija 

Ārvalstu vieslektoru piesaiste SOHU, ESAF 

ERASMUS 

mobilitātes 

koordinators 

ERASMUS un citu apmaiľas programmu izmantošana studējošo 

mobilitātes veicināšanai 

ERASMUS mobilitātes veicināšana mācībspēkiem 

Studiju nodrošināšana angļu valodā OSPS maģistra studiju 

programmā ārvalstu studentiem 

Programmas 

direktors, SOHU 

Sadarbībā ar ESAF un SOHU sadarbības partneriem, vasaras 

skolu organizēšana lauku socioloģijā, organizāciju un sabiedrības 

pārvaldes socioloģijā un par citiem ar lauku un reģionālo attīstību 

saistītu tematiku 

SOHU 

4. 

E-studiju ieviešana 

un realizēšana 

OSPS bakalaura studiju programmu realizēšana e-studiju vidē 
Programmas 

direktors, SOHU 

Maģistra studiju programmas OSPS realizēšana angļu valodā e-

vidē 

Programmas 

direktors, SOHU 

5. 

Studējošo un 

docētāju 

pētniecisko 

aktivitāšu 

veicināšana 

Studējošo un docētāju iesaiste kopīgos pētījumos, kas orientēti uz 

lauku un reģionu sociālo procesu izpēti, daţāda līmeľa 

sabiedrības pārvaldes organizāciju darbības analīzi  

SOHU, Soc. 

pētījumu 

laboratorija 

Studējošo un docētāju zinātniskā darba popularizēšana zinātniskās 

konferencēs un semināros Latvijā un ārzemēs 
SOHU docētāji 

6. 

Sadarbības 

stiprināšana un 

attīstīšana ar 

publiskā, 

nevalstiskā un 

privātā sektora 

organizācijām 

Integrēt studējošo pētniecisko darbību lauku telpas un reģionu, 

sociāli ekonomisko procesu analīzē 

SOHU, Soc. pēt. 

laboratorija 

Darba devēju pieprasījuma apzināšana Latvijas laukos un 

reģionos un tā integrēšana OSPS bakalaura un maģistra studiju 

rezultātos, darba devēju ciešāka iesaiste studiju programmu 

realizācijā 

Programmu 

direktori, SOHU 

Dialoga veidošana publiskajā telpā ar publiskā, nevalstiskā un 

privātā sektora organizācijām, veidojot dziļāku izpratni un 

izglītojot sabiedrību par sociologa profesiju un tās praktisko 

nozīmi mūsdienu sabiedrībā lauku un reģionālās attīstības 

kontekstā 
 

Programmu 

direktori, SOHU 
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Attiecībā uz 1.mērķi „Studiju programmu pilnveidošana un attīstīšana visos studiju 

līmeņos, orientējoties uz speciālistu sagatavošanu atbilstoši Latvijas lauku un reģionu 

vajadzībām” jāatzīmē, ka ir notikušas būtiskas pārmaiľas studiju programmu saturā un 

saistībā ar to īstenošanas formām. Lai padarītu konkurētspējīgāku bakalaura studiju 

programmu apstākļos, kad līdzīgas studiju programmas Latvijā tiek realizētas trijos gados un 

no 2014./2015. studiju gada LLU vairs netiks uzľemti socioloģiju studējošie par budţeta 

finansējumu, studiju programma tika pārveidota kā trīsgadīga, atsakoties no vairākiem 

vispārizglītojošiem studiju kursiem un pārskatot nozares studiju kursu saturu un apjomu 

(detalizētāk skat. ziľojuma 2.1. apakšnodaļu). Lai studiju programma būtu pieejamāka un 

veidotos interaktīvāka studiju vide, visi trīsgadīgajā studiju programmā realizētie studiju kursi 

tika izstrādāti e-vidē, plānots, ka no 2014./2015. studiju gada studentiem būs iespēja izvēlēties 

studijas e-studiju formā. Arī maģistra studiju programmas saturs tika būtiski pārskatīts, ľemot 

vērā gan LLU normatīvos dokumentus, gan studējošo aptaujas rezultātus. Sadarbībā ar 

Daugavpils Universitāti tika turpināts darbs pie kopīgas doktora studiju programmas 

izstrādes. Absolventu vieslekciju nedēļas ietvaros kā arī atsevišķu studiju kursu ietvaros tika 

aicināti studiju programmu absolventi, tādejādi tos piesaistot studiju programmu realizācijā. 

2.mērķa „Studējošo rekrutēšana visos studiju līmeņos” sasniegšana tika realizēta 

vairākās aktivitātēs. Informācija par studiju programmām tika izplatīta skolās, sociālajos 

tīklos, LLU mājas lapā, izstādē „Skola 2014”, LLU atvērto durvju dienās un LLU topošo 

maģistrantu dienās. Īpaši bakalaura studiju programmas ietvaros notika studijas pārtraukušo 

apzināšana un informēšana par iespējām atjaunoties studijām LLU, iegūt diplomu trīsgadīgajā 

studiju programmā un e-studiju formā.  

3. mērķa „Studiju internacionalizācija” kontekstā turpinās darbs pie ERASMUS 

mobilitātes aktivitātēm gan docētāju, gan studējošo vidū. 

4.mērķis „E-studiju ieviešana un realizēšana” tiek īstenots bakalaura studiju 

programmā. 2013./2014. studiju gada laikā visi trīsgadīgajā bakalara studiju programmā 

ietvertie studiju kursi tika izstrādāti Moodle vidē e-studijām. Studējošos e-studijās plānots 

uzľemt 2014./2015. studiju gadā.  

5.mērķis „Studējošo un docētāju pētniecisko aktivitāšu veicināšana” tiek realizēts 

iesaistot studējošos un docētājus kopīgās pētnieciskās aktivitātēs kā arī piedaloties zinātniskās 

konferencēs.  

6.mērķis „Sadarbības stiprināšana un attīstīšana ar publiskā, nevalstiskā un privātā 

sektora organizācijām” tiek realizēts pētniecībā sadarbojoties ar NVO kā arī sadarbojoties ar 

absolventiem, tos piesaistot vieslekcijās, realizējot pētniecisko praksi maģistra studiju 

programmā (skat. absolvetu nedēļu plānojumu 11. pielikumā). 

 

1.4. Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus pieprasījumam  

 

Latvijas lauku attīstība nav iedomāja bez profesionāliem un sociāli kompetentiem 

speciālistiem un vadītājiem jebkurā nozarē (tajā skaitā LLU definētajos prioritārajos darbības 

virzienos, kas tieši saistīti ar lauksaimniecību), speciālistu sagatavošana ar zināšanām par 

sabiedrības pārvaldes procesiem, nozaru politikas veidošanu un to analīzi, kuri izprot ne tikai 

lēmumu pieľemšanas procesu, bet pārzina arī to praktiskās realizācijas gaitu, perspektīvā dod 

ieguldījumu ne tikai sabiedrības pārvaldē, bet daţādu tautsaimniecības jomu/nozaru attīstībā 

īstenojot Latvijas uzdevumus ES kopējo stratēģiju īstenošanā. No šī viedokļa raugoties, 

profesionāli speciālisti ar sociālām kompetencēm Latvijas darba tirgu būs nepieciešami 

vienmēr.  

Darba tirgus perspektīvās prognozes rāda, ka laikā līdz 2030.gadam pieaugs 

pieprasījums pēc Komercdarbības un administrācijas speciālistiem ar augstāko izglītību. 

Lielākā daļa OSPS bakalaura un maģistra studiju programmas absolventu strādā privātā, 

publiskā un nevalstiskā sektora organizāciju un to struktūrvienību administrēšanā 
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(pārvaldīšanā). Nodarbināto skaita ar augstāko izglītību pieprasījuma prognozes sadalījumā pa 

izglītības jomām rāda, ka Komerczinībās un administrēšanā speciālistu skaits 2012.gadā ir 

53,1 tūkst., bet speciālistu pieprasījums 2020. gadā varētu pieaugt līdz 67.0 tūkstošiem, bet 

2030. gadā varētu sasniegt 79.5 tūkst. (LR Ekonomikas ministrijas Informatīvais ziľojums par 

darba tirgus vidēja un ilgtermiľa prognozēm. 2013 

http://www.em.gov.lv/images/modules/items/tsdep/darba_tirgus/EMZino_21062013.pdf). 

Studiju programmu mērķi saskan ar Augstākās izglītības institūciju misiju (Noteikumi 

par valsts akadēmiskās izglītības standartu http://www.likumi.lv/doc.php?id=57183) un ir 

orientēti uz speciālistu sagatavošanu un attīstību. Studiju programmas attīstības stratēģija tiek 

īstenota, ľemot vērā studējošo, darba devēju, un reģionālās intereses, katru studiju gadu 

viedoklis un intereses tiek saskaľotas un aktualizētas daţādu līmeľu forumos. Programmas ir 

orientētas uz speciālistu ar spējām pielāgoties mainīgiem darba tirgus apstākļiem 

sagatavošanu, orientētas uz zināšanu apguvi, kas saistās ar ES kopējo stratēģiju īstenošanu un 

Latvijas uzdevumiem šo stratēģiju kontekstā. Programmas tiek regulāri atjauninātas, ietverot 

tajā ES nostādľu novitātes, nodrošinot tās atbilstību gan Latvijas, gan ES darba tirgus 

prognozēm perspektīvā. 
Profesionālo organizāciju viedoklis ir iestrādāts studiju programmu realizācijas 

sagaidāmajos rezultātos (http://www.sociologija.lv/LSA_kodekss.doc), kuri pēc diskusijām 

ikgadējos SOHU sēdēs tiek koriģēti atbilstoši augstākās izglītības politikas pamatvirzieniem 

un nākotnes prognozētajām darba tirgus prasībām. Ir nodrošināta laba sadarbība ar Zemgales 

plānošanas reģionu (turpmāk ZRP) zinātniski praktiskajā izpētē un profesionālu un elastīgu 

speciālistu sagatavošanā darbam publiskajā, privātajā vai nevalstiskajā sektorā. ZPR piedāvā 

pētniecisko darbu tēmas, ko maģistranti arī izmanto savu maģistra darbu izstrādē 

(http://www.zemgale.lv/index.php/attstbas-plnoana/plnoanas-dokumenti). Tēmu loks ir plašs 

un saistās ar Zemgales reģiona ilgtspējīgas attīstības jautājumiem.  

Analizējot abu studiju virzienā realizēto studiju programmu absolventu profesionālās 

darba gaitas pēc studiju programmu absolvēšanas, var secināt, ka studiju programmu mērķi – 

sagatavot darba tirgus prasībām atbilstošus speciālistus organizāciju un sabiedrības 

pārvaldes socioloģijā darbam publiskā, privātā un nevalstiskā sektora organizācijās Latvijas 

reģionos un to lauku teritorijā (OSPS bakalaura studiju programma) un sagatavot ES darba 

tirgus prasībām atbilstošus speciālistus organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijā 

vadošam darbam sabiedriskā un privātā sektora organizācijās Latvijas reģionos un lauku 

teritorijās, kā arī zinātniski pētnieciskam darbam (OSPS maģistra studiju programma), ir 

sasniegti. Par studiju programmu praktisko nozīmi liecina studiju virziena absolventu darba 

gaitas un profesionālās darbības sasniegumu analīze: sociologi veido veiksmīgas karjeras 

daţādās jomās publiskajā, privātajā un nevalstiskajā sektorā, un vairums no OSPS studiju 

programmu absolventiem strādā gan vadošos amatos, gan kā speciālisti: 

- LR Saeimā un ministriju struktūrās (LM, IZM, FM), 

- pašvaldībās – pašvaldību vadītāji, vadītāju vietnieki, izpilddirektori, informācijas 

dienesta vadītāji, speciālisti un citi atbildīgie darbinieki (gan lauku pašvaldībās, gan 

pilsētu domēs), 

- izglītības iestādēs un izglītības nozari pārraugošajās institūcijās (izglītības pārvaldes, 

IZM) – vadītāji, pedagogi (t.sk. sociālie pedagogi), docētāji, citi speciālisti, 

- pētnieciskās institūcijās kā pētnieki, pētniecības projektu vadītāji, 

- NVO un nozaru arodbiedrībās – vadītāji un speciālisti,  

- Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiālēs kā struktūrvienību vadītāji un klientu 

apkalpošanas speciālisti, 

- apdrošināšanas kompānijās kā struktūrvienību vadītāji un klientu apkalpošanas 

speciālisti, 

- sociālās palīdzības struktūrās kā sociālās palīdzības organizatori u.c. 

- plānošanas reģionu struktūrās kā projektu vadītāji un citi speciālisti, 

- Valsts Nekustamo īpašumu aģentūrā, kā speciālisti 

http://www.em.gov.lv/images/modules/items/tsdep/darba_tirgus/EMZino_21062013.pdf
http://www.likumi.lv/doc.php?id=57183
http://www.sociologija.lv/LSA_kodekss.doc
http://www.zemgale.lv/index.php/attstbas-plnoana/plnoanas-dokumenti
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- Valsts ieľēmumu dienesta institūcijās kā struktūrvienību vadītāji, vecākie speciālisti 

un speciālisti. 

- tiesībsargājošās institūcijās kā tiesnešu palīgi un citi darbinieki, 

- masu medijos kā vadītāji, redaktori, ţurnālisti un citi atbildīgi darbinieki, 

- privātās biznesa struktūrās – uzľēmuma vai to struktūrvienību vadītāji, banku 

struktūrvienību vadītāji, vecākie speciālisti un speciālisti, 

- valsts kontrolē, robeţsardzē, policijā, probācijas dienestā u.c. struktūrās – vadītāji, 

vecākie speciālisti un speciālisti. 

Jāatzīmē, ka maģistratūrā studējošie pārsvarā gadījumos jau ir nodarbināti un daudzi 

ieľem atbildīgus amatus kā vadītāji vai speciālisti publiskā vai privātā sektora institūcijās 

laukos un pilsētās daţādos Latvijas reģionos, tādēļ viľi studijas OSPS studiju programmā 

izvēlējušies ļoti mērķtiecīgi, lai pilnveidotu savas zināšanas un kompetences ar organizāciju 

un sabiedrības pārvaldi saistītās jomās. Maģistra studiju programmas absolventu kvalifikācija, 

zināšanas un kompetences ļauj viľiem sekmīgi turpināt studijas doktorantūrā. LLU ESAF 

netiek īstenota doktora studiju programma studiju virzienā „Socioloģija, politoloģija, 

antropoloģija”, tāpēc absolventi izvēlas turpināt studijas tajā pašā vai citos studiju virzienos 

citās Latvijas augstskolās, LLU un ārzemēs. Kopvērtējumā no visiem studiju programmas 

absolventiem (to ir vairāk nekā 360), vairāk kā 25 maģistri turpina studijas doktorantūrā vai 

arī jau ir ieguvuši doktora grādu daţādās zinātnes nozarēs:  

- socioloģija (Latvijas Universitāte SZF 6 (4 jau ieguvuši zinātnisko grādu Dr.sc.soc., bet 1 

ir zinātniskā grāda pretendents, savukārt 1 turpina studijas (Monta Mokanu, kas ir 

2012./2013. studiju gada OSPS maģistra studiju programmas absolvente, 2013. gadā 

uzsāka doktora studijas LU SZF socioloģijas programmā), Rīgas Stradiľa universitāte – 1 

jau ieguvis zinātnisko grādu Dr.sc.soc.), 

- agrārā un reģionālā ekonomika (LLU ESAF – 10 (no tiem 3 jau ieguvuši zinātnisko 

grādu)), 

- vadībzinātne (studiju virzienā sabiedrības vadība) Latvijas Universitāte EVF – 2, 

- pārtikas zinātne (LLU PTF – 1), 

- informācijas tehnoloģijas (LLU ITF – 1),  

- pedagoģija (Latvijas Universitāte – 1, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija – 1),  

- ģeogrāfija, cilvēka ģeogrāfijas apakšnozare (Latvijas Universitāte – 1 jau ieguvis 

zinātnisko grādu Dr.geogr.).  

Par studējošo un absolventu zināšanām, prasmēm un kompetencēm darba devēju 

viedoklis tiek iegūts vairākos veidos: darba devēji un absolventi tiek aicināti uz ESAF 

studentu zinātniskajām konferencēm un absolventu lekciju nedēļām, darba devēju pārstāvji 

piedalās Valsts eksamena komisijas (VEK) un Maģistra eksāmena komisijas (MEK) darbā, 

darba devēji kā maģistrantu prakses vadītāji sniedz savu vērtējumu atsauksmēs, un bakalaura 

studiju programmas 1.kursa studenti „ēno” kādu no programmas absolventiem/ darba 

devējiem studiju kursa „Ievads studijās” ietvaros. Apkopojot OSPS 1.kursa bakalaura studiju 

programmas „Ēnu dienās” iegūto informāciju no maģistra un bakalaura programmu 

absolventiem, kuri ir arī darba devēji, tādejādi labi orientējoties OSPS programmu saturā, 

jāaktualizē bieţāk minētās darbā pielietojamās zināšanas: Sabiedrības pārvaldē un 

Politikā, Socioloģijā un Pētījumu metodēs, Organizāciju un Vadības teorijās, Reģionālajā un 

Tautas attīstībā, Projektu vadīšanā, Psiholoģijā u.c. Kā nozīmīgākās prasmes, kuras iegūtas 

studiju rezultātā, tiek aktualizētas:  

- Prasmes darbā ar informācijas atrašanu, sistematizēšanu, 

- Radošās un kritiskās domāšanas prasmes, 

- Datorprasmes,  

- Valodu prasmes,  

- Prezentāciju veidošanas un retorikas prasmes, 

- Lietišķās sarakstes un etiķete prasmes, 

- Prasme strādāt komandā/grupā vai individuāli, 
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- Prasme veidot pozitīvu darba vidi, 

- Efektīvi plānot un organizēt savu darbu. 

 Vērtējot OSPS maģistra studiju programmā studējošo zināšanas, prasmes un 

kompetences, darba devēji (prakšu vadītāji) savās atsauksmēs norādījuši, ka 

maģistrantiem ir labas profesionālās kompetences, kā arī profesionālajā darbībā 

nepieciešamās personības iezīmes (pēdējo divu studiju gadu laikā prakšu vadītāju sniegtos 

vērtējumus var lasīt 1. pielikumā). Kopumā maģistranti tiek vērtēti kā vērīgi, ar akurātu 

attieksmi, uzticami, patstāvīgi, organizēti, ar labām iemaľām, atbildīgu attieksmi, kas paveic 

darbu noteiktos termiľos, disciplinēti, radoši, ar labām saskarsmes prasmēm, motivēti gūt 

pieredzi un padziļinātāku izpratni. Tiek labi novērtētas arī maģistrantu profesionālās iemaľas 

un atbilstība izvēlētajai profesijai, veicot prakses uzdevumus: prasme organizēt savu laiku un 

veikt darbu laikā, iedziļināšanās pienākumos, prasmes strādāt ar vietējām un starptautiskām 

datu bāzēm, informācijas apkopošanas prasmes, preses relīţu sagatavošana, labas svešvalodas 

zināšanas darbā ar Latvijas un ārvalstu klientiem, pētnieciskās prasmes darba kolektīva izpētē, 

jaunu programmu iepazīšana (Informācijas Sistēmas pārvaldības procesi).  

Absolventi - darba dēvēji studiju virziena attīstības iespējas saskata jaunu zināšanu 

integrēšanā tādās jomās kā stratēģiskā plānošana, sadarbība ar masu medijiem, preses relīţu 

veidošana, grāmatvedības pamati. Kā būtiskāko ieguvumu no studijām gan maģistra, gan arī 

bakalaura līmenī absolventi un darba devēji novērtē studiju programmas elastību, 

absolventiem integrējoties darba tirgū.  

 

1.5. Studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze 

 

ESAF bakalaura un maģistra metodiskās komisiju sēdēs, studiju virziena realizācijā 

iesaistīto mācībspēku sanāksmēs studiju gada noslēgumā un SOHU sēdēs tiek veikta SVID 

analīze. Arī studējošie tiek iesaistīti šajā analīzē. Viľi tiek lūgti paust savu viedokli šādos ar 

studiju programmām saistītos aspektos:  

 studējošo ekspektāciju atbilstība realitātei, 

 programmas saturs, 

 studiju darba organizācija, 

 mācībspēku novērtējums, 

 mācību metoţu pielietojums, 

 studiju materiāli tehniskais nodrošinājums, 

 konkurētspēja darba tirgū. 

 

Studiju virziena stiprās puses 
 

- notiek regulāra studiju programmu pilnveide, atbilstoši darba tirgus prasībām uzlabojot 

esošos un izstrādājot jaunus studiju kursus, 

- studiju procesa realizācijā tiek plaši izmantotas interaktīvās, dialoģiskās un kooperatīvās 

mācību metodes, tiek izmantotas modernās tehnoloģijas,  

- notiek regulāra vieslektoru iesaiste studiju procesā, tiek organizētas vieslekciju nedēļas, 

- studiju kursi tiek izstrādāti e-vidē, lai varētu nodrošināt e-studijas, 

- studējošo zinātniskā pētniecība tiek saistīta ar programmā iesaistīto docētāju zinātniski 

pētniecisko darbību, 

- fakultātē regulāri tiek organizētas studentu un maģistrantu zinātniskās konferences, 

maģistranti piedalās zinātniskās konferencēs Latvijā un ārzemēs, 

- labākie studentu pētnieciskie darbi tiek publicēti LLU studentu zinātnisko rakstu 

krājumos, 

- plaši tiek izmantota iespēja studentu pētniecisko darbu tematiku saistīt ar Zemgales 

reģiona un Jelgavas pilsētas aktualitātēm, 
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- daudzi docētāji darbojas projektos, iesaistoties valstiski nozīmīgu projektu realizācijā, 

- studiju virziena realizācijā darbojas docētāji ar augstu zinātniski pedagoģisko 

kvalifikāciju, 

- atsevišķu studiju kursu realizēšanā tiek piesaistīti ārzemju vieslektori, absolventi, darba 

devēji, 

- docētāji regulāri paaugstina savu kvalifikāciju (inovācijas augstskolas didaktikā, 

doktorantūras studijās, vasaras skolās u.c.), 

- programmu direktoru un pasniedzēju starpā pastāv demokrātiski-administratīvam stilam 

atbilstošas attiecības, 

- tiek nodrošinātas plašas iespējas studentu iesaistīšanā fakultātes pārvaldē, 

- fakultātei ir modernas datortehnikas nodrošinājums, 

- fakultātei ir praksē labi nostiprināts iekšējās kvalitātes nodrošināšanas mehānisms,  

- studiju programmu mērķi ir skaidri formulēti, programmas ir attīstījušas savu nišu un 

specifiku, ar ko tās atšķiras no citām līdzīgām studiju programmām Latvijā, 

- programmu absolventiem ir plašas iespējas darba tirgū, 

- maģistra studiju programmā ir pētnieciskā prakse, kuras laikā maģistranti var aprobēt 

teorētiskās zināšanas,  

- studentcentrēta pieeja studiju procesā - studiju formu daţādība (pilna un nepilna laika 

studijas, tiek veidotas e-studijas), maģistrantiem nodarbību organizēšana nedēļas otrajā 

pusē, kas ir ērti strādājošiem studentiem, 

- notiek mācību ekskursijas uz daţādām organizācijām, 

- gan studējošie, gan docētāji izmanto Erasmus mobilitātes programmas iespējas, 

- pieaudzis mācību literatūras un studiju materiālu apjoms socioloģijā un citās sociālajās 

zinātnēs, 

- bakalaura un maģistra darbu tematikas sasaiste ar reģionālo attīstību, lauku problemātiku 

utt., pieaug maģistra darbu skaits, kas saistīts ar LLU profilu, 

- absolventi strādā sabiedrības pārvaldes sfērā, vadošos amatos daţādās publiskās un 

privātās sfēras jomās, strādā starptautiskās institūcijās, 

- tiek celta docētāju kvalifikācija (doktora grādi, ERASMUS pieredze, zinātniskā darbība, 

publikāciju pieaugums (arī citējamās)), 

- studentu iesaiste sadarbībā ar citam augstskolām, 

- programmā ir budţeta vietas, 

- maģistrantūras absolventi turpina studijas doktorantūrā, 

- tika izstrādāta trīsgadīga bakalaura studiju programma, kas palielina konkurences iespējas 

izglītības ieguves piedāvājumā, bakalaura studiju programma tiek piedāvāta e-studiju 

formā.  

 

Studiju virziena vājās puses 
 

- nepietiekošs izvēles kursu piedāvājums, ko ierobeţo LLU normatīvie akti par studentu 

skaitu izvēles kursos, 

- sāk novecot studiju procesa realizācijas materiāli tehniskā bāze, tā ir nepietiekama, lai arī 

pēdējos gados daudz uzlabota, 

- ļoti ierobeţots finanšu nodrošinājums studiju procesa realizācijai, 

- vairākos studiju kursos trūkst kvalitatīvu studiju līdzekļu, 

- nepietiekoša metodiskā sadarbība starp programmā iesaistītiem docētājiem, 

- zinātniski pētnieciskajā darbā tiek iesaistīts nepietiekošs studentu skaits; 

- zinātniski pētniecisko darbu ierobeţo nepietiekams finansiālais nodrošinājums; 

- pilnvērtīgu kvalifikācijas paaugstināšanu kavē finanšu atbalsta trūkums no LLU puses, 

nepietiekoši tiek izmantotas iespējas paaugstināt kvalifikāciju ārzemju augstskolās, 

- LLU nav izveidota darbinieku motivācijas programmas, 

- kvalifikācijas paaugstināšana ir apgrūtināta daļējas slodzes docētājiem, 
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- kvalificētā akadēmiskā personāla neracionāla noslodze (daudzi pasniedzēji strādā uz 

nepilnu slodzi, aizpildot to ar strādāšanu darbavietās ārpus LLU), 

- nepietiekoši aktīva studiju programmu interešu aizstāvēšana LLU un Latvijas izglītības 

telpā, 

- budţeta vietu trūkums, 

- LLU nav vienota studiju virzienu un studiju programmu mārketinga, 

- nepilnīga studiju programmu reklāma un mārketings, trūkst finanšu līdzekļu plašākai un 

vispusīgākai reklāmai, 

- nav pietiekami attīstīti kontakti ar programmu absolventiem, 

- studiju virzienā netiek realizēti visi studiju līmeľi - nav doktorantūras, 

- fakultātes mājas lapa ir nepilnīga,  

- jāpilnveido vērtēšanas kritēriji. 

 

Studiju virziena iespējas 
 

- programmas zīmola veidošanā un mārketinga vajadzībām izmantot studentus un 

absolventus visos Latvijas reģionos, 

- modernizēt apmācības procesa materiāli tehnisko bāzi; 

- mācībspēku darba adekvāta novērtēšana (pārskatīt LLU normatīvus par mācībspēku 

slodzes aprēķiniem, adekvāti ietverot tajos kritērijus par zinātnisko, organizatorisko un 

metodisko darbu) un motivācijas programmas izveide,  

- aktivizēt programmās iesaistīto docētāju metodisko darbu, organizēt metodoloģiskos un 

metodiskos seminārus, 

- e-studiju attīstīšana, maģistra studiju programmas izveide angļu valodā, ārvalstu studentu 

piesaistei, 

- izstrādāt un publicēt jaunus studiju līdzekļus un mācību grāmatas, 

- lielāku vērību pievērst bakalaura un maģistra studiju programmu sasaistei, 

- izveidot doktora studiju programmu socioloģijā, 

- vēl vairāk piesaistīt absolventus un darba devējus studiju programmas izvērtēšanā un 

pilnveidošanā, 

- nodrošināt nepārtrauktu saikni ar programmu absolventiem; 

- operatīvāk reaģēt uz darba tirgus pieprasījumu, ieviešot programmās atbilstošus studiju 

kursus, tai skaitā izvēles kursus, 

- plašāk iesaistīt studentus zinātniski pētnieciskajā darbā, aktivizēt pasniedzēju un studentu 

darbošanos pētnieciskajos projektos, 

- turpināt piesaistīt studiju programmās docētājus un vieslektorus ar augstu zinātnisko un 

profesionālo kompetenci, 

- plašāk izmantot iespējas celt kvalifikāciju ārzemju augstskolās, 

- veidot jaunus sadarbības līgumus, 

- balstoties uz labāko pieredzi, izmatojot cilvēkresursus, plašsaziľas līdzekļus, tai skaitā 

Sociālos tīklus, aktivizēt darbu sabiedrisko attiecību un mārketinga jomā, 

- panākt aktīvāku studentu dalību studiju programmu un studiju kursu izvērtēšanā, tai skaitā 

aptaujā par docētāju darba vērtēšanu, 

- piedalīties kvalitātes vadības sistēmas izstrādē LLU, 

- veidot ciešāku sadarbību ar skolām, ar skolu vadību, publiskā un NVO sektora 

organizācijām, abiturientiem, 

- attīstīt sadarbību ar darba devējiem, 

- daţādot mācību metodes, pārbaudes darbu daţādošana, 

- starpdisciplināru studiju kursu organizēšana un ieviešana studijās, jaunu kursu sociālo 

pētījumu metodēs izstrāde, 

- studējošo un docētāju iesaiste kopīgu publikāciju rakstīšanā, dalībai zinātniskajās 

konferencēs, pētniecības projektos.  
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Studiju virziena draudi 
 

- LLU un fakultātes ierobeţotais finansējums, 

- izglītības politikas neskaidrība: nepārdomāta un nevienlīdzīga budţeta vietu pārdale, 

studiju virzienu realizēšanas centralizēšana atsevišķās augstskolās, turklāt Rīgā, tādejādi 

apdraudot reģionālā intelektuālā potenciāla attīstību un piesaisti reģionos, 

- sabiedrības un arī izglītības politikas veidotāju neizpratne par sociālo zinātľu, tajā skaitā 

arī sociologa profesijas nozīmi un pielietojumu, 

- budţeta vietu samazinājums, 

- studējošo skaita samazināšanās demogrāfiskās situācijas dēļ, 

- liels studējošo atbirums, 

- novecojusi materiāltehniskā bāze. 

 

1.6. Studiju virziena iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apraksts 

 

Studiju programmu kvalitātes nodrošināšana ir prioritārs fakultātes uzdevums. LLU 

studiju kvalitātes nodrošināšanas pasākumi tiek īstenoti trijos organizatoriskos līmeľos: LLU 

vadības, ESAF un SOHU līmenī (skat. 2. pielikumu). Studiju procesa plānošanas un 

realizācijas posmos ir iesaistīti administrācija, mācībspēki un studējošie. Fakultātes kvalitātes 

nodrošināšanas sistēmu pārbauda LLU iekšēja audita daļas atbildīgie darbinieki. Metodiskās 

dokumentācijas atbilstību studiju programmām kontrolē ESAF bakalaura un maģistra studiju 

metodiskās komisijas. Studiju procesa kvalitātes un studiju programmas īstenošanas kontrole 

tiek veikta, lai veicinātu nodarbību apmeklētību, studējošo sekmību un akadēmisko parādu 

likvidēšanu, ja tādi rodas. Studiju kursu kvalitātes kontrolei regulāri tiek veiktas studējošo 

aptaujas par studiju kursu saturu un pasniedzēja profesionālo meistarību. Izmaiľas 

programmas studiju plānā, uzľemšanas noteikumos, bakalaura un maģistra darbu izstrādes 

metodiskajos norādījumos un citas ar programmas īstenošanu saistītas izmaiľas tiek 

apspriestas, vērtētas un apstiprinātas SOHU sēdēs, fakultātes metodiskajās komisijās un 

ESAF Domes sēdēs. 

  Studiju plānus pēc iepriekš aprakstītā procesa apstiprina LLU Studiju padome un LLU 

Senāts. Katru gadu tiek sagatavots studiju virziena pašnovērtējuma ziľojums, kuru apstiprina 

LLU Senāts. Kvalitātes nodrošināšanai tiek veikti vairāki pasākumi:  

1. Studējošo ekspektāciju un realitātes novērtēšana. Uzsākot studijas, notiek pārrunas ar 

studējošajiem, kur tiek noskaidrotas viľu ekspektācijas saistībā ar studiju programmu. 

Katra studiju gada beigās notiek studējošo aptaujas, lai noskaidrotu viľu viedokli par 

studiju procesa organizāciju, studiju saturu, izmantotajām mācību metodēm un citiem 

jautājumiem. Katru studiju gadu noslēdzot, notiek docētāju un viľu docēto studiju kursu 

novērtējums studentu aptaujas veidā, ko veic LLU ESAF Socioloģisko pētījumu grupa.  

2. Metodiskie pasākumi. Mērķtiecīgi tiek organizēti studiju programmas metodiskie 

semināri, diskusijas par didaktisko koncepciju SOHU sēdēs, LLU studentu un maģistrantu 

zinātnisko konferenču noslēgumā, organizējot studējošo diskusijas ar programmas 

absolventiem.  

3. Didaktisko problēmu identificēšana un to risinājumu izstrāde. Studiju gada 

noslēgumā (jūnija mēnesī) programmā iesaistīto docētāju kopīgajā sanāksmē tiek 

izdiskutēti studiju gada laikā identificētās didaktiskās problēmas un to iespējamie 

risinājumi. Katra jaunā studiju gada sākumā (septembra mēnesī) tiek apkopota informācija 

ikgadējiem pašnovērtējuma ziľojumiem par iepriekšējo studiju gadu, ietverot tajā arī 

didaktiskās koncepcijas stratēģijas nākamajiem pārskata periodiem un apsprieţot ESAF 

metodiskajās komisijās, SOHU un ESAF Domes sēdēs. 

 



15 

 

1.7. Studiju virzienam pieejamie resursi un materiāltehniskais nodrošinājums 

 

Studiju virziens tiek realizēts LLU ESAF SOHU, Jelgavas pilī, Lielajā ielā 2, kur ir 

labi organizēta studiju vide, kā arī LLU ESAF telpās Svētes ielā 19. ESAF SOHU ir ērtas un 

labi aprīkotas studiju telpas ar multimediju projektoriem, satelītu, televīziju, video un audio 

aprīkojumu. Studiju process ir nodrošināts ar modernām tehnoloģijām - interneta pieeju, WI-

FI pieeju fakultātes telpās studentiem un viesiem. Kopumā fakultātē ir nodrošinātas 184 

stacionāro datoru vietas, tai skaitā 64 ir datorklasēs, 3 - informācijas kabinetā. Ir pieejami 62 

pārnēsājamie datori, tai skaitā sakomplektēti 14 pārnēsājamie datoru komplekti ar 

projektoriem mācību procesa nodrošināšanai. Pieejami 44 printeri un 21 kopētājs. Studijām 

LLU ir piemērota moderna un plaša bibliotēka, kuras katalogiem var piekļūt no LLU iekšējā 

interneta tīkla, tai skaitā pieeja arī 26 nacionālajām bibliotēkām. Materiāltehniskais 

nodrošinājums SOHU parādīts 4. tabulā. 

4.tabula 

Materiāltehniskais nodrošinājums SOHU 

 

Studiju procesā tiek izmantotas jau minētās telpas, kā arī SOHU metodiskais kabinets (SOHU 

telpās Lielā ielā 2) un ESAF ekonomiskās informācijas kabinets (Svētes ielā 19), kur tiek 

uzkrāta jaunākā nozares literatūra. Ekonomiskās informācijas kabinetā grāmatu, periodikas un 

citu izdevumu iegādei izlietotā summa 2014. gadā ir 1076,39 EUR, kas sadalās šādi: 

1. Centrālās statistikas pārvaldes izdevumi - 146,20 

2. iFinanses abonēšana - 87,00 

2. Rokasgrāmatu papildināšanas abonēšana: Uzņēmuma vadības -78,89; Publiskās un 

privātās partnerības - 78,89, Mārketinga - 164,47, Riska vadības - 105,19, Finanšu 

vadības - 105,19, Projektu vadīšanas - 26,30, Pārdošanas vadības - 26,30, Grāmatvedības 

- 105,19 

3. Grāmatas - 152,77.  

2014. gadā iegādāto grāmatu sarakstu var redzēt 12. pielikumā. 

Pēdējos gados ir veikts šāds darbs tehniskā nodrošinājuma ziľā: 

1. tika izveidots SOHU Metodiskais kabinets ar plaša spektra grāmatu un mācību 

līdzekļu klāstu. Metodiskajā kabinetā ir pieeja jaunākajai nozares literatūrai svešvalodās.  

2. akadēmiskais personāls regulāri izstrādā mācību līdzekļus, kuri LLU mācību līdzekļu 

konkursā ik gadus ieľem pirmās vietas. Tiek izstrādāti arī studiju materiāli, kuri studējošajiem 

ir pieejami arī elektroniski. Katru gadu LLU organizētajā Metodiskajā konferencē tiek veidota 

izstāde par jaunākajiem studiju līdzekļiem LLU. 
 

1.8. Sadarbības iespējas Latvijā un ārzemēs attiecīgā studiju virziena ietvaros 

 

Sadarbība studiju virziena ietvaros Latvijā notiek gan ar akadēmiskām un 

pētnieciskāsm institūcijām, gan ar publiskā un nevalstiskā sektora organizācijām. Sadarbība 

aptver daţādas formas: akadēmiskā personāla un studējošo iesaiste pētniecībā, studējošo 

brīvprātīgais darbs, sadarbības partneru iesaiste studiju procesā. Ar Rīgas Stradiľa universitāti 

ir noslēgts sadarbības līgums, kas garantē studējošajiem iespējas pabeigt studijas, ja kādu 

apstākļu dēļ studiju programmas tiek slēgtas (skat. 13. pielikumu). 

SOHU institūtā darbojas Socālo pētījumu laboratorija, kurai ir sadarbības līgumi ar 

DU SZF, Liepājas universitātes Socioloģisko pētījumu centru, Zemgales Tūrisma asociāciju.  

Bakalaura studiju programmas studenti aktīvi iesaistās brīvprātīgajā darbā LR Saeimā 

un studentu pašpārvaldes darbā (skat. 6. pielikumu). Sadarbība ar publiskā un nevalstiskā 

Nosaukums Galda 

datori 

Portatīvie 

datori 

Netbooks Printeri Kopētāji Projektori 

SOHU 25 22 2 18 7 12 

SOHU 320. klase 15 0 0 0 0 0 
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sektora organizācijām maģistra studiju programmas ietvaros notiek pētnieciskās prakses laikā, 

kad maģistranti veic prakses uzdevumus individuālo prakšu laikā un kopīgajās mācību 

ekskursijās.  

Studiju virziena ietvaros tiek attīstīta sadarbība ar ārvalstu augstskolām, organizējot un 

piedaloties kopīgās zinātniskās konferencēs. LLU ir noslēgusi sadarbības līgumus un ESAF 

daudzi sadarbības partneri, ar kuriem var iepazīties 3. pielikumā. Arvien vairāk LLU studentu, 

mācībspēku un darbinieku izmanto iespēju iegūt un papildināt zināšanas un pieredzi kādā no 

ES valstu augstskolām vai uzľēmumiem, izmantojot mūţizglītības programmas ERASMUS 

piedāvātās iespējas. ERASMUS (European Region Action Scheme for the Mobility of 

University Students) ir viena no populārākajām studentu un mācībspēku mūţizglītības 

apmaiľas programmām, kas veicina augstskolu attīstību vienotā Eiropas Savienības (ES) 

augstākās izglītības telpā. Programma ir pieejama visiem studiju virzieniem un augstākās 

izglītības līmeľiem, ieskaitot doktorantūru. 

ESAF studējošajiem bija iespēja klausīties šādu ārzemju vieslektoru lekcijas:  

 Csaba Forgacs  no Korvinas Universitātes (Budapešta, Ungārija) (02.09.2013. un 

07.09.2013.); 

 Aaldrich Enting- Drontenas universitāte (Nīderlande); 

 Sercan Yavan un Harun Kiltcaslan no Adnan Menderes universitātes Turcijā  (07.-

11.04.2014.); 

 Agnieska Parlinska un Maria Parlinska no Varšavas Dzīvības zinātľu universitātes 

Polijā (23. – 25.04.2014.); 

 Rasa Rukuiţiene no A.Stulginska universitātes Lietuvā (26.04.2014.); 

 Joseph Hogart – Fulbraita stipendiāts no ASV. 

 

1.9. Studiju programmu uzskaitījums 

 

LLU studiju virzienā „Socioloģija, politoloģija, antropoloģija” tiek realizētas 2 studiju 

programmas (ska. 5. tabulu).  

5.tabula 

Studiju virzienā „Socioloģija, politoloģija, antropoloģija” realizētās studiju programmas 

 
Nr. Nosaukums Studiju veids KP Iegūstamais grāds un/vai 

kvalifikācija 

1. Organizāciju un sabiedrības pārvaldes 

socioloģija, a 

Pilna laika 

Nepilna laika 

164 sociālo zinātľu bakalaura grāds 

socioloģijā (Bc.sc.soc.) 

2. Organizāciju un sabiedrības pārvaldes 

socioloģija, a 

Pilna laika 

Nepilna laika 

80 sociālo zinātľu maģistra grāds 

socioloģijā (Mg.sc.soc.) 

a - akadēmiskā bakalaura/maģistra studiju programma 

 

Gan bakalaura, gan maģistra studiju programmas mērķi, uzdevumi un studiju rezultāti 

ir definēti un saskaľoti ar LLU vīziju, mērķiem un uzdevumiem: veidot intelektuālo 

potenciālu Latvijas, īpaši tās lauku, ilgtspējīgai attīstībai (Latvijas Lauksaimniecības 

universitāte (LLU) darbības stratēģija 2010.-2016. gada plānošanas ciklam). 

LLU Satversmē definēts LLU darbības galvenais mērķis, kas ir dot studentiem 

augstāko akadēmisko un profesionālo izglītību, attīstīt zinātni un izkopt kultūru, uzturēt un 

attīstīt Latvijas intelektuālo potenciālu, LLU misija ir veidot intelektuālo potenciālu Latvijas, 

īpaši tās lauku, ilgtspējīgai attīstībai. LLU Darbības stratēģijā noteikts, ka LLU darbības 

galvenais mērķis ir nodrošināt augstākās akadēmiskās un profesionālās izglītības ieguves 

iespēju lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas, inţenierzinātľu, meţa un sociālo 

zinātľu, informāciju tehnoloģiju un vides apsaimniekošanas jomās, kā arī attīstīt zinātni un 

uzturēt, izkopt Latvijas intelektuālo potenciālu un kultūru. No tā attiecīgi izriet LLU 

rīcībpolitikas mērķi: 
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1) nodrošināt nacionālas un reģionālas nozīmes universitātes statusam atbilstošu studiju 

kvalitāti, kas ļautu sagatavot Latvijas un starptautiskajā darba tirgū konkurētspējīgus 

speciālistus lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas un meţa zinātľu jomās, kā arī 

ievērojot Jelgavas pilsētas un Zemgales reģiona attīstības pieprasījumu inţenierzinātľu, 

vides apsaimniekošanas, sociālo zinātľu, informācijas tehnoloģiju un pedagoģijas zinātľu 

jomās;  

2) attīstīt LLU zinātniskās darbības potenciālu starptautiski nozīmīgu pētījumu veikšanai, 

integrēt augstāko izglītību un nozares pētījumus, kas nodrošinātu inovatīvu, zināšanu ietilpīgu 

tehnoloģiju ieviešanu Latvijas tautsaimniecībā, īpaši lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, 

pārtikas un meţa nozarē;  

3) veidot LLU kā nacionālas un reģionālas nozīmes izglītības, zinātnes un kultūras 

ilgtspējīgas attīstības centru. 

 

1.10. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījums 

 

Studiju virziena realizēšanā iesaistītā akadēmiskā personāla skaitliskais raksturojums 

parādīts 6. tabulā. Aktuālais akadēmiskā personāla vārdiskais saraksts dots 8. pielikumā. 
 

6.tabula 

Studiju virzienā iesaistītā akadēmiskā personāla skaits 
 

Amats 
 

2012./ 2013. 
 

2013./ 2014. 
 

Profesori 2 2 

Asociētie profesori 5 6 

Docenti 12 16 

Lektori 19 17 

Asistenti 1 1 

Vadošie pētnieki - - 

Pētnieki 1 1 

 

Akadēmiskais personāls regulāri paaugstina savu profesionālo kvalifikāciju. 

Mācībspēki ir izmantojuši iespējas staţēties un papildināt zināšanas gan pasniedzamajos 

studiju kursos, gan mācību metodikā Eiropas valstu augstskolās (Lielbritānijā, Zviedrijā, 

Dānijā, Vācijā, Nīderlandē, Somijā, Krievijā u.c.), kā arī ASV, Turcijā u.c. Mācībspēki 

regulāri piedalās fakultātes organizētajos metodoloģiskajos semināros, kas tradicionāli notiek 

divas reizes studiju gadā, kā arī universitātes ikgadējā metodiskajā konferencē gan kā 

referenti, gan klausītāji. Reizi ievēlēšanas periodā visi mācībspēki paaugstina savu 

pedagoģisko meistarību universitātes organizētajos didaktikas kursos. Studiju virziena 

realizācijā iesaistītais akadēmiskais personāls un tā ieguldījums studiju kursu docēšanā 

parādīts 8. pielikumā.  

Bakalaura studiju programmas realizācijā pavisam iesaistīti 41 augstas kvalifikācijas 

mācībspēki: no tiem 24 (58,5%) zinātľu doktori, 16 (39,0%) maģistrs. Programmas realizācijā 

piedalās 2 profesori, 6 asociētie profesori, 17 docenti, 15 lektori, 1 pētnieks un 1 asistents. 39 

A daļas studiju kursus šajā programmā docē mācībspēki, kuri ir ievēlēti akadēmiskajos 

amatos, tas ir 19 (46.3%) mācībspēki. Maģistra studiju programmas realizācijā pavisam 

iesaistīti 16 augstas kvalifikācijas mācībspēki: no tiem 12 (75,0 %) zinātľu doktori, 4 (25,0 

%) maģistri. Programmas realizācijā piedalās 5 asociētie profesori, 6 docenti, 5 lektori. No 

studiju programmas realizācijā iesaistītajiem mācībspēkiem 11 (68,7%) ir ievēlēti 

akadēmiskajos amatos. Salīdziot ar 2012./2013.studiju gadu šie rādītāji uzlabojas. 
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1.11. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība 
 

 

Programmas realizācijā iesaistītie profesori un docētāji veic zinātnisko un  pētniecisko  

darbu,  vada un piedalās LLU pētnieciskajos projektos, starptautiskos pētījumu projektos, ES 

struktūrfondu ietvaros īstenotajos projektos, veic Latvijas valsts pārvaldes iestāţu un daţādu 

organizāciju pasūtītus pētījumus (skat. 7. pielikumu). Pētījumu rezultāti ir atspoguļoti 

starptautiskajos izdevumos, Latvijas Lauksaimniecības universitātes rakstos un citos vietējos 

izdevumos. Ar pētījumu rezultātiem tiek iepazīstinātas valsts institūcijas, pašvaldības, NVO 

u.c. To pārstāvji regulāri piedalās ESAF rīkotajās ikgadējās zinātniskajās konferencēs. Tas 

nodrošina zinātnes saikni ar praksi, ļauj precizēt pētījumu virzienus un pilnveidot studiju 

programmu atbilstoši procesa virzībai. Diemţēl akadēmiskā personāla zinātniski pētniecisko 

darbību ierobeţo pārāk liela stundu pasniegšanas slodze, kā arī nepietiekamais finansējums 

zinātniskajai darbībai.  

LLU ikgadējās konferencēs tiek organizēta socioloģijas sekcija, kurā studiju 

programmas realizācijā iesaistītie docētāji un doktoranti iepazīstina ar saviem pētījumiem, 

diskutē par aktualitātēm organizāciju, sabiedrības pārvaldes un socioloģijas jautājumos. 

Docētāji regulāri piedalās daţāda līmeľa un nozīmes vietējās un starptautiskās konferencēs un 

kongresos (skat. 10. pielikumu). Studiju virziena īstenošanā iesaistītais akadēmiskais 

personāls darbojas daţādos pētnieciskos projektos gan starptautiski finansētu programmu 

ietvaros, gan sadarbībā ar publiskā un NVO sektora organizācijām (skat. 7. pielikumu). 

Docētāju kvalifikācija ir pamats viľu darbībai kā nozares ekspertiem gan zinātniskās, 

gan publiskās pārvaldes institūcijās, piemēram: 

 Docente, Dr.sc.soc. V. Korpa - nacionālā eksperte darba un ģimenes dzīves saskaľošanas 

jomā Eiropas Komisijā nodarbinātības un sociālās solidaritātes programmā PROGRESS; 

eksperts LR Saeimas Budţeta un finanšu (nodokļu) komisijā, Demogrāfijas lietu 

apakškomisijā; 

 Asoc. prof. Dr.phils.soc.darbā S. Dobelniece - „European Observatory on Homelessness ” 

Latvijas eksperte bezpajumtniecības jautājumos, darbojas RSU Promocijas padomē 

socioloģijā, LZA LZP eksperte socioloģijā;  

 Asoc. prof., Dr.psih. L. Brokāne – LZA LZP eksperte psiholoģijas nozarē, darbojas DU 

Promocijas padomē psiholoģijā; 

 Asoc. prof., Dr.hist. J. Ķusis - RTU Zinātnisko rakstu 8.sērijas Humanitārās un sociālās 

zinātnes redkolēģijas loceklis, ţurnāla „Scientific Journals of Poznan University of 

Technology” series of “Organization and Management” recenzentu grupas loceklis;  

 Docente, Dr.oec. A. Grīnfelde - eksperte ESF Darbības programmas 2007.-2013.gadam 

„Cilvēkresursi un nodarbinātība”, pasākuma „Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” 

aktivitātes „Sociālo partneru, nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes 

stiprināšana” projektā „Senior, piedalies!”(2012-2013) 

 

Studiju virzienā studējošie tiek iesaistīti pētnieciskos projektos un pētījumu rezultāti 

tiek prezentēti zinātniskās konferencēs gan Latvijā, gan ārzemēs. 5. pielikumā apkopota 

informācija par studējošo pētnieciskajām aktivitātēm 2013./2014. studiju gadā. 

 

1.12. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno zinātnisko 

publikāciju un sagatavotās mācību literatūras saraksts pārskata periodā 

 

Studiju virzienā iesaistītā akadēmiskā personāla sagatavoto zinātnisko publikāciju un 

mācību grāmatu/materiālu skaits (izstrādātie e-studiju kursi bakalaura studijām) parādīts 7. 

tabulā. Galveno zinātnisko publikāciju un mācību literatūras saraksts dots 9. pielikumā. 
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7.tabula 

Docētāju publikāciju skaits pārskata periodā 
 

Veids 2012./ 2013. 2013./ 2014. 

Zinātniskās publikācijas 42 37 

Mācību grāmatas 1 0 

Mācību materiāli 0 20 

 

1.13. Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību uzskaitījums 

 

No LLU 8 fakultātēm bakalaura studiju programmas īstenošanā iesaistīti mācībspēki 

no 4 fakultātēm un 2 katedrām, kuras nav ietvertas nevienā fakultātē: Ekonomikas un 

sabiedrības attīstības fakultāte (31), Meţa fakultāte (1), Lauku inţenieru fakultāte (1), 

Informācijas tehnoloģiju fakultāte (3), Valodu katedra (4), Sporta katedra (nodrošinot studiju 

kursu „Sports”). Bakalaura studiju programmas realizēcijā iesaistīts arī mācību un pētījumu 

centrs „Vecauce”, kur nedēļas jeb 1 KP apmērā tiek īstenots studiju kurss „Praktiskā lauku 

saimniecība”. Savukārt maģistra studiju programmas īstenošanā iesaistīti mācībspēki no 

divām fakultātēm: Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte (15) un Informāciju 

tehnoloģiju fakultāte (1).  

8. tabula 

Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību uzskaitījums, to uzdevumi studiju 

virziena bakalaura un maģistra studiju programmu īstenošanā 

 

Fakultāte 

Katedra/ institūts un to devums studiju 

programmu realizācijā 

 

Mācībspēki 
 

 

 

 

Ekonomikas 

un 

sabiedrības 

attīstības 

fakultāte 

 

 

 

Sociālo un humanitāro zinātľu institūts 

 

Uzdevums: docē studiju kursus un vada studiju 

noslēguma darbus 

J.Ābele, V.Bariss, L.Brokāne, J.Ķusis, 

D.Bite, A. Rāta L.Janmere, D.Kaufmane, 

L.Barisa, S.Dobelniece, L.Paula, 

A.Grīnfelde, Ţ.Krūzmētra, L.Rasnača, 

B.Miltoviča, K. Kirila, V.Korpa, 

J.Millere, L.Barisa, L.Feldmane, 

G.Kronberga, A.Kursītis, L. Leikums, 

J.Vuguls, E.Apsīte, E.Caune, S.Poča 

Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts 

Uzdevums: docē studiju kursus bakalaura studiju 

programmā 

 

Z.Bulderberga, L.Griľēviča, S. Rivţa-

Zēverte 

Uzľēmējdarbības un vadībzinātnes institūts 

Uzdevums: docē studiju kursus bakalaura studiju 

programmā 

I.Jurgena 

Informācijas 

tehnoloģiju 

fakultāte 

Matemātikas katedra 

Uzdevums: docē studiju kursus bakalaura un 

maģistra studiju programmā 

S.Atslēga, A. Vintere 

Vadības sistēmu katedra 

Uzdevums: docē studiju kursus bakalaura studiju 

programmā 

L.Bērziľa, I. Odziľa 

Lauku 

inţenieru 

fakultāte 

Vides un ūdenssaimniecības katedra 

Uzdevums: docē studiju kursu bakalaura studiju 

programmā 

V.Jansons 

Meţa 

fakultāte 
Meţa izmantošanas katedra 

Uzdevums: docē studiju kursu bakalaura studiju 

programmā 

U.Karlsons 

 

--- 
Valodu katedra 

Uzdevums: docē studiju kursus bakalaura studiju 

programmā 

I.Lazdiľa, O.Mališeva, I. Ozola, 

L.Turuševa 

 

 

--- 
Sporta katedra 

Uzdevums: docē studiju kursus bakalaura studiju 

programmā 

 

Sporta katedras docētāji 
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1.14. Studiju virziena īstenošanā nepieciešamā mācību palīgpersonāla raksturojums 

 

Studiju virziena īstenošanā iesaistīts šāds palīgpersonāls: 

 Inguna Krastiľa – SOHU lietvedības speciāliste 

 Egita Bumbule – maģistrantūras studiju galvenā speciāliste  

 Ilze Vestarta – pilna laika studiju galvenā speciāliste  

 Aija Jurevica – nepilna laika studiju galvenā speciāliste  

 Iveta Kraukle – Valodu katedras vecākā lietvedības speciāliste, 

 Artūrs Gatiľš – datorspeciālists. 

 

1.15.  Informācija par ārējiem sakariem 

1.15.1. Sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām 

 

OSPS bakalaura un maģistra programmās ir identificētas esošo un potenciālo darba 

devēju grupas lokālā, reģionālā, nacionālā, ES un globālā mērogā. Līdzšinējā sadarbība ar 

darba devējiem veiksmīgi īstenojusies kā publiskajā, tā privātajā un nevalstiskajā sektorā.  

OSPS programmās tieša sadarbība ar darba devējiem tiek realizēta caur darba devēju 

piedalīšanos nodarbībās kā vieslektoriem, organizējot mācību ekskursijas uz iestādēm un 

uzľēmumiem, „ēnu dienu” aktivitātes, veicot pasūtījuma pētījumus. Darba devēji tiek aicināti 

kā eksperti studiju noslēguma darbu konsultēšanā, daţkārt arī recenzēšanā, viľi ir iekļauti 

ESAF bakalaura un maģistra studiju metodisko komisiju darbā, kā arī VEK un MEK sastāvā. 

OSPS maģistra programmā sadarbība ar pašvaldībām, valsts pārvaldes iestādēm un daţādām 

organizācijām kā darba devējiem tiek stiprināta, maģistrantiem izejot praksi.  

Raksturojot sadarbību ar profesionālām organizācijām, jānorāda, ka ar 

profesionālām organizācijām socioloģijas jomā primāri jāsaprot nozares asociācijas. Latvijā 

darbojas Latvijas Sociologu Asociācija, kuras biedru vidū ir arī OSPS programmas docētāji. 

Daţi docētāji ir iesaistījušies un piedalās Eiropas līmeľa profesionālo organizāciju darbā, 

piemēram, Eiropas Sociologu asociācijas organizētajās aktivitātēs un Eiropas Lauku 

sociologu asociācijas darbībā. Sadarbība izpauţas informācijas un resursu apmaiľā, kā arī 

organizējot un piedaloties kopīgās konferencēs, kongresos un semināros (skat. 4.pielikumu). 

Iespēju robeţās tiek veikta darba devēju apzināšana un uz ekspresinterviju pamata 

uzzināts viľu viedoklis par studiju programmu, studējošo un absolventu prasmēm un 

kompetencēm, kā arī nepieciešamajiem programmas pilnveides pasākumiem. Perspektīvā tiek 

plānots attīstīt un izvērst ciešāku sadarbību ar vairākām darba devēju grupām un darba devēju 

pārstāvošajām organizācijām, lai sekmētu izglītības un darba tirgus saikni.  

 

1.15.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledţām, kuras īsteno 

līdzīgus studiju virzienus un līdzīgas studiju programmas 

 

Citas augstskolas ir būtisks sadarbības partneris OSPS studiju programmu īstenošanā. 

Cieša saikne un ilglaicīgas sadarbības aktivitātes ir izveidojušās ar Liepājas Universitātes 

programmu. Sadarbība tiek īstenota, abu augstskolu studentiem un maģistrantiem piedaloties 

konferencēs Jelgavā un Liepājā, kā arī sagatavojot rakstu un tēţu krājumus. Mācībspēki 

semināru veidā apsprieţ programmu metodiskā darba iespējas, plāno kopīgu mācību līdzekļu 

izdošanu un pētniecības projektu īstenošanu.  

Jāmin, ka pozitīvi vērtējama ir sadarbība ar ārvalstu augstskolu līdzīgām programmām 

un institūtiem, kas īstenojas caur studentu un docētāju līdzdalību apmaiľas programmās, kā 

arī savstarpējā sadarbībā daloties pieredzē par mācīšanas metodiku un resursiem. Fakultātei ir 

noslēgti sadarbības līgumi (skat. 3.pielikumu). 
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Arvien vairāk LLU studentu, mācībspēku un darbinieku izmanto iespēju iegūt un 

papildināt zināšanas un pieredzi kādā no ES valstu augstskolām vai uzľēmumiem, izmantojot 

mūţizglītības programmas ERASMUS piedāvātās iespējas. ERASMUS (European Region 

Action Scheme for the Mobility of University Students) ir viena no populārākajām studentu un 

mācībspēku mūţizglītības apmaiľas programmām, kas veicina augstskolu attīstību vienotā 

Eiropas Savienības (ES) augstākās izglītības telpā. Studiju virziena realizēšanā iesaistīto 

docētāju mobilitāte parādīta 9. tabulā. 

9.tabula 

Mācībspēku mobilitāte 
 

 

1.15.3. Studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiľas programmu ietvaros, 

norādot apmaiľas programmu un valsti 

 

Studējošo mobilitātē iesaistījušies studējošie no bakalaura studijām. Katru gadu 

studējošo interese par ERASMUS mobilitātes programmu pieaug, taču pagājušajā studiju 

gadā ERASMUS studiju iespējas izmatoja tikai Eva Orlova, kas studēja Granādas universitātē 

(Granada University) Spānijā no  16.09.2013. līdz 31.01.2014.  

  

1.15.4. ārvalstu studējošo skaits studiju virzienā kopumā, kā arī sadalījumā pa studiju 

programmām, norādot studiju ilgumu, valsti 

 

Līdz šim studiju virzienā nav tādas pieredzes, ka ārvalstu studējošie uz kādu studiju 

laiku ir iesaistīti tieši OSPS studiju programmās, lai arī maģistra studiju programma ir 

sagatavota arī angļu valodā. ERASMUS mobilitātes ietvaros notiek darbs ar apmaiľas 

studentiem no ārvalstīm. Studiju virziena ietvaros SOHU docētāji strādāja ar pieciem 

ERASMUS apmaiľas studentiem no Turcijas un Ungārijas. Rudens semestrī darbs noritēja 

ar bakalaura studentiem no Turcijas Nides Universitātes (Nidge University) Seyma Ozturk, 

Semih Akbuz un Esma Duczu, kā arī maģistranti Fatma Sahin. Savukārt pavasara semestrī 

SOHU studēja maģistrants no Korvinus Universitātes Ungārijā (Corvinus University) Daniel 

Zsombor Czinege.  

N.p.

k. 
 

Vārds, Uzvārds Valsts Augstskola/iestāde 
Komandējuma 

periods 

Docētāju mobilitāte 
 

1. Jolanta Millere TR Adnan Menderes University 06.04.14.-12.04.14. 

2. Evija Caune TR Nigde University  09.03.14.-15.03.14. 

3. Ţenija Krūzmētra BG Agricultural University Plovdiv 28.04.14.-02.05.14. 

4. Signe Dobelniece RO West University Timisoara 04.05.14.-10.05.14. 

5. Viola Korpa RO West University Timisoara 04.05.14.-10.05.14. 

Personāla mobilitāte - pieredzes apmaiľa (STT) 
 

1. Baiba Miltoviča FI Energy Market 10.09.13.-16.09.13. 

2. Voldemārs Bariss TR Nigde University 09.03.14.-15.03.14. 
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2. STUDIJU PROGRAMMU RAKSTUROJUMS 

2.1. Akadēmiskā bakalaura studiju programma „ORGANIZĀCIJU UN 

SABIEDRĪBAS PĀRVALDES SOCIOLOĢIJA”  

 

Studiju programmas direktors – docente, Dr.oec. Anda Grīnfelde 
 

2.1.1. Īstenošanas mērķi un uzdevumi 

 

„Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijas” (turpmāk tekstā OSPS) 

akadēmiskās bakalaura studiju programmas mērķis (saistībā ar LLU 09.03.2011. Senāta 

lēmumu Nr.7-101 LLU darbības stratēģija 2010. – 2016. gada plānošanas ciklam) ir sagatavot 

darba tirgus prasībām atbilstošus speciālistus organizāciju un sabiedrības pārvaldes 

socioloģijā darbam publiskā, privātā un nevalstiskā sektora organizācijās Latvijas reģionos un 

to lauku teritorijā. 

Lai sasniegtu mērķi, studiju programmas uzdevumi ir: 

1. nodrošināt studentiem iespēju radošā mācību un zinātniski pētnieciskajā darbā iegūt 

pirmās pakāpes akadēmisko izglītību organizāciju un sabiedrības pārvaldes 

socioloģijas specialitātē ar iespēju turpināt studijas maģistrantūrā; 

2. sekmēt studentu profesionālās, personiskās un sabiedriskās dzīves darbības vispārējās 

zināšanas, prasmes un kompetences, nodrošinot multi-disciplināru un starpdisciplināru 

pieeju studijās;  

3. attīstīt un pilnveidot studentu zināšanas, prasmes un kompetenci organizāciju un 

sabiedrības pārvaldes socioloģijā, sevišķu uzmanību veltot ar organizāciju un 

sabiedrības pārvaldi saistīto procesu analīzei laukos; 

4. sniegt un profesionālā līmenī pilnveidot studentu zināšanas, prasmes un kompetences 

empīriskās informācijas ieguvē, datu apstrādē, analīzē un prezentēšanā.  
 

2.1.2. Programmas paredzētie studiju rezultāti 

 

Realizējot mērķa sasniegšanas uzdevumus atbilstoši sociālo zinātľu bakalaura grādam 

socioloģijā un sociologa profesijas standartam (profesijas kods: 263210), programmas 

absolventi iegūst noteiktas zināšanas, prasmes un kompetenci. 

Zināšanas: 

  par sabiedrībā notiekošajiem sociālajiem procesiem, akcentējot tos, kas saistās ar 

organizāciju un valsts pārvaldi; 

  par socioloģijas teorētiskajām nostādnēm, kas ļauj izprast un izskaidrot sabiedrībā, 

īpaši laukos, notiekošos sociālos procesus un likumsakarības; 

  par sabiedrības pārvaldes elementiem, t.sk., pašvaldību darbu Latvijā un ES, par 

pašvaldību normatīvo dokumentu sagatavošanu un izstrādes kārtību Latvijā, par 

pašvaldību politiku; 

  par empīrisku sociālu pētījumu, akcentējot kvantitatīvu un kvalitatīvu pētījumu 

metodoloģijas un organizēšanas pamatprincipus, kā arī pētījumu rezultātu 

sagatavošanas un komunicēšanas pamatprasības; 

  par organizāciju izpētes specifiku, daudzveidību un analīzes pieejām. 

Prasmes: 

 balstoties uz zināšanām socioloģijā, izvērtēt ar sabiedrības funkcionēšanu saistītos 

sociālos procesus ilgtspējīgas attīstības kontekstā; 

 patstāvīgi un komandā izmantot socioloģiskās zināšanas lēmumu pieľemšanas un 

izpildes procesos, pielietojot veiksmīgas komunikācijas prasmes un spēt argumentēt 

savu viedokli; 
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 saskatīt problēmas organizāciju un sabiedrības pārvaldes sfērā, īpaši laukos, izvēlēties 

to izpētei atbilstošas socioloģiskas koncepcijas, kā arī piemērot situācijai atbilstošu 

organizāciju izpētes pieeju, sagatavot priekšlikumus lēmumu pieľemšanai; 

 identificēt nepieciešamās informācijas avotus un iegūšanas metodes. 

Kompetence: 
 sabiedrisko procesu identificēšanā un tipoloģizēšanā no socioloģijas perspektīvas; 

 sabiedrībā notiekošo procesu izpētes nepieciešamības novērtēšanā; socioloģisku 

pētījumu realizācijā, datu analizē un izvērtēšanā, rekomendāciju izstrādē; 

 pašvaldības politikas veidošanā, atbilstošu politikas normatīvo dokumentu projektu 

(pašvaldības koncepciju, stratēģiju un attīstības programmu un pamatnostādľu) 

izstrādē, pašvaldību politikas īstenošanas koordinēšanā;  

 iekļauties organizāciju, tai skaitā valsts un pašvaldību institūciju darbībā un izvērtēt to 

attīstības tendences; 

 kritiski un radoši domāt, analizēt, sintezēt, vērtēt un organizēt. 
 

OSPS nodrošina zināšanu, prasmju un kompetences kopumu atbilstoši Latvijas izglītības 

klasifikācijā noteiktajam ietvara struktūras 6.līmeľa zināšanu, prasmju un kompetences 

aprakstam. 

2.1.3. Studiju programmas plāns 

 

Studiju programmas saturs un iegūstamā kvalifikācija atbilst studiju programmas 

nosaukumam, par ko liecina studiju programmas satura konceptuālais modelis (skatīt 1.att.). 

Pavisam studiju programmā ir izveidoti seši studiju kursu bloki, kuri ir savstarpēji saistīti, 

papildina viens otru, tajos ir ietverti visi studiju plānā paredzētie kursi. Studiju kursu bloki 

tieši izriet no studiju programmas mērķa un uzdevumiem.  

Pamatojoties uz OSPS studiju programmas satura konceptuālo modeli, ir izstrādāts 

studiju plāns pilna (skatīt 14. pielikumā) un nepilna laika studijām (skatīt16. pielikumā), tāpēc 

10.un 11.tabulā ir redzami šo studiju plānu kopsavilkumi, lai parādītu studiju kredītpunktu 

sadalījumu par semestriem un studiju programmas daļām. Pilna laika studiju plāns 

proporcionāli pilnībā atbilst normatīvo aktu prasībām, tomēr nepilna laika studijās pirmajos 

semestros studiju kursi ir izvietoti intensīvāk. Izvērtējot to, ka 2013./2014.studiju gadā 

nepilna laika studijās nepieteicās reflektanti, tad tika pieľemts lēmums par e-studiju 

programmas izveidi, kur kredītpunktu un studiju kursu plānojums pilnībā atbilst LR 

normatīvajiem aktiem. 

 

10. tabula 

LLU ESAF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas „Organizāciju un 

sabiedrības pārvaldes socioloģija” pilna laika studiju plāna kopsavilkums (KP) 
 

Studiju 
programmas 

daļa 

A daļa  B daļa C daļa 

Kursa 
projekt

i 

Baka-
laura 
darbs 

Kopā 
(KP) 

LLU noteiktie 
kursi 

Pa- 
visam 

KP 
obli-
gātie 
kursi 

obligāt
ās 

izvēles 
kursi 

brīvās 
izvēles 
kursi 

Praktis
kā 

lauku 
saimnie

cība 

Sports Stu-
diju 
gads 

Sem. 

1 
1 20 - - - - 20 - 0,75 20,75 

2 20 - - - - 20 1 0,75 21,75 

2 
3 20 - - - - 20 - 0,75 20,75 

4 16 4 - - - 20 - 0,75 20,75 

3 
5 12 6 - 2 - 20 - - 20,00 

6 12 6 - 2 - 20 - - 20,00 

4 
7 4 12 4 - - 20 - - 20,00 

8 - 6 4 - 10 20  - 20,00 

Kopā (KP) 104 34 8 4 10 160 1 3 164 
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11. tabula 
LLU ESAF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas „Organizāciju un sabiedrības 

pārvaldes socioloģija” nepilna laika studiju plāna kopsavilkums (KP) 
 

Studiju 
programmas daļa 

A daļa  B daļa C daļa 

Kursa 
projekti 

Baka-
laura 
darbs 

Kopā 
(KP) 

obligātie 
studiju 
kursi 

obligātās 
izvēles 
studiju 
kursi 

brīvās 
izvēles 
studiju 
kursi 

Studiju 
gads 

Semes-
tris 

1 
1 20 - - - - 20 

2 20 - - - - 20 

2 
3 18 - - - - 18 

4 18 - - - - 18 

3 
5 12 2 - - - 14 

6 12 2 - 2 - 16 

4 
7 4 8 - 2 - 14 

8 - 12 4 - - 16 

5 
9 - 10 4 - - 14 

10 - - - - 10 10 

Kopā (KP) 104 34 8 4 10 160 
 

 

 Studiju programmas saturs un iegūstamā kvalifikācija atbilst studiju programmas 

nosaukumam, par ko liecina studiju programmas satura konceptuālais modelis (skat. 1. att.).  
 

 

1.att. OSPS bakalaura studiju programmas satura konceptuālais modelis. 

Profesionālās, 

personiskās un 

sabiedriskās 

dzīvesdarbības 

vispārējo zināšanu, 

prasmju un 

kompetenču 

 bloks 

 

Organizāciju 

un sabiedrības 

pārvaldes 

jomas 

zināšanu, 

prasmju un 

kompetenču 

bloks 

 Socioloģijas 

zināšanu, prasmju un 

kompetenču bloks 

 Ar empīriskās  

informācijas ieguvi,  

apstrādi, analīzi  

un prezentēšanu  

saistīto zināšanu,  

prasmju un  

kompetenču bloks 

 Ar  

organizāciju 

 un 

        sabiedrības 

 pārvaldi,  

un socioloģiju 

 tieši saistīto  

specializācijas  

zināšanu, prasmju  

 un kompetenču 

 bloks 

       Ar  

socioloģiju 

tieši saistīto 

vispārējo 

zināšanu,  

prasmju un 

kompetenču 

bloks 

 Ar organizāciju un 

sabiedrības pārvaldi tieši 

saistīto vispārējo zināšanu, 

prasmju un kompetenču bloks 

Profesio

nālā svešvaloda, 
Mūsdienu 

retorika,  

 Ētika, 
Filozofijas 

vēsture, Estētika, 

Loģika, 
Informātika, 

Vispārējā 

psiholoģija, 
Matemātika, 

Ekoloģija 
 un vides 

aizsardzība, 

Sports, Praktiskā 
lauku 

saimniecība, 

Darba un civilā 

aizsardzība 

Sociālā 

psiholoģija, 

Vispārējā 
socioloģijas teorija, 

Sociālā 

antropoloģija 

Ekonomikas teorija, Tiesību pamati, 

Politikas teorija, Vadīšanas teorija, Sociālā 
likumdošana, Civiltiesības, Administratīvās 

tiesības, Sabiedrisko attiecību pamati, 

Lietvedība, Etnopsiholoģija, ES studijas, 

Projektu vadība  

Organizāciju un grupu socioloģija,  

Publiskā administrācija, Pašvaldību  
organizācija, Reģionālā attīstība, Kvalitātes  

vadība, Vadības psiholoģija, Organizāciju izpētes 

 pieejas 

Ievads 
specialitātē, Sociālā 

stratifikācija, Lauku 

socioloģija, Pilsētas 
socioloģija, Sociālā 

politika, Sociālās 

problēmas, Izglītības 
socioloģija, Darba 

socioloģija, Ekonomikas 

socioloģija, Sociālais 
darbs, Demogrāfija   

Pētnieciskā darba pamati, Sociālo pētījumu 
matemātiskās metodes, Kvantitatīvās metodes I, 

Kvantitatīvās pētījumu metodes II, Kvalitatīvās pētījumu 

metodes, Sociālā statistika, Mūsdienu retorika, Projektu 

vadīšana     

Socioloģijas vēsture, 

Mūsdienu socioloģijas teorijas, 
Kultūras socioloģija, Ģimenes 

socioloģija, Reliģijas socioloģija, 

Mūzikas socioloģija, Ekoloģijas 

socioloģija Sociālo tīklu teorijas 
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Pavisam studiju programmā ir izveidoti seši studiju kursu bloki, kuri ir savstarpēji 

saistīti, papildina viens otru, tajos ir ietverti visi studiju plānā paredzētie kursi. Studiju kursu 

bloki tieši izriet no studiju programmas mērķa un uzdevumiem. 

Studiju programmas izmaiľas. Lai konkurētu ar citām līdzīgām studiju 

programmām Latvijā un Eiropas Savienībā, ESAF Dome, pēc studējošo, absolventu un 

SOHU docētāju ierosinājuma, pieľēma lēmumu saīsināt esošās bakalaura programmas pilna 

laika studiju ilgumu no 4 gadiem uz 3 gadiem. Līdz ar to jaunā 3 gadīgā studiju programma 

tika veidota 120 KP apjomā, tādejādi bija nepieciešams samazinājums par 40 KP salīdzinot ar 

4 gadīgo studiju programmu. Jaunās – 3 gadīgās studiju programmas veidošanas procesā, 

esošā (4 gadīgā) studiju programma, pirms studiju kursu izslēgšanas no studiju plāna, tika 

rūpīgi izvērtēta: 

 pirmkārt, tika izvērtēta tās atbilstība MK Noteikumiem par valsts akadēmiskās 

izglītības standartu,  

 otrkārt, atbilstība sociologa profesijas standartam,  

 treškārt, studentu un absolventu aptaujās iegūtajiem priekšlikumiem,  

 ceturtkārt, studiju programmas nepieciešamība papildināt ar inovatīviem studiju 

kursiem.  

Lielākās izmaiľas skāra obligāto (A) studiju kursu daļu. Bez kursa darbiem un 

bakalaura darba A daļa no 108 KP tika samazināta uz 72 KP. Daļa obligāto studiju kursu 

integrēti citos studiju kursos, daļa pārcelta uz obligātās izvēles (B) daļu. B daļa piedāvājuma 

ziľā ir plaša, tomēr tā nepārsniedz maksimālo kredītpunktu apjomu. Detalizētāku 3 gadīgā 

studiju plāna transformācijas pamatojumu skatīt 17. pielikumā. 

Paralēli jaunizveidotajām OSPS bakalaura programmas 3 gadīgajām pilna laika 

studijām, kuras tiek realizētas sākot ar 2014./ 2015.studiju gadu, tika izstrādāta identiska e – 

studiju (tālmācības) programma, kura ar 2014./2015.studiju gadu tiek realizēta pilna laika 

neklātienē (studiju plānu skatīt 15. pielikumu).  

 

2.1.4. Studiju kursu un studiju moduļu (ja tādi ir) apraksti 

 

OSPS studiju kursa satura apraksti pieejami Latvijas Lauksaimniecības universitātes 

informācijas sistēmā (LLU IS). http://lais.llu.lv/ 

 

2.1.5. Studiju programmas organizācija 

 

OSPS realizāciju, izpildes kontroli, pilnveidošanu un jautājumu koordinēšanu veic 

studiju programmas direktors saskaľā ar LLU Nolikumu par studiju programmas direktoru 

(LLU 14.05.2008. Senāta lēmumu Nr. 6-122 „Nolikums par studiju programmas direktoru”). 

Studiju programmas direktors regulārā komunikācijā ar studējošajiem informē par studiju 

procesu, kuru regulē LLU Studiju nolikums (LLU 12.06.2013. Senāta lēmumu Nr. 8-17 

„Studiju nolikums”). Programmas dokumentālo organizāciju veic ESAF fakultātes dekanāts 

un pilna un nepilna laika lietvedes. 

 

Studiju programmas īstenošanas gaitā individuālā pieeja tiek nodrošināta: 

Pirmkārt, ar iespēju saľemt individuālu konsultāciju visu studiju kursu ietvaros, ko 

nodrošina docētāju pieľemšanas laiki - vismaz 2 reizes nedēļā, studentiem pieejamā laikā. 

Nepieciešamības gadījumā (pēc studentu lūguma) docētāji neatsaka vēl papildus konsultācijas 

studentam izdevīgā laikā. Sesiju laikā tiek organizētas nepieciešamās papildus konsultācijas, 

studentiem un docētājiem savstarpēji vienojoties. Docētāji ir pieejami arī citos studentiem 

pieľemamos laikos, sazināšanās notiek ar e-pasta, SKYPE palīdzību vai telefoniski. 

Otrkārt, studenti studiju laikā izstrādā divus kursa projektus: socioloģijas teorijā un 

pētījumu metodēs, kā arī bakalaura darbu. Katru no šiem studiju darbiem vada docētājs 

http://lais.llu.lv/
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(studenta brīvprātīgi izvēlēts un metodiskās komisijas apstiprināts darba vadītājs), kura vadībā 

tiek organizēts individuālais darbs ar studentu, sākot no pētāmās tēmas saskaľošanas un 

pētījuma dizaina izstrādes līdz konsultācijām rezultātu prezentēšanā. Individuālais darbs tiek 

organizēts gan klātienē, gan ar e-pasta starpniecību, pēc studenta izvēles. Noslēgumā gan 

kursa projekta, gan bakalaura darba priekšaizstāvēšanas un aizstāvēšanas procedūra notiek 

atklātā sēdē, kurā piedalās daţādu studiju programmas akadēmisko grupu interesenti.  

Treškārt, studenti daţādu studiju darbu ietvaros tiek iesaistīti praktiskajā pētniecībā, 

docētāja vadībā veicot kādas organizācijas pasūtītos socioloģiskos pētījumus., piemēram, 

2013./2014. studiju gadā pēc docentes, Dr.sc.soc. Violas Korpas iniciatīvas vairāki studējošie 

(tie, kas sasniedza augstākos rezultātus atlasē) līdzdarbojās pētniecības aktivitātēs projekta 

„Demogrāfisko pasākumu īstenošana Latvijā - daudzbērnu ģimeľu apliecības – Goda ģimenes 

kartes ieviešana”. Uzdevumi ietvēra daudzbērnu ģimeľu aptaujas instrumentārija izstrādi, 

datu vākšanu un pašvaldību atbalsta izpēti, balstoties uz noteiktu metodoloģiju. 

Ceturtkārt, studenti, docētāju motivēti un konsultēti, izstrādā pētījumus, kuri tiek 

prezentēti LLU Starptautiskajā studentu un maģistrantu ikgadējā zinātniskajā konferencē.  

Piektkārt, studiju kursu saturā ir paredzēti gan individuālie, gan grupu praktiskie 

uzdevumi, līdz ar to katra studenta vai studentu grupas darbs tiek izstrādāts oriģināli, 

konsultējoties ar attiecīgo studiju kursa docētāju. 

Savukārt atgriezeniskā saite par studiju procesā iegūtajām zināšanām tiek 

nodrošināta studentu un docētāju diskusijās – konsultāciju laikā, kā arī daţādās studentu 

zināšanu pārbaudes formās.  

 

2.1.6. Prasības, uzsākot studiju programmu 

 

Uzľemšana OSPS bakalaura studiju programmā notiek pamatojoties uz LLU 

Uzľemšanas noteikumiem attiecīgajam studiju gadam, kuri paredz konkrētu zināšanu kontroli 

uzľemamajiem). Uzľemtas studiju programmā tiek personas, kuras absolvējot ir ieguvušas 

sekmīgus vērtējumus LLU noteiktajos obligātajos Valsts centralizētajos eksāmenos (CE), – 

latviešu valodā, svešvalodā (angļu, vācu, franču vai krievu) un fakultātes noteiktajā mācību 

priekšmetā, – ir sekmīgs vērtējums; vidējās izglītības atestāta/diploma gada atzīme (GA) 

fakultātes noteiktajā obligātajā mācību priekšmetā ir sekmīga (ne zemāka par 4 ballēm), ja ir 

nesekmīgs CE vērtējums. Ja vēlas studēt šajā OSPS ir obligāta prasība CE latviešu valodā, CE 

svešvalodā, CE vai GA vēsturē.  

Tiek aprēķināts vidējais vērtējums pēc formulas - CE latviešu valodā (vidējā vērtība 

no visām daļām) x 1,05 + CE svešvalodā (vidējā vērtība no visām daļām) x 1,04 + CE (vidējā 

vērtība no visām daļām) fakultātes obligāti noteiktajā mācību priekšmetā x 1,20 vai GA x 12 

+ CE (vidējā vērtība no visām daļām) fakultātes papildus noteiktajā mācību priekšmetā x 1,15. 

 

2.1.7. Studiju programmas praktiskā īstenošana 

 

Studiju programmas didaktiskā koncepcija fokusējas uz Latvijas ilgtspējīgas 

attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam (LIAS 2030, 

http://www.nap.lv/upload/lias_1redakcija_pilnv_final.pdf), kurā norādīts, ka „21.gadsimta 

izglītības sistēmas mērķis ir nostiprināt indivīdu prasmes nepārtraukti mācīties un apgūt 

jaunievedumus...”, „Vienlaikus izglītība ir ne tikai specifisku kompetenču un kvalifikācijas 

uzkrāšana, bet gan cilvēku talantu, emocionālās un sociālās inteliģences un personības 

attīstības process. ”  

 Didaktiskās koncepcijas pilnveidošana ir mērķtiecīgs un regulārs studiju 

programmas pašnovērtējuma process, kurā piedalās studenti, absolventi un docētāji. Šī kopīgā 

sadarbība ir plānota studentu attīstības mērķu sasniegšanai. 

http://www.nap.lv/upload/lias_1redakcija_pilnv_final.pdf
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Didaktisko koncepciju OSPS studiju programmā pilnveido (skat. 2. attēlu) 

programmas direktore sadarbībā ar studiju programmas metodisko komisiju, kuras sastāvā 

(2013./2014.studiju gadā) bija komisijas priekšsēdētāja Laima Barisa, (lektore, Mg.sc.soc., 

pieredzējusi bakalaura programmas direktore, ar ilgstošu pieredzi praktiskajā pētniecībā, 

ilggadēja Valsts eksāmenu komisijas (VEK) locekle), komisijas locekļi: Jānis Ķusis 

(asociētais profesors, Dr.hist., Socioloģijas katedras vadītājs, ilggadējs VEK priekšsēdētāja 

vietnieks un MEK loceklis, LLU Konventa un Senāta loceklis); Līga Paula (lektore, 

Mg.sc.soc., OSPS maģistra programmas direktore, socioloģijas doktora grāda pretendente, ar 

pieredzi praktiskajā pētniecībā); Signe Dobelniece (asociētā profesore, PhD Soc.Work, LZP 

eksperte socioloģijā, European Observatory on Homelessness Latvijas eksperte 

bezpajumtniecības jautājumos, bijusī VEK, tagadējā MEK komisijas locekle); Viola Korpa 

(docente, Dr.sc.soc., ar pieredzi praktiskajā pētniecībā (Starptautiski projekti un LZP granti), 

kā arī VEK komisijas locekle); Dina Bite (docente, Dr.sc.soc., ar pieredzi praktiskajā 

pētniecībā, kā arī VEK komisijas locekle); Anda Grīnfelde (docente, Dr.oec., OSPS bakalaura 

programmas direktore, ar pieredzi praktiskajā pētniecībā, kā arī VEK komisijas locekle). 

 

Didaktiskā koncepcija ietver studiju procesa: 

 principus, kuri tiek mērķtiecīgi saskaľoti ar XXI gadsimta augstākās izglītības 

stratēģiskajiem mērķiem tās ilgstspējīgai attīstībai.  

 saturu (skatīt OSPS programmas satura konceptuālo modeli, 1.att.), izstrādā un pilnveido 

programmas direktore sadarbībā ar metodisko komisiju;  

 vadīšanu, organizē programmas direktore vadoties pēc LLU nolikuma par studiju 

programmu direktoru (Senāta 14.05.2008. lēmums Nr. 6-122); 

 metodes ievieš un pilnveido docētāji, daloties pieredzē un diskutējot metodiskajos 

semināros, programmas un ESAF Metodisko komisiju (LLU metodiskās komisijas 

nolikums, Senāta 09.04.2008. lēmums Nr. 6-107, http://www.llu.lv/?mi=466), kā arī 

SOHU sēdēs un stratēģiskajos semināros un LLU ikgadējās metodiskajās konferencēs; 

 organizācijas formas, pilna laika studijas, (skatīt ESAF mājas lapā), sākot ar 

2013./2014.st.g. paredz neklātienes tālmācības (e-studiju formu), kas ir jau izstrādāta un 

tādejādi jebkurā studiju kursā, lai pilnveidotu informācijas ieguvi un organizētu efektīvāku 

studiju darbu ir iespēja izmantot e-studiju vidi. 

 

 
 

2.att. OSPS bakalaura studiju programmas didaktiskās koncepcijas pilnveides 

organizatoriskā sistēma. 

 

LLU ESAF Bakalaura studiju programmu Metodiskā 

komisija 

LLU ESAF DOME 

Sociālo un humanitāro zinātľu institūts 

Maģistra un bakalaura studiju 

programmu  

„Organizāciju un sabiedrības pārvaldes 

socioloģija” metodiskā komisija 

 

Bakalaura studiju programmu  

„Organizāciju un sabiedrības pārvaldes 

socioloģija” direktore 

http://www.llu.lv/?mi=466
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Didaktiskās koncepcijas pilnveides nodrošinājuma etapi: 

1. Studējošo ekspektāciju un realitātes novērtēšana. Uzsākot studijas, studiju kursa 

„Ievads specialitātē” ietvaros notiek katra 1.kursa studenta:  

1.1.zināšanu, prasmju SVID pašanalīze, izvērtējot nepieciešamās studiju procesā 

iegūstamās prasmes, zināšanas un kompetenci;  

1.2. dalība viena studiju programmas absolventa „Ēnošanā”, ar mērķi apzināt un 

prezentēt akadēmiskajai studiju grupai - kādās organizācijās un amatos strādā absolventi, 

kādas zināšanas, prasmes un kompetence nepieciešamas saistībā ar ieľemamā amata 

aprakstu, kādas studiju procesā iegūtās zināšanas, prasmes un kompetence ir bijušas 

visnoderīgākās praksē; 

 1.3. aptaujas veidā tiek apzinātas studējošo ekspektācijas par studijām OSPS 

bakalaura programmā. Katru studiju gadu noslēdzot, notiek docētāju un viľu docēto 

studiju kursu novērtējums studentu aptaujas veidā, ko veic LLU ESAF Socioloģisko 

pētījumu grupa. Studiju kursa „Izglītības socioloģija” ietvaros 4.kursā notiek 

akadēmiskās bakalaura OSPS studiju programmas realizācijas SVID analīze ar mērķi 

noskaidrot studiju procesa, tostarp, didaktiskās koncepcijas realitātes atbilstību 

ekspektācijām.  
 

2. Metodiskie pasākumi. Mērķtiecīgi tiek organizēti studiju programmas metodiskie 

semināri, diskusijas par didaktisko koncepciju programmas un ESAF bakalaura programmu 

Metodisko komisiju, kā arī SOHU sēdēs, ikgadējos SOHU stratēģiskajos semināros. 
 

3. Didaktiskās koncepcijas problēmu identificēšana un to risinājumu izstrāde. Vienu 

reizi studiju gadā programmā iesaistīto docētāju kopīgajā sanāksmē tiek izdiskutēti studiju 

gada laikā identificēto, ar didaktisko koncepciju saistīto problēmu iespējamie risinājumi. 

Katra jaunā studiju gada sākumā (oktobra mēnesī) tiek apkopota informācija ikgadējiem 

pašnovērtējuma ziľojumiem par iepriekšējo studiju gadu, ietverot tajā arī didaktiskās 

koncepcijas stratēģijas nākamajiem pārskata periodiem un apsprieţot studiju virziena 

Metodiskās komisijas sēdē, SOHU sēdē, ESAF bakalaura programmas Metodiskajā komisijā 

un ESAF Domes sēdē. 

 

       Studiju programmā notiek regulāra lekciju un semināru apmeklējumu kontrole, 

kas lielākajai daļai studiju kursu kalpo kā indikators, lai motivētu studējošos akumulējošās 

ieskaites ieguvei. 

 

       Studiju metodes ir raksturotas katra studiju kursa izvērstajās programmās. Visbieţāk 

tiek pielietotas: 

 monoloģiskās metodes: klasiskās lekcijas un lekcijas ar diskusiju (t.sk. paneļdiskusiju 

ar ekspertiem-vieslektoriem), kurā izmantoti demonstrējumi ar Microsoft Office 

PowerPoint prezentācijām, plakātiem, video, skaľu ierakstiem u.c.; 

 dialoģiskās metodes: prāta vētra (brainstorming), dialogs, diskusija, pārrunu - 

diskusiju grupas, lomu spēles, semināri; 

 būtiskas ir pētnieciski didaktiskās metodes: 

- individuālie un grupu patstāvīgie darbi, to prezentācija; 

- situāciju izpēte un gadījuma analīzes pielietojums semināru uzdevumos;  

- mācību ekskursijas studiju kursu ietvaros (skatīt 12. tabulu), daţādu zinātnisko 

avotu konspekti gan latviešu, gan svešvalodās;  

- eseju, mācību ekskursiju atskaišu, vieslekciju tēţu veidošana; 

- dalība praktiskajā pētniecībā.  
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12. tabula 
 

OSPS bakalaura studiju kursu ietvaros organizētās vieslekcijas un ekskursijas 
 

Studiju kurss 

 

Vieslektors vai ekskursija 

 

Ievads specialitātē 

 

SKDS projektu vadītājas absolventes Bīriľas L., vieslekcija 
 

Zemessardzes 52. kājnieku bataljona komandieris majora Ilmāra Dţeľeva 

vieslekcija 
 

“Ēnu dienas”, kuru ietvaros tiek noēnoti bijušie absolventi, kuri strādā 

daţādās publiskajās, privātajās vai nevalstiskajās organizācijās 
 

ERASMUS programmas dalībnieku vieslekcijas par pieredzi studijās ārvalstīs 

  

Vispārējā socioloģijas teorija Ekskursija uz Saeimu 
 

Pētījumu metodes Ekskursija uz pētījumu firmu TNS 
 

Ģimenes socioloģija Ekskursija uz Īslīces SOS bērnu ciematu; Jelgavas dzimtsarakstu nodaļu 
 

Mūzikas socioloģija 
Vieslektori: Zakenfelde I., mūzikas pedagoģe, kordiriģente (klasiskā mūzika 

sabiedrībā), Svikle L., ilgstoši strādājusi kā kultūras darbiniece (pašdarbība) 
 

Organizāciju izpētes pieejas Ekskursija uz LLU Zināšanu pārneses centru 

Organizāciju un grupu 

socioloģija 
Ekskursija uz Jelgavas biznesa inkubatoru 

Stresa vadība Meditācijas speciālista vieslekcija, hipnotiskās meditācijas seanss 
 

Pašvaldību organizācija 
Ekskursija uz Jelgavas Domi 

 

 

Studiju programmas apguvē studenti daţādos studiju kursos, piem., kvantitatīvajās 

pētījumu metodēs, kursa projektos un bakalaura darba izstrādē, kā arī citu studiju praktisko 

darbu izstrādē pielieto vairākas mūsdienās bieţāk pielietotās datorprogrammas - gan aprēķinu 

veikšanā un darbu noformēšanā, piem., Microsoft Office, SPSS.  

Lielākā daļa studiju kursu ir pieejami e-studijās uz Moodle platformas (E-studiju vide 

http://estudijas.llu.lv).  

ESAF tiek organizētas vieslekcijas un absolventu nedēļā, kurā absolventi ieľem 

vieslektoru statusu (skat. 11. pielikumu).  

 

2.1.8. Vērtēšanas sistēma 
 

Pārbaudījumu saturs un apjoms ir atbilstošs studiju kursa programmās noteiktajam 

saturam un socioloģijas bakalaura grāda pretendentam izvirzīto zināšanu, prasmju un 

kompetences prasībām. Nosacījumi kredītpunktu iegūšanai ir aprakstīti katra studiju kursa 

programmā. Atbilstoši LLU Senāta apstiprinātajam nolikumam, studiju rezultātus vērtē pēc 

diviem rādītājiem – kvalitatīvā un kvantitatīvā: 

1) kvalitatīvais vērtējums, izmantojot 10 ballu skalas kritērijus; 

2) kvantitatīvais vērtējums – studiju kursa apjoms KP. 

Programmas apguves vērtēšanas pamatforma ir eksāmens vai ieskaite (ar atzīmi). Ieskaites 

bez atzīmes (vērtējums „ieskaitīts” vai „neieskaitīts”) tiek pielietotas kā studiju kursu 

starpvērtējums, ja studiju kurss tiek dalīts divos vai vairākos semestros un studiju kursa beigās 

kārtojams eksāmens. Kredītpunktus ieskaita par katru apgūto studiju kursu, ja vērtējums nav 

mazāks par 4 (gandrīz viduvēji) vai ieskaitīts. 

OSPS studiju rezultātu sasniegšanai studentiem ir 2336 kontaktstundas, no kurām puse 

ir lekcijas, bet otra puse -praktiskie darbi. Studiju laikā studenti nokārto 21 eksāmenu, 33 

ieskaites ar atzīmi un 12 ieskaites, izstrādā un aizstāv 2 kursa projektus. (skat. 13. tabulu). 

 

http://estudijas.llu.lv/
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13. tabula 

 

Studiju kursu vērtējuma veidi un to īpatsvars OSPS studiju plānā 
 

 

Pārbaudījuma veids Skaits Īpatsvars, % 

Eksāmens 21 32 

Ieskaite ar atzīmi 33 50 

Ieskaite  12 18 

KOPĀ 66 100 

 
 

Studiju programmā kopumā sagaidāmie rezultāti tiek izklāstīti studiju kursa „Ievads 

specialitātē” ietvaros, detalizēti iepazīstinot studējošos ar OSPS studiju programmas mērķi, 

uzdevumiem un studiju plānu, kā arī studiju procesā iegūstamajām zināšanām, prasmēm un 

kompetenci. Katra studiju kursa LLU IS (http://lais.llu.lv/) un izvērstajās studiju kursu 

programmās (SOHU dokumenti) ir skaidri izklāstīti studiju kursa sagaidāmie rezultāti. 

 Lai sasniegtu sagaidāmos rezultātus, praktiski katrā studiju kursā studentiem tiek 

uzdoti mājas darbi (patstāvīgās studijas) ar konkrētu problēmsituāciju risinājumiem, kur 

teorētiskais kurss - atbilstoši tiek izdiskutēts semināros. Problēmu identificēšanas un to 

risinājumu iespēju izvirzīšanas prasmes tiek attīstītas arī citos individuālajos un grupu darbos, 

piem., daţādu nozaru socioloģijas kursu apguvē, studiju kursos: sociālās problēmas, sociālais 

darbs, sociālā likumdošana, projektu vadība u.c., kā arī kursa projektos, studentu īstenotajos 

pasūtījuma pētījumos un bakalaura darbā. 

Studējošo zināšanas, uzsākot studijas, ir atšķirīgas. Lielākā daļa studentu ir 

pietiekami sagatavoti studiju programmas apguvei, tomēr parasti ir arī daļa studentu, kuru 

eksaktās zināšanas ir nepietiekamas, lai sekmīgi turpinātu studijas. Īpaši problēmas parādās 

matemātikas kursu apguvē, tāpēc daļa studentu studijas nespēj turpināt. Citās līdzīgās studiju 

programmās Latvijā un Eiropas Savienībā matemātika, kā studiju kurss, netiek iekļauta, tāpēc 

tika pieľemts lēmums jaunajā 3 gadīgajā studiju programmā atteikties no studiju kursa 

matemātikā. 

Katra studiju kursa teorētiskās daļas apguves kontrolei semestrī parasti ir 2-3 

kontroldarbi, kā arī tiek vērtētas argumentētās esejas, testi un referāti. Semināru uzdevumu 

(praktisko nodarbību), kā arī kursa projektu un bakalaura darba izstrādes kvalitāte tiek 

kontrolēta saskaľā ar studiju kursa programmu. Praktisko pētījumu izstrādes kvalitātes 

kontroles un sadarbības ar studiju darba vadītāju, kā arī docētāju individuālā pieeja studentiem 

tiek aprakstīta 1.sadaļā.  

 

Studiju darbi tiek vērtēti pēc ESAF OSPS studiju programmas metodiskajos 

norādījumos izvirzītajiem kritērijiem: 

 

1) Darba kvalitāte:  

- izvēlētā temata aktualitāte, prasme precīzi noformulēt pētījuma problēmu;  

- darba programmatiskās daļas elementu savstarpējā atbilstība, formulējumu kvalitāte; 

darba struktūras un teorētiskā pamatojuma vērtējums;  

- konkrētu teoriju pielietojums pētījumā;  

- zinātniski pētniecisko metoţu izvēle, praktiskā pētījuma kvalitāte;  

- darba uzdevumu izpildes un mērķa sasniegšanas vērtējums;  

- darba galveno vērtību (inovatīvu pētniecības pieeju, nozīmīguma, praktiskās 

lietderības) akcentēšana;  

- precīza atsauču sistēmas veidošana un darba atbilstība metodiskajos norādījumos 

izvirzītajām noformējuma prasībām; 

- ieguldījums darba izstrādē (respondentu skaits, sasniedzamība, analīzes līmenis). 

 

http://lais.llu.lv/
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 2) Darba prezentācija:  

- prezentācijas ziľojuma satura un formas vērtējums;  

- prasme publiski diskutēt un argumentēt savu viedokli; 

- piedalīšanās iepriekš notikušās zinātniskās konferencēs saistībā ar savu darbu 

(bakalaura darbam), publikācijas. 

 

           Studēšanas motivācijas paaugstināšanai tiek izmantoti tādi instrumenti kā: 

akumulējošās (automātiskās ieskaites), punktu sistēma, daţādu bonusu piešķiršana u.c. OSPS 

studiju programmā tikai daļai studentu ir valsts budţeta apmaksātas studijas, pārējie studenti 

studiju maksu daļēji sedz paši. Augstskolā katru semestri notiek budţeta studiju vietu rotācija 

– fakultātes stipendiju komisija, kuras sastāvā ir studiju programmu direktore un studentu 

pārstāvji, atkarībā no studentu sekmēm iepriekšējā semestrī lemj par budţeta vietu sadali. 

Līdzīgi tiek lemts arī par stipendiju piešķiršanu labākajiem studentiem. Tādējādi šī sistēma 

motivē iegūt labākus rezultātus semestra noslēgumā.  

Studiju programmas apguvi noslēdz valsts noslēguma pārbaudījums, kura laikā tiek 

aizstāvēts bakalaura darbs, kas arī tiek vērtēts 10 ballu skalā. Normas par Valsts kvalifikācijas 

eksāmenu komisija izveidošanu, darbu priekšaizstāvēšanu, vērtēšanu un grāda piešķiršanu 

reglamentē LLU Nolikums par studiju noslēguma pārbaudījumiem Senāta lēmums 

09.04.2014 Nr.8-65. 2013./2014.studiju gadā Valsts eksāmenu komisijai (turpmāk tekstā 

VEK) tika iesniegti 11 pilna laika, 4 nepilna laika studējošo izstrādātie bakalaura darbi, no 

kuriem sekmīgi aizstāvēti visi 15 darbi. Visiem sekmīgi aizstāvēto darbu autoriem komisija 

piešķīra bakalaura grādu (skat. 14. tabulu).  

14. tabula 

 
OSPS bakalaura darbu studentu skaits un īpatsvars procentos pēc iegūtā bakalaura darba 

vērtējuma 2013.-2014. 

 

Gads 
10 

izcili 

9 

teicami 

8 

ļoti labi 

7 

labi 

6 

gandrīz labi 

5 

viduvēji 

4 

gandrīz 

viduvēji 

2012 4 12 19 17 12 3 1 

% 5.9 17.6 28.0 25.0 17.6 4.4 1.5 

2013 1 6 6 12 4 5 0 

% 2.9 17.6 17.6 35.3 11.9 14.7 0.0 

2014 2 5 4 2 2 0 0 

% 13.3 33.3 26.7 13.3 13.3 0 0.0 

  
  

 Bakalaura darbu aizstāvēšanā vidējā atzīme pārskata periodā - 2013./2014.studiju gadā 

ir 8,2 balles, salīdzinot ar 7,2 ballēm iepriekšējā studiju gadā. Kopumā rezultāti vērtējami kā 

ļoti labi. Tāpat kā iepriekšējos gados, atšķiras pilna un nepilna laika bakalaura darbu 

vērtējumi. Pilna laika studentu darbu vidējā atzīme arī šogad ir augstāka 8,5 balles 

(iepriekšējā studiju gadā -7,4), nekā nepilna laika studentu darbiem, kuri sasniedza 7,5 balles 

(iepriekšējā studiju gadā - 6,4). Ļoti pozitīvi vērtējams fakts, ka pārskata periodā no 15 

absolventiem 2 absolventes - Anţelika Ševčenko un Ilze Norvaiša - ieguva diplomus ar 

izcilību. Salīdzinoši - pēdējos studiju gados LLU ar izcilību absolvējušas OSPS bakalaura 

studiju programmas studentes: Ilva Zvilna (2010.), Evita Ruliete (2011.), Ligita Lapiľa 

(2013.). 

 Studiju noslēguma darbu izstrādē kā bakalaura darbu izstrādes pozitīvi ietekmējošs 

faktors ir ne tikai izcili un teicami VEK komisijas vērtējumi, bet arī ieteikumi studijām 

maģistrantūrā un nozīmīgāko pētījumu popularizēšana ieinteresētajām un iesaistītajām pusēm. 

VEK kā labākos 2013./2014.studiju gadā atzīmēja 7 darbus, kuri ieguvuši vērtējumu teicami 

un izcili (skat. 15. tabulu). 
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15. tabula 

Veiksmīgāk aizstāvētie bakalaura darbi 2013./2014.studiju gadā  
 

Vārds Uzvārds Tēma Vadītājs 

Beresľeva Oksana 

Jauniešu un pašvaldības sadarbības problēmas un risinājumi: 

Jelgavas pilsētas un novada piemērs. 

Youth`s and Municipality Colloboration Problems and Solutions: 

Jelgavas City and Region Example. 

Ginta 

Kronberga 

Ekša Liene 

Neformālās izglītības programmas „Bridge it” darbība dalībnieku 

un treneru vērtējumā. 

Evaluation of Non-formal Education Program „Bridge it” 

Activity in a Viewpoint of Participants and Coaches. 

Lana 

Janmere 

Jablonska Aļona 

Zināšanas un prasmes publiskajā pārvaldē: 

OSPS bakalaura programmas absolventu 

ekspektācijas un realitāte. 

Knowledge and Skills in Public Administration:  “OSPS” 

Bachelor Graduates Expectations and Reality. 

Laima 

Barisa 

Ševčenko Anţelika 

Informēšana par uzľēmējdarbības uzsākšanas atbalstu potenciālo 

un jauno uzľēmēju skatījumā. 

Informing About the Entrepreneurship Start-up Support in the 

Potential and New Entrepreneurs’ View. 

Laima 

Barisa 

Norvaiša Ilze 
Emigrantu dzīves kvalitāte: subjektīvais vērtējums. 

Emigrants’ Quality of Life: Subjective Evaluation. 
Dina Bite 

Vilima Eva 

Biedrība "Kalna svētību kopiena": reliģiskas NVO kā atbalsts 

atkarībās nonākušajiem. 

Society "The Mountain`s Blessing Community": Religious Non-

governmental Organizations as Support for Addicts. 

Laima 

Barisa 

Krastiľš Inārs 

Nemonetārais atalgojums darbavietās: 

darba ľēmēju ekspektācijas un realitāte. 

Non-monetary Rewards in Workplaces: Expectations and Reality 

from the Viewpoint of Employees. 

Viola 

Korpa 

Ar visām 2014. gadā aizstāvēto bakalaura darbu tēmām var iepazīties 18. pielikumā. 
 

2.1.9. Studiju programmas izmaksas 

 

Studiju programmu izmaksas LLU tiek sagatavotas centralizēti (Finanšu plānošanas 

centrā). Programmas izmaksas tiek aprēķinātas pēc principa - valsts budţeta finansējums + 

ieľēmumi no studiju maksas (maksas studentu skaits tiek ietverts uz 01.10.2014). LLU studiju 

programmu izmaksas pa studiju virzieniem  2013./2014. studiju gadam redzamas 16. tabulā. 
 

16. tabula 

Studiju programmas izmaksas 2013./2014. studiju gadā 

 

OSPS bakalaura programmā 2013./2014.studiju gadā tika nodrošinātas 15 valsts 

subsidētas budţeta vietas pilna laika studiju 1.kursā. Studējošie tiek uzľemti pilna vai nepilna 

laika studijās arī par maksu. Studiju maksu nosaka ar Senāta lēmumu, izdodot rektora 

Studiju programma Studiju 

līmenis 

Studiju programmas izmaksas 2013./2014. studiju 

gadā 

Kods Nosaukums no budţeta 

finansējuma,    EUR 
no studiju maksas 

ieľēmumiem,  EUR 
Kopā, 

EUR 

45310 
Organizāciju un sabiedrības 

pārvaldes socioloģija 
Maģ. 

27 817 1 565 29 382 

43310 
Organizāciju un sabiedrības 

pārvaldes socioloģija 

Bak. 
45 189 47 517 92 706 
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rīkojumu. 2013./2014. studiju gadā pilna laika studijās maksa ir 900 LVL / 1281 EUR, bet 

nepilna laika studijās 660 LVL / 940 EUR.  
 

2.1.10. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam un 

citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā 

 

 LLU ESAF SOHU izveidotā akadēmiskā bakalaura studiju programma ”Organizāciju 

un sabiedrības pārvaldes socioloģija” tiek īstenota pilna un nepilna laika studiju veidā un dod 

iespēju iegūt sociālo zinātľu bakalaura grādu socioloģijā pēc 4 gadu (8 semestru) pilna laika 

un 5 gadu (10 semestru) studijām nepilna laika studijās. OSPS pilnībā atbilst valsts 

akadēmiskās izglītības standartam (http://www.likumi.lv/doc.php?id=57183), ko apliecina 17. 

tabulā ietvertā informācija. 

17. tabula 

OSPS bakalaura studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam 

 

Programmas saturs 

Kursu apjoms un īpatsvars 

studiju plānā 
Valsts akadēmiskās 

izglītības standarta 

prasības KP KP ECTS % 

Obligātā daļa 112 168 68,3 ne mazāk kā 50 

t.sk. zinātľu nozares vai apakšnozares 

pamatnostādnes, principi, struktūra un metodoloģija 
30 45 26,8 ne mazāk kā 25 

t.sk. zinātľu nozares vai apakšnozares attīstības 

vēsture un aktuālās problēmas 
16 24 14,3 ne mazāk kā 10 

t.sk. zinātľu nozares vai apakšnozares raksturojums 

un problēmas starpnozaru aspektā 
20 30 17,9 ne mazāk kā 15 

Ierobeţotās izvēles daļa 34 51 20,7 ne mazāk kā 20 

Brīvās izvēles daļa 8 12 4,9 nav noteikts 

Bakalaura darbs 10 15 6,1 ne mazāk kā 10 

Kopā: 164 246 100,0 120 – 160 

Avots: MK noteikumi Nr.240 „Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu”, skatīt 

saiti: http://likumi.lv/doc.php?id=266187 
 

       No OSPS apjoma, izľemot to apjomu, kas paredzēts bakalaura darba izstrādei, ne 

mazāk kā 40% veido kontaktstundas. OSPS obligātajā saturā ietverti studiju kursi „Ekoloģija 

un vides aizsardzība” kā arī „Darba un civilā aizsardzība” 

Studiju programmas absolventiem ir iespēja turpināt studijas Latvijas 

Lauksaimniecības universitātes „Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija” maģistra 

studiju programmā, kā arī citās LLU maģistra studiju programmās, Latvijas vai citu valstu 

augstskolu maģistra studiju programmās. Sākot ar 2012. gadu absolventi sāka saľemt LLU 

izsniegtus diplomus, kuru pielikumiem piešķirta ES kvalitātes zīme (skatīt LLU mājas lapā 

http://www.llu.lv/?mi=304&op=raksts&id=6721). 
 

2.1.11. Salīdzinājums ar citām studiju programmām 

 

 ESAF LLU OSPS bakalaura studiju programmai Zemgales reģionā pieejamajā studiju 

vidē (t.sk. citu augstskolu filiālēs) līdzīgas nav apgūstamas, bet Latvijā šāda veida 

programmas realizē: Latvijas Universitātē (LU) un Daugavpils Universitātē - (DU) 

akadēmiskā bakalaura studiju programma „Socioloģija”.  

 OSPS bakalaura studiju programma detalizētāk salīdzināta ar Latvijas Universitātes 

studiju programmu (skatīt 18. tabulā). Abas programmas līdzīgi veido teorētiskās zināšanas 

un praktiskās iemaľas socioloģijā, bet būtiski ir tas, ka LLU studiju programmā tiek 

paplašināta kompetence sabiedrības pārvaldes socioloģijā, sevišķu uzmanību veltot ar 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=57183
http://likumi.lv/doc.php?id=266187
http://www.llu.lv/?mi=304&op=raksts&id=6721
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organizāciju un sabiedrības pārvaldi saistīto procesu analīzei laukos un Zemgales reģionā. 

Būtiskākais, kas atšķir studiju programmu no citām līdzīgām studiju programmām 

Latvijā ir tas, ka programmas uzmanības centrā ir orientācija uz Latvijas lauku sociālo 

procesu izpratni teorētiskā līmenī un praktisko problēmu risināšanu. 

18. tabula 

Bakalaura studiju programmas salīdzinājums ar citām  

Latvijas valsts atzītu augstskolu programmām  
 

Rādītāji Latvijas Lauksaimniecības universitāte Latvijas Universitāte 

Fakultāte 
Ekonomikas un sabiedrības attīstības 

fakultāte 
Sociālo zinātņu fakultāte 

Programmas 

nosaukums 

Organizāciju un sabiedrības 

pārvaldes socioloģija 

 

Socioloģija 

Iegūstamais 

grāds 
Sociālo zinātľu bakalaurs socioloģijā Sociālo zinātľu bakalaurs socioloģijā 

Studiju 

ilgums 

 

-8 semestri (4 gadi) pilna laika (klātienē) 

-10 semestri (5 gadi) nepilna laika 

(neklātienē) 

-6 semestri (3 gadi) pilna laika (klātienē) 

KP apjoms PL -164, NL-160  120 

Obligātā 

daļa (A) 

 

122 KP (74.4%) 

Profesionālās, personiskās un 

sabiedriskās dzīvesdarbības vispārējās 

zināšanas (t.sk.LLU noteiktās). Vispārējā 

socioloģija, vēsture, mūsdienu teorijas. 

Ievads specialitātē, pētnieciskā darba 

pamati un socioloģisko pētījumu metodes 

(t.sk. kvantitatīvās un kvalitatīvās). 

Vadīšanas un organizāciju teorijas, izpēte, 

publiskā administrācija. Sociālā politika, 

likumdošana, problēmas. Lauku socioloģija, 

reģionālā attīstība, pašvaldību organizācija. 

Iemaľas patstāvīgam pētnieciskajam 

darbam attīstīta kursa projekti un bakalaura 

darbs. 

 

64 KP (53.3%) 

 

Sociālās teorijas (klasiskās socioloģiskās 

teorijas, makrosocioloģiskās un 

mikrosocioloģiskā teorijas, antropoloģiskās un 

postmodernās teorijas) un socioloģisko 

pētījumu metodes (kvantitatīvās un 

kvalitatīvās metodes), iepazīties ar trim 

galvenajiem specializācijas virzieniem kursos 

socioloģisko pētījumu prakse, marketinga 

pētījumi un politikas analīze. Iemaľas 

patstāvīgam pētnieciskajam darbam attīstīta 

kursa darbs un bakalaura darbs. 

Ierobeţotās 

izvēles daļa 

(B) 

 

34 KP (20.7%) 

Specializācija socioloģijas virzienos 

(darba, ekonomikas, izglītības, kultūras, 

ģimenes, reliģijas u.c.) un programmas 

specifikai nepieciešamu zināšanu apguve 

(ES studijas, demogrāfija, sociālais darbs, 

projektu, kvalitātes, stresa vadība, 

sabiedrisko attiecību pamati, tiesību bloks 

u.c.) 

 

48 KP (40.0%) 

Specializācija socioloģijas virzienos un 

specifisku pētījumu metoţu padziļināta 

apguve. 

Izvēles daļa 

(C) 
8 KP (4.9%) 8 KP (6.7%) 

Prakse Nav paredzēta. 

2.semestrī -socioloģisko pētījumu firmās. 

4.semestrī – socioloģisko pētījumi profesora 

vadībā. 

Bakalaura 

darbs 
10 KP (6.1%) 10 KP (8.3%) 

 

OSPS studiju programma tiek salīdzināta ar divām Eiropas Savienības valsts atzītu 

augstskolu programmām Līdsas universitāte un Ekseteres universitāte, Lielbritānijā (skat. 19. 

tabulu). 
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19. tabula 

Bakalaura studiju programmas salīdzinājums ar Eiropas Savienības 

 valsts atzītu augstskolu programmām  

 

Rādītāji 
Latvijas Lauksaimniecības 

universitāte 

Līdsas universitāte 

University of Leeds (UK) 

Ekseteres universitāte 

University of Exeter 

(UK) 

Fakultāte 
Ekonomikas un sabiedrības 

attīstības fakultāte 

Socioloģijas un sociālās 

politikas skolas 

Socioloģijas, filozofijas 

un antropoloģijas 

nodaļa 

Programmas 

nosaukums 

Organizāciju un sabiedrības 

pārvaldes socioloģija 
Socioloģija Socioloģija 

Iegūstamais 

grāds 

Sociālo zinātľu bakalaurs 

socioloģijā 

Sociālo zinātľu bakalaurs 

socioloģijā 

Sociālo zinātľu 

bakalaurs socioloģijā 

Studiju 

ilgums 

 

-8 semestri (4 gadi) pilna laika 

(klātienē) 

-10 semestri (5 gadi) nepilna laika 

(neklātienē) 

-6 semestri (3 gadi) pilna 

laika (klātienē)  

-12 semestri (6 gadi) nepilna 

laika studijās 

-6 semestri (3 gadi) pilna 

laika (klātienē) 

ECTS 

apjoms 

246 180  180  

Obligātā 

daļa (A) 

 

183 ECTS (74.4%) 

Profesionālās, personiskās un 

sabiedriskās dzīvesdarbības 

vispārējās zināšanas (t.sk.LLU 

noteiktās). Vispārējā socioloģija, 

vēsture, mūsdienu teorijas. Ievads 

specialitātē, pētnieciskā darba 

pamati un socioloģisko pētījumu 

metodes (t.sk. kvantitatīvās un 

kvalitatīvās). Vadīšanas un 

organizāciju teorijas, izpēte, 

publiskā administrācija. Sociālā 

politika, likumdošana, problēmas. 

Lauku socioloģija, reģionālā 

attīstība, pašvaldību organizācija. 

Iemaľas patstāvīgam 

pētnieciskajam darbam attīstīta 

kursa projekti un bakalaura darbs. 

 

70 ECTS  (38.9%) 

Mūsdienu sabiedrības 

socioloģiskā analīze, 

Socioloģiskā domāšana, 

Mācīšanās prasmes, 

Nevienlīdzības studijas, 

Aktualitātes diskusijās par 

labklājību, Pētījumu 

metodes socioloģijā un 

sociālajā politikā, Galvenās 

problēmas socioloģijā 

 

75 ECTS (41.7 %) 

Klasiskās un mūsdienu 

sociālās teorijas, sociālo 

pētījumu metodoloģija, 

teorētiskā socioloģija, 

specifiski socioloģijas 

virzieni (ģimene, reliģija, 

veselība un slimība), 

kvantitatīvās un 

kvalitatīvās socioloģijas 

pētniecības metodes, 

grupu darbi praktisku 

pētniecisko iemaľu 

attīstīšanai 

 

Ierobeţotās 

izvēles daļa 

(B) 

 

56 ECTS (20.7%) 

Specializācija socioloģijas 

virzienos (darba, ekonomikas, 

izglītības, kultūras, ģimenes, 

reliģijas u.c.) un programmas 

specifikai nepieciešamu zināšanu 

apguve (ES studijas, demogrāfija, 

sociālais darbs, projektu, 

kvalitātes, stresa vadība, 

sabiedrisko attiecību pamati, 

tiesību bloks u.c.) 

 

60 ECTS ( 33.4%) 

Specializācija socioloģijas 

virzienos: Rase un etniskās 

attiecības, identitāte un 

kultūra, dzimtes studijas, 

veselība un slimība, vides 

socioloģija, invaliditāte un 

starptautiskās tiesības, vara, 

sociālā kontrole, 

globalizācija, sociālās 

kustības u.c. 

 

90 ECTS (50.0 %) 

Dzimtes studijas, biznesa 

studijas, valodas, 

patēriľa sabiedrība, 

deviance (atkarības), 

invaliditāte un sociālā 

labklājība, sociālā 

antropoloģija, rase un 

etniskās attiecības, 

mūzikas socioloģijas, 

pilsētas socioloģija 

 Izvēles daļa 

(C) 

 

12 ECTS (4.9%) 
 

30 ECTS (16.6%) 

Prakse Nav paredzēta. Nav paredzēta Nav paredzēta 

Bakalaura 

darbs 
15 ECTS ( 6.1%) 20 ECTS (11.1%) 15 ECTS (8.3%) 

 

     Salīdzinot OSPS bakalaura studiju programmu ar Latvijas un Eiropas Savienības 

augstskolu līdzīgām studiju programmām jāsecina, ka būtiskākā atšķirība sakľojas apstāklī, 

ka OSPS ir vienīgā, no salīdzinātajām studiju programmām, kur Sociālo zinātľu bakalaura 
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grādu socioloģijā iegūst pilna laika studiju 4 studiju gados, bet citās augstskolās studējošie – 3 

studiju gados. Savukārt Latvijas Universitātē akadēmiskajās studiju programmās ir paredzēta 

prakse. Studiju kursi visās augstskolās atbilstoši programmas specifikai ir līdzīgi, tomēr 

atšķirība vērojama obligātās daļas īpatsvarā, kurš LLU ir lielāks un ierobeţo obligātās izvēles 

kursu pieejamību. Iepriekš minētās būtiskās atšķirības ietekmē OSPS bakalaura studiju 

programmas konkurētspēju, tāpēc ar 2014./2015.studiju gadu tika uzsākta jaunas – 3 gadīgas 

studiju programmas realizācija. 

 

2.1.12. Informācija par studējošajiem 

 

Demogrāfija ir būtiskākais faktors, kas šobrīd negatīvi ietekmē nākotnes perspektīvas 

jebkurā nozarē, arī izglītībā. Saskaľā ar CSP datiem 2013.gada sākumā Latvijā bija 2,02 milj. 

iedzīvotāju, tas ir par 13,4 tūkst. mazāk nekā 2012.gada sākumā. Saskaľā ar 

demogrāfiskajiem prognozēm turpmākajos gados Latvijas iedzīvotāju skaits turpinās 

samazināties. Minētā procesa galvenie iemesli ir sabiedrības novecošanās, ilgstoši zems 

dzimstības līmenis un iedzīvotāju emigrācija. Ievērojot minēto, tuvāko gadu laikā Latvijas 

izglītības sistēmu sagaida nopietns demogrāfiskais satricinājums. Laika posmā līdz 

2020.gadam vidējā un augstākajā izglītībā ir sagaidāms nozīmīgs skolēnu un studējošo skaita 

samazinājums. Tiek paredzēts, ka salīdzinājumā ar 2012.gadu 2020.gadā skolēnu skaits 

vispārējā vidējā izglītībā samazināsies par 11,6 tūkst. skolēnu, savukārt augstākajā izglītībā – 

27,6 tūkst. studentu (LR IZM Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam, projekts 

atbalstīts Ministru Kabinetā, 24.11.2013. un iesniegts Saeimā, 

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap).  

Studentu skaita samazinājums demogrāfisko rādītāju ietekmē nav vienīgais OSPS 

bakalaura studiju programmas studējošo skaita samazinājuma negatīvi ietekmējošs faktors. 

Nozīmīgi ir akcentēt to, ka esošo potenciālo studentu skaita samazinājumu ietekmē arī: 

 studentu starpvalstu mobilitāte, kuras ietvaros daļa Latvijas jauniešu izvēlas 

studijas ārvalstīs, 

 lielāks budţeta vietu skaits socioloģijas programmas studijās un Latvijas 

Universitātes zīmola prestiţs. 

Ar katru studiju gadu strauji samazinoties valsts finansēto budţeta vietu skaitam OSPS 

bakalaura studiju programmā ir būtiski pievērst uzmanību studiju virziena un OSPS bakalaura 

programmas stratēģiskajai attīstībai. Rūpīgi jāizvērtē iespējamā rīcība un riski, jāizvēlas 

pareizo virzienu programmas attīstībai un izaugsmei. Pēc tam, kad ir izvēlēta stratēģija, 

svarīgi ir pievērsties mārketingam un zīmola attīstībai, pieprasot aptvert esošos un potenciālos 

studentus (patiesībā arī viľu vecākus) un potenciālos darba devējus un citus sadarbības 

partnerus. Studenti kļūst aizvien prasīgāki, ľemot vērā viľu (un viľu vecāku) pieaugošos 

finansiālos ieguldījumus izglītībā. Līdz ar to augstāko izglītību vajadzētu uztvert kā sava 

veida biznesu, kur studenti pielīdzināmi klientiem, kas izmanto augstskolu izglītības 

pakalpojumus. Tāpēc, lai piesaistītu potenciālos klientus ir nepieciešama zīmola attīstība un 

mārketings.  

Kopējā studējošo skaita dinamika akadēmiskās bakalaura augstākās izglītības studiju 

programmā „Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijas” ir atspoguļota 20. tabulā.  

 

 20. tabula 

Studējošo un absolventu skaits OSPS akadēmiskajā bakalaura studiju programmā 

 uz 01.10.2014. 

 
Rādītājs 2012./ 2013. 2013./ 2014. 2014./ 2015. 

Studējošo skaits 107 75 64 

Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits 23 19 14 

Absolventu skaits 30 15 - 

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap
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Detalizētāku OSPS bakalaura studentu skaita sadalījumu pa veidiem, formām un 

kursiem var skatīt 21. tabulā. 

21.tabula 

Studējošo skaits OSPS akadēmiskajā bakalaura studiju programmā pa studiju 

kursiem un formām 
 

Rādītāji 01.10.2011. 01.10.2012. 01.10.2013. 01.10.2014. 

Pavisam OSPS 174 107 75 64+10*=74 

t.sk.  

Pilna laika studējošie kopā: 130 79 61 52+2*=54 

1.kurss (klātiene) 27 23 19 8 

1.kurss (neklātiene, e-studijas) neuzľēma neuzľēma neuzľēma 6 

2.kurss 20 21 11 9 

3.kurss 32 11 18 12+1* 

4.kurss 51 24 13 17+1* 

Nepilna laika studējošie kopā: 44 28 14 12+8*=20 

1.kurss 0 8 0 neuzľēma 

2.kurss 5 0 4 0 

3.kurss 3 2 0 4+1* 

4.kurss 11 10 6 0 

5.kurss 25 8 4 8+7* 

* plāno atjaunoties nākamajā semestrī (studē individuāli LLU Mūţizglītības centrā) 

 

Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits akadēmiskās bakalaura augstākās 

izglītības studiju programmā „Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijas” ir 

atspoguļots 22. tabulā.  

22.tabula 

Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo OSPS akadēmiskajā bakalaura 

studiju programmā 
 

Rādītāji 01.10.2011 01.10.2012. 01.10.2013. 01.10.2014. 

Pavisam OSPS 27 31 20 12 

t.sk. 

Pilna laika studējošie  27 23 20 12 

t.sk.  

Par budţetu 15 15 15 neuzľēma 

Par studiju maksu 12 8 5 12 

Nepilna laika studējošie  0 8 0 neuzľēma 

 
Kopējā absolventu skaita dinamika akadēmiskās bakalaura augstākās izglītības studiju 

programmā „Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijas” ir atspoguļota 23. tabulā.  

 
 

23. tabula 

OSPS bakalaura studiju programmas absolventu skaita dinamika 
 

Gadi Pilna laika Nepilna laika Pavisam OSPS 

2011 31 40 71 

2012 45 23 76 

2013 27 7 34 

2014 11 4 15 

 

Kā būtisks riska faktors ir vērojams studējošo skaita, līdz ar to arī absolventu 

samazinājums pēdējos trīs gados. Arī imatrikulēto studentu skaits ir būtiski samazinājies, jo 

sākot ar 2014./2015.studiju gadu OSPS bakalaura 1. kursam valsts finansētās budţeta vietas 

netiek piešķirtas, tātad visi 1. kursa studējošie uzsākuši studijas 3 gadīgajā maksas OSPS 

programmā. 
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2.1.13. Studējošo aptaujas un to analīze 

 

Kopš 1996.gada Latvijas Lauksaimniecības universitātes Socioloģisko pētījumu grupa 

veic studentu aptauju „Mācībspēks studentu vērtējumā” ar mērķi noskaidrot studentu 

apmierinātību ar apgūtajiem studiju kursiem un to īstenošanā iesaistīto mācībspēku darbu 

(skat. 23. pielikumu). Sākot ar 2011./2012. studiju gadu aptauja norit e-formā internetā, 

tādējādi mainīta līdz šim universitātē pastāvošā kārtība, kad aptaujas anketas tika drukātas un 

izdalītas studentiem papīra formātā. LLU ESAF Socioloģisko pētījumu grupa sadarbībā ar 

LLU Informācijas sistēmu daļu (LLU ISD) elektronisku studentu anketēšanu veic divas reizes 

studiju gadā – rudens un pavasara semestra beigās. Pamatojoties uz 12.06.2013. LLU Senāta 

lēmumu Nr.8-17 „Par LLU Studiju nolikumu”, studējošajiem noteikts obligāti piedalīties 

aptaujā.   

 Kopumā studenti visus studiju kursus atzinuši par nozīmīgiem. Viľi atzinīgi vērtējuši 

studiju kursos izmantotās interesi raisošās mācību metodes - ekskursijas, vieslektoru 

uzaicināšanu, filmu skatīšanos studiju kursos „Ģimenes socioloģija”, „Mūzikas socioloģija”, 

„Organizāciju un grupu socioloģija”. Īpaši pozitīvi novērtēti e-studiju sistēma studiju kursos, 

kur tā ir izstrādāta. Vienlaikus studenti pauduši arī vēlēšanos, lai pasniedzēji studiju kursos 

izmantotu daudzveidīgākas mācību metodes. Studenti atzinīgi vērtējuši pasniedzējus, kuri spēj 

atmodināt mācīšanās garu kursā, kas prot ne tik interesantas lietas pasniegt neierastā un 

interesantā veidā. Studiju kursu pilnveidošanā studenti ieteikuši lielāku vērību pievērst 

praktiskajiem darbiem – to interesantumam, daudzveidībai un atbilstībai studiju kursa 

mērķim. Kur iespējams, studenti vēlētos mazāk teorijas, vairāk saikni ar praksi - dot kādus 

praktiskus uzdevumus studentiem, uz vietas - veidot kādas stratēģijas, zīmēt kādas shēmas, 

diskutēt, arī mājās ko darāmu, bet tādus grupu darbus, lai studenti savā starpā būtu spiesti 

padiskutēt. Ir ieteikums atjaunināt prezentācijas (jauni piemēri, vizuāli pievilcīgākas) un 

izvērst vairāk diskusiju, kas arī ļautu labāk apgūt studiju kursu. Joprojām studenti norādījuši 

uz vērtēšanas subjektivitāti vai neskaidrību. Ir nepieļaujama vērtēšanas nosacījumu maiľa 

semestra beigās. Tāpat studentiem šķiet netaisnīgi, ka vienādu vērtējumu saľem studenti par 

darbu, kas iesniegts laikā un darbu, kas iesniegts ar nokavētu termiľu semestra beigās.  

     Jāatzīst, ka studējošie ir ļoti inerti studiju kursu novērtēšanas procesā semestru 

beigās, lai arī tas ir paredzēts LLU Studiju nolikumā, kā studējošo pienākums. Perspektīvā 

vairāk jāfokusējas uz studējošo motivēšanu piedalīties mācībspēku aptaujā un novērtēt studiju 

programmu. 

 

2.1.14. Absolventu aptaujas un to analīze 

 

Pārskata gada absolventu viedoklis. Visi - 15 OSPS bakalaura absolventi 2014.gada 

pavasarī, pēc VEK sēdes piedalījās ESAF izstrādātajā absolventu absolvētās programmas 

(OSPS) vērtējumā (skatīt aptaujas rezultātus 25. pielikumā). Kopumā jāsecina, ka rezultāti ir 

pozitīvi, lielākā daļa 2014.gada absolventu ir apmierināti ar aizvadīto studiju procesu. 

Kopumā īpaši augsti ir docētāju kompetences, attieksmes un komunikācijas vērtējumi. Tomēr 

absolventi kā vienmēr vēlas vēl vairāk praktisko pieredzi, mācību ekskursijas un vieslektorus, 

lai gan pārskata periodā vērojama tendence studējošo ļoti vājai motivācijai apmeklēt 

vieslekcijas un iesaistīties praktiskajā pētniecībā vai brīvprātīgajā darbā, lai gūtu sev 

nepieciešamās praktiskās iemaľas un prasmes. 

Studiju programma ir veidota ar lietišķu ievirzi, lai, neskatoties uz programmas 

akadēmisko raksturu, galvenokārt sagatavotu absolventus darbam jebkurā amatā, kura 

kompetences prasa sociālo zināšanu pielietošanu lēmumu pieľemšanas un izpildes procesos, 

ietverot daţādu jomu saskari. Bijušie absolventi uzskata, ka pēc OSPS studiju programmas 

absolvēšanas ir iespējas veiksmīgi integrēties darba tirgū un studiju laikā apgūtās zināšanas, 

prasmes un kompetence ir noderīgas praktiskajā darbībā. Studiju kursā „Ievads specialitātē” 

katru gadu tiek organizētas „Ēnu dienas”, kur viens no uzdevumiem studentiem ir apzināt tās 
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zināšanas, prasmes un kompetences, ko absolventi un viľu darba devēji, savā darba pieredzē 

saskata, kā nozīmīgākās. Ilustrācijai tiek minēta daļa no intervijās iegūtās informācijas par to, 

ko absolventi vērtē kā būtiskākos ieguvumus no studijās sasniedzamajiem rezultātiem: 
 

 Agnija Bikaviľa (Rīgas Sociālais dienests, teritoriālais centrs „Purvciems” 

Sociālās palīdzības organizatore): 

 „Visnoderīgākās ir komunikācijas prasmes, intervēšanas prasmes, spēja pārliecināt 

citus un argumentēt savu viedokli, sadarboties un strādāt komandā, ar citiem 

profesionāļiem un pielietot teorētiskās zināšanas praksē...” 
 

 Elīna Šteinberga (SIA „Marno J”, Tirdzniecības centra „Pilsētas Pasāţa” administratore):  

„Visvairāk noder zināšanas par organizācijām- organizāciju kultūra (organizācijas 

iekšējā/ārēja vide utt.), stresa vadība, jo strādājot nākas saskarties ar 

visdažādākajiem klientiem; tie var būt gan apmierināti, gan neapmierināti, jāspēj ar 

viņiem tikt galā, jo klients ir pats svarīgākais manā darbā! Būtībā jau noder gandrīz 

viss, ko esmu apguvusi studijās, jo es spēju analizēt gan no psiholoģiskā aspekta, gan 

no socioloģiskā, jo ir svarīgi radīt draudzīgu vidi un rast atbildes uz visiem 

jautājumiem. Protams arī lieliski noderēja zināšanas IT jomā, it sevišķi izvēles 

priekšmetos, kur bija iespēja papildus apgūt dažādas datorprasmes. Bet studiju ziņā 

uzskatu, ka mūsu programmā studijas noris augstā līmenī, perfekti pasniedzēji, tikai 

jāspēj visas zinības smelties.” 
 

 Jekaterina Ļevdanaska (privātā Kāzu salona vadītāja): 

„No pirmā kursa man visvairāk noderēja loģika, angļu valoda, savā veidā arī tiesību 

pamati un cilvēka aizsardzība. No otrā kursa visvairāk var izcelt lietvedību un 

ekonomiku, kas, manuprāt, tieši arī veido uzņēmuma pamatu. Attiecīgi trešajā kursā ir 

jāizceļ LR likumdošana, kas mani saista burtiskā nozīmē, jo ir jāpārzina savas nozares 

likumi, kā arī tiem jāpakļaujas”. 
 

 Krista Zegnere (Jelgavas Spīdolas ģimnāzija, sociālais pedagogs): 

„Visnoderīgākās no studijām bija interviju veidošanas prasmes, komunikācijas 

prasmes. prasme uzstāties publikas priekšā, prezentēt, studiju kursā „Stresa vadība” 

apgūtās stresa vadības metodes, psiholoģiskās zināšanas, valodu prasmes, 

socioloģija.” 
 

 Ilze Galvanovska (Jelgavas Tiesa, Tiesneša palīdze): 

 „Studiju programmā ieguvu plašas un vispusīgas zināšanas, kas rosināja uz izaugsmi 

un sevis pilnveidošanu. Tālākās tiesību zinātnes studijās noderēja ievadlekcijas 

civiltiesībās, administratīvās tiesībās un mantojuma tiesībās.”  
 

 Krista Garkalne (LOSP sabiedrisko attiecību speciāliste): 

 “ ...praksē visvairāk noder prezentēšanas spējas, fleksibilitāte, politikas, organizāciju 

un vadības teorijas apguve.”  
 

 Jānis Zemene (Jelgavas pilsētas domes administrācija, Kancelejas vadītāja vietnieks): 

 „Iegūta atbildības sajūta, spēja radoši domāt, spēt pamatot, argumentēt pieņemtos 

lēmumus, patstāvīgums.” 
 

 Ritma Gaidamoviča (“Jelgavas vēstneša” korespondente): 

 “...darbā noderīgs viss, jo jāstrādā ar dažādiem cilvēkiem, bet izcelt vēlos 

socioloģiju, politiku un psiholoģiju, kā arī prasmi organizēt savu laiku.”  

 

Šie un citi piemēri apliecina programmā piedāvāto studiju kursu pielietojuma praksē 

nozīmību, ka arī ārkārtīgi plašās un daudzpusīgās darba iespējas pēc programmas 

absolvēšanas. Bakalaura studiju programmas atbilstību darba tirgus prasībām raksturo 

absolventu spēja integrēties arī Eiropas darba tirgū apvienojot darbu ar turpmākajām studijām, 

kā arī absolventu augšupvērstā profesionālā mobilitāte salīdzinoši neilgajā darba periodā pēc 
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studiju pabeigšanas. Lielākā daļa 2014,gada absolventu ir atraduši darbavietas, bieţāk gan 

privātā sektora organizācijās un viens socioloģisko pētījumu firmā. Trīs no absolventiem 

turpina studijas maģistratūrā: divi studē ekonomiku un viens – sabiedrības pārvaldi. Viena 

absolvente gūst brīvprātīgā darba pieredzi Rumānijā, strādājot bērnu slimnīcā ar neformālās 

izglītības metodēm. 

Lai pilnveidotu studiju programmu, būtiski bija noskaidrot absolventu viedokli, kādas 

zināšanas un prasmes visvairāk pietrūka, uzsākot darba gaitas un kādi būtu absolventu 

ieteikumi studiju procesa uzlabošanai. 
 

Zināšanas un prasmes, kas pietrūka visvairāk, uzsākot darbu pēc studijām: 

 

 Elīna Šteinberga (SIA „Marno J”, Tirdzniecības centra „Pilsētas Pasāţa” 

administratore): 

„Valodas (bet tas tomēr nav tik būtiski atkarīgs no studijām kā no sevis) un 

prakse. Tomēr mūsu programma tāpat vienmēr būs vislabākā un nevienā brīdī 

nenožēloju, ka izvēlējos studēt tieši OSPS.” 
 

 Jekaterina Ļevdanaska (privātā Kāzu salona vadītāja): 

”Pietrūka prakses...” 
 

 Krista Zegnere (Jelgavas Spīdolas ģimnāzija, sociālais pedagogs): 

 „Pietrūka prakse, un manā amatā trūkst zināšanu tieši jomās, kas saistītas ar 

pedagoģiju” 
 

 Jānis Zemene (Jelgavas pilsētas domes administrācija, Kancelejas vadītāja vietnieks):  

„Prakse un pieredze reālās dzīves situācijas...” 
 

Ieteikumi studiju programmas pilnveidošanai: 

 

 Elīna Šteinberga (SIA „Marno J”, Tirdzniecības centra „Pilsētas Pasāţa” 

administratore): 

„Samazināt studiju programmu uz 3 gadiem. Sakārtot lietas, kas saistītas ar 

brīvās izvēles priekšmetiem, lai studenti tik tiešām var izvēlēties to, ko grib 

papildus mācīties, nevis tur, kur sanāk konkrēts skaits, lai izvēles priekšmeti 

notiktu.” 
 

 Jekaterina Ļevdanaska (privātā Kāzu salona vadītāja): 

„Galvenokārt, visu studiju ilgumu (4 gadi) varētu droši samazināt vismaz par 

gadu.”  
 

 Krista Zegnere (Jelgavas Spīdolas ģimnāzija, sociālais pedagogs): 

„Iespēja OSPS programmu izveidot 3 studiju gadu ilgā laika posmā, dot iespēju 

prakses pieredzes iegūšanai”. 
 

  Jānis Zemene (Jelgavas pilsētas domes administrācija, Kancelejas vadītāja 

vietnieks):  

„Obligāti vieslektori- praktiķi, socioloģisko firmu speciālisti, vairāk 

menedžmentu, ekskursijas uz dažādām organizācijām.”  

 

Analizējot no absolventiem iegūto informāciju, jātzīmē prakses iespējas un studiju 

programmas apjoma samazinājums uz 3 gadiem, ko pārskata periodā jau esam pilnveidojuši, 

jo izveidota 3 gadīga pilna laika klātienes un neklātienes (tālmācības) studiju programma. 

Prakses iespējas studējošajiem tiek arvien bieţāk piedāvātas, piem., iesaistīšanās pētniecības 

projektos, izmantojot brīvprātīgā darba iespējas. Jāatzīst, ka studenti, kuri patiesi ir motivēti 

praktiskās pieredzes izmantošanā, to arī dara, izmantojot daţādos piedāvājumus. 
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2.1.15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

 

Studējošie katru gadu piedalās katra studiju kursa un tā docētāju novērtējuma aptaujā. 

Studiju kursa „Izglītības socioloģijas” ietvaros katru gadu tiek veikta OSPS 

bakalaura studiju programmas SVID pāru analīze, kuras rezultātā tiek noskaidrotas ar studiju 

programmas procesu saistītās vājās puses: 

- pārāk daudz obligāto (vispārīgo) studiju priekšmetu, 

- daţu studiju kursu daļēja pārklāšanās, 

- ierobeţota brīvās izvēles kursu apguve (ja nesanāk pilna grupa uz studiju kursu nevar 

pieteikties), 

- nepietiekams tehniskais aprīkojums auditorijās un novecojusi datortehnika, 

- mācību materiālu trūkums latviešu valodā; 

Studiju programmas realizācijas stiprās puses: 

- intensīva studiju vide, 

- mācībspēku starpdisciplinārais skatījums, 

- studiju kursi viens otru papildina, 

- iemāca spēju analizēt, attīsta analītisko domāšanu, 

- kursa projekts kā labs „mēģinājums” bakalaura darbam, 

- padziļinātas zināšanas socioloģijā un pētniecībā, 

- mazs studentu skaits, kas nodrošina individuālo pieeju, 

- kvalificēti un profesionāli mācībspēki, 

- iespēja bez maksas izmantot zinātniskās datu bāzes, 

-  ERASMUS piedāvātās iespējas. 

Studējošajiem tiek nodrošinātas iespējas iesaistīties visa veida ar studiju procesu 

saistītā lēmumu pieľemšanā. Ļoti aktīvi ar studiju procesu saistīto lēmumu pieľemšanā 

līdzdarbojas ESAF Studentu pašpārvalde, no kuras tiek nodrošināta pārstāvniecība ESAF 

Metodiskajās komisijās, ESAF Domē, stipendiju komisijās. Pašpārvaldes aktīvisti piedalās arī 

SOHU Stratēģiskajos semināros. Prodekāne, programmas direktore regulāri ar e-pasta 

starpniecību informē par aktualitātēm universitātē, fakultātē un studiju programmā. Katrai 

akadēmiskajai studiju grupai ir izveidota kopīga grupas e-pasta adrese, ar kuras starpniecību 

notiek elektroniskā komunikācija. Gan pilna, gan nepilna laika studējošie ļoti aktīvi izmanto 

šo iespēju un komunicē interneta vidē, ne tikai ar studiju programmas direktoru, bet par sev 

aktuāliem jautājumiem ar jebkuru no docētājiem. 

Izvērtējot studiju procesu, SOHU sēdēs un OSPS programmā iesaistīto kopīgās 

diskusijās tiek apspriesti studējošo ieteikumi studiju procesa pilnveidošanai. Rezultātā, arī 

pārskata periodā tika palielināts vieslektoru skaits, piedāvātas prakses iespējas, brīvprātīgā 

darba ietvaros, ko daļa studējošo arī izmantoja. Pēc daudzkārtēja studējošo un absolventu 

ieteikuma tika izveidota 3 gadīga studiju programma, samazinot vispārizglītojošo studiju 

kursu apjomu OSPS bakalaura studijās. Līdz ar e-studiju programmas izstrādi tiek nodrošināta 

visu studiju kursu pieejamība e-studiju kursa formā, kas atvieglo studējošo informācijas 

ieguvi, kā rezultātā nodarbībās atliek vairāk laika diskusijām. 
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2.2. Akadēmiskās izglītības maģistra studiju programma „ORGANIZĀCIJU UN 

SABIEDRĪBAS PĀRVALDES SOCIOLOĢIJA” (IKK 45310) 

 

Studiju programmas direktore – Mg.sc.soc. Līga Paula 

 

2.2.1. Īstenošanas mērķi un uzdevumi 

 

Akadēmiskās maģistra studiju programmas „Organizāciju un sabiedrības pārvaldes 

socioloģija” (turpmāk tekstā OSPS) mērķis, uzdevumi un studiju rezultāti ir definēti un 

saskaľoti ar LLU misiju - veidot intelektuālo potenciālu Latvijas, īpaši tās lauku, ilgtspējīgai 

attīstībai -, vīziju, mērķiem un uzdevumiem (skat. „Latvijas Lauksaimniecības universitātes 

(LLU) darbības stratēģija 2010.-2016. gada plānošanas ciklam” 

http://www.llu.lv/getfile.php?id=70326). Tādejādi akadēmiskās maģistra studiju 

programmas OSPS mērķis ir: sagatavot ES darba tirgus prasībām atbilstošus speciālistus 

organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijā vadošam darbam sabiedriskā un privātā 

sektora organizācijās Latvijas reģionos un lauku teritorijās, kā arī zinātniski pētnieciskam 

darbam. Maģistra studiju programma ir veidota ar lietišķu ievirzi, lai, neskatoties uz 

programmas akadēmisko raksturu, sagatavotu absolventus darbam jebkurā amatā, kura 

kompetences prasa sociālo zināšanu pielietošanu lēmumu pieľemšanas un izpildes procesos, 

ietverot daţādu jomu saskari.  

Studiju programmas uzdevumi ir:  

1. nodrošināt maģistra studiju līmenim atbilstošu studentcentrētu studiju procesu akadēmiski 

izglītotu speciālistu sagatavošanai ar prasmēm darboties socioloģijas un citu nozaru 

saskares jomās;  

2. uz socioloģisko zināšanu bāzes attīstīt maģistrantu profesionālās prasmes un personības 

iezīmes, kas nepieciešamas vadošam darbam sabiedriskā un privātā sektora organizācijās 

Latvijas reģionos un lauku teritorijās; 

3. veidot teorētisko un pētniecisko kompetenci daţādu jomu un līmeľu sociālo procesu 

padziļinātai analīzei; 

4. nodrošināt socioloģijas teorētisko un empīrisko zināšanu un prasmju apguvi, kas paver 

iespējas turpināt studijas doktorantūrā. 

 

2.2.2. Programmas paredzētie studiju rezultāti 

 

Akadēmiskās maģistra studiju programmas OSPS apguves rezultātā tiks nodrošinātas 

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EQF) 7. līmenim atbilstošas teorētiskās un praktiskās 

zināšanas, prasmes un kompetences. 

 Zināšanas  

Pēc studiju programmas apguves maģistranti pārzina: 

1) jaunākās teorētiskās nostādnes par: 

- sabiedrības struktūru un izmaiľām sabiedrības sociālajos procesos,  

- valsts un pašvaldību institūciju darbību un attīstības tendencēm, īpašu uzmanību 

pievēršot politikas veidošanas nosacījumiem daţādu organizāciju darbībā socioloģiskā 

aspektā, 

- sociālo pārmaiľu vadīšanu, 

- ilgtspējīgu sabiedrības attīstību telpiskās pieejas kontekstā; 

2) socioloģijas un ar to saistīto zinātnes nozaru attīstības tendences; 

3) socioloģiska pētījuma metodoloģiju un organizēšanas principus; 

4) informācijas tīklu izmantošanas iespējas.  

 

http://www.llu.lv/getfile.php?id=70326
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Prasmes 

Pēc studiju programmas apguves maģistranti prot: 

1) identificēt pētāmo problēmu un izvēlēties tai atbilstošas socioloģiskas koncepcijas, kā 

arī patstāvīgi veikt socioloģisku pētījumu, lai analizētu un risinātu problēmas 

organizāciju un sabiedrības pārvaldes sfērā; 

2) patstāvīgi izmantot socioloģiskās zināšanas, argumentēt un pamatot savu viedokli 

lēmumu pieľemšanas un izpildes procesos; 

3) izvērtēt pārmaiľas ar sabiedrības attīstību saistītajos sociālajos procesos un to 

attīstības tendences; 

4) rast risinājumus sociālo pārmaiľu vadīšanā ilgtspējīgas sabiedrības attīstības 

kontekstā; 

5) identificēt sociālo problēmu cēloľus un iespējamās sekas sabiedrības stratēģiskos 

attīstības virzienos; 

6) izmantot informācijas tīklus un datu kopas sociālo procesu analīzē.  

 

Kompetences.  

Pēc studiju programmas apguves maģistranti ir kompetenti: 

1) strādājot daţādās sabiedriskā un privātā sektora struktūrās, patstāvīgi organizēt un 

veikt socioloģiskus pētījumus, izvērtēt pētījumu rezultātus atbilstoši apgūtajām 

teorētiskajām koncepcijām, tos izmantot sabiedriskā un privātā sektora struktūru 

politikas izstrādē un plānošanā, kā arī lēmumu pieľemšanas un izpildes procesos;  

2) patstāvīgi izmantot sociālo zinātľu pētījumus plānošanas, lēmumu pieľemšanas un 

izpildes procesos, analizējot un risinot problēmas organizāciju un sabiedrības 

pārvaldes sfērā; 

3) orientēties valsts un pašvaldību institūciju darbībā un attīstības tendencēs; 

4) kompetenti izvērtēt sabiedrībā notiekošos procesus, sadarbojoties ar daţādu jomu 

speciālistiem ilgtspējīgas sabiedrības attīstības kontekstā; 

5) patstāvīgi veikt zinātnisku izpēti par aktuāliem sociālas dzīves jautājumiem; 

6) analizēt un risināt problēmas organizāciju un sabiedrības pārvaldes sfērā; 

7) veidot karjeru sabiedriskā un privātā sektora organizācijās vietējā, nacionālā un ES 

līmenī. 

 

Pēc studiju programmas absolvēšanas un sekmīgas maģistra darba aizstāvēšanas 

maģistrantam tiek piešķirts sociālo zinātľu maģistra grāds socioloģijā, absolventi var turpināt 

studijas doktorantūrā. 

 

2.2.3. Studiju programmas plāns 

 

Akadēmiskā maģistra studiju programma OSPS izveidota saskaľā ar LR Augstskolu 

likumu, LR Valsts akadēmiskās izglītības standartu un atbilstoši LLU noteiktai kārtībai, 

formai un struktūrai. Studiju programmas saturs un iegūstamā kvalifikācija atbilst studiju 

programmas nosaukumam. OSPS tiek īstenota pilna laika un nepilna laika studiju veidā un 

dod iespēju iegūt sociālo zinātľu maģistra grādu socioloģijā pēc 2 gadu (4 semestru) pilna 

laika un 3 gadu (6 semestru) studijām nepilna laika studijās. 2013./2014. studiju gadā 

programma praktiski tika realizēta tikai pilna laika studijās. Ar studiju programmas studiju 

plānu 2013./2014. gadam var iepazīties 19. pielikumā, ar saturu – 24. tabulā.  
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24.tabula 

Akadēmiskās studiju programmas OSPS saturs 2013./2014. studiju gadā 
 

Studiju kurss Studiju kursa apjoms, 

KP 

Pārbaudes veids 

Obligātie studiju kursi (40 KP) 

Zinātniskā darba organizācija 1 Ieskaite 

Socioloģijas teorija 2 Eksāmens 

Socioloģijas vēsture 2 Eksāmens 

Sociālā psiholoģija 2 Eksāmens 

Vadības psiholoģija 1 Ieskaite 

Sociālā politika 2 Eksāmens 

Mūsdienu socioloģijas teorijas 2 Ieskaite ar atzīmi 

Menedţmenta jaunākās atziľas 2 Eksāmens 

Organizāciju teorija 2 Eksāmens 

Attīstības programmas 2 Eksāmens 

Lauku socioloģija 2 Eksāmens 

Retorika 2 Ieskaite  

Sociālais darbs pašvaldībās 2 Ieskaite 

Pētījumu metodoloģiskās problēmas 2 Ieskaite ar atzīmi 

Publiskā administrācija 2 Eksāmens 

Pašvaldību organizācija 2 Ieskaite ar atzīmi 

Pilsētas socioloģija 2 Ieskaite ar atzīmi 

Nevalstiskās organizācijas 2 Ieskaite ar atzīmi 

Projektu vadīšana 1 Ieskaite 

Politikas analīze 2 Ieskaite ar atzīmi 

Tautas attīstība 3 Eksāmens 

Ierobeţotās izvēles studiju kursi (10 KP) 

Zinātnes filozofija 2 Eksāmens 

Matemātikas metoţu pielietojumi 2 Eksāmens 

Socioloģiskās informācijas apstrāde 2 Ieskaite ar atzīmi 

ES pretdiskriminācijas politika 2 Ieskaite ar atzīmi 

Laika menedţments 2 Ieskaite ar atzīmi 

Sociālo pētījumu metodes 2 Ieskaite ar atzīmi 

Lietišķā etiķete un protokols 2 Ieskaite ar atzīmi 

Organizāciju kultūra 2 Ieskaite ar atzīmi 

Socioloģija Latvijā 2 Ieskaite ar atzīmi 

Brīvās izvēles studiju kursi (2 KP) 

Kursu izvēle notiek individuāli no atbilstošajā 

studiju gadā apstiprinātā kopējā brīvās 

izvēles  piedāvājuma LLU maģistrantiem 

 

2 

Atbilstoši izvēlētajam 

studiju kursam 

Pētnieciskā prakse (8 KP) 

Organizāciju izpēte [pētnieciskā prakse] 8 Ieskaite 

Maģistra darbs (20 KP) 

Maģistra darbs I 7 Ieskaite 

Maģistra darbs II 13 Ieskaite ar atzīmi 

Pavisam studiju programmā kopā: 80  

 

2013./2014. studiju gada laikā tika pilnībā atjaunots un pārskatīts visu studiju kursu 

saturs, pārskatītas un atjaunotas studiju kursu īsās programmas LLU IS sistēmā un izvērstās 

studiju kursu programmas, formulējot studiju rezultātus un iekļaujot informāciju par jaunāko 

izmantojamo mācību literatūru. Balstoties uz studējošo aptaujām un LLU uzstādījumiem 

studiju kursu izstrādē un realizēšanā, tika būtiski mainīts studiju plāns 2014./2015. gadam (ar 

to var iepazīties 20. pielikumā): tika izveidoti jauni un apjomīgāki studiju kursi, apvienojot 

esošo studiju kursu saturu un integrējot jaunas atziľas un specialitātei nozīmīgus aspektus, kā 

arī iekļauti līdz šim nebijuši studiju kursi. Maģistra darba izstrāde vairs netiek dalīta posmos, 

bet plānota tikai 2.studiju gadā 4.semestrī (skat. 25. tabulu). 
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25. tabula 

Akadēmiskās studiju programmas OSPS saturs 2014./2015. studiju gadā 
 

Studiju kurss Studiju kursa apjoms, 

KP 

Pārbaudes veids 

Obligātie studiju kursi (40 KP) 

Zinātniskā darba organizācija 2 Ieskaite ar atzīmi 

Socioloģijas teorija 4 Eksāmens 

Sociālo pētījumu metodes 4 Eksāmens 

Sabiedrības pārvalde 3 Eksāmens 

Uzvedība organizācijās 3 Eksāmens 

Sociālā labklājība 4 Eksāmens 

Organizāciju studijas 4 Eksāmens 

Publiskais un nevalstiskais sektors 4 Eksāmens 

Attīstības programmas 2 Eksāmens 

Lauku studijas 2 Ieskaite ar atzīmi 

Socioloģiskās informācijas apstrāde 2 Ieskaite  

Dzīves kvalitātes izpēte 2 Ieskaite ar atzīmi 

Politikas analīze 2 Ieskaite ar atzīmi 

Tautas attīstība 2 Ieskaite ar atzīmi 

Ierobeţotās izvēles studiju kursi (10 KP) 

Zinātnes filozofija 2 Eksāmens 

Matemātikas metoţu pielietojumi 2 Eksāmens 

Socioloģija Latvijā 2 Ieskaite ar atzīmi 

Projektu vadīšana 2 Ieskaite ar atzīmi 

Eiropas Savienības fondi 2 Eksāmens 

Laika menedţments 2 Ieskaite 

Inovācijas un kreativitāte 2 Ieskaite ar atzīmi 

Postmodernisma teorijas 2 Ieskaite ar atzīmi 

Brīvās izvēles studiju kursi (2 KP) 

Kursu izvēle notiek individuāli no 

atbilstošajā studiju gadā apstiprinātā 

kopējā piedāvājuma LLU maģistrantiem 

 

2 

Atbilstoši izvēlētajam 

studiju kursam 

Pētnieciskā prakse (8 KP) 

Organizāciju izpēte [pētnieciskā prakse] 8 Ieskaite 

Maģistra darbs (20 KP) 

Maģistra darbs  20 Ieskaite ar atzīmi  

Pavisam studiju programmā kopā: 80  

 

2.2.4. Studiju kursu un studiju moduļu (ja tādi ir) apraksti 

 

Studiju kursu apraksti pieejami LLU IS sistēmā 
https://lais.llu.lv/pls/pub/stal.prg_s2?l=1&cl=0&n1=154&o1=1&t0=G0805&t3=FO0037&p1=-, 

https://lais.llu.lv/pls/pub/kursi.startup?l=1.  

 

2.2.5. Studiju programmas organizācija 

 

Studiju programmas realizāciju, izpildes kontroli un pilnveidošanu veic studiju 

programmas direktors saskaľā ar LLU Nolikumu par studiju programmas direktoru. Uzsākot 

studijas un visa studiju procesa laikā studiju programmas direktors kontaktējas ar 

maģistrantiem, iepazīstinot tos gan ar studiju programmas prasībām, gan sekojot līdzi to 

izpildei. Programmas dokumentālo organizāciju veica ESAF dekanāts un SOHU lietvede.  

OSPS tiek īstenota pilna laika un nepilna laika studiju veidā un dod iespēju iegūt 

sociālo zinātľu maģistra grādu socioloģijā pēc 2 gadu (4 semestru) pilna laika un 3 gadu (6 

semestru) studijām nepilna laika studijās.  

Lai arī OSPS ir akadēmiska studiju programma, kopš programmas izveidošanas 1996. 

gadā, tajā iekļauta pētnieciskā prakse, kas sākotnēji bija 12 KP apjomā, bet šobrīd ir 8 KP (12 

https://lais.llu.lv/pls/pub/stal.prg_s2?l=1&cl=0&n1=154&o1=1&t0=G0805&t3=FO0037&p1=-
https://lais.llu.lv/pls/pub/kursi.startup?l=1
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ECTS) apjomā. Maģistranti un absolventi pozitīvi vērtē prakses nozīmi, tāpēc tā joprojām tiek 

saglabāta kā nozīmīga studiju programmas daļa. Pētnieciskā prakse „Organizāciju izpēte” (8 

KP) sastāv no 2 daļām: 

• vienas ietvaros notiek mācību ekskursijas uz valsts, pašvaldību vai nevalstiskajām 

organizācijām, kur tiek novērota, iepazīta un izvērtēta šo institūciju darbība (2 KP), 

• otru prakses daļu veido individuāla prakse kādā konkrētā institūcijā, kur tiek veikti 

konkrēti prakses uzdevumi saskaľā ar prakses nolikumu un prakses vadītāju 

lēmumiem (6 KP); Prakses vietas nodrošina LR ZM un citu ministriju 

struktūrvienības, novadu pašvaldības un pilsētu domes, Lauku atbalsta dienests, NVO, 

privātie uzľēmumi un citas institūcijas. 

Maģistrantiem pētnieciskā prakse nodrošina viľiem iespējas teorētiskās zināšanas 

aprobēt praksē, bet studiju programmai tā nozīmē ciešāku sasaisti ar darba dēvējim. 

Pētnieciskās prakses "Organizāciju izpēte" ietvaros notika organizāciju kolektīvs 

apmeklējums. 2013.gada 26.septembrī tika apmeklēts Zemgales NVO centrs (Jelgavā), bet 

27. septembrī - Rīgas plānošanas reģions (Rīgā). 2013./2014. studiju gadā 2. kursa maģistranti 

individuālo pētniecisko praksi realizēja šādās institūcijās: Zemgales plānošanas reģions, 

Jelgava spilsētas pašvaldības aģentūra “Pilsētsaimniecība”, SIA Latvijas Lauku konsultāciju 

un izglītības centrs, Jelgavas un Dobeles konsultāciju birojs, Jēkabpils Dome, SIA Flora, SIA 

Spaineta Lavija un Jelgavas Sociālo lietu pārvalde. Ar prakses līgumu var iepazīties 21. 

pielikumā.  
 

2.2.6. Prasības, uzsākot studiju programmu 

 

Uzľemšana studiju programmā notiek, pamatojoties uz LLU Uzľemšanas 

noteikumiem attiecīgajam studiju gadam. Studijām LLU augstākā līmeľa studiju programmās 

var pretendēt personas, kuras ieguvušas bakalaura grādu, otrā līmeľa profesionālo augstāko 

izglītību vai profesionālā bakalaura grādu ar 5.līmeľa profesionālo kvalifikāciju, kā arī 

augstāko izglītību, kas iegūta līdz 1995. gadam atbilstošā studiju virzienā. Atbilstoši LLU 

Uzľemšanas noteikumiem, uz studijām var maģistratūrā var pretendēt arī ārvalstu pilsoľi. 

Lai varētu studēt akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmā OSPS, 

pretendentu iepriekšējai izglītībai jābūt:  

• bakalaura grādam socioloģijā; 

• bakalaura grādam atšķirīgā studiju virzienā; 

• augstākajai profesionālajai izglītībai studiju programmā, kura dod tiesības turpināt studijas 

maģistrantūrā; 

• augstākai izglītībai, kas iegūta līdz 1995. gadam. 

 

2.2.7. Studiju programmas praktiskā īstenošana 

 

Lai nodrošinātu mūsdienīgu mācību metoţu izmantošanu studiju procesā, docētāji 

regulāri paaugstina savu kvalifikāciju, apmeklējot augstskolu didaktikas kursus LLU, LU, 

RSU, staţējoties ārzemēs ERASMUS programmas ietvaros un izmantojot citas kvalifikācijas 

celšanas iespējas, piemēram, studijas doktorantūrā (LLU, LU, RSU, LSPA), doktorantūras 

skolas LU, LLU kursus par studiju kursu veidošanu Moodle vidē, vieslekcijas. 

Studiju procesā tiek izmantotas daţādas metodes:  

1) monoloģiskās metodes (klasiskās lekcijas, lekcijas ar Microsoft Office PowerPoint 

prezentācijām, video skatīšanās),  

2) dialoģiskās metodes (diskusijas, lomu spēles, semināri ar maģistrantu prezentācijām, 

„prāta vētra” jeb brainstorming), 

3) pētnieciskās metodes (piemēram, mācību ekskursijas, problēmuzdevumu risināšana, 

projektu izstrāde, SWOT, situāciju izpēte).  
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Lielāks uzsvars tiek likts uz dialoģiskajām metodēm un maģistrantu aktīvu un 

patstāvīgu iesaisti studiju procesā, uzdodot individuālus vai grupu darbus, kas saistīti, 

piemēram, ar problēmu risināšanu un gadījumu analīzi, politikas dokumentu analīzi, 

kopsavilkumu un konspektu veidošanu, „prāta karšu” veidošanu jeb mind mapping, 

vieslekciju un konferenču tematisku pārskatu veidošanu un analīzi. Būtiskas ir mācību 

ekskursijas uz valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām atsevišķu studiju kursu un 

pētnieciskās prakses ietvaros un nozares speciālistu vieslekcijas. 

Aktuāls ir jautājums par e-vides izmantošanu studiju procesā. ESAF maģistra studiju 

programmā „ Sabiedrības pārvalde” tiek piedāvātas studijas Moodle vidē, un, balstoties uz šo 

pieredzi plānots 2014./2015. studiju gadā atsevišķus studiju kursus izstrādāt un piedāvāt arī 

OSPS maģistra studiju programmā. Šobrīd interneta vide tiek izmantota saziľai un studiju 

materiālu nosūtīšanai, kā arī nodarbībās praktisko darbu izpildes laikā, taču atsevišķi kursi, 

piemēram, „Vadības psiholoģija” ir pieejami arī e-studiju vidē. 

  Studiju rezultāti (zināšanas, prasmes, kompetences) ir definēti katra studiju kursa 

programmā un ir saskaľoti ar kopējiem studiju programmas rezultātiem. Kursa sākumā 

maģistranti tiek iepazīstināti ar plānotajiem studiju rezultātiem katrā studiju kursā, kuru 

sasniegšanai docētāji izmanto katra studiju kursa specifikai atbilstošas mācību metodes, 

akcentējot maģistrantu patstāvīgo darbu un iesaisti studiju procesā. Teorētisko zināšanu 

aprobāciju nodrošina praktiskie darbi seminārnodarbībās, maģistrantu patstāvīgais darbs, 

piedalīšanās studentu zinātniskajās konferencēs Latvijā (piemēram, LLU, LiepU) un ārzemēs 

(piemēram, Lietuvā un Baltkrievijā), ka arī pētnieciskā prakse.  

  Studiju programmā tiek uzľemti maģistranti, kuri absolvējuši daţādas bakalaura 

studiju programmas, retos gadījumos arī maģistra studiju programmas (pārsvarā sociālajās un 

humanitārajās zinātnēs) daţādās Latvijas augstskolās (LLU, DU, LiepU, RPIVA, RSU, LU 

u.c.) un daţādos laika posmos, tādēļ viľu priekšzināšanas socioloģijā (socioloģijas vēsturē, 

teorijā, pētnieciskajās metodēs) var būt samērā atšķirīgas. Lai izlīdzinātu maģistrantu 

zināšanu līmeľus, tiek realizētas un piedāvātas vairākas iespējas:  

(1) studiju plāns ir veidots tā, lai galvenie socioloģijas teorijas kursi tiktu apgūti pirmajā 

semestrī,  

(2) kursu ietvaros docētāji konstatē maģistrantu priekšzināšanu līmeni un attiecīgi 

izvēlas atbilstošākās studiju metodes, piedāvājot arī individuālus risinājumus,  

(3) pēc docētāju ieteikuma, maģistranti patstāvīgi papildus apgūst nepieciešamās 

zināšanas,  

(4) klausītāja statusā ir iespēja apgūt kādu no LLU pamatstudiju kursiem, lai 

kompensētu trūkstošās zināšanas. 

Lai nodrošinātu studiju programmas rezultātu sasniegšanu, ar maģistra darba izstrādi 

saistītā starprezultātu pārbaude notiek vairākos posmos: maģistra darba izstrādi regulāri 

kontrolē maģistra darba zinātniskais vadītājs, katra studiju gada beigās maģistranti prezentē 

pētījuma iestrādes Socioloģijas katedrā un zinātniskajās konferencēs, mēnesi pirms darba 

tīrraksta nodošanas notiek maģistra darba priekšaizstāvēšana. Līdztekus darba zinātniskajam 

vadītajam maģistrants drīkst izvēlēties maģistra darba konsultantu vai vajadzības gadījumā tas 

viľam tiek nozīmēts.  

Atbilstoši studiju programmas uzdevumiem (skat. pārskata 2.2. sadaļu), studiju 

īstenošanas gaitā maģistra studiju līmenim atbilstošs studentcentrēts studiju process tiek 

nodrošināts vairākos veidos: 

1) docētāji ir pieejami konsultāciju laikos (vismaz 2 reizes nedēļā), lai sniegtu 

maģistrantiem individuālas konsultācijas. Docētāji ir pieejami arī citos studentiem 

pieľemamos laikos, sazināšanās notiek ar e-pasta, SKYPE palīdzību vai telefoniski; 

2) studijas iespējams organizēt pēc individuāli sastādīta plāna, ja maģistrantam objektīvu 

iemeslu dēļ nav iespējams apmeklēt nodarbības un izpildīt konkrētā studiju kursā 

docētāja izvirzītās prasības noliktajos termiľos; 
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3) studiju process (nodarbības) tiek organizētas nedēļas nogalēs, kas padara studēšanu 

daudz pieejamāku tiem maģistrantiem, kuri strādā; 

4) izstrādājot maģistra darbu un iesaistoties zinātniskajā darbībā (dalība pētnieciskos 

projektos, zinātnisko publikāciju gatavošana, piedalīšanās konferencēs), ka arī studiju 

kursu ietvaros, izstrādājot individuālus darbus, tiek ľemtas vērā maģistrantu 

pētnieciskās intereses un vajadzības; 

5) maģistranti tiek informēti par aktuāliem pasākumiem, vieslekcijām, konferencēm, 

publikācijām, kas ir saistītas ar viľu pētnieciskajām interesēm. Organizējot mācību 

ekskursijas un vieslekcijas, tiek saskaľotas studējošo intereses ar studiju programmas 

vai studiju kursa mērķiem un definētajiem studiju rezultātiem; 

6) iepriekš vienojoties ar fakultātes vadību, maksas studentiem ir iespēja samaksāt 

studiju maksu pa daļām pēc sev pieľemama samaksas grafika; 

7) daţos studiju kursos (piemēram, „Vadības psiholoģija”) studiju materiāli ir sagatavoti 

e-studiju vidē (Moodle), tāpēc kursu apguvē vajadzības gadījumā studējošie var 

elastīgi izmantot e-studiju vides piedāvātās iespējas; 

8) individuālās prakses veikšanai studējošie var brīvi izvēlēties pētnieciskās prakses 

vietu, atbilstoši studiju programmas ievirzei; 

9) studējošie tiek iesaistīti lēmumu pieľemšanas procesos, regulāri izvērtējot docētāju 

darbu un studiju kvalitāti studentu aptauju laikā, studējošo pārstāvji darbojas LLU 

Senātā, ESAF Domē, stipendiju komisijās.  

Studiju kursu ietvaros notiek vieslekcijas un mācību ekskursijas. Kā vieslektori studiju 

kursa „Socioloģija Latvijā” ietvaros bija pieaicināti Latvijas Jauno zinātnieku apvienības 

vadītājs Dr.sc.ing. Egīls Stalidzāns un tirgus pētījumu firmas „FACTUM” pārstāvis, Mg.soc., 

LU SZF socioloģijas doktora studiju programmas 2.kursa doktorants Renārs Felcis. Studiju 

kursa ietvaros „Nevalstiskās organizācijas” notika mācību ekskursija uz Zemgales NVO 

centru, notika tikšanās ar tās vadītāju Uldi Dūmiľu. 

 

2.2.8. Vērtēšanas sistēma 

 

Katra studiju kursa sakumā docētāji iepazīstina maģistrantus ar kursa prasībām un 

vērtēšanas nosacījumiem. Vērtēšanas nosacījumi ir norādīti kursa aprakstā, kas ir pieejams 

gan LLU LAIS sistēmā, gan izvērstā studiju kursa aprakstā pie konkrēta docētāja un studiju 

programmas direktora. Studiju darbu izstrādes prasības un vērtēšanas nosacījumi pieejami arī 

studiju darbu izstrādes metodiskajos norādījumos LLU ESAF mājas lapā. Studiju rezultāti 

studiju kursos, kuros paredzēts eksāmens vai ieskaite ar atzīmi, tiek vērtēti 10 ballu skalā.  

Pētnieciskās prakses vērtējums tiek balstīts uz LLU Prakšu nolikumu (Senāta lēmums 

7-81 09.02.2011) un pētnieciskās prakses nolikumu, kuri paredz: 

1) viens kredītpunkts (1 KP) atbilst vienai prakses nedēļai, un tas ir 40 akadēmiskās 

stundas; 

2) prakses ilgumu, norises laiku un prakses vērtējuma veidu (ieskaite, ieskaite ar atzīmi, 

eksāmens) nosaka prakses programma; 

3) maģistrants sagatavo prakses atskaiti/pārskatu, atbilstoši fakultātes vai 

katedru/institūtu prakšu nolikumā paredzētajam; 

4) prakses atskaiti/pārskatu paraksta tās autors. Studējošais saľem no prakses vietas 

prakses vadītāja atsauksmi par darbu, kuru noteiktajā termiľā iesniedz 

katedrā/institūtā; 

5) prakses vadītājs iepazīstas ar studējošā prakses atskaiti/pārskatu, atsauksmi par praksi 

un atļauj piedalīties prakses aizstāvēšanā; 

6) prakses vadītājs organizē prakses aizstāvēšanu;  

7) pētniecisko praksi „Organizāciju izpēte” novērtē ar ieskaiti; 

8) aizstāvēšana notiek studiju plānā noteiktā termiľā. 
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Ar maģistra darba izstrādes gaitu un prasībām, kā arī ar studiju programmas studiju 

rezultātiem studējošie tiek iepazīstināti savlaicīgi uzsākot studijas studiju kursā „Zinātniskā 

darba organizācija”. Maģistra darba izstrāde ir sadalīta posmos pa studiju gadiem:  

- pilna laika studijās 1. kursā - 7 KP (jāizstrādā pētījuma programmatiskā daļa, 

teorētiskā daļa un tās iestrādes jāprezentē studentu zinātniskā konferencē vai semināros) un 2. 

kursā – 13 KP (jāizstrādā pētījuma metodoloģija, jāveic empīriskais pētījums un jāiesniedz 

gatavs maģistra darbs aizstāvēšanai MEK); 

- nepilna laika studijās 1. kursā – 5 KP (jāizstrādā pētījuma programmatiskā daļa un 

jāveic literatūras apskats), 2. kursā – 5 KP (jāizstrādā maģistra darba teorētiskā daļa un tās 

iestrādes jāprezentē studentu zinātniskā konferencē vai semināros), 3. kursā – 10 KP 

(jāizstrādā pētījuma metodoloģija, jāveic empīriskais pētījums un jāiesniedz gatavs maģistra 

darbs aizstāvēšanai MEK). 

Maģistra darbs, kā arī daudzu studiju kursu rezultāti tiek vērtēti ar atzīmi 10 ballu 

skalā, kuras skaidrojums pieejams LLU Studiju nolikumā. Metodiskajos norādījumos ir 

norādīti kritēriji, pēc kā recenzenti un MEK vērtē maģistra darbus. Ar šiem kritērijiem 

maģistrantus iepazīstina arī studiju programmas direktors, maģistra darbu zinātniskie vadītāji 

un tiem tiek pievērsta uzmanība maģistra darbu priekšaizstāvēšanā, kas notiek mēnesi pirms 

maģistra darba tīrraksta iesniegšanas. 26. tabulā parādīta aizstāvēto maģistra darbu skaita 

dinamika pēdējo piecu studiju gadu laikā un maģistra darbu vidējais vērtējums. 
 

26.tabula 
 

Aizstāvēto OSPS maģistra darbu skaita un vidējā vērtējuma dinamika 2012. - 2014.gadā 
 

 

Gads 

Aizstāvētie maģistra darbi 

skaits vidējā atzīme 

2012 13 7,7 

2013 12 8,2 

2014 3 8,3 

 

MEK komisijas priekšsēdētāja asoc.prof. Dr.sc.soc. R. Rungule atzīst, ka LLU ESAF 

SOHU izstrādāta laba un praksē nostiprināta maģistra darbu aizstāvēšanas kārtība, kurā maz 

kas būtu maināms. 2013./2014. studiju gadā aizstāvēto maģistra darbu vērtējumi parādīti 35. 

tabulā. 

27. tabula  

2013./2014. studiju gadā aizstāvēto OSPS maģistra darbu vērtējumi 

Vērtējums Vērtējumu skaits Procenti 

„10” balles (izcili) 1 33.3 

„9” balles (teicami) - - 

„8” balles (ļoti labi) 1 33.3 

„7” balles (labi) 1 33.3 

„6” balles (gandrīz labi) - - 

„5” balles (viduvēji) - - 

„4” balles (gandrīz viduvēji) - - 

„3” balles (vāji) - - 

Kopā: 3 100 

 

MEK kā labāko atzīmēja Ilvijas Gaidukovičas maģistra darbu „Uzľēmējspēju 

attīstības veicināšana augstskolā”, zinātniskā vadītāja docente Dr.sc.soc. Viola Korpa 

(vērtējums 10 balles (izcili)). Pārējie maģistra darbu temati redzami 22. pielikumā. 

Maģistranti tiek motivēti un iesaistīti zinātniskajā darbā, kopā ar docētājiem 

iesaistoties pētnieciskos projektos, prezentējot pētījumu rezultātus zinātniskās konferencēs 

Latvijā un ārzemēs.  
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2.2.9. Studiju programmas izmaksas 

 

OSPS studiju programmā tiek uzľemti pilna vai nepilna laika studijās gan valsts 

finansētajās budţeta vietās, gan par maksu. Studiju maksu nosaka ar Senāta lēmumu, izdodot 

rektora rīkojumu. 2013./2014. studiju gadā pilna laika studiju programmā bija 18 budţeta 

vietas (10 pirmajā kursā un 8 vietas otrajā kursā). Maģistrantiem, kuri nestudē par valsts 

finansētajiem budţeta līdzekļiem, jāmaksā šāda studiju maksa: pilna laika studijās 1100 LVL 

(1566 EUR) gadā, nepilna laika studijās 800 LVL (1139 EUR) gadā. Studiju programmas 

izmaksas parādītas 28. tabulā. 

 

28.tabula 

Studiju programmas izmaksas 2013./2014. studiju gadā 

 

2.2.10. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam un citiem 

normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā 

 

Akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmas OSPS saturs un iegūstamā 

kvalifikācija atbilst studiju programmas nosaukumam. Studiju programmas organizāciju un 

atbilstību 2013./2014. studiju gadā reglamentēja šādi normatīvie akti: 

• LR Izglītības likums, 

• LR Augstskolu likums, 

• LR Ministru kabineta Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu – MK 

Noteikumi Nr.2, Rīgā 2002.gada 3.janvārī (prot.Nr.1.4.) 

(http://www.likumi.lv/doc.php?id=57183), 

• LLU 09.04.2014. Senāta lēmums Nr.8-65 „Nolikums par studiju noslēguma 

pārbaudījumiem”, 

• LLU Satversme, 

• LLU 12.06.2013. Senāta lēmums Nr.8-17 „Studiju nolikums”, 

• LLU14.05.2008. Senāta lēmums Nr. 6-122 „Nolikums par studiju programmas direktoru”, 

• LLU 09.04.2008. Senāta lēmums Nr. 6-107 „Metodiskās komisijas nolikums”, 

• LLU 09.03.2011. Senāta lēmums Nr.7-101 LLU darbības stratēģija 2010. – 2016. gada 

plānošanas ciklam, 

• LLU ESAF Domes un SOHU atbilstošie lēmumi, 

• LLU ESAF maģistra studiju metodiskās komisijas lēmumi. 

Studiju programmas atbilstība Valsts akadēmiskās izglītības standartam attēlota 29. 

tabulā un 30. tabulā.  

 

Studiju programma Studiju 

līmenis 

Studiju programmas izmaksas 2013./2014. studiju gadā 

Kods Nosaukums no budţeta 

finansējuma,    EUR 
no studiju maksas 

ieľēmumiem,  EUR 
Kopā, 

EUR 

45310 
Organizāciju un sabiedrības 

pārvaldes socioloģija 
Maģ. 

27 817 1 565 29 382 

43310 
Organizāciju un sabiedrības 

pārvaldes socioloģija 

Bak. 
45 189 47 517 92 706 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=57183
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29.tabula 

Akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmas OSPS atbilstība Valsts 

akadēmiskās izglītības standartam 
 

N.p.k. 

(Nr.not.) 

Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības 

standartu maģistra studiju programmām 

 

Akadēmiskās maģistra studiju programmas 

OSPS 

atbilstība 

 

1. 

(23) 

Maģistra studiju programmas apjoms ir 80 

kredītpunktu, no kuriem ne mazāk kā 20 

kredītpunktu ir maģistra darbs.  
 

Studiju programmas kopējais apjoms ir 80 KP, 

no kuriem 20 KP paredzēti maģistra darba 

izstrādāšanai un aizstāvēšanai. 

 

2. 

(24) 

Maģistra studiju programmas obligātajā saturā 

ietver attiecīgās zinātľu nozares vai 

apakšnozares izvēlētās jomas teorētisko atziľu 

izpēti (ne mazāk kā 30 KP) un t.sk. teorētisko 

atziľu aprobāciju zinātľu nozarēs vai 

apakšnozarēs izvēlētās jomas aktuālo 

problēmu aspektā (ne mazāk kā 15 KP)  

Maģistra studiju programmas obligātajā saturā ir 

ietvertas attiecīgās zinātľu nozares vai 

apakšnozares izvēlētās jomas teorētisko atziľu 

izpēte 31 KP apjomā un teorētisko atziľu 

aprobāciju zinātľu nozarēs vai apakšnozarēs 

izvēlētās jomas aktuālo problēmu aspektā - 27 

KP (ieskaitot pētniecisko praksi). 
 

 

 

30.tabula 

 

Akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmas OSPS satura atbilstība 

Valsts akadēmiskās izglītības standartam 

 
 

Programmas saturs 
Kursu apjoms un īpatsvars studiju 

plānā 

 

Valsts akadēmiskās izglītības 

standarta prasības (KP) 

KP ECTS % 

Obligātie studiju kursi  40 60 50%  

Ne mazāk kā 45 KP (67,5 

ECTS) 
Ierobeţotās izvēles studiju kursi 

(ieskaitot pētniecisko praksi)  

18 27 14 % 

Brīvās izvēles studiju kursi  2 3 2 % Nav noteikts 

Maģistra darbs 20 30 25% Ne mazāk kā 20 KP (30 ECTS) 

Programmas kopējais apjoms 80 120 100% 80 P (120 ECTS) 

 

2.2.11. Salīdzinājums ar citām studiju programmām 

 

Pašnovērtējuma ziľojuma ietvaros LLU akadēmiskās izglītības maģistra studiju 

programma OSPS tiek salīdzināta ar vienu Latvijas un divām Eiropas tāda paša līmeľa 

augstskolu līdzīgām studiju programmām.  

2013./2014. studiju gadā Latvijā maģistra studiju programmas socioloģijā tika 

realizētas tikai trijās universitātēs: Latvijas Universitātē (akadēmiskās izglītības maģistra 

studiju programma „Socioloģija”), kopš 2012./2013. studiju gada Rīgas Stradiľa universitātē 

(akadēmiskās izglītības maģistra studiju programma „Sociālo procesu analīze un vadība”) un 

Latvijas Lauksaimniecības universitātē. No Latvijas augstskolām ir izvēlēta Latvijas 

Universitāte un tās realizētā maģistra studiju programma „Socioloģija”, kas ir nacionāla 

mēroga vadošā augstskola un kurai ir ilggadēja pieredze augsta līmeľa kvalificētu sociologu 

sagatavošanā (skat. salīdzinājumu 31. tabulā). 

Latvijas Universitātes studiju programma „Socioloģija” ir akreditēta līdz 2019. gada 

12. septembrim. Gan Latvijas Universitātē (turpmāk tekstā LU), gan LLU piedāvātās 

socioloģijas maģistra studiju programmas ir akadēmiskās programmas, kuras beidzot students 

iegūst sociālo zinātľu maģistra grādu socioloģijā. 
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31. tabula 
 

Maģistra studiju programmas OSPS salīdzinājums ar LU maģistra studiju programmu 

„Socioloģija” 

 
Rādītāji LLU  Latvijas Universitāte 

Fakultāte 
Ekonomikas un sabiedrības attīstības 

fakultāte 
Sociālo zinātľu fakultāte 

Programmas 

nosaukums 

Organizāciju un sabiedrības pārvaldes 

socioloģija 
Socioloģija 

Iegūstamais 

grāds 
Sociālo zinātľu maģistrs socioloģijā Sociālo zinātľu maģistrs socioloģijā 

Studiju ilgums 

 

4 semestri (2 gadi) pilna laika (klātienē) 

6 semestri (3 gadi) nepilna laika (neklātienē) 

4 semestri (2 gadi) pilna laika (klātienē) 

KP apjoms 80 KP 80 KP 

Obligātie studiju 

kursi  

40 KP (50%) 

Ietver socioloģijas un psiholoģijas teorijas, 

socioloģijas vēsturi un mūsdienu 

socioloģijas teorijas, vadībzinību teorijas, 

organizāciju teoriju, pilsētu un lauku 

socioloģiju, sociālo darbu pašvaldībās, 

pašvaldību darba organizāciju, ieskatu 

nevalstisko organizāciju darbībā, pētījumu 

metodoloģijas problēmas, tautas attīstību, 

politikas analīzi, attīstības programmas, 

publisko administrāciju, projektu vadīšanu.  

30 KP (37.5%) 

 

Veido padziļinātu ieskatu mūsdienu 

sociālajās teorijās un nozīmīgākajos 

pētījumu virzienos, socioloģijā lietotajās 

datu analīzes metodēs, starptautiskos 

salīdzinošos pētījumos, akadēmiskajā 

rakstībā, kā arī politikas analīzē un 

mārketinga pētījumos. 

Ierobeţotās 

izvēles studiju 

kursi  

10 KP (12,5 %) 

Socioloģijas metoţu kursi, datu apstrāde, ES 

pretdiskriminācijas politikas, menedţmenta, 

zinātnes filozofijas u.c. speciālie kursi.  

 

8 KP (10%) 

Pētnieciskā prakse  

„Organizāciju izpēte”, kuras ietvaros tiek 

aprobētas teorētiskās zināšanas 

30 KP (37.5%) 

Veido specializācijas virzieni, kas ļauj 

studentiem iegūt padziļinātas zināšanas 

konkrētā socioloģijas apakšnozarē un 

padziļināts modulis pētījumu metodēs: 

Teorijas un virzieni mūsdienu 

socioloģijā, Sabiedrības pārvalde un 

sociālā darba organizācija, Marketinga 

un patērētāju izpēte, Pētījumu 

metodoloģija un metodes. 

Brīvās izvēles 

studiju kursi 

2 KP (2,5 %) - 

Maģistra darbs 20 KP 25% 20 KP 25% 

 

LU studiju programmas mērķis ir sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus ar 

izpratni par mūsdienu sabiedrības procesiem un kompetenci pētījumu veikšanā. Socioloģijas 

maģistra studiju beidzēji spēj patstāvīgi strādāt pētniecībā, turpināt akadēmisku karjeru 

doktora studijās, un strādāt socioloģijai atbilstošās profesionālās darbības jomās – sociālajos 

un  mārketinga pētījumos, sabiedrības pārvaldē, sociālās politikas analīzē un sociālā darba 

vadībā. LLU programma nodrošina augstas kvalifikācijas speciālistu sagatavošanu vadošam 

darbam valsts pārvaldes, pašvaldību un citās institūcijās Latvijas reģionos un lauku teritorijās, 

kā arī zinātniski pētnieciskam darbam, kuri: 

- ir kompetenti izvērtēt sabiedrībā notiekošos procesus un spēj analizēt un risināt 

problēmas organizāciju un sabiedrības pārvaldes sfērā; 

- pārzina valsts un pašvaldību institūciju darbību un attīstības tendences; 

- pārzina socioloģijas un ar to saistīto zinātnes nozaru attīstības tendences; 

- prot lietot zinātniskā darba metodes, patstāvīgi veicot socioloģisku pētījumu; 

- prot patstāvīgi lietot sociālo zinātľu pamatzināšanas plānošanas, lēmumu pieľemšanas 

un izpildes procesos.  

Arī OSPS maģistra programmas absolventi turpina studijas doktorantūrā (tādu, kuri 

jau ir ieguvuši doktora grādu vai vēl studē socioloģijas, ekonomikas, vadībzinību un 

pedagoģijas doktora studiju programmās, ir vairāk nekā 20).  
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LU programmas obligātās daļas studiju kursi veido padziļinātu ieskatu mūsdienu 

sociālajās teorijās un nozīmīgākajos pētījumu virzienos, socioloģijā lietotajās datu analīzes 

metodēs, starptautiskos salīdzinošos pētījumos, akadēmiskajā rakstībā, kā arī politikas analīzē 

un mārketinga pētījumos. LLU programmas obligātā daļa ietver vadībzinību teorijas, 

socioloģijas un psiholoģijas teorijas, socioloģijas vēsturi un mūsdienu socioloģijas teorijas, 

organizāciju teorijas, pašvaldību organizāciju, pētījumu metodoloģijas problēmas, kā arī tādus 

studiju kursus kā publiskā administrācija, projektu vadīšana, ieskatu nevalstisko organizāciju 

darbībā, tautas attīstībā, politikas analīzē.  

LU programmas obligātās izvēles daļa ir plānota, domājot gan par akadēmisku karjeru, 

gan par plašākām iespējām un pieprasījumu Latvijas darba tirgū. Izvēles daļu veido 

specializācijas virzieni, kas ļauj studentiem iegūt padziļinātas zināšanas konkrētā socioloģijas 

apakšnozarē un padziļināts modulis pētījumu metodēs: Teorijas un virzieni mūsdienu 

socioloģijā, Sabiedrības pārvalde un sociālā darba organizācija, Marketinga un patērētāju 

izpēte, Pētījumu metodoloģija un metodes. LLU programmas ierobeţotās izvēles daļu veido 

socioloģijas metoţu, politikas, menedţmenta, zinātnes filozofijas u.c. speciālie kursi.  

Gan LU, gan LLU studiju programma ir divgadīga (4 semestri), bet nepilna laika 

studijās LLU programmu var apgūt 3 gados (6 semestri). LU programmu var apgūt tikai pilna 

laika studijās, LLU - gan pilna, gan nepilna laika studijās.  

Salīdzinot abas programmas jāsecina, ka LLU programma piedāvā vispusīgāku 

izglītību; maģistranti iegūst zināšanas un prasmes ne tikai socioloģijā, bet tieši organizāciju 

un sabiedrības pārvaldes jomā, līdz ar to tas padara šo studiju programmu unikālu Latvijas 

mērogā. LLU programmas priekšrocība ir prakses iespēja un brīvās izvēles studiju kursu 

iespējas, kā arī priekšrocības studēt nepilna laika studijās. 

 

Akadēmiskā maģistra studiju programma OSPS pašnovērtējuma ziľojumā tiek 

salīdzināta ar šādām ES universitāšu maģistra studiju programmām:  

- Astonas Universitātes (Aston University) Lielbritānijā studiju programma „Sociālie 

pētījumi un sociālās pārmaiľas” („Social Research and Social Changes”) 

(http://www1.aston.ac.uk/study/postgraduate/taught-programmes/school/languages-

social-sciences/social-researchandchange/); 

- Stokholmas Universitātes (Stockholms universitet) Zviedrijā maģistra studiju 

programma „Socioloģija” (http://sisu.it.su.se/search/info/SSOCO/en). 

Atšķirībā no LLU daudzās Lielbritānijas universitātēs maģistra grādu ir iespējams 

iegūt viena gada studijās. Socioloģijas studiju programmas ir pārsvarā bakalaura līmenī, 

maģistra studijas piedāvā tematisku specializāciju. Tas ir arī Astonas Universitātes gadījumā. 

Maģistra grāds ir solis tuvāk doktora studijām, to var iegūt viena gadā pilna laika studijās, 

divos gados laikā nepilna laika studijās. Studiju programmas „Sociālie pētījumi un 

sociālās pārmaiľas” absolventi iegūst Master of Research jeb maģistra grādu pētniecībā, kas 

varētu tikt pielīdzināts profesionālajam maģistra grādam Latvijas izglītības sistēmā. 

Universitāte atrodas Birmingemā, tā ir viena no 40 labākajām Lielbritānijas augstskolām. 

Programma piedāvā izglītot maģistrantus sociālajās pētījuma metodēs, piemērojot tās 

mūsdienu sabiedrības pārmaiľu pētīšanai, gūt padziļinātu izpratni par socioloģiskajiem 

jautājumiem, socioloģijas teorijām un metodoloģiju, piedāvā iespējas studēt doktorantūrā vai 

turpināt praktisku darbu privātajā, nevalstiskajā vai valsts sektorā. 

Studiju saturs ir organizēts moduļos. Pamata teorētiskie moduļi: Sociālo pētījumu 

metodoloģija, Literatūras analīze (5000 vārdu literatūras apskats) un disertācija (LLU tas būtu 

maģistra darbs) (15000 vārdu apmērā, iekļaujot literatūras apskatu). Izvēles moduļi: 

Zināšanas, zinātne un sabiedrība; Dzīve, mīlestība, visums un pārējais (filozofijas un ētikas 

studijas), Sociālā teorija un sociālās pārmaiľas; Globalizācija un sociālās pārmaiľas.  

LLU „Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijas” akadēmiskā studiju 

programma paredz specializāciju organizāciju un pārvaldes jomā, tādēļ daudzi obligātie un 

ierobeţotās izvēles priekšmeti, piemēram, Organizāciju teorija, Pilsētas socioloģija, Lauku 

http://www1.aston.ac.uk/study/postgraduate/taught-programmes/school/languages-social-sciences/social-researchandchange/
http://www1.aston.ac.uk/study/postgraduate/taught-programmes/school/languages-social-sciences/social-researchandchange/
http://sisu.it.su.se/search/info/SSOCO/en
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socioloģija, Politikas socioloģija, Darba socioloģija, Pašvaldību darba organizācija, Publiskā 

administrācija, atšķiras no Astonas universitātes piedāvājuma.  

Pati maģistra studiju organizācija pēc būtības atšķiras. Astonas Universitāte vairāk ir 

profesionāla un tendēta uz daţādu sociālo pārmaiľu un sociālās pētniecības aspektu kritisku 

analīzi, ar specializāciju sociālajā pētniecībā, kas palīdzētu absolventiem vai nu darba dzīvē, 

vai dotu iespēju turpināt studijas doktora grāda iegūšanai. LLU studiju programma ir 

akadēmiska un vērsta uz absolventu plašas teorētisku zināšanu bāzes nodrošināšanu, taču tajā 

ir pētnieciskā prakse, kas piedod programmai lietišķu ievirzi. OSPS studiju programmai ir 

līdzīgs piedāvāto studiju kursu plašums un amplitūda. 

Stokholmas Universitātē maģistra studiju programmu „Socioloģija” angļu valodā 

īsteno Socioloģijas nodaļa. Programma nodrošina akadēmisku izglītību socioloģijā un dod 

iespējas studēt doktorantūrā vai strādāt kvalificētu sabiedrisko procesu analītiķa un pētnieka 

darbu privātā un valsts sektorā. 

Stokholmas Universitāte ir nodibināta 1878. gadā. Universitāte ir starp 100 labākajām 

pasaulē un starp 50 labākajām Eiropā. Universitāte salīdzināšanai izvēlēta tās prestiţa un 

piedāvātas izglītības kvalitātes dēļ. Stokholmas Universitātes maģistra studiju programmas 

mērķis ir veicināt studentu prasmi patstāvīgi analizēt un izpētīt sociālo jautājumus, izmantojot 

socioloģijas teorijas un socioloģijas metodes. 

  

32.tabula 
 

Maģistra studiju programmas OSPS salīdzinājums ar Stokholmas Universitātē 

realizēto maģistra studiju programmu „Socioloģija” 

 
 

Salīdzināmie rādītāji Stokholmas Universitāte LLU 

Studiju ilgums 2,5 gadi (5 semestri) 

pilna laika studijas 

2 gadi (4 semestri) pilna laika studijās 

3 gadi (6 semestri) nepilna laika 

studijās 

KP kopējais apjoms 80 KP (100%) 80 KP (100%) 

Obligātie studiju kursi 30 KP (37,5%) 40 KP (50%) 

Ierobeţotās izvēles studiju kursi 30 KP (37,5%) 10 KP (12,5%) 

Brīvās izvēles studiju kursi - 2 KP (2,5%) 

Prakse - 8 KP (10%) 

Maģistra darbs 20 KP (25%) 20 KP (25%) 

 

Stokholmas Universitātes programmas obligātajā daļā ir socioloģijas teorijas un 

empīriskās analīzes kursi (kvalitatīvās un kvantitatīvās pētījuma metodes), izvēles daļā ir 

plaša izvēle no visiem maģistra studiju kursiem, ko piedāvā Socioloģijas nodaļa. Iepriekš 

saskaľojot, programmā var iekļaut arī citu nodaļu kursus. Galvenie studiju kursi bez 

nosauktajiem ir Sociālā stratifikācija, Alternatīvā sociālā tīkla analīze, liels studiju apjoms 

atvēlēts maģistra darba izstrādei. 

Salīdzinot abas programmas, var apgalvot, ka LLU maģistra studiju programmai ir 

skaidra ievirze - specializācija organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijā, bet 

Stokholmas Universitātes maģistra studiju programma ir vispārīgāka. LLU studiju programmā 

ir mazāks obligātās izvēles studiju kursu apjoms, bet ir studiju prakse. 

 

2.2.12. Informācija par studējošajiem 

 

Studējošo skaita analīze rāda stabilas tendences pilna laika studijās, savukārt nepilna 

laika studijās pēdējos studiju gados vairs netiek uzľemti studējošie (skat. 33. tabulu), tomēr šī 

studiju forma tiek saglabāta kā alternatīva tiem maģistrantiem, kuri daţādu apsvērumu dēļ 

nevar studēt pilna laika studijās. 
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33. tabula 

 

Studējošo un absolventu skaits 2012.-2014. uz studiju gada 1.oktobri 

 

Rādītājs 2012./ 2013. 2013./ 2014. 
 

2014./ 2015. 

Studējošo skaits 27 18 10 

Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits 9 9 1 

Absolventu skaits 12 3 - 

 

Studējošo aptaujas rāda, ka interesi par studiju programmu izraisa studiju programmas 

ievirze – organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija, kas šo programmu padara unikālu 

Latvijas mērogā. Lai arī studējošo nav daudz, viľi ir mērķtiecīgi izvēlējušies studijas OSPS 

maģistra studiju programmā.  

 

2.2.13. Studējošo aptaujas un to analīze 

 

Studējošo viedoklis un vērtējums par studijām maģistra studiju programmā OSPS tiek 

noskaidrots vairākos veidos.  

 

Aptauja „Mācībspēks studenta skatījumā” 

Kopš 1996.gada Latvijas Lauksaimniecības universitātes Socioloģisko pētījumu grupa 

(pašreiz - LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes (ESAF) Socioloģisko pētījumu 

grupa) veic studentu aptauju „Mācībspēks studentu vērtējumā” ar mērķi noskaidrot studentu 

apmierinātību ar apgūtajiem studiju kursiem un to īstenošanā iesaistīto mācībspēku darbu. 

Sākotnēji aptauju veica tikai par mācībspēkiem, kuri piedalījās konkursā uz akadēmisko 

amatu vietām LLU. Sākot ar 2006./2007. studiju gadu, pamatojoties uz 21.02.2007. rektora 

rīkojumu Nr.03-5 „Par kārtību, kādā veicama studentu aptauja par mācībspēku darbu”, 

aptauja tika veikta katru studiju gadu par mācībspēku, kuram kārtējā studiju gadā bija aptaujai 

pietiekams kontaktstundu skaits. Savukārt sākot ar 2011./2012. studiju gadu - LLU studenti 

aicināti piedalīties interneta aptaujā, mainot līdz šim universitātē pastāvošo kārtību, kad 

aptaujas anketas tika drukātas un izdalītas studentiem papīra formātā. 

LLU ESAF Socioloģisko pētījumu grupa sadarbībā ar LLU Informācijas sistēmu daļu 

(LLU ISD) elektronisku studentu anketēšanu veic divas reizes studiju gadā – rudens un 

pavasara semestra beigās. Pamatojoties uz 12.06.2013. LLU Senāta lēmumu Nr.8-17 „Par 

LLU Studiju nolikumu”, studējošajiem noteikts obligāti piedalīties aptaujā. Aptaujas anketas 

paraugs ir 23. pielikumā. 

Turpinājumā apkopoti aptaujas „Mācībspēks studentu vērtējumā” 2013./2014. studiju 

gadā sniegtie vērtējumi un ieteikumi studiju kursu un pasniedzēju darba uzlabošanai, strādājot 

maģistra studiju programmā OSPS. LLU LUIS sistēmā pieejamie vērtējumi ļauj izdarīt 

secinājumus par konkrētu studiju kursu vērtējumiem. Kopumā studējošie pozitīvi vērtē 

mācībspēku darbu un studiju kursu saturu, kaut arī ir kritiskas piezīmes. Kopumā minēti šādi 

aspekti: 

- Studējošie atzinīgi novērtē studiju kursu pieejamību e-vidē (atsevišķi studiju kursi ir 

izstrādāti e-vidē, līdz ar to studējošiem ir vieglāk tos apgūt, ja viľiem nav iespējams 

piedalīties nodarbībās klātienē), tiek rosināts vairāk izvietot testus pašpārbaudei; 

- Vērtējot studiju kursus vairākkārt tiek atzīmēts, ka netiek saskatīta vajadzība 

konkrētus studiju kursus uzlabot vai būtiski mainīt – maģistrantiem patīk gan kursu 

saturs, gan to profesionālais izklāsts, jo docētāji tiek vērtēti kā kompetenti mācībspēki 

un personības; 

- Atsevišķu studiju kursu gadījumā tiek novērtētas prasmīgi sagatavotās docētāju 

prezentācijas, kas bagātinātas ar daţādiem pētījumu rezultātiem un piemēriem no 

savas prakses; 



56 

 

- Ļoti labi izstrādāti mācību paľēmieni, teorētiskais izklāsts mijas ar praktiskiem 

piemēriem, diskusijām, tajā pašā laikā reizēm tiek norādīts, ka docētājiem vairāk 

vajadzētu akceptēt viedokļu daţādību  

- Atsevišķu studiju kursu vērtējumā tika konstatēts, ka kursu saturs nedaudz dublējas; 

- Matemātikas metoţu apguvi ierosina vairāk saistīt ar studiju programmas specifiku; 

- Studējošie ir ievērojoši, ka docētāji ľem vērā iepriekš izteiktos vērtējumus (gadījumos, 

ja viens un tas pats mācībspēks docē vairākus studiju kursus); 

- Pozitīvi tiek vērtēta individuālā pieeja studiju procesā; 

- Kā studiju kursu pilnveidošanas iespējas tiek saskatītas mācību ekskursijas, 

problēmsituāciju risināšana un modelēšana; 

- Prakses esamība tiek vērtēta kā lietderīga; 

- Tiek rosināts organizēt vairāk mācību ekskursiju; 

- Tiek rosināts vairāk piedomāt pie studiju procesa organizatoriskām lietām. 

Studiju noslēguma aptauja  
Kopš 2011./2012. studiju gada LLU tiek īstenota Studiju noslēguma aptauja. Šī 

aptauja paredzēta visiem LLU pamatstudiju un augstākā līmeľa studiju programmu 

topošajiem absolventiem, lai noskaidrotu viľu viedokli par studijām LLU kopumā. Pēc 

studiju noslēguma pārbaudījuma nokārtošanas topošajam absolventam tiek aktivizēta pieeja 

aptaujas anketai, kas elektroniski ir pieejama LLU IS, un kurā, izmantojot savu lietotājvārdu 

un paroli, topošais absolvents var anonīmi paust savu viedokli par studiju procesu, apgūto 

studiju programmu un LLU personāla darbu kopumā, atbildot uz 20 slēgtajiem jautājumiem. 

Vērtējums tiek sniegts piecu ballu skalā, kur 5 – ļoti augsts, 4 - augsts, 3 – viduvējs, 2 – zems 

un 1 – ļoti zems vērtējums. Anketā ir iekļauts arī viens atvērtais jautājums, kurā studentiem 

tiek dota iespēja brīvā formā izteikt savus ierosinājumus studiju programmas pilnveidei.  

Par aptauju topošais absolvents tiek informēts gan personīgi saľemot e-pastu no LLU 

ESAF Socioloģisko pētījumu grupas, gan informācija par aptauju tiek ievietota LLU portālā 

un sociālajos tīklos, izvietota pie ziľojumu dēļiem fakultātēs/dienesta viesnīcās, kā arī LLU IS 

(saľemot informatīvu ziľojumu). Ar aptaujas rezultātiem var iepazīties (tos izmantot) studiju 

programmu direktori, plānojot aktivitātes studiju programmu kvalitātes pilnveidošanai. 

Aptaujas anketas paraugs ir 24. pielikumā. 

 

Studiju programmas direktora ikgadējā studējošo aptauja studiju gada noslēgumā 
Papildus vispārējām LLU aptaujām, studiju programmu direktori pēc savas iniciatīvas 

atsevišķos gadījumos veic studentu aptaujas ar konkrētiem, specifiskiem mērķiem. Arī OSPS 

maģistra studiju programmas gadījumā abi studējošo kursi pavasara semestra noslēgumā tiek 

lūgti brīvā formā izteikt savu viedokli par šādiem jautājumu blokiem: 

1. Studiju programmā iekļautie studiju kursi un mācībspēki, 

2. Studiju procesa organizācija, 

3. OSPS studiju programmas stiprās un vājās puses, 

4. Ieteikumi uzlabojumiem. 

  

1.Studiju programmā iekļautie studiju kursi un mācībspēki 
 Pozitīvi tiek vērtēts, ka docētāji seko līdzi aktualitātēm nozarē un socioloģijas 

apakšnozarēs, sniedzot maģistrantiem zināšanas un informāciju par jaunākajām tendencēm 

pētniecībā, teorijās, iepazīstina ar spilgtākajām personībām. Tiek rosināts vairāk doties 

mācību ekskursijās, piemēram, uz NVO.  
 

 

2.Studiju procesa organizācija 

 Tika ierosināts uzlabot komunikāciju ar studējošiem (ar fakultātes lietveţiem), 

savlaicīgi informēt par aktualitātēm, plānot pētniecisko praksi jau septembra sākumā.  
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3. OSPS studiju programmas stiprās un vājās puses 

 Kā pozitīvs aspekts tiek minēts, ka studiju programma piedāvā studiju iespējas ne tikai 

socioloģijas bakalauriem, bet arī citu zinātnes nozaru absolventiem, kas studiju procesu 

padara interesantāku. Pozitīvi tiek vērtētas daţādās mācību metodes un paľēmieni (diskusijas, 

grupu darbi, situāciju analīzes, lomu spēles). Studējošie, kuri jau strādā pašvaldību iestādēs, 

novērtē un atzīst zināšanu praktisko pielietojamību. 

 

4. Ieteikumi uzlabojumiem 

 Tiek rosināts vairāk informēt par iespējām izmantot daţādas datu bāzes. Kopumā 

vērtējot jāatzīst, ka reizēm ļoti atšķiras vērtējums tiem studējošajiem, kuriem ir dziļas 

pamatzināšanas socioloģijā un tiem, kuru pamatizglītība ir citā zinātľu nozarē. Tas ir jāľem 

vērā (un docētāji to arī dara), strādājot ar maģistrantiem, nereti jāizvēlas individuāla pieeja, lai 

izlīdzinātu priekšzināšanu līmeni kā arī sniegtu dziļāku izpratni tiem, kuriem jau ir 

pamatzināšanas socioloģijas teorijās, pētījuma metodēs utt. Tiek rosināts maģistra darba 

izstrādi nedalīt posmos (Maģistra darbs I un Maģistra darbs II), šis rosinājums jau ir iestrādāts 

2014./2015. studiju gada studiju plānā.  

 

2.2.14. Absolventu aptaujas un to analīze 

 

Studiju programmas direktors veic absolventu aptauju (absolventi tiek aptaujāti laika 

periodā pēc maģistra darba aizstāvēšanas līdz izlaidumam, jo tas ir laiks, kad visi absolventi 

vēl ir viegli pieejami). Absolventi, līdzīgi kā studējošie, tiek lūgti brīvā formā izteikt savu 

viedokli par šādiem jautājumu blokiem. 
 

Studiju programmā iekļautie studiju kursi un mācībspēki 

 Studiju kursu saturs tiek vērtēts kā pārdomāts un pakārtots studiju programmas ievirzei. 

Mācībspēki tiek vērtēti kā profesionāli un radoši. Jāpārdomā, kā varētu vēl vairāk daţādu 

kursu ietvaros attīstīt pētnieciskās iemaľas. 
 

Studiju procesa organizācija 

 Pozitīvi tika vērtēta nodarbību plānošana studentiem pieejamā laikā – nedēļas nogalēs, 

pēcpusdienās un vakaros, respektējot strādājošos maģistrantus. Tiek rosināts maģistra darba 

izstrādi nedalīt posmos. Pozitīvi tiek vērtēta pārbaudījumu kārtošanas iespēja uzreiz pēc 

apgūtā kursa (līdzīgi kā tas ir moduļu sistēmas gadījumā).  
 

OSPS studiju programmas stiprās un vājās puses 

Kā stiprās puses tiek minētas spēcīgās programmas un fakultātes tradīcijas, iespēja 

piedalīties zinātniskās konferencēs, klausīties kompetentus vieslektorus, ERASMUS studiju 

un prakses iespējas ārzemēs. Galvenie trūkumi minētie jau iepriekš. 
 

Ieteikumi uzlabojumiem  

Vairāk izmantot modernās tehnoloģijas, vairāk pieturēties pie studiju kursu 

aprakstiem, studiju kursu izklāstā. Vairāk jādomā par diferencētu/ individuālu pieeju tiem 

maģistrantiem, kuriem jau ir dziļas priekšzināšanas socioloģijā. Tika ierosināts pārbīdīt 

atsevišķus studiju kursus studiju plānā, kas jau tiek darīts, domājot par nākamā studiju gada 

plānojumu. Tiek rosināts domāt un attīstīt e-studiju iespējas. 
 

Tā kā studiju programmu absolvē neliels skaits studējošo, kvantitatīvu aptauju veikt nav 

lietderīgi, taču ar absolventiem notiek individuālas pārrunas vai intervijas. Viena no 2013. 

gada absolventēm Agnese Jermaka, kura strādā par nodarbinātības organizatori 

Nodarbinātības valsts aģentūras Kuldīgas filiālē, norādīja, kādas prasmes un studiju kursi 

izrādījušies darbā noderīgākie: 

 izpratne par valsts pārvaldes darbības struktūru, darbības jomām; 

 darbā nepieciešamas plašas zināšanas par normatīvajiem aktiem, regulējumiem 

daţādās sfērās (Lekcijas studiju kursos: Sociālā politika, Attīstības programmas, 



58 

 

Sociālais darbs pašvaldībās, Pašvaldību organizācija, Publiskā administrācija, 

Nevalstiskās organizācijas, Tautas attīstība, Politikas analīze); 

 izpratne par darba organizāciju darbavietā, laika plānošu, darba kultūru (Lekcijas, kas 

ietver menedţmentu, organizāciju kultūru, vadību); 

 noder prakse informācijas apkopošanā, statistikas datu apkopošanā, izpratnei par to, kā 

veidojas iegūtais rezultāts.  

Absolvente atzīst, ka studiju vidē neiemāca konkrēti, to, kas būs jādara darbā, jo darbs sastāv 

no vairākām darbībām – dokumentu noformēšana (lietvedība), finanšu plānošana, sadarbības 

veidošana. Darbā vadās pēc Kvalitātes rokasgrāmatas, kurā visi procesi ir aprakstīti. Katrā 

darba vidē ir nepieciešams adaptēties, to cik ātri tas notiek, nosaka gan zināšanas, gan 

pieredze; svarīga ir paša motivācija, spēja atlasīt un analizēt. Viľa secina, ka tas, cik daudz no 

studijās mācītā noderēs darbā, ir atkarīgs no katra paša motivācijas, mērķiem un apľēmības. 

Visas studiju programmā iekļautās lekcijas ir savstarpēji saistītas un noderīgas, pat, ja 

sākotnēji tā studentiem nešķiet. Prakse ir viens no svarīgākajiem elementiem augstskolās, 

svarīgas ir prasmes meklēt informāciju – tas palīdzēs adaptēties jebkurā jaunā darbavietā un 

jebkurā situācijā.  

Cita absolvente, Solvita Cukere (portāla Jelgavniekiem.lv direktore un Ozolnieku 

novada dome redaktore, norāda, ka studiju laikā iegūtais un darbam noderīgais ir zināšanas 

par valsts pārvaldes struktūru, zināšanas un prasmes uzľēmējdarbībā, prezentāciju veidošanas 

prasmes, uzstāšanās auditorijas priekšā un rakstīšanas prasmes. Viľa atzīst, ka studiju 

programmā būtu nepieciešams vairāk prakses.  

 

2.2.15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

 

Studiju procesa tiesības un pienākumi reglamentēti LLU Studiju nolikumā, kas ir 

saistošs gan mācībspēkiem, gan studentiem. Studējošo iesaiste lēmumu pieľemšanas 

procesos, lai veidotos demokrātisks pārvaldes modelis, notiek tos pieaicinot darbībai ESAF 

maģistra studiju metodiskajā komisijā, ESAF Domes sastāvā, kur tiek apstiprināti un pieľemti 

ar studiju programmas realizāciju saistītie lēmumi.  

Studentiem ir iespēja izteikt savu viedokli studējošo ikgadējās aptaujās, kas palīdz 

pilnveidot studiju programmu. Programmas direktors veic studējošo aptauju un 

nepieciešamības gadījumā arī individuālas pārrunas, lai noskaidrotu, kas studējošos apmierina 

studiju procesā un arī kas būtu uzlabojams.  

Studējošo viedoklis tiek noskaidrots vairākos veidos, aptauju rezultāti regulāri tiek 

izskatīti gan ESAF maģistra studiju metodiskās komisijas sēdēs, gan ESAF SOHU sēdēs, gan 

īpaši organizētās to mācībspēku sanāksmēs, kuri piedalās OSPS maģistra studiju programmas 

realizēšanā. 

2013./2014. studiju gadā gan pirmā, gan otrā kursa maģistranti „prāta vētras” seminārā 

piedāvāja risinājumus, kā pilnveidot studiju procesu, popularizēt studiju programmu un 

piesaistīt studējošos.  



59 

 

 

3. KOPSAVILKUMS PAR STUDIJU VIRZIENA ATTĪSTĪBAS PLĀNIEM 

 
Raksturojot studiju virziena ilgtspēju, jāakcentē sasaiste ar nozīmīgākajiem attīstības 

plānošanas dokumentiem: 
– Latvijas izaugsmes modelis: cilvēks pirmajā vietā (apstiprināts Saeimā 

2005.gada 26.oktobrī) 
Ilgtermiľa konceptuālais dokuments, kas nosaka uz cilvēku centrētu Latvijas 

izaugsmes modeli, liekot uzsvaru uz zināšanām, gudrību un prasmi tās izmantot kā uz 
izaugsmes resursu. Kā prioritārais ilgtermiľa uzdevums ir noteikti uzlabojumi izglītības 
sistēmā: 1) ikvienam garantēta iespēja iegūt vidējo izglītību un visiem nodrošinātas 
kvalitatīvas augstākās un profesionālās izglītības iegūšanas iespējas, 2) krasi palielināta 
augstākās kvalifikācijas speciālistu (maģistru un doktoru) sagatavošana, tehnisko zinību un 
dabaszinību apgūšanas īpatsvara pieaugums visos izglītības sistēmas līmeľos. 

 Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam (apstiprināta Saeimā 
2010.gada 10.jūnijā) 
„Latvija 2030” ir hierarhiski augstākais nacionālā līmeľa ilgtermiľa attīstības 

plānošanas dokuments, kas ietver atziľu par paradigmas maiľas nepieciešamību izglītībā. Tai 
jābūt kvalitatīvai, visa mūţa garumā pieejamai un uz radošumu orientētai izglītībai, kas ļauj 
reaģēt uz globālās konkurences un demogrāfijas izaicinājumiem, un ir viens no 
priekšnoteikumiem ekonomikas modeļa maiľai. Prioritārie ilgtermiľa rīcības virzieni: 
izglītības pieejamība un pārmaiľas izglītības procesa organizācijā, e-studijas un informācijas 
tehnoloģiju izmantošana, izglītošanās mūţa garumā. 

 Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.–2020.gadam (apstiprināts Saeimā 
2012.gada 20.decembrī) 
NAP 2020 ir hierarhiski augstākais nacionālā līmeľa vidējā termiľa attīstības 

plānošanas dokuments. Tas nosaka vidējā termiľa prioritātes arī izglītības un zinātnes jomā, 
akcentējot rīcības virzienus: kompetenču attīstību un pētniecības, inovāciju un augstākās 
izglītības attīstību. Starp galvenajiem uzdevumiem ir noteikta augstākās izglītības pieejamība, 
eksportspēja, konkurētspēja un konsolidācija. 

 Latvijas nacionālā reformu programma „ES 2020” stratēģijas īstenošanai 
(apstiprināta ar 2011.gada 26.aprīļa MK sēdes protokollēmumu) 
Lai nodrošinātu stratēģijā „Eiropa 2020” noteikto mērķu sasniegšanu, tajā ir iekļauti 

pasākumi, kas veicina mūţizglītības principa ieviešanu, strukturālās izmaiľas profesionālajā 
izglītībā, augstākās izglītības modernizāciju, zinātniskās darbības potenciāla attīstību, 
augstākās izglītības institūciju materiālās un tehniskās bāzes modernizēšanu un resursu 
izmantošanas efektivitātes paaugstināšanu, augstākās izglītības vienlīdzīgas pieejamības 
nodrošināšanu, studiju un zinātniskās darbības kvalitātes uzlabošanu, pamata un vidējās 
izglītības pieejamības nodrošināšanu, modernu mācību metoţu ieviešanu. 

 Latvijas Konverģences programma 2013.–2016.gadam (apstiprināta ar 2013.gada 
29.aprīļa MK protokollēmumu (prot.Nr.25, 1.paragrāfs) 
Lai sasniegtu vispārējās valdības budţeta mērķus, vienlaikus nodrošinot apstākļus 

ekonomikas izaugsmei vidējā termiľā, Latvijas valdība turpina īstenot strukturālās reformas, 
t.sk. izglītībā un zinātnē. Ir uzsvērta augstākās izglītības modernizācija, augstāko izglītību 
ieguvušo īpatsvara palielināšana, ārvalstu studentu piesaistīšana un valsts zinātnisko 
institūciju konsolidācija. 

 Valdības rīcības plāns Deklarācijas par Ministru kabineta iecerēto darbību 
īstenošanai (apstiprināts ar MK 2012.gada 16.februāra rīkojumu Nr.84) 
Valdības rīcības plānā ir iekļauti uzdevumi Deklarācijā par Valda Dombrovska vadītā 

Ministru kabineta iecerēto darbību norādīto mērķu sasniegšanai. Tie ir saistīti ar vairākiem 
augstākās izglītības jomas jautājumiem, t.sk. jaunu augstākās izglītības finansēšanas modeli, 
augstākās izglītības eksportspēju, augstākās izglītības akreditācijas un kvalitātes vadības 
modeli, IZM ir īstenojusi darbības šo pasākumu īstenošanai un veicinās to pēctecību Izglītības 
attīstības pamatnostādľu 2014.–2020.gadam ietvaros.’ 
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Izglītības attīstības pamatnostādľu 2014.–2020.gadam virsmērķis ir kvalitatīva 
un iekļaujoša izglītība personības attīstībai, cilvēku labklājībai un ilgtspējīgai valsts 
izaugsmei sasniegšanai (IZM Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam, 
projekts atbalstīts Ministru Kabinetā, 24.11.2013. un iesniegts Saeimā, 
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap) 

 
Izglītības attīstības pamatnostādľu 2014.–2020.gadam Politikas pamatprincipi: 
Cilvēkorientēta izglītība – students procesā ir pirmajā vietā. Īstenotā politika ir vērsta 

uz cilvēka personīgo izaugsmi, pašpilnveidi katrā dzīves posmā, visās dzīves jomās mūţa 
garumā, tādējādi radot priekšnosacījumus katra iedzīvotāja uzľēmības, adaptācijas spēju 
attīstīšanai un panākot sociālo iekļaušanos, nodarbinātību un aktīvu pilsonisku līdzdalību.  

Izglītība ilgtspējīgai attīstībai – izglītība ilgtspējīgai attīstībai mudina  cilvēkus ar 
atbildību rīkoties ikdienas dzīvē un dzīvot un realizēt sevi saskaľā ar sociālo, kultūras, 
ekonomisko un dabas vidi sev apkārt. Tas nozīmē dzīvot ar skatu nākotnē – prast radoši 
atrisināt krīzes situācijas un adaptēties jaunā vidē.  

Uz zināšanām balstītu sabiedrību veicinošā izglītība – virzība uz zināšanām balstītu 
sabiedrību, kuras kultūras, sociālo un ekonomisko izaugsmi nosaka iedzīvotāju augsts 
intelektuālais līmenis. Mūsdienu sabiedrības attīstības procesā strauji mainās zināšanas un to 
izmantojums, kompetences, kuras nepieciešamas darba tirgū un sabiedrībā kopumā. Lai 
cilvēks varētu veiksmīgāk pielāgoties jaunajām laikmeta un sociālajām pārmaiľām, nezaudētu 
darbu, būtu sociāli un ekonomiski aktīvs, viľam ir nepieciešams pastāvīgi papildināt savas 
zināšanas, iemaľas un prasmes. Izglītības politikai jāiet ciešākā kopsolī ar tehnoloģiskajiem 
sasniegumiem 21.g.s. izglītības vides un individualizētāku mācīšanās pieeju īstenošanā. 

 
Pamatnostādľu apakšmērķi: 
1. Izglītības vide: paaugstināt izglītības vides kvalitāti, veicot satura pilnveidi un 

attīstot atbilstošu infrastruktūru 
Izglītības vides kvalitāti visos izglītības līmeľos nosaka izglītības saturs, kas veicina 

indivīdu zināšanu, kompetenču un prasmju attīstību un nostiprināšanu, profesionāli un 
kompetenti mācībspēki, kas nodod šo izglītības saturu izglītojamiem, mūsdienīga izglītības 
vide un izglītības process, kas veicina satura uztveri un apguvi, kā arī iekļaujošas izglītības 
principa, kas paredz vienādu iespēju neatkarīgi no izglītojamo vajadzībām un spējām, 
mantiskā, sociālā stāvokļa, rases, tautības, dzimuma, reliģijas un politiskās pārliecības, 
veselības stāvokļa, dzīvesvietas un nodarbošanās pieejamā, cienošā un atbalstošā vidē, 
iedzīvināšana. 

 
2. Indivīdu prasmes: veicināt vērtībizglītībā balstītu indivīda profesionālo un 

sociālo prasmju attīstību dzīvei un konkurētspējai darba vidē 
  Profesionālās un sociālās prasmes vismērķtiecīgāk tiek pilnveidotas, indivīdam 

izvēloties atbilstošu turpmākās profesionālās attīstības ceļu, vienlaikus paredzot atbalsta 
mehānismus mācības pametušajiem un izglītību neieguvušajiem, tādējādi vairojot vispārējo 
Latvijas sabiedrības izglītības līmeni un nodarbinātību, savukārt iesaistes ārpus formālās 
izglītības pasākumos rezultātā sekmējot izglītojamo pilsonisko līdzatbildību un sabiedrisko 
aktivitāti, kā arī nostiprinot mūţizglītības principu. 

 
3. Efektīvā pārvaldība: uzlabot resursu pārvaldības efektivitāti, attīstot izglītības 

iestāţu institucionālo izcilību un resursu konsolidāciju 
Resursu pārvaldības efektivitātes uzlabošana, attīstot institucionālo izcilību, ietver sevī 

izglītības kvalitātes uzraudzības jeb monitoringa, kas visām ieinteresētajām pusēm dod 
iespēju izsekot, novērtēt un, izrietoši, ietekmēt ar izglītību saistītos procesus un rezultātus, 
ieviešanu, finansēšanas modeļu pilnveidi, izglītības pieejamības nodrošināšanu un izglītības 
starptautiskās konkurētspējas sekmēšanu. (IZM Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-
2020.gadam, projekts atbalstīts Ministru Kabinetā, 24.11.2013. un iesniegts Saeimā, 
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap) 

 
Akadēmisko bakalaura un maģistra studiju programmu OSPS satura un īstenošanas atbilstība 
ilgtspējai augstākās izglītības mērķu kontekstā ir saistīta ar iepriekš aktualizētajiem un 
raksturotajiem nozīmīgākajiem attīstības plānošanas dokumentiem, kuri ietver augstākās 
izglītības attīstības vadlīnijas Latvijā (skat. 34.tabulu). 

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap


61 

 

34.tabula 

Akadēmisko bakalaura un maģistra studiju programmu OSPS satura un īstenošanas atbilstība ilgtspējai augstākās izglītības mērķu kontekstā 

 

Uzdevumi 

mērķu 

sasniegšanai 

OSPS studiju programmas atbilstība ilgtspējai 

Bakalaura studiju progr. 

saturs* studiju kursu 

bloku strukturējumā 

Maģistra studiju programmas 
Īstenošana, atbilstoši LIAS 2030 un ZPR** vīzijai, kā 

arī studentu un absolventu vērtējumam 
uzdevumi un studiju rezultāti atbilstošie studiju kursi 

Personības 

attīstības 

uzdevumu 

risināšana 

Personiskās un sabiedriskās 

dzīvesdarbības vispārējās 

zināšanas, prasmes un 

kompetence 

1.mērķis: nodrošināt maģistra studiju 

līmenim atbilstošu studentcentrētu studiju 

procesu akadēmiski izglītotu speciālistu 

sagatavošanai ar prasmēm darboties 

socioloģijas un citu nozaru saskares jomās 

Studiju rezultāti: Zināšanas – 1, 4      

Prasmes  - 2, 6, 7      Kompetences - 4, 5, 6 

Sociālā psiholoģija, Retorika, 

Vadības psiholoģija, Laika 

menedţments, Lietišķā etiķete un 

protokols  

Izglītība ir...emocionālās un sociālās inteliģences un 

personības attīstības process (LIAS 2030), kas tiek 

īstenots radošās studijās, kur studējošie un absolventi, kā 

vienu no galvenajiem ieguvumiem atzīmē: programmu 

daudzpusību, fleksibilitāti, kritiskas domāšanas, kā arī 

pašorganizējošu prasmju  attīstīšanu. 

Demokrātiskas 

sabiedrības 

uzdevumu 

risināšana 

Ar organizāciju un 

sabiedrības pārvaldi tieši 

saistītās vispārējās un 

pārvaldes jomas zināšanas, 

prasmes un kompetence 

3.mērķis: veidot teorētisko un pētniecisko 

kompetenci daţādu jomu un līmeľu sociālo 

procesu padziļinātai analīzei Studiju 

rezultāti: Zināšanas – 1, 2   Prasmes - 3, 4, 5      

Kompetences - 2, 3 

Tautas attīstība, Sociālā politika, 

NVO, Attīstības programmas, 

Politikas analīze  

Liela daļa absolventu pēc studijām savu karjeru veido 

publiskā sektora organizācijās. Kā noderīgākās praksē 

absolventi vērtē zināšanas: politikā, menedžmentā, 

dažādās tiesību jomās, publiskā administrācijā. 

Zinātnes 

attīstības 

uzdevumu 

risināšana 

Socioloģijas zināšanu, ar 

socioloģiju tieši saistīto 

vispārējo zināšanu un ar 

empīriskās informācijas 

ieguvi, apstrādi, analīzi un 

prezentēšanu saistītās 

zināšanas, prasmes un 

kompetence 

4.mērķis: nodrošināt socioloģijas teorētisko 

un empīrisko zināšanu un prasmju apguvi, 

kas paver iespējas turpināt studijas 

doktorantūrā  

Studiju rezultāti: Zināšanas – 1, 2, 3, 4     

Prasmes - 1, 2, 5, 4, 6   Kompetences - 4, 5 

Socioloģijas teorija, Socioloģijas 

vēsture, Mūsdienu socioloģijas 

teorijas, Organizāciju teorija, 

Zinātniskā darba organizācija, 

Pētījumu metodoloģijas problēmas, 

Lauku socioloģija, Zinātnes 

filozofija, Socioloģiskās 

informācijas apstrāde, Laika 

menedţments  

ZPR vīzijas sasniegšanai kā vienu no rezultatīvajiem 

rādītājiem akcentē izstrādāto pētījumu skaita 

palielināšanu LLU. Lai to nodrošinātu ZPR speciālisti ir 

izstrādājuši reģionam aktuālu zinātniski pētniecisko 

darbu tēmu piedāvājumu. Studiju virzienā studējošie, 

docētāju motivēti, savos studiju darbos izvēlas atbilstošo 

problēmu un to risinājumu izpēti. Šāda veida sadarbība 

reģiona interesēs ne tikai attīsta studējošo kompetenci, 

bet arī sniedz zinātniski pētniecisko pienesumu reģionam. 

Darba tirgus 

prasību 

ievērošana 

Profesionālās, sabiedriskās 

dzīvesdarbības un ar 

organizāciju un sabiedrības 

pārvaldi un socioloģiju tieši 

saistītās specializācijas 

zināšanas prasmes un 

kompetences 

2.mērķis: uz socioloģisko zināšanu bāzes 

attīstīt maģistrantu profesionālās prasmes un 

personības iezīmes, kas nepieciešamas 

vadošam darbam sabiedriskā un privātā 

sektora organizācijās Latvijas reģionos un 

lauku teritorijās  

Studiju rezultāti: Zināšanas – 1, 2, 3, 4    

Prasmes - 2, 6     Kompetences  - 1, 2, 4, 7 

Sociālā politika, Menedţmenta 

jaunākās atziľas, Publiskā 

administrācija, Projektu vadīšana, 

Sociālais darbs pašvaldībās, 

Organizāciju kultūra, Laika 

menedţments, Lietišķā etiķete un 

protokols  

ZPR prioritāte ir izglītots, radošs un konkurētspējīgs 

cilvēks, attīstības programmā 2008.-2014.gadam 

akcentēta problēma, ka pārāk šaura specializācija var būt 

šķērslis darba atrašanai, ko nevar teikt par OSPS studiju 

programmu, jo studenti, absolventi un darba devēji savās 

aptaujās akcentē programmu kā pietiekoši vispusīgu un 

elastīgu, lai nodrošinātu  tās absolventu konkurētspēju 

darba tirgū. 

* akadēmiskās bakalaura studiju programmas OSPS satura konceptuālais modelis (33. lpp.); **Zemgales plānošanas reģiona mājas lapa 

http://www.zemgale.lv 
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1. pielikums 

 

Prakšu vadītāju atsauksmes par OSPS maģistrantiem 
 

 

 

Veicamie uzdevumi 

 

Profesonālā kompetence/ ieguvumi 

prakses laikā 

 

Personības iezīmes/ 

atbilstība profesijai 

 

Veica uzdevumus, kuri saistīti 

ar jauni ideju ģenerēšanu, 

atraktīvu aktualitāšu plānošanu, 

plašu sociālu grupu pasākumu 

novērtējumu rakstīšanu 
 

Rakstu un preses relīzes 

sagatavošana 
 

Aktīvi piedalījās IS 

pārvaldības procesu aprakstu 

aktualizācijā 
 

Prakses laikā bija 

nepieciešams sazināties divās 

svešvalodās 
 

Prakses laikā uzdevums bija 

veidot preses relīzes, lai vēl 

vairāk padziļinātu prasmi 

viedokļa formulēšanā un 

argumentācijā 
 

Veica mikroklimata izpēti 

kolektīvā ar darbinieku 

anketēšanu, kā arī tālāku izpēti 
 

Studējošā teicami prot 

pielietot iepriekš iegūtās 

zināšanas un prasmes. Rezultātā 

tika iegūti ieteikumi biroja 

organizācijas darības uzlabošanai 

 

 

Iegūtas iemaľas darbā ar plašām 

cilvēku grupām 
 

Ieguva prasmes izstrādāt 

informatīvos materiālus atbilstoši 

sociālo grupu vajadzībām. Praktikants 

spēj strādāt komandā un patstāvīgi 

plānot izpildāmos darbus, noteikt to 

prioritātes, pārliecināt citus un 

argumentēt savu viedokli, organizēt un 

vadīt komandas darbu 
 

Praktikanta darbā iegūtās prasmes, 

zināšanas un kompetence apliecina 

spēju veikt uzdotos uzdevumus 

organizāciju un sabiedrības pārvaldē 
 

Zināšanas, prasmes un 

kompetences atbilst sabiedrības 

pārvaldes darbinieka prasībām  
 

Darbā ar klientiem (gan Latvijas, 

gan citu valstu) parādīja labas iemaľas 

un atbildīgu attieksmi. Valodas 

zināšanas vērtējamas kā ļoti labas (pēc 

prakses paliek strādāt patstāvīgā 

darbā) 
 

Prakses laikā parādīja ļoti labu 

teorētisko sagatavotību 
 

Praktikantei ir labas profesionālās 

zināšanas un iemaľas 
 

 

Disciplinēta ar pozitīvu 

attieksmi 
 

Par atbilstību izvēlētajai 

profesijai šaubu nav 
 

Dinamiska praktikante, 

visu spēj ātri, ir laba 

motivācija 
 

Sadarbība un attieksme 

pret klientiem vērtējama kā 

ļoti laba 
 

Augsta atbildības sajūta 
 

Izrādīja iniciatīvu un 

kompetenci piedaloties darba 

procesa plānošanā un 

organizēšanā 
 

Radoša, saskarē ar 

klientiem toleranta 
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2.pielikums 

Kvalitātes vadības elementi daţādos vadības līmeľos 
 

Nr. Kvalitātes nodrošināšanas aktivitātes Atbilstības kritērijs Atbildīgais 

 LLU vadības līmenis 

1. LLU kā augstākās izglītības institūcijas 

akreditācija 

LR likumi, MK noteikumi LLU rektors, rektora 

vietnieki 

2.  

LLU studiju normatīvo dokumentu izstrāde un 

apstiprināšana  

LR likumi, MK noteikumi,  LLU Studiju daļa, LLU 

Studiju padome, LLU Senāts 

3. Studiju programmu īstenošanas plānošana un 

kontrole 

LLU studiju dokumenti LLU Studiju daļa, LLU 

Iekšējā audita daļa 

4. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas 

paaugstināšana prasības (mācību metodiskās 

konferences, kurss „Inovācijas augstskolu 

didaktikā” u.c.) 

LLU studiju dokumenti LLU Studiju daļa, LLU 

Personāldaļa 

5. Studiju darba dokumentu un pārskatu 

apstiprināšana (pašnovērtējuma ziľojumi, 

fakultāšu stratēģiskie plāni un atskaites, u.c.) 

LR studiju normatīvie akti, 

LLU studiju dokumenti 

LLU Senāts, Studiju padome, 

Zinātnes padome, Studiju 

daļa, Studiju prorektors 

6. Studējošo aptaujas par mācībspēku darba kvalitāti 

un tās rezultātu novērtējums 

 

LLU Socioloģisko 

pētījumu grupas izstrādāti 

kritēriji 

LLU Socioloģisko pētījumu 

grupa, Studiju prorektors, 

LLU Personāldaļa 

7. LLU mācību metodiskā konference studiju 

problēmu un inovāciju apspriešanai. 

LLU darba plāns LLU studiju daļa 

Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes līmenis 

1. Studiju virziena ikgadējā pašnovērtējuma 

ziľojuma sagatavošana, kas ietver arī studiju 

programmu pašnovērtējumu  

MK noteikumi, studijas 

LLU reglamentējošie 

dokumenti 

ESAF dekāns, prodekāni, 

studiju programmas direktori 

2. Fakultātes stratēģiskā plāna izstrāde un izpildes 

novērtējums 

LLU stratēģijas izstrādes 

un izpildes novērtēšanas 

kārtība 

ESAF dekāns, institūtu 

direktori 

3. ESAF darba organizācijas kvalitātes novērtēšana LLU normatīvie dokumenti ESAF dekāns 

4. Studiju programmu, plānu un kursu kvalitātes 

novērtēšana  

LLU studiju dokumenti ESAF prodekāni, ESAF 

metodiskās komisijas, 

programmu direktori, 

mācībspēki 

5. Studiju programmu īstenošanas plānošana un 

kontrole 

LLU studiju dokumenti ESAF prodekāni, programmu 

direktori, institūtu direktori, 

mācībspēki 

6. Metodisko un mācību materiālu kvalitātes un 

pieejamības vērtēšana 

Studiju programmu 

nodrošinājuma prasības 

ESAF metodisko kabinetu 

vadītāji, mācībspēki 

7. Tehniskais nodrošinājums Studiju programmu 

nodrošinājuma prasības 

ESAF dekāns, institūtu 

direktori 

Sociālo un humanitāro zinātľu institūta līmenis 

1. Studiju programmu ikgadējā pašnovērtējuma 

ziľojuma sagatavošana 

MK noteikumi, LLU 

studiju dokumenti 

Studiju programmu direktori, 

ESAF prodekāni 

2. Studiju plānu pilnveide MK noteikumi, studentu 

aptaujas, docētāju viedoklis 

Studiju programmu direktori 

3. Studiju kursu uzlabošana MK noteikumi, studentu 

aptaujas, docētāju viedoklis 

Studiju programmu direktori 

4. Studiju programmas, plānu un kursu kvalitātes 

novērtēšana (peer review) pirms katras studiju 

dokumenta atkārtotas apstiprināšanas 

 

ESAF pieľemtā kārtība 

ESAF metodiskās komisijas, 

Studiju programmu direktori 

5. Studiju kursu, mācībspēku darba kvalitātes un 

programmas kvalitātes novērtēšana  

LLU studējošo aptauja, 

LLU akadēmiskā personāla 

vērtēšanas kārtība un 

kritēriji  

Studiju programmu direktori, 

institūta direktors 

6. Studējošo sekmības un nodarbību apmeklējumu 

analīze 

Studiju plāns ESAF prodekāni, institūta 

direktors, studiju programmu 

direktori 

7. Studiju programmas absolventu aptaujas ESAF absolventu aptaujas 

anketa 

Studiju programmu direktori 

8. Studiju programmu mācībspēku sanāksmes Studiju programmas 

īstenošanas analīze 

Studiju programmu direktori 
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3.pielikumā 

LLU ESAF sadarbības partneri ārzemēs 
 

Akadēmiskās un pētnieciskās institūcijas: 
 Aleksandras Stulginskis Universitāte (Aleksandras Stulginskis University) 

 Vitauta Diţā Universitāte (Vytautas Magnus University) 

 Šauļu Universitāte (Siauliai University) 

 Lietuvas Zinātľu akadēmija (Lithuanian Academy of Science) 

 Igaunijas Dzīvības zinātľu universitāte (Estonian University of Life Sciences) 

 Tallinas Tehnoloģiju Universitātes (Tallinn University of Technology) 

 Rietumpomerānijas Tehnoloģiju universitāte Šcecinā (West Pomerian University of Tehnology in Szczecin) 

 Varšavas Dzīvības zinātľu universitāte (warsaw University of Life Sciences SGGW) 

 Krakovas Lauksaimniecības universitāte (University of Agriculture in Krakow) 

 Zviedrijas Lauksaimniecības Zinātľu Universitāte (Swedish University of Agricultural Sciences) 

 MTT Lauksaimniecības un pārtikas institūts (MTT Agrifood Research Finland)  

 Rural Women`s Advisory Organisation 

 Helsinku Universitāte (University of Helsinki) 

 Agderas Universitāte (University of Agder) 

 Norvēģijas Dzīvības zinātľu universitāte (Norwegian University of Life Sciences) 

 Voldas Universitātes koledţa (Volda University College) 

 Lauku pētījumu centrs (Centre for Rural Research)  

 Nordic Association of Agricultural Scientists (NJF) 

 Zārlandes Tehnikas un ekonomikas augstskola (Hochschule fur Technik und Wirtschaft des Saarlandes) 

 Fuldas Lietišķo zinātľu universitāte (Fulda University of Applied Sciences) 

 Vīnes Universitāte (University of Vienna) 

 Savojas Universitāte (University of Savoie) 

 Leonas Universitāte (University of Leon) 

 Nikosijas Universitāte (University of Nicosia) 

 Čehijas Dzīvības zinātľu universitāte Prāgā (Czech University of Life Sciences) 

 Timišoaras Rietumu universitāte (West University of Timișoara) 

 Bulgārijas Zinātnieku apvienība (Union of Scientists in Bulgaria) 

 Athens Institute for Education and Research 

 Adnana Menderes universitāte (Adnan Menderes University), Turcija 

 Alitus koledţa (Alitus College), Lietuva 

 Datorzinātľu un ekonomikas universitāte Olštinā (University of Computer Science and Economics, WSIiE in Olsztyn), 

Polija 

 Drontenas Profesionālā Lauksaimniecības universitāte (Dronten University of Applied Sciences), Nīderlande 

 Granadas universitāte (University of Granad), Spānija; 

 Heinrika Heines universitāte, Diseldorfa (Heinrich-Heine University of Duesseldorf), Vācija 

 Īslandes Lauksaimniecības Universitāte (University of Iceland), Īslande 

 Kirikkales universitāte (Kirikkale University), Turcija 

 Korvinus universitāte Budapeštā (Corvinus University of Budapest), Ungārija 

 Laurea Lietišķo Zinātľu universitāte (Laurea University of Applied Sciences), Somija 

 Lusofonas universitāte, Lisabona (Lusophone University of Humanities and Technologies), Portugāle 

 Nigde universitāte (Nigde University), Turcija 

 Viļľas koledţa (Vilnius College of higher Education), Lietuva 

 Norvēģijas zinātnes un Tehnoloģiju universitāte (Norwegian University of Science and Technology), Norvēģija  

 Pecas universitāte (University of Pecs), Ungārija 

 Slovākijas Lauksaimniecības universitāte Nitrā (The Slovak University of Agriculture in Nitra), Slovākija 

 Sofijas universitāte (University of Sofia „St. Kliment Ohridski”), Bulgārija 

 Varmijas un Mazūrijas universitāte Olštinā (University of Warmia and Mazury in Olsztyn), Polija 

 

Publsikā un nevalstiskā sektora organizācijas: 
 Vācijas sieviešu inţenieru asociācija (German Association of Women Engineers) 

 Vācu mājturības biedrība (Deutsche Gesellschaft für Hauswirtschaft) 

 Sieviešu centra kafejnīca "Dauerwelle " (Mädchenzentrum Café Dauerwelle) 

 NVO Projektu birojs inovatīvai sociālai politikai (NGO Projectoffice for innovative social policy)  

 NVO Öökull (NGO Öökull) 

 Šauļu pilsētas dome (Siauliai City Municipality) 

 Inova Consultancy 

 Asociācija "Filia" (Association Filia) 

 Greek women´s engineering association 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lusophone
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4.pielikums 
Sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām 2013./2014.studiju gadā 

 

Organizācija Sadarbības aspekti Piezīmes 

Latvijas 

Republikas 

Saeima 

Sadarbībā ar LR 11.Saeimas deputātēm Ingu Vanagu un Ingu 

Biti: 

1) nodrošinātas prakses un brīvprātīgā darba iespējas; 

2) studējošie, maģistrante un docētāji iesaistīti pētnieciskā 

projektā rezultātu aprobēšanā starptautiskās konferencēs; 

3) organizēti Senioru reģionālie forumi – piecos reģionos. 

Sadarbības organizators 

A.Grīnfelde, iesaistīti četri 

studējošie no 1.un 2. OSPS 

bak.k., maģistranti no SP; 

Pētījuma rezultāti kopā ar 

līdzautoriem aprobēti trīs 

Starptautiskās konferencēs: Brno 

(L.Paula), Talsos (I.Vanaga), 

LLU (G.Ziemele Trubača) 

Latvijas 

Republikas 

Saeimas Budţeta 

un finanšu 

(nodokļu) 

komisijas 

Demogrāfijas lietu 

apakškomisija 

1) Mācībspēku dalība konferencē „Demogrāfiskās 

atveseļošanās ceļa kartes veidošana" uzstāšanās ar referātu 

„Optimālais risinājums dzimstības veicināšanai Latvijā – 

bērna un karjeras savienošanas rīcībpolitikas attīstība”, 

31.01.2014. 

2) Studentu un mācībspēku dalība konferencē „Sabiedrības 

veiksmīgas novecošanas izaicinājumi Latvijā", prezentēts 

referāts par pētījuma „Sabiedrības veiksmīga novecošanās 

Latvijā: labās prakses apkopojums”, rezultātiem, 9.06.2014. 

Sadarbības organizatores  un 

konferencēs piedalījās docētājas: 

V.Korpa un A.Grīnfelde kopā ar 

11.Saeimas deputāti I.Vanagu, kā 

arī diviem  2. kursa (OSPS) 

bakalaura studējošajiem  

Labklājības 

ministrija 

 

Sadarbība zināšanu pārneses jomā - LM projekta “Latvijas 

visaptverošas aktīvās novecošanās stratēģijas izveide iedzīvotāju 

darba mūţa pagarināšanai un uzlabošanai ” ietvaros dalība 

semināros un darba diskusijas ar Sociālās iekļaušanas un sociālā 

darba politikas departamenta vecāko eksperti Eviju Kūlu un  

Darba tirgus politikas departamenta vecāko referenti Kristu 

Brantēvicu 

Sadarbības organizators 

A.Grīnfelde 

Organizācija Sadarbības aspekti Piezīmes 

Zemgales un 

Kurzemes 

plānošanas 

reģioni 

Sadarbība ar  Zemgales un Kurzemes plānošanas reģionu 

administrācijām  senioru reģionālo forumu organizēšanā un 

zināšanu pārnesē -  sabiedrības veiksmīgas novecošanas aspektu 

iekļaušanai  reģiona rīcības plānu 2015.-2020.gadam  izstrādē 

Sadarbības organizators 

A.Grīnfelde 

Latvijas 

Universitāte, 

 SZF SPPI 

Sadarbība projekta „Social Innovation in Active and Healthy 

Ageing: Working together for Activ-ageing Society” ietvaros ar 

LU SZF SPPI pētniecēm: asoc.prof. Dr.sc.soc. Baibu Belu, doc. 

Dr.phil. Annu Stepčenko, doc. Dr.sc.soc. Līgu Rasnaču 

Sadarbības organizatores 

L.Rasnača un A.Grīnfelde 

Liepājas 

universitāte 

Sadarbība ar Socioloģisko pētījumu centru kopīgu konferenšu 

organizēšanā, līdzdalība kopīgos pētījumos 

Sadarbības organizatori:  

L. Paula, J. Ķusis 

Latvijas ārstu 

biedrība 

Sadarbība ar Latvijas ārstu biedrības prezidenta padomnieci 

Lieni Cipuli sabiedrības veiksmīgas novecošanas izpētes jomā, 

organizējot Senioru reģionālo forumu darba grupas „Veselība un 

medicīniskā aprūpe” norisi un rezultātu apkopojumu – visos 

piecos reģionos un Saeimas konferencē 

Sadarbības organizators 

A.Grīnfelde kopā ar diviem 

1.kursa un diviem – 4.kursa OSPS 

bakalaura programmā 

studējošajiem 

Zemgales reģiona 

kompetenču 

attīstības centrs 

Dalība Zemgales reģiona skolēnu Zinātniski pētniecisko darbu 

konkursā docētājiem kā ekspertiem: socioloģijas, politikas un 

vēstures sekcijās 

SOHU mācībspēki: 

Socioloģijas sekcija 

(S.Dobelniece, D.Bite, 

G.Kronberga, A.Grīnfelde) 

Jelgavas pilsētas 

Dzimtsarakstu 

nodaļa 

Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Aina Rokjāne 

iepazīstina studentus ar Dzimtsarakstu nodaļas kā pašvaldības 

struktūrvienības funkciju - civilstāvokļa aktu reģistrāciju un 

aktualitātēm tās darbā 

OSPS bak. studiju kursa 

„Ģimenes socioloģija” ietvaros 

organizē A.Grīnfelde 

Zemessardzes 52. 

kājnieku bataljons 

Zemessardzes 52. kājnieku bataljona komandieris majors Ilmārs 

Dţeľevs ar karavīriem uzrunā un iepazīstināt studentus ar 

profesionālā dienesta karavīru ikdienu, daţādām mācībām, 

Zemessardzes nozīmi Latvijas aizsardzības sistēmā, kā arī 

demonstrē bataljona bruľojumā esošos ieročus 

OSPS bak. studiju kursa „Ievads 

specialitātē” ietvaros organizē 

A.Grīnfelde; Daudzi OSPS 

absolventi un esošie studenti 

strādā Zemessardzes 52. kājnieku 

bataljonā 

SIA “Jelgavas 

komunālie 

pakalpojumi” 

 

Sadarbība ar valdes locekli un direktoru, lai novērtētu 

apmierinātību ar absolventu iegūtajām zināšanām, prasmēm un 

kompetencēm OSPS bakalaura un maģistra studiju programmās. 

Sadarbības organizatores L.Paula, 

A.Grīnfede; OSPS bakalaura un 

maģistra studiju absolvente: Laila 

(dz.Logina) Gerharde 

Ozolnieku novada 

pašvaldība un 

Jelgavas novada 

dome 

 

Sadarbība ar Izdevumu :„Ozolnieku Avīze” redaktori un Portāla 

„Jelgavas vēstnesis” redaktori, lai novērtētu apmierinātību ar 

absolventu iegūtajām zināšanām, prasmēm un kompetencēm 

OSPS bakalaura un maģistra studiju programmās 

Sadarbības organizatores L.Paula, 

A.Grīnfede; OSPS bak. un maģ. 

studiju absolventes Solvita 

Cukere, Ligita (dz.Lapiľa) Vaita.  
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5. pielikums 

Studējošo pētnieciskās aktivitātes 2013./2014. studiju gadā 

 

Aktivitātes 
Sadarbības 

partneri 

Iesaistītie 

studējošie 

Vadošais 

docētājs 
Piezīmes 

Bakalaura līmenis 
 

Projekts 
„Demogrāfisko 

pasākumu 
īstenošana Latvijā – 
daudzbērnu ģimeľu 
apliecības – Goda 

ģimenes kartes 
ieviešana”. 

Hannu Pro, 
vecāku 

organizāciju 
Māmiľu 

klubs 

3.kursa studente 
Evija Otaľķe 

 

Docente, 
Dr.sc.soc. 
V. Korpa 

Studentu līdzdalība pētījuma 
ziľojuma par daudzbērnu ģimeľu 

situāciju, viľu galvenajām 
problēmām, vajadzībām, esošo un 

nepieciešamo atbalstu 
sagatavošanā un pētījuma 

ziľojuma par esošo valsts un 
pašvaldību atbalstu daudzbērnu 

ģimenēm 
Individuālā projekta 

menedţments 
„Draudzības 

rokassprādzes”, 
Neformālās 

izglītības 
programmas 

„Bridge-it” ietvaros 

Dobeles 
jauniešu 

iniciatīvu un 
veselības 
centrs; 

Annenieku 
pamatskola 

 

4.kursa studente 
Liene Ekša 

Strādā 
patstāvīgi 

Bridge it! –Theodor-Heuss-
Kolleg (Vācija), Vācijas un 

Krievijas apmaiľas (Krievija) un 
Orbita (Latvija) kop-programma 

OSPS bakalaura 
studiju 

novērtējumam 
praktiski 

pielietojuma 
pētījuma pieredze  

OSPS 
absolventi 

un   
Eva Upīte – 

Valsts 
kancelejas 
direktora 
vietniece 

valsts 
pārvaldes un 
cilvēkresursu 

attīstības 
jautājumos 

 

4.kursa studente 
Aļona Jablonska 

 

Vieslektore-
lektore, 

Mg.sc soc. 
Laima 
Barisa 

Praktiski pielietojams bakalaura 
darba pētījums „Zināšanas un 
prasmes publiskajā pārvaldē: 
OSPS bakalaura programmas 
absolventu ekspektācijas un 

realitāte”  
 

Maģistra līmenis 
 

Projekts 

„Demogrāfisko 

pasākumu 

īstenošana Latvijā – 

daudzbērnu ģimeľu 

apliecības – Goda 

ģimenes kartes 

ieviešana”. 

 

 

Hannu Pro, 

vecāku 

organizāciju 

Māmiľu 

klubs 

 

 

 

Ilvija 

Gaidukoviča 

 

 

 

Docente, 

Dr.sc.soc. 

V. Korpa 

Studentu līdzdalība pētījuma 

ziľojuma par daudzbērnu ģimeľu 

situāciju, viľu galvenajām 

problēmām, vajadzībām, esošo un 

nepieciešamo atbalstu 

sagatavošanā un pētījuma 

ziľojuma par esošo valsts un 

pašvaldību atbalstu daudzbērnu 

ģimenēm 
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6. pielikums 
 

Studējošo brīvprātīgā darba pieredze 2013./2014. studiju gadā 
 

Aktivitātes 
Sadarbības 

partneri 
Iesaistītie 
studējošie 

Vadošais 
docētājs 

Piezīmes 
 

Bakalaura līmenis 
 

Brīvprātīgais darbs 
LR Saeimā 

(deputāta palīga 
pienākumi, t.sk. 

dalība pētījumos un 
reģionālo forumu 

organizēšanā) 

Latvijas 
Republikas 
11.Saeimas 

deputāte Inga 
Vanaga  

 

1.kursa studenti: 
Šulce 

 Anete,  
Igors 

Kļaviľš  
 

2.kursa 
studentes: 
Kristīne 
Cinglere 

 un 
Elīna 

Vārtukapteine 

Docente, 
Dr.oec. 
Anda 

Grīnfelde 

Studentu līdzdalība pētījuma par 
Latvijas pašvaldību plānotajām un 

realizētajām iniciatīvām sabiedrības 
veiksmīgas novecošanas kontekstā, 

datu apkopošanā 
 

 Organizatoriskā darba prakse 
Senioru reģionālo forumu 

organizēšanā: Latgalē (Rēzekne), 
Vidzemē (Valmiera), Kurzemē 

(Kuldīga), Zemgalē (Ozolnieki), 
Rīgā (t.sk. dalība kā moderatoru 

asistentiem forumu darba grupās) 

Brīvprātīgais darbs 
Saeimā (deputāta 
palīga pienākumi, 

t.sk. dalība 
pētījumos un 

reģionālo forumu un 
Saeimas 

konferences 
organizēšanā) 

Latvijas 
Republikas 

Saeimas 
Budţeta un 

finanšu 
(nodokļu) 
komisijas 

Demogrāfijas 
lietu 

apakškomisija 

2.kursa 
studentes: 
Kristīne 

Cinglere un 
Elīna 

Vārtukapteine 

Docente, 
Dr.oec. 
Anda 

Grīnfelde 

Organizatoriskā darba prakse 
Saeimas konferences „Sabiedrības 

veiksmīgas novecošanas 
izaicinājumi Latvijā” 

organizēšanas procesā un dalība 
konferences starppaaudţu darba 

grupā kā ekspertēm. 

Brīvprātīgā darba 
pieredze LLU, 

SZF/ESAF studentu 
pašpārvaldē 

 

 

3.kursa 
studentes 

Maiga Jirgena, 
Rūta Rauza 

4.kursa 
studentes 

Liene Ekša un 
Anda Zandberga 

Strādā 
patstāvīgi 

Aktīvi darbojušās SZF 
pašpārvaldē. Anda vadījusi SZF 

SP, kā arī Anda un Liene 
darbojušās LLU Studentu 

pašpārvaldē (bija domnieces). Kā 
arī Lienei mandāts LSA (Latvijas 

studentu apvienība) 16. un 17. 
Kongress 

Brīvprātīgā  darba 
pieredze 

ERASMUS jomā 

LLU, 
ERASMUS 

Student 
network 
Jelgava 

4.kursa 
studentes 

Liene Ekša un 
Anda Zandberga 

Strādā 
patstāvīgi 

LLU ERASMUS badiju sistēmas 
locekles. 

Liene Ekša – ESN Jelgava  
aktīviste 

 
LLU starptautiskā 
studentu zinātniskā 

konference 
„Students on their 
way to science”  

LLU OSPS studenti 

Docente, 
Dr.sc.soc. 

Jolanta 
Millere 

Līdzdalība konferences norises 
nodrošināšanā 

http://www.sws.llu.lv/programme  

 

http://www.sws.llu.lv/programme
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7. pielikums 
 

Pētnieciskie projekti, kuru īstenošanā no 2012. līdz 2014. gadam piedalās studiju 

virziena „Sociloģija, politoloģija, antropoloģija” realizēšanā iesaistītie docētāji  

 
 

Periods Projekta / pētījuma nosaukums Docētāji 

 

 

2014-

2015 

 

Polijas Zinātľu akadēmija, Lauku un lauksaimniecības attīstības institūta 

projekts "Youth in transition countries - innovative potential, new context, 

new challenges and new problems" 

 

 

Ţ.Krūzmētra,  

D. Bite 

 

2014-

2015 

 

SIforAGE Laiks turpināt augt (SIforAGE Time To Keep Growing), “Providing 

innovative solutions for an active and healthy ageing”,  ES 

7.ietvarprogrammas un LU finansējums 

 

 

A.Grīnfelde,  

L. Rasnača 

 

2011-

2015 

 

Starptautiskais zinātniskais Monreālas Konkordijas universitātes projekts 

“Investigating Social Aspects of Second Language Learning” 

 

 

L. Turuševa 

 

2013-

2015 

 

ESF 1.1.1.2. aktivitātes projekts „Inovatīvu reģionālās attīstības diagnostikas 

instrumentu izstrāde”, Vienošanās Nr. 

2013/0057/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/065, ESF un LU finansējums 

 

 

L. Rasnača 

 

2013-

2014 

 

Criminal Justice Social Work (CIRCLES4EU), EK Daphne un LU 

finansējums, A2829 

 

 

L. Rasnača 

 

2014 

 

LVM un ZM projekts „Daţādu zemes apsaimniekošanas modeļu sociāli 

ekonomiskais novērtējums”  

 

Z. Bulderberga 

 

 

2014 

 

Valsts Pētījumu programma „Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, 

pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai- 

jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai" 5.2.3. Projekts 

„Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu 

ekonomikas kontekstā”  

 

 

Z. Bulderberga 

 

Kopš 

2013 

 

 Zemkopības ministrija projekta „Pētījumu veikšana par piena un gaļas 

konkurētspējīgu un efektīvu raţošanu”, līguma Nr. 2013/86, pētījums 

,,Efektīvas saimniekošanas modeļu izstrāde”  

 

S. Zēverte Rivţa 

 

Kopš 

2013 

 

RURAGRI ERA-Net projekts RETHINK „Rethinking the links between farm 

modernization, rural development and resilience in a world of increasing 

demands and finite resources” 

 

S. Zēverte Rivţa 

 

Kopš 

2013 

 

ZM subsīdiju projekts ,,Industriālo kaľepju (Canabis sativa) audzēšanas un 

novākšanas tehnoloģiju izstrāde produkcijas ieguvei ar augstu pievienoto 

vērtību”, nr. 160413/S99,  S254   

 

S. Zēverte Rivţa 

 

2013-

2014 

 

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra pasūtīts pētījums „Vietējo 

raţotāju tirgus daļas palielināšana pašvaldības pārtikas produktu 

iepirkumos: sociālekonomiskie ieguvumi un iespējamie riski. Situācijas 

analīze Tukuma novadā” 

 

 

V. Korpa 

 

2014 

 

Latvijas Pilsoniskās alianses, EEZ un Norvēģu finanšu instrumenta projekts, 

līdzdalības indeksa izstrāde 

 

E. Caune 
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Periods Projekta / pētījuma nosaukums Docētāji 

 

 

2013 

 

Projekts „CAP: Back to Countryside” AGRI-2013-0086, pētījums „Zemnieka 

portrets pilsētu jauniešu skatījumā” (Urban Youth Perceptions on Farmer 

Portrait) EK 

J.Ķusis, 

L.Feldmane, 

B.Miltoviča 

 

 

2013 

 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) projekts 

„Padziļināta izpratne par cienīgu darbu pedagogiem” (līguma Nr. 

2012/104573), pētījums „Izglītības darbinieku vajadzības nodarbinātības 

stabilitātes un cienīgu darba apstākļu nodrošināšanai un šo jautājumu 

aktualizēšanai kolektīvajos līgumos”  

 

A. Rāta, D. Bite, 

L. Barisa,  

S. Nāckalne,  

L. Janmere 

 

2012-

2013 

 

Centrāl-Baltijas INTERREG IV A programmas 2007.- 2013. gadam ietvaros 

līdzdalība projektā „Equine industries promoting economically competitive 

and innovative regions” (INNOEQUINE) 

V.Bariss,V.Korpa 

L. Paula, 

L. Janmere, 

A. Kursītis, 

S. Zēverte-Rivţa 

 

2010-

2014 

 

Valsts pētījuma programma ”NACIONĀLĀ IDENTITĀTE”, projekts 

”Nacionālā identitāte un rīcībspēja” (Y3-26464-960) 

 

  

J.Ķusis, D.Bite, 

L.Paula,V.Korpa 

 

2013 

 

RCS Marta „A Safety Compass: signposting ways to escape trafficking” 

 

 

D. Bite 

2010-

2013 

 

IZM VISC projekts „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” 

A.Rāta 

E.Caune 

 

2012-

2013 

 

ESF Darbības programmas 2007.-2013.gadam „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība”, pasākuma „Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” aktivitāte 

„Sociālo partneru, nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes 

stiprināšana” projekts „Senior, piedalies!” 

 

 

A. Grīnfelde 

 

2012-

2013 

 

SOS Bērnu ciematu asociācijas Latvijā pētījums „Sociālajam riskam pakļauto 

ģimeľu situācijas analīze Latvijā” 

 

J. Millere 
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8. pielikums 
 

Studiju virzienā iesaistītais akadēmiskais personāls 2013./2014. studiju gadā 
 

 

Nr.
p.k. 

Vārds Uzvārds 
Grāds/ 

kvalifikācija/ 

ievēlēšanas vieta 

Amats 
Īstenojamie studiju kursi, moduļi; 

programmas un to daļas* 

1. Viesturs Jansons Dr.ing./ LLU Prof. Ekoloģija un vides aizsardzība (OSPS, b, A) 

2. Daina Kairiša Dr.agr./ LLU Prof. Praktiskā lauku saimniecība (OSPS, b, A) 

3. Jānis Ābele Dr.agr./ LLU Asoc.prof. Ģeopolitika (OSPS, b, B) 
Laika menedţments (OSPS, m, B) 

4. Svetlana Atslēga Dr.math./LLU Asoc.prof. Matemātikas metoţu pielietojumi (OSPS, m, B) 

5. Voldemārs Bariss Dr.phil./ LLU Asoc.prof. Publiskā administrācija (OSPS, b,A; OSPS, m,A) 
ES pretdiskriminācijas politika (OSPS, m, B) 
Bakalaura un maģistra darbu vadīšana 

6.  
Larisa Brokāne 

 
Dr.psih./ DU 

 
Asoc.prof. 

Vispārējā psiholoģija (OSPS, b, A)  
Sociālā psiholoģija (OSPS, b, A; OSPS, m, A) 
Vadības psiholoģija (OSPS, b, B; OSPS, m, A) 
Bakalaura un maģistra darbu vadīšana 

7.  
 
Jānis Ķusis 

 
 
Dr.hist./ LLU 

 
 

Asoc.prof. 

Eiropas Savienības studijas (OSPS, b,B),  
Politikas teorija (OSPS, b, A),  
Politiskā kultūra (OSPS, b, B),  
Pašvaldību organizācija (OSPS, b,A; OSPS, m,A)  
Organizāciju kultūra(OSPS, b, C; OSPS, m, B) 
Organizāciju teorija (OSPS, m, A) 
ES pretdiskriminācijas politika (OSPS, m, B) 
Bakalaura un maģistra darbu vadīšana 

8. Signe Dobelniece Dr.Phil.soc. 
Darbā/ RSU 

Asoc.prof. Sociālais darbs (OSPS, b, A) 
Sociālā politika (OSPS, m, A) 
Sociālās problēmas (OSPS, b, B) 
Sociālais darbs pašvaldībās (OSPS, m, A) 
Bakalaura un maģistra darbu vadīšana 

9. Ināra Jurgena Dr.oec./ LLU Asoc.prof. Projektu vadīšana (OSPS, b,B) 

10. Dine Bite Dr.sc.soc./LLU Docente Mūsdienu socioloģijas teorijas (OSPS, b, A), 
Dzimtes socioloģija (OSPS, b, C) 
Mūsdienu socioloģijas teorijas (OSPS, m, A) 
Nevalstiskās organizācijas (OSPS, m, A) 
Sociālo pētījumu metodes (OSPS, m, A) 
Bakalaura un maģistra darbu vadīšana 

11.  
Anda Grīnfelde 

 
Dr.oec./ LLU 

 
Docente 

Ievads specialitātē (OSPS, b, A),  
Ģimenes socioloģija (OSPS, b) 
Vispārējā socioloģijas teorija(OSPS, b, A) 
Bakalaura un maģistra darbu vadīšana 

12. Dace Kaufmane Dr.oec./ LLU Docente Vadīšanas teorija (OSPS, b, A)  
Reģionālā attīstība (OSPS, b, A) 
Attīstības programmas (OSPS, m, A) 
Menedţmenta jaunākās atziľas (OSPS, m, A) 
Bakalaura darbu vadīšana 

13.  
Kitija Kirila 

 
Dr.oec./ LLU 

 
Docente 

Kvalitātes vadība (OSPS, b, B),  
Lietvedība (OSPS, b, B),  
Personāla vadība (OSPS, b, C) 

14.  
Viola Korpa 

 
Dr.sc.soc./ LLU 

 
Docente 

Organizāciju un grupu socioloģija (OSPS, b, A) 
Organizāciju izpētes pieejas (OSPS, b, A)  
Darba socioloģija (OSPS, b, B) 
Stresa vadība (OSPS, b, B) 
Bakalaura un maģistra darbu vadīšana 

15.  
Ženija Krūzmētra 

 
Dr.geogr./ LLU 

 
Docente 

Demogrāfija (OSPS, b, B)  
Lauku socioloģija (OSPS, b, A; OSPS, m, A) 
Sociālā stratifikācija (OSPS, b, A) 
Bakalaura un maģistra darbu vadīšana 

16. Leonards Leikums Dr.phil./ LLU Docents Loģika (OSPS, b, A) 
Zinātnes filozofija (OSPS, m, B) 

17. Jolanta Millere Dr.sc.soc./ LLU Docente Sociālā likumdošana (OSPS, b, A) 
Bakalaura un maģistra darbu vadīšana 

18. Inese Ozola Dr.philol./ LLU Docente Profesionālā svešvaloda (OSPS, b. A) 
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Nr.
p.k. 

Vārds Uzvārds 
Grāds/ 

kvalifikācija/ 

ievēlēšanas vieta 

Amats 
Īstenojamie studiju kursi, moduļi; 

programmas un to daļas* 

19. LarisaTuruševa Dr.paed./ LLU Docente Profesionālā svešvaloda (OSPS, b, A) 

20. Uldis Karlsons Prof.mg.darba 
aizsardzībā 

Viesdocents Darba un civilā aizsardzība (OSPS, b) 

21. Līga Rasnača Dr.sc.soc. Viesdocente Pilsētas socioloģija (OSPS, m, A)  
Sociālā politika (OSPS, b, A) 
Pētījumu metodoloģijas problēmas (OSPS, m, B) 
Bakalaura un maģistra darbu vadīšana 

22. Juris Vuguls Dr.phil. Viesdocents Ētika (OSPS, b, A) 

23. Laima Bērziņa Dr.sc.ing. Viesdocente Socioloģisko pētījumu matemātiskās metodes 
(OSPS, b, A);  
Sociālā statistika (OSPS, b. A) 

24. Zane Bulderberga Dr.oec. Viesdocente Ekonomikas teorija (OSPS, b, A) 

25. Sandija Zēverte-
Rivža  

Dr.oec. Viesdocente Reklāmas veidošana (OSPS, b, C) 

 
26. 

 
Silva Poča 

 
Mg.phil.,  
Mg.soc./ LLU 

 
Lektore 

Estētika (OSPS, b, A)  
Sociālā antropoloģija (OSPS, b, B),  
Etnopsiholoģija (OSPS, b, B),  
Kultūras socioloģija (OSPS, b, B) 

28. Ilona Odziņa Mg.sc.ing./LLU Lektore Informātika (OSPS, b, A) 

29. Oksana Mališeva Mg.philol./LLU Lektore Profesionālā svešvaloda (OSPS, b, A) 

30. Līga Paula Mg.sc.soc./LLU Lektore Zinātniskā darba organizācija (OSPS, m, A) 
Socioloģijas teorija (OSPS, m, A) 
Tautas attīstība (OSPS, m, A) 
Socioloģija Latvijā (OSPS, m, A) 
Bakalaura darbu vadīšana  

 
31. 

 
Ginta Kronberga 

 
Dr.sc.soc. 

 
Vieslektore 

Socioloģijas vēsture (OSPS, b, A; OSPS, m, A)  
Izglītības socioloģija (OSPS, b, B) 
Sociālo tīklu teorijas (OSPS, b, B) 
Bakalaura un maģistra darbu vadīšana 

32. Elīna Apsīte Mg.phil. Vieslektore Prezentācija un retorika (OSPS, b, B) 

33.  
Laima Barisa 

 
Mg.sc.soc. 

 
Vieslektore 

Pētnieciskā darba pamati (OSPS, b, A), 
Socioloģisko pētījumu metodes (OSPS, b, A), 
Mūzikas socioloģija(OSPS, b, B) 
Bakalaura darbu vadīšana 

34. Evija Caune Mg.paed. Vieslektore Filozofijas vēsture (OSPS, b, A),  
Mūsdienu retorika (OSPS, b, B) 

35. Linda Feldmane Mg.sc.soc. Vieslektore Eiropas Savienības studijas (OSPS, b, B) 

36. Anna Vintere Mg.math. Vieslektore Matemātika (OSPS, b, A) 

37. Uldis Karlsons Prof.mg.darba 
aizsardzībā 

Vieslektore Darba un civilā aizsardzība (OSPS, b, A) 

38. Andis Kursītis Mg.sc.soc. Vieslektore Ekonomikas socioloģija (OSPS, b, B) 

39. Lana Janmere Mg.sc.soc. Vieslektore Socioloģisko pētījumu metodes (OSPS, b, A) 
Sociālo pētījumu metodes (OSPS, m, A) 
Socioloģiskās informācijas apstrāde (OSPS, m, B) 

Reliģijas socioloģija (OSPS, b, B) 
Bakalaura darbu vadīšana 

40. Ieva Lazdiņa Mg.paed. Vieslektore Profesionālā svešvaloda (OSPS, b, A)  

41. Baiba Miltoviča  Vieslektore Sabiedrisko attiecību pamati (OSPS, b, B) 
Politikas analīze (OSPS, m, A) 
Projektu vadīšana (OSPS, m, A) 

42. Stepans 
Pokotinskis 

Mg.jur. Vieslektors Tiesību pamati (OSPS, b, A) 
Civiltiesības (OSPS, b, B)  
Administratīvās tiesības (OSPS, b) 

43.  Anna Rāta Mg. sc.soc. Vieslektore Lietišķā etiķete un protokols (OSPS, b, C; m, B) 

44. Indra Eihvalde Mg.agr. Viesasistente Praktiskā lauksaimniecība (OSPS, b, A) 

 

*OSPS – studiju programma „Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”; b – bakalaura studiju 

programma; m – maģistra studiju programma; A – obligātais studiju kurss; B – ierobežotās izvēles studiju 

kurss; C – brīvās izvēles studiju kurss; P – pētnieciskā prakse 
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9.pielikums 

 

Akadēmiskā personāla galveno publikāciju saraksts 
 

2012./2013. studiju gads 
 

Starptautisko konferenču un kongresu rakstu krājumi: 
 

 

Bite D. (2012). Pašvaldību sadarbības formas Latvijā. Rīgas Tehniskās universitātes 

Zinātniskie raksti, Humanitārās un sociālās zinātnes, 2012, 20, 38-41 lpp. 
 

Freytag –Leyer B., Eglīte A., Rust P., Vintila M., Marklinder I., Hacket A. F., Kaufmane D. 

(2012). Community as an Innovative Resource in Europe. In: Central Asia: Regionalization 

vs. Globalization: Proceedings of The IX KIMEP International Research Conference, Almaty, 

Kazakhstan, pp.24-25  
 

Kaufmane D., Eglīte A. (2012). Research on the Multiplicative Effect of Rural Tourism in 

Latvia In: Central Asia: Regionaliztion vs. Globalization: Proceedings of the IX KIMEP 

International Research Conference, Almaty, Kazakhstan, pp.231-234 
 

Kaufmane D. (2013). Tourism Impacts: the Case of Rural Tourism. In: Actual Problems of 

Economies of Post- Communist Countries at Current Stage: Proceedings of the International 

Scientific-Practical Conference Dedicated to the 90th Birth Anniversary of Professor George 

Papava. – Publishing House of Paata Gugushvili Institute of Economics of TSU, Tbilisi, 

Georgia. pp. 409 -412 
 

Kaufmane D., Poļaks J. (2013). Sadarbība veselības tūrisma attīstībai Latvijā. Sabiedrība un 

kultūra: rakstu krājums, XV. Liepāja: LiepU, 672.-680. lpp. 
 

Kronberga G. (2013). Universities and businesses as collaborative agents in knowledge 

transfer. In: Proceedings of the XXV ESRS Congress Rural resilience and vulnerability: the 

rural as locus of solidarity and conflict in times of crisis, 29th July – 1st August 2013 

(Florence, Italy), pp.59-60. 
 

Leikuma I. (2012). Izziľas procesu interpretācija P. Birkerta „Psiholoģijā” un mūsdienu 

psiholoģijā. Gr.: Sabiedrība un kultūra.- Liepāja: LiePU, 2012., 375.-384. lpp. 
 

 

Leikums L., Brāzma G. (2012). Filozofijas loma mūsdienu sabiedrībā. / Proceedings of 7th 

Annual International Scientific Conference „New Dimensions in the Development of Society”, 

450.-460.p. 
 

Millere J. (2012). Support provided by municipalities for families: Experience of families 

with children with special needs in Latvia. 3rd International Interdisciplinary Scientific 

Conference SOCIETY. HEALTH. WELFARE. 1st Congress of Rehabilitation Doctors of 

Latvia. Proceedings, France, Volume 2-2012 
 

Ozola I., Zeidmane, A. (2012). E-environment Impact on Improving Students’ English 

Language Knowledge at Latvia University of Agriculture. Rezēknes Augstskolas konferences 

"Sabiedrība. Integrācija. Izglītība" (2012.gada 25.,26.maijs) rakstu krājums. I daļa, lpp. 380-

388 (ISSN 1691-5887) Thomson Reuters Web of Knowledge ISI Conference Proceedings 

datu bāzē http://www.isiwebofknowledge.com  
 

Ozola I., Zeidmane, A. (2012). English Language Studies as Stimulating Factor for Using E-

environment in Study Process at Latvia University of Agriculture. In: ICEL-2012 Proceedings 

of the 7th International Conference on e-Learning, Hong Kong (The Republic of China) CD - 

ISBN 978-1-908272-44-7. 
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Ozola I., Grasmane, D. (2012). Changing Priorities and Emphasis of Foreign Language 

Acquisition Skills for University Students in the European Union Context. In: ICERI 2012, 

Proceedings of 5th International Conference of Education, Research and Innovation. 

Madride, Spānija. CD – ISBN: 978-84-616-0763-1. 
 

Paula L. (2013). Factors affecting capability of rural communities. In: Proceedings of the 

XXV ESRS Congress Rural resilience and vulnerability: the rural as locus of solidarity and 

conflict in times of crisis, 29th July – 1st August 2013 (Florence, Italy), pp.35-36. 
 

Paula L. (2012). Kopienu rīcībspēja lauku attīstības kontekstā. Starptautiskās zinātniskās 

konferences Eiropas integrācijas sociālā un ekonomiskā dimensija: problēmas, risinājumi, 

perspektīvas (2011. gada 3.-5. novembris). I daļa: Socioloģijas aktualitātes, Daugavpils: DU, 

96.-102.lpp. ISSN 2255-8853, ISBN 978-9984-14-579-2 
 

Rasnaca L. (2012). Flexibility in Labour Market Relations between Employers’ and 
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2013. 55 lpp. 
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14.pielikums 
 

LLU ESAF akadēmiskās izglītības bakalaura  studiju programmas 

„Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija pilna laika S T U D I J U  P L Ā N S  2013./2014. studiju gadam 

(kods - 43310) 
 

Nr. Kods Studiju priekšmets Apjoms 

KP 

1. kurss 2. kurss 3. kurss 4. kurss 

1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 7.sem. 8.sem. 

A daļa – Obligātie studiju kursi (108 KP) 
 

1. Filz1013 Filozofijas vēsture 2 2 E        

2. Filz1006 Estētika 2 2 iA        

3. Psih1003 Vispārējā psiholoģija 2 2 iA        

4. Mate1013 Matemātika 2 2E        

5. Soci1004 Ievads specialitātē 2 2 i        

6 InfT1005; InfT1006 Informātika I; II 4 2 i 2 iA       

7. Filz1004 Ētika 2  2 iA       

8. Vidz3006 Ekoloģija un vides aizsardzība 2  2 E       

9. Filz1008 Loģika 2  2 iA       

10. JurZ2005 Tiesību pamati 2  2 iA       

11. Citi4016 Darba un civilā aizsardzība 2  2 E       

12. ValoP257; ValoP258; 

ValoP259; ValoP260 

(angļu) 

Profesionālā angļu valoda  I; II;III;IV 

 

 2 i 2 i 2 i 2 E     

13. Ekon1004 Ekonomikas teorija 4      4 iA   

14. Psih2007 Sociālā psiholoģija 4      4 E   

15. Soci1001; Soci1002 Vispārējā socioloģijas teorija I;II 4 2 i 2 E       

16. Soci1003; Soci2004 Socioloģija vēsture I;II 4 2 i 2 E       

17. Mate1012 Sociālā statistika 2  2 iA       

18. Soci2023 Mūsdienu socioloģijas teorijas 4   4 E      

19. Mate2012 Soc. pētījumu matemātiskās metodes 2   2 iA      

20. Soci2040 Kvantitatīvās pētījumu metodes I 3   3 E      

21. Soci2044 Lauku socioloģija 3    3 E     

22. Soci3001 Organizāciju un grupu socioloģija 4    4 E     

23. Soci2042 Kvalitatīvās pētījumu metodes  3    3 E     

24. Soci1005 Pētnieciskā darba pamati 2     2 iA    

25. Soci2041 Kvantitatīvās pētījumu metodes II 2     2 E    

26. Soci2015 Sociālā stratifikācija 2     2 iA    

27. Soci4007 Organizāciju izpētes pieejas 4      4 iA   

28. PolZ1009 Politikas teorija 2 2 E        
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29. Soci2010 Sociālās problēmas 4   4 E      

30. VadZ5010 Publiskā administrācija 2   2E      

31. VadZ2039 Vadīšanas teorija 3   3 E      

32. Soci2009 Sociālā politika 4    4 E     

33. PolZ3005 Pašvaldību organizācija 4     4 iA    

34. Soci2008 Reģionālā attīstība 2     2 iA    

35.  Soci3013 Sociālā likumdošana 4       4 E  

Obligātie studiju kursi kopā 108 20 20 20 16 12 12 4 - 
Nr. Kods Studiju priekšmets Apjoms 

KP 

1. kurss 2. kurss 3. kurss 4. kurss 

1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 7.sem. 8.sem. 

B daļa – Ierobeţotās izvēles studiju kursi (34 KP) 
Ierobeţotās izvēles studiju kursu piedāvājums 58 - - - 8 2 10 18 10 

36. Soci3004 Sociālā antropoloģija 2    2 iA     

37. Soci2039 Sociālo tīku teorijas 2    2iA     

38. Teol3001 Reliģijas socioloģija 2    2iA     

39. Soci2002 Pilsētas socioloģija 2    2 iA     

40. JurZ3002 Civiltiesības 2     2 iA    

41. Psih3002 Etnopsiholoģija 2     2 iA    

42. Soci3005  Izglītības socioloģija 2     2 iA    

43. Filz2002 Mūsdienu retorika 2     2 iA    

44. Demo2001 Demogrāfija 2     2 iA    

45. PolZ2004 ES studijas 2     2 iA    

46. Soci4006 Darba socioloģija 2      2 iA   

47. Soci2003 Sociālais darbs 4      4 iA   

48. Soci2034 Ekoloģijas socioloģija 2      2 iA   

49. Soci2007 Sociālpsiholoģiskās pētījumu  metodes 2      2 iA   

50. Soci2014 Ģimenes socioloģija 2       2 iA  

51. Soci4003 Ekonomikas socioloģija 2       2 iA  

52. Citi4023 Kvalitātes vadība 2       2 iA  

53. VadZ3032 Projektu vadīšana 2       2 iA  

54. Vadz3006 Sabiedrisko attiecību pamati 2       2 iA  

55. VadZ2015 Stresa vadība 2       2 iA  

56. Psih4001 Vadības psiholoģija 2       2 iA  

57. PolZ2005 Ģeopolitika 2       2 iA  

58. Soci3014 Mūzikas socioloģija 2       2 iA  

59. PolZ2001 Politiskā kultūra 2        2 iA 

60. Soci4001 Kultūras socioloģija 4        4 iA 

61. Vadz1005 Lietvedība 2        2iA 

62. JurZ2010 Administratīvās tiesības 2        2 iA 

Ierobeţotās izvēles studiju kursi kopā 34 - - - 4 6 6 12 6 

C daļa –Brīvās izvēles studiju kursi (8 KP) 
Brīvās izvēles studiju kursi kopā 8 - - - - - - 4 4 



92 

 

A daļa - Kursa projekti 
63. Soci3019 Socioloģijas teorija (kursa projekts) 2     2 iA    

64. Soci3020 Pētījumu metodes (kursa projekts) 2      2 iA   

Kursa projekti kopā 4 - - - - 2 2 - - 

A daļa - Bakalaura darbs 
65. Soci4004 Bakalaura darbs 10 - - - - - - - 10 Bd 

PAVISAM 160 20 20 20 20 20 20 20 20 

A daļa - LLU obligātie vispārizglītojošie studiju kursi (4KP) 
66. LauZ1002 Praktiskā lauku saimniecība 1  1 i       

67. SpoZP001; SpoZP002; 

SpoZP003; SpoZP004 

Sports I;II;III;IV 3 0.75 i 0.75 i 0.75 i 0.75 i     

LLU obligātie vispārizglītojošie studiju kursi kopā 4 0.75 1.75 0.75 0.75 - - - - 

 

KOPSAVILKUMS 

Studiju  

programmas daļas 

1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss 

Kopā (KP) Semestri 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 

Obligātā (A) daļa 20.75 21.75 20.75 16.75 12 12 4 - 108 

Ierobeţotās izvēles 

(B) daļa 

- - - 4 6 6 12 6 34 

Izvēles (C) daļa - - - - - - 4 4 8 

Kursa projekti - - - - 2 2 - - 4 

Bakalaura darbs - - - - - - - 10 10 

Kopā (KP) 20.75 21.75 20.75 20.75 20.00 20.00 20.00 20.00 164 

 
Dekāns                                                                                           V. Bariss 

Studiju programmas direktore      A. Grīnfelde 
 

Apstiprināts LLU SZF domes sēdē 2010.gada 23.novembrī protokols Nr.8 

Domes sekretāre________________________________________S.Poča 
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15.pielikums 
                                                                                                                                                          Apstiprināts: LLU ESAF Domes sēdē, 15.01.2014., protokols Nr.2.1.-2-41/1  

   Dekāne________________.I.Pilvere 

LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes studiju virziena „Socioloģija, politoloģija un antropoloģija” 

akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas „Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija” (kods - 43310) 

S T U D I J U  P L Ā N S   pilna laika klātienes un neklātienes (tālmācības) studijām  

(3 gadu studijas sākot ar 2014./2015.studiju gadu)  

Nr. Kods Studiju kurss Apjoms 

KP 

1.kurss 2.kurss 3.kurss 

1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 

A daļa - obligātie studiju kursi (72 KP) 

Kopā KP 72 20 20 18 12 2 - 

1.  Soci1004 Ievads specialitātē 2 2 I      

2.  Soci1014 Vispārējā socioloģijas teorija  4 4 E      

3.  PolZ1009 Politikas teorija 2 2 E      

4.  ValoP227 Profesionālā angļu (vācu) valoda  

Profesionālā angļu (vācu) valoda 

2 2 IA      

5.  ValoP270      

6.  PolZ2019 Publiskā administrācija 2 2 E      

7.  VadZ3015 Menedţments 4 4 E      

8.  Filz1013 Filozofijas vēsture  2 2 E      

9.  Citi4016 Darba un civilā aizsardzība 2 2 E      

10.  Vidz3006 Ekoloģija un vides aizsardzība 2  2 E     

11.  PolZ3001 Pašvaldību organizācija 2  2 IA     

12.  Soci2010 Sociālās problēmas 4  4 E     

13.  Soci2023 Mūsdienu socioloģijas teorijas 4  4 E     

14.  Soci1005 Pētnieciskā darba pamati 2  2 IA     

15.  Soci3001 Organizāciju un grupu socioloģija 4  4 E     

16.  Soci1013 Kopienu attīstība  2  2 IA     

17.  Filz2013 Profesionālā ētika 2   2 E    

18.  Ekon3084 Ekonomikas teorijas pamati 2   2 IA    

19.  Soci2048 Kvantitatīvās pētījumu metodes  4   4 E    

20.  Soci2047 Kvalitatīvās pētījumu metodes  4   4 E    

21.  Soci4007 Organizāciju izpētes pieejas 4   4 IA    

22.  Soci2008 Reģionālā attīstība 2   2 IA    

23.  Psih2007 Sociālā psiholoģija 4    4 E   

24.  Soci2049 Lauku socioloģija 4    4 E   

25.  Soci3022 Sociālā politika un likumdošana 4    4 E   

26.  Filz1008 Loģika 2     2 IA  



94 

 

B daļa – ierobeţotās izvēles studiju kursi (28 KP) 

Nr. Kods Studiju kurss Apjoms 

KP 

1.kurss 2.kurss 3.kurss 

1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 

Kopā KP 28 - - - 6 16 6 

1.  Mate2012 Socioloģisko pētījumu matemātiskās 

metodes 

2    2 IA   

2.  Mate1012 Sociālā statistika 2    2 IA   

3.  Filz2002 Mūsdienu retorika 2     2 IA  

4.  Demo2001 Demogrāfija 2     2 IA  

5.  Jauns Sociālā uzľēmējdarbība 2     2 IA  

6.  JurZ2005 Tiesību pamati 2     2 IA  

7.  Soci3021 Kultūras socioloģija 2     2 IA  

8.  Soci4006 Darba socioloģija 2     2 IA  

9.  Soci2046 Sociālais darbs 2     2 IA  

10.  Soci2014 Ģimenes socioloģija 2      2 IA 

11.  Soci2002 Pilsētas socioloģija 2      2 IA 

12.  VadZ2016 Stresa un laika menedţments 2      2 IA 

13.  VadZ3035 Dokumentu pārvaldība 2      2 IA 

14.  VadZ3032 Projektu vadīšana 2      2 IA 

C daļa - brīvās izvēles studiju kursi (6 KP) 

Kopā KP 6 - - - 2 4 - 

Kursa darbi (4 KP) 

1. Jauns Socioloģijas teorija (kursa darbs) 2   2 IA    

2. Jauns Pētījumu metodes (kursa darbs) 2    2 IA   

Kopā izvēlei KP (A daļa) 12 - - 2 IA 2 IA - - 

Bakalaura darbs (10 KP) 

1. Soci4004 Bakalaura darbs 10 - - - - - 10 

PAVISAM  KP 120 20 20 20 20 20 20 

A daļa - LLU obligātie vispārizglītojošie studiju kursi (4KP) 

1.  LauZ1002 Praktiskā lauku saimniecība 1  1 i     

2.  SpoZP001 Sports I 0,75 0,75 i      

3.  SpoZP002 Sports II 0,75  0,75 i     

4.  SpoZP003 Sports III  0,75   0,75 i    

5.  SpoZP004 Sports IV 0,75    0,75 i   

Kopā KP (A daļa pilna laika studijas)  4 0,75 1,75 0,75 0,75 - - 
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KOPSAVILKUMS 

 

Studiju programmas daļas 
1.kurss 2.kurss 3.kurss 

Kopā (KP) 
1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 

Obligātā daļa (A) 20 20 18 12 2 - 72 

Ierobeţotās izvēles daļa (B) - - - 4 14 10 28 

Izvēles daļa (C) - - - 2 4 - 6 

Kursa darbi (A) - - 2 2 - - 4 

Bakalaura darbs (A) - - - - - 10 10 

Kopā (KP) 20 20 20 20 20 20 120 

LLU obligātie studiju kursi (A) 0,75 1,75 0,75 0,75 - - 4 

Pavisam (KP) 20,75 21,75 20,75 20,75 20,00 20,00 124 
 

 

 

Studiju programmas direktore:                                  A.Grīnfelde 

Tālr.29265476, e-pasts: Anda.Grinfelde@llu.lv 
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16.pielikums  
LLU ESAF akadēmiskās izglītības bakalaura  studiju programmas „Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija” (kods -43310) 

nepilna laika S T U D I J U    P L Ā N S  (3. kursam - iestājās 2012./2013.) 
N

Nr

.p. 

 

Kods Studiju kursi 

KP 

 

Sem. 

 

1. kurss 2. kurss 3. kurss 4. kurss 5. kurss 

1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 7.sem. 8.sem. 9.sem. 10.sem. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

A daļa - obligātie studiju kursi (104+4+10=118 KP) 

1.  Soci 1004 Ievads specialitātē 2 2 i          

2.  Filz 1013 Filozofijas vēsture 2 2E          

3.  Psih 1003 Vispārējā psiholoģija 2 2iA          

4.  Mate 1013 Matemātika 2 2E          

5.  FilZ 1006 Estētika 2 2iA          

6.  PolZ 1009 Politikas teorija 2 2E          

7.  Soci 1001 Vispārējā socioloģijas teorija I 2 2i          

8.  Soci 1002 Vispārējā socioloģijas teorija II 2  2E         

9.  InfT 1005 Informātika I 2 2 i          

10.  InfT 1006 Informātika II 2  2iA         

11.  Filz 1008 Loģika 2  2iA         

12.  Soci 1003 Socioloģijas vēsture I 2 2i          

13.  Soci 2004 Socioloģijas vēsture II 2  2E         

14.  Mate 1012 Sociālā statistika 2  2iA         

15.  Filo 1004 Ētika 2  2iA         

16.  VidZ 3006 Ekoloģija un vides aizsardzība 2  2E         

17.  JurZ 2005 Tiesību pamati 2  2iA         

18.  Citi 4016 Darba un civilā aizsardzība 2  2E         

19.  ValoP257(angļu) vai 

ValoP075 (vācu) 
Profesionālā angļu valoda I  

 
2 2i          

20.  ValoP258(angļu) vai 

ValoP076 (vācu) 
Profesionālā angļu valoda II 

 
2  2i         

21.  ValoP259(angļu) vai 
ValoP077(vācu) 

Profesionālā angļu valoda III 

 
2   2i        

22.  ValoP260(angļu) vai 

ValoP078(vācu) 
Profesionālā angļu valoda IV 

2    2E       

23.  
Mate 2012 

Socioloģisko pētījumu 

matemātiskas metodes 
2   2iA        

24.  VadZ 2039 Vadīšanas teorija 3   3 E        

25.  Soci 2010 Sociālās problēmas 4   4E        

26.  VadZ 5010 Publiskā administrācija 2   2iA        

27.  Soci 2023 Mūsdienu socioloģiskās  teorijas 4    4E       

28.  Soci 2040 Kvantitatīvās pētījumu metodes I 3   3E        

29.  Soci 2042 Kvalitatīvās pētījumu metodes  3    3E       

30.  Soci 2044 Lauku socioloģija 3    3E       

31.  Soci 2009 Sociālā politika 4    4E       

32.  Soci 3001 Organizāciju un grupu socioloģija 4    4E       

33.  Soci 2041 Kvantitatīvās pētījumu metodes II 2     2E      

34.  Soci 2008 Reģionālā attīstība 2     2iA      

35.  Soci 1005 Pētnieciskā darba pamati 2     2iA      

36.  PolZ 3005 Pašvaldību organizācija       4     4iA      

37.  Soci 2015 Sociālā stratifikācija 2     2iA      

38.  Soci4007 Organizāciju izpētes pieejas 4      4iA     

39.  Psih 2007 Sociālā psiholoģija 4      4E     
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40.  Ekon 1004 Ekonomikas teorija 4      4iA     

41.  Soci 3013 Sociālā likumdošana 4       4iA    

42. Soci 3019 Socioloģijas teorija [kursa projekts] 2      2 iA     

43. Soci 3020 Pētījumu metodes [kursa projekts] 2       2E    

44. Soci4004 Bakalaura darbs 10          10E 

A daļa Kopā: 18 20 20 16 20 12 14 6 - - 10 
 

Nr.

p. 

k. 
Kods Studiju kursi 

KP 

  

 Sem. 

1.kurss 2.kurss 3.kurss 4.kurss 5.kurss 

1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 7.sem. 8.sem. 9.sem. 10.sem. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

B daļa – ierobeţotās izvēles studiju kursi (34 KP) 

B daļa Kopā: 34 - - - - 2 2 8 12 10 - 

1.  Soci 3004 Sociālā antropoloģija 2     2iA      

2.  Soci 2002 Pilsētas socioloģija 2     2iA      

3.  Teol3001 Reliģijas socioloģija 2     2iA      

4.  PolZ 2004 Eiropas Savienības studijas 2      2iA     

5.  JurZ 3002 Civiltiesības 2      2iA     

6.  Soci 3005 Izglītības socioloģija 2      2iA     

7.  Filz2002 Mūsdienu retorika 2       2iA    

8.  Domo2001 Demogrāfija 2       2iA    

9.  Psih3002 Etnopsiholoģija 2       2iA    

10.  Soci 2003 Sociālais darbs 4       4iA    

11.  Soci 2007 Sociālpsiholoģiskās pētījumu metodes 2       2iA    

12.  Soci 4006 Darba socioloģija 2       2iA    

13.  Soci2034 Ekoloģijas socioloģija 2        2iA   

14.  Soci 2014 Ģimenes socioloģija 2        2iA   

15.  Soci3014 Mūzikas socioloģija 2        2iA   

16.  Citi 4023 Kvalitātes vadība 2        2iA   

17.  VadZ 3006 Sabiedrisko attiecību pamati 2        2iA   

18.  VadZ 3032 Projektu vadīšana 2        2iA   

19.  VadZ 2015 Stresa vadība 2         2iA   

20.  Soci 4003 Ekonomikas socioloģija 2        2iA   

21.  PolZ 2001 Politiskā kultūra 2         2iA  

22.  JurZ 2010 Administratīvās tiesības 2         2iA  

23.  PolZ 2005 Ģeopolitika 2         2iA  

24.  Psih 4001 Vadības psiholoģija 2         2iA  

25.  Soci2039 Sociālo tīklu teorijas 2         2iA  

26.  Soci 4001 Kultūras socioloģija 4         4iA  

27.  VadZ 1005 Lietvedība 2         2iA  

28.   Kopā: 58 - - - - 6 6 14 18 16 - 
 

C daļa – brīvās izvēles studiju kursi (8  KP) 

C daļa Kopā: 8 - - - - - - - 4 4 - 

1.  Filz 2009 Liet.etiķ.un protokols 2        2iA   

2.  Vēst 2001 Latv.kult.vēsture 2        2iA   

3.  Filz 1002 Pasaules reliģijas 2        2iA   

4.  VadZ3016 Organizāciju kultūra 2        2iA   

5.  Ekon 2068 Reklāmas veidošana 2         2iA  

6.  VadZ 2014 Personālvadība 2         2iA  

7.  Soci 4002 Tūrisma attīstība 2         2iA  

8.  SociI2027 Dzimtes socioloģija 2         2iA  

 Kopā: 16 - - - - - - - 8 8 - 
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LLU ESAF akadēmiskās izglītības bakalaura  studiju programmas  

„Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija” 

 (kods - 43310) 

 nepilna laika S T U D I J U   P L Ā N S  (3. kursam - iestājās 2012./2013.) 

 

4. KOPSAVILKUMS 

 

Studiju 

programmas 

daļa 

Semestri 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kopā (KP) 

A daļa 20 20 16 20 12 12 4 - - - 104 

B daļa - - - - 2 2 8 12 10 - 34 

C daļa - - - - - - - 4 4 - 8 

Kursa 

projekts 
- - - - - 2 2 - - - 4 

Bakalaura 

darbs 
- - - - - - -  - 10 10 

Kopā (KP) 20 20 16 20 14 16 14 16 14 10 160 

 

                  Dekāns                                                                                V. Bariss 

 

                  Studiju programmas direktore                                          A. Grīnfelde 
 

                       Apstiprināts LLU SZF domes sēdē 2010.gada 23.novembrī protokols Nr.8 

                       Domes sekretāre________________________________________S.Poča 
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17.pielikums 

 

LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes studiju virziena „Socioloģija, politoloģija un antropoloģija” 

akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas „Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija” (kods - 43310) 

 

I Z M A I Ľ A S  S T U D I J U  P L Ā N Ā :     4 gadīgās un 3 gadīgās studiju programmas studiju plānu salīdzinājums  

 

 
4 gadīgais studiju plāns  

Piezīmes par izmaiľām studiju plānā 

3 gadīgais studiju plāns (no 2014./2015. st.g.) 

Kods Studiju kurss 

KP 

un 

pār-

baude 

Kurss, 

Semes

-tris 

Kods Studiju kurss 

KP un 

pār-

baude 

Kurss, 

semes-

tris 

A daļa kopā- 104 KP A daļa-obligātie studiju kursi A daļa kopā- 72 KP 

Filz1013 Filozofijas vēsture 2E 1-1 Izmaiľu nav (A daļa) Filz1013 *Filozofijas vēsture 2E 1-1 

Filz1008 Loģika 2Ia 1-2 Izmaiľu nav (A daļa) Filz1008 *Loģika 2Ia 3-5 

Filz1006 Estētika 2Ia 1-1 Studiju kurss tiks piedāvāts C daļā  

Filz1004 Ētika 2Ia 1-2 Nosaukuma un satura maiľa (A daļa) Jauns Profesionālā ētika 2E 2-3 

Psih1003 Vispārējā psiholoģija 2Ia 1-1 Izslēgts, pamati integrēti „Sociālā 

psiholoģija” (A daļa) 

 

Psih2007 Sociālā psiholoģija 4E 3-6 Izmaiľu nav (A daļa) Psih2007 Sociālā psiholoģija 4E 2-4 

Mate1013 Matemātika 2E 1-1 Izslēgts, jo daļēji integrēts matemātisko 

metoţu un metoţu kursos 

 

Mate1012 Sociālā statistika 2Ia 1-2 Pārcelts uz B daļu Mate1012 Sociālā statistika 2Ia 2-4 

Mate2012 Socioloģisko pētījumu matemātiskās 

metodes 

2Ia 2-3 Pārcelts uz B daļu Mate2012 Socioloģisko pētījumu 

matemātiskās metodes 

2Ia 2-4 

PolZ1009 Politikas teorija 2E 1-1 Izmaiľu nav (A daļa) PolZ1009 *Politikas teorija 2E 1-1 

PolZ3005 Pašvaldību organizācija 4Ia 3-1 Samazināts par 2KP un lauku izpētes 

daţādošanai izveidots jauns kurss „Kopienu 

attīstība” 2KP (A daļa) 

PolZ3005 *Pašvaldību organizācija 2Ia 1-2 

Jauns Kopienu attīstība 2Ia 1-2 

VadZ5010 Publiskā administrācija 2E 2-3 Izmaiľu nav (A daļa) VadZ5010 Publiskā administrācija 2E 1-1 

VadZ2039 Vadīšanas teorija 3E 2-3 Nosaukums mainīts un papildināts ar 1KP VadZ4013 Menedţments 4E 1-1 

Soci1004 Ievads specialitātē 2I 1-1 Izmaiľu nav (A daļa) Soci1004 Ievads specialitātē 2I 1-1 

Soci1001 Vispārējā socioloģijas teorija I 2I 1-1 
Izmaiľu nav (A daļa) 

Jauns 
Vispārējā socioloģijas 

teorija 
4E 1-1 

Soci1002 Vispārējā socioloģijas teorija II 2E 1-2 

Soci1003 Socioloģijas vēsture I 2I 1-1 Izslēgts, integrēts „Vispārējā socioloģijas 

teorija” (A daļa) Soci2004 Socioloģijas vēsture II 2E 1-2 

Soci2023 Mūsdienu socioloģijas teorijas 4E 2-1 Izmaiľu nav (A daļa) Soci 2023 Mūsdienu socioloģijas 

teorijas 

4E 1-2 

Soci1005 Pētnieciskā darba pamati 2Ia 3-5 Izmaiľu nav (A daļa) Soci1005 Pētnieciskā darba pamati 2Ia 1-2 

Soci2040 Kvantitatīvās pētījumu metodes I 3E 2-3 Socioloģisko pētījumu metodes kopā bija 

8KP, no kuriem jaunajā studiju plānā 4KP 

Jauns 

 

Kvantitatīvās pētījumu 

metodes  
4E 2-3 

Soci2041 Kvantitatīvās pētījumu metodes II 2E 3-5 
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Soci2042 Kvalitatīvās pētījumu metodes 3E 2-4 ir kvalitatīvās un 4KP kvantitatīvās 

pētījumu metodes (A daļa) 
Jauns  

Kvalitatīvās pētījumu 

metodes 
4E 2-3 

Soci2044 Lauku socioloģija 3E 2-4 Kurss papildināts par 1 KP (A daļa) Jauns Lauku socioloģija 4E 2-4 

Soci2015 Sociālā stratifikācija 2Ia 3-5 Studiju kurss tiks piedāvāts C daļā  

Soci3001 Organizāciju un grupu socioloģija 4E 2-4 Izmaiľu nav (A daļa) Soci3001 Organizāciju un grupu 

socioloģija 

4E 1-2 

Soci4007 Organizāciju izpētes pieejas 4Ia 3-6 Izmaiľu nav (A daļa) Soci4007 Organizāciju izpētes 

pieejas 

4Ia 3-1 

Soci2010 Sociālās problēmas 4E 2-3 Izmaiľu nav (A daļa) Soci2010 Sociālās problēmas 4E 1-2 

Soci2008 Reģionālā attīstība 2Ia 3-5 Izmaiľu nav (A daļa) Soci2008 *Reģionālā attīstība 2Ia 2-1 

Soci2009 Sociālā politika 4E 2-4 Kursi apvienoti un kopapjoms samazināts 

par 4KP (A daļa) 
Jauns 

Sociālā politika un 

likumdošana 
4E 2-4 

Soci3013 Sociālā likumdošana 4E 4-7 

InfT1005 Informātika I 2I 1-1 Izslēgts, jo integrēts daţādos studiju kursos 
 

InfT1006 Informātika II 2Ia 1-2 

ValoP257 Profesionālā angļu valoda I 2I 1-1 

Samazināts par 4KP un 2KP pārcelti uz C 

daļu 

Jauns 

Profesionālā svešvaloda 

(angļu valoda), (vācu 

valoda) 

2Ia 1-1 ValoP258 Profesionālā angļu valoda II 2I 1-2 

ValoP259 Profesionālā angļu valoda III 2I 2-2  

ValoP260 Profesionālā angļu valoda IV 2E 2-3 

Ekon1004 Ekonomikas teorija 4Ia 3-6 

Samazināts par 2KP un B daļa papildināta 

ar jaunu studiju kursu „Sociālā 

uzľēmējdarbība” 2KP 

Ekon3084 *Ekonomikas teorijas 

pamati 

2Ia 2-3 

Jauns Sociālā uzľēmējdarbība 2Ia 3-5 

JurZ2005 Tiesību pamati 2Ia 1-2 Pārcelts uz B daļu JurZ2005 *Tiesību pamati 2Ia 3-5 

Vidz3006 Ekoloģija un vides aizsardzība 2E 1-2 Izmaiľu nav (A daļa) Vidz3006 *Ekoloģija un vides 

aizsardzība 

2E 1-2 

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība 2E 1-2 Izmaiľu nav (A daļa) Citi4016 *Darba un civilā 

aizsardzība 

2E 1-1 

B daļa kopā -34 KP 
B daļa-ierobeţotās izvēles studiju 

kursi 
B daļa kopā- 28 KP 

Soci3004 Sociālā antropoloģija 2Ia 2-4 Studiju kurss tiks piedāvāts C daļā  

Soci2039 Sociālo tīku teorijas 2Ia 2-4 Studiju kurss tiks piedāvāts C daļā  

Soci4001 Kultūras socioloģija 4Ia 4-8 Studiju kurss samazināts 2 KP (B daļa) Soci4001 Kultūras socioloģija 2Ia 3-5 

Soci4006 Darba socioloģija 2Ia 3-6 Izmaiľu nav (B daļa) Soci4006 Darba socioloģija 2Ia 3-5 

Soci2014 Ģimenes socioloģija 2Ia 4-7 Izmaiľu nav (B daļa) Soci2014 Ģimenes socioloģija 2Ia 3-6 

Soci2002 Pilsētas socioloģija 2Ia 2-4 Izmaiľu nav (B daļa) Soci2002 Pilsētas socioloģija 2Ia 3-6 

Teol3001 Reliģijas socioloģija 2Ia 2-4 Studiju kurss tiks piedāvāts C daļā  

Soci3005  Izglītības socioloģija 2Ia 3-5 Studiju kurss tiks piedāvāts C daļā  

Soci4003 Ekonomikas socioloģija 2Ia 4-7 Studiju kurss tiks piedāvāts C daļā  

Soci3014 Mūzikas socioloģija 2Ia 4-7 Studiju kurss tiks piedāvāts C daļā  

Soci2034 Ekoloģijas socioloģija 2Ia 3-6 Studiju kurss tiks piedāvāts C daļā  

Soci2007 Sociālpsiholoģiskās pētījumu  

metodes 

2Ia 3-6 
Studiju kurss tiks piedāvāts C daļā 

 

Soci2003 Sociālais darbs 4Ia 3-6 Studiju kurss samazināts par 2 KP (B daļa) Soci2003 Sociālais darbs 2Ia 3-5 

Psih4001 Vadības psiholoģija 2Ia 4-7 Studiju kurss tiks piedāvāts C daļā  

Psih3002 Etnopsiholoģija 2Ia 3-5 Studiju kurss tiks piedāvāts C daļā  
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PolZ2001 Politiskā kultūra 2Ia 4-8 Studiju kurss tiks piedāvāts C daļā  

PolZ2005 Ģeopolitika 2Ia 4-7 Studiju kurss tiks piedāvāts C daļā  

PolZ2004 Eiropas Savienības  studijas 2Ia 3-5 Studiju kurss tiks piedāvāts C daļā  

JurZ3002 Civiltiesības 2Ia 3-5 Studiju kurss tiks piedāvāts C daļā  

JurZ2010 Administratīvās tiesības 2Ia 4-8 Studiju kurss tiks piedāvāts C daļā  

VadZ2032 Kvalitātes vadība 2Ia 4-7 Studiju kurss tiks piedāvāts C daļā  

Vadz3006 Sabiedrisko attiecību pamati 2Ia 4-7 Studiju kurss tiks piedāvāts C daļā  

VadZ3032 Projektu vadīšana 2Ia 4-7 Izmaiľu nav (B daļa) VadZ3032 Projektu vadīšana 2Ia 3-6 

VadZ2015 Stresa vadība 2Ia 4-7 Mainīts nosaukums, papildināts ar „laika 

menedţmentu” (B daļa) 

VadZ2016 *Stresa un laika 

menedţments 

2Ia 3-5 

Vadz1005 Lietvedība 2Ia 4-8 Mainīts nosaukums (B daļa) VadZ3035 *Dokumentu pārvaldība 2Ia 3-5 

Filz2002 Mūsdienu retorika 2Ia 3-5 Mainīts nosaukums un papildināts ar 

„prezentāciju” (B daļa) 

Filz2002 Mūsdienu retorika 2Ia 2-4 

Demo2001 Demogrāfija 2Ia 3-5 Izmaiľu nav (B daļa) Demo2001 Demogrāfija 2Ia 3-5 

C daļa kopā- 8 KP C daļa-brīvās izvēles studiju kursi C daļa kopā- 6 KP 

Kursa projekti – 4 KP A daļa- obligātie studiju kursi                                         Kursa darbi – 4 KP 

Soci3019 Socioloģijas teorija (kursa projekts) 2 Ia 2-3 
Mainīts nosaukums (A daļa) Jauns 

Socioloģijas teorija (kursa 

darbs) 

2 Ia 2-3 

Soci3020 Pētījumu metodes (kursa projekts) 2 Ia 2-4 
Mainīts nosaukums (A daļa) Jauns 

Pētījumu metodes (kursa 

darbs) 

2 Ia 2-4 

Bakalaura darbs – 10 KP A daļa-obligātie studiju kursi Bakalaura darbs – 10 KP 

Soci4004 Bakalaura darbs 10 4-8 Izmaiľu nav (A daļa) Soci4004 Bakalaura darbs 10 3-6 

160 KP Kopā bez LLU obligātajiem 

vispārizglītojošajiem studiju kursiem 

120 KP 

LLU obligātie vispārizglītojošie studiju kursi – 4 KP A daļa-obligātie studiju kursi LLU obligātie vispārizglītojošie studiju kursi – 4 KP 

LauZ1002 Praktiskā lauku saimniecība 1 I 1-2 Izmaiľu nav (A daļa) LauZ1002 Praktiskā lauku 

saimniecība 

1 I 1-2 

SpoZP001 Sports I 0.75 I 1-1 Izmaiľu nav (A daļa) SpoZP001 Sports I 0.75 I 1-1 

SpoZP002 Sports II 0.75 I 1-2 Izmaiľu nav (A daļa) SpoZP002 Sports II 0.75 I 1-2 

SpoZP003 Sports III  0.75 I 2-1 Izmaiľu nav (A daļa) SpoZP003 Sports III  0.75 I 2-1 

SpoZP004 Sports IV 0.75 I 2-2 Izmaiľu nav (A daļa) SpoZP004 Sports IV 0.75 I 2-2 

4 gadi 

164 KP 

 

PAVISAM, 

t.sk. samazinājums 40KP = 

(A-32KP) + (B-6KP) + (C-2KP) 

 

3 gadi 

124 KP 

* Studiju kursi tiks lasīti kopā ar profesionālo bakalaura studiju programmu  „Iestāţu un uzľēmumu ārējie sakari” 

 

                          

 

 

Studiju programmas direktore:                                  A.Grīnfelde  
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18.pielikums 

LLU ESAF bakalaura studiju programmas „Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”  

PL un NL noslēguma darbu aizstāvēšana VEK sēdē, 2014.gada 22.maijā, 284.aud., pilī 
 

Valsts eksāmenu komisija  

priekšsēdētājs: Dr.sc.soc., asoc.prof. Gunārs Ozolzīle, vietnieks: Dr.hist., asoc.prof. Jānis Ķusis,  

locekles: Mg.sc.soc., vieslekt.-lektore Laima Barisa, Dr.sc.soc., docente Dina Bite, Mg.sc.soc. Krista Garkalne, Dr.oec., docente Anda Grīnfelde, 

Dr.sc.soc., docente Viola Korpa,  

sekretāre: Mg.sc.soc., vieslekt.-lektore Lana Janmere 

Laiks Vārds Uzvārds Tēma Vadītājs Konsul- 

tants 

Recenzents 

Pilna laika studējošie 4.kurss 

9:00- 

9:20 

Beresľeva Oksana 

Jauniešu un pašvaldības sadarbības problēmas un risinājumi: Jelgavas pilsētas un novada 

piemērs. 

Youth`s and Municipality Colloboration Problems and Solutions: Jelgavas City and 

Region Example. 

Ginta 

Kronberga 
 

Jānis 

Ķusis 

9:20- 

9:40 
Ekša Liene 

Neformālās izglītības programmas „Bridge it” darbība dalībnieku un treneru vērtējumā. 

Evaluation of Non-formal Education Program „Bridge it” Activity in a Viewpoint of 

Participants and Coaches. 

Lana Janmere  
Linda 

Feldmane 

9:40– 

10:00 

Jablonska Aļona 

Zināšanas un prasmes publiskajā pārvaldē: OSPS bakalaura programmas absolventu 

ekspektācijas un realitāte. 

Knowledge and Skills in Public Administration:  “OSPS” Bachelor Graduates 

Expectations and Reality. 

Laima Barisa  
Anda 

Grīnfelde 

10:00-

10:20 Jēgere Dace 

Jelgavas pilsētas slimnīcas ārējais tēls. 

External Image of Jelgava Hospital. 
Jānis Ķusis  

Baiba 

Miltoviča 

10:20-

10:40 Lazdovska Viktorija 

LLKC kā jauniešu uzľēmējdarbības veicinātājs. 

LRTC as Youth Entrepreneurship Promoter. 
Lana Janmere  

Ţenija 

Krūzmētra 

10:40-

11:00 Leitholde Marita 

Medikamentu pieejamība veciem cilvēkiem kā dzīves kvalitāti ietekmējošs faktors. 

Medicine Availability as the Factor Influencing the Quality of Life of Elderly People. 
Anda Grīnfelde  

Ţenija 

Krūzmētra 

11:00-

11:20 

Ševčenko  Anţelika 

Informēšana par uzľēmējdarbības uzsākšanas atbalstu potenciālo un jauno uzľēmēju 

skatījumā. 

Informing About the Entrepreneurship Start-up Support in the Potential and New 

Entrepreneurs’ View. 

Laima Barisa  
Lana 

Janmere 

11:20-

11:40 Norvaiša Ilze 

Emigrantu dzīves kvalitāte: subjektīvais vērtējums. 

Emigrants’ Quality of Life: Subjective Evaluation. 
Dina Bite  

Linda 

Feldmane 
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PĀRTRAUKUMS  11:40-12:20 

 

12:20-

12:40 
Vasiļjevs Nikolajs 

Patērētāju tiesību aizsardzības centra sniegtie pakalpojumi: iedzīvotāju informētība. 

 

Services of the Consumer Rights Protection Centre: Population Awareness 

Laima 

Barisa 
 

Jolanta 

Millere 

12:40-

13:00 
Vilima Eva 

Biedrība "Kalna svētību kopiena": reliģiskas NVO kā atbalsts atkarībās nonākušajiem. 

Society "The Mountain`s Blessing Community": Religious Non-governmental 

Organizations as Support for Addicts. 

Laima Barisa  
Lana 

Janmere 

13:40-

14:00 Zandberga Anda 

Psiho sociālie darba vides drošības aspekti darbinieku skatījumā. 

Employees View on the Psychosocial Aspects of the Labor Environment Safety. 
Lana Janmere  

Dina 

Bite 

 

Nepilna laika studējošie 5.kurss 

 

14:00-

14:20 Ligeika  Egija 

Mobings darbavietā: intelektuālā un fiziskā darba veicēju skatījums. 

Mobbing  in the Workplace: Viewpoint of Physical and Intellectual Employees. 
Laima Barisa  

Kitija 

Kirila 

14:20-

14:40 
Kuzľecova Inga 

Darbs ugunsdzēsības un glābšanas dienestā: ekspektācijas un realitāte. 

Work in the State Fire and Rescue Service: Expectations and Reality. 

 

Ginta 

Kronberga 
 

Larisa 

Brokāne 

14:40-

15:00 
Krastiľš Inārs 

Nemonetārais atalgojums darbavietās: darba ľēmēju ekspektācijas un realitāte. 

Non-monetary Rewards in Workplaces: Expectations and Reality from the Viewpoint of 

Employees. 

Viola Korpa  
Kitija 

 Kirila 

15:20-

15:40 
Šimkus  Egils 

Līdera loma nevalstisko organizāciju attīstībā: Auces novada piemērs. 

Role of the Leadership in the Development of Nongovernmental Organizations: Example 

of Auce County. 

Dina Bite  
Ginta 

Kronberga 
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19. pielikums 
Izskatīts un apstiprināts LLU Sociālo Zinātľu fakultātes Domes sēdē 2013. gada 5.martā 

Domes priekšsēdētājs _____________________ V. Bariss          Domes sekretāre ________________________S. Poča 

 

AKADĒMISKĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA "ORGANIZĀCIJU UN SABIEDRĪBAS PĀRVALDES SOCIOLOĢIJA" 

PILNA LAIKA STUDIJAS 

S t u d i j u  p l ā n s (uzsāk studijas 2013./2014. studiju gadā) 

N. p.k. 
 

 

Kods Studiju kurss 

Kursa 

apjoms 

 
KP 

1.studiju gads 2.studiju gads 

1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 

Pārb. veids Pārb. veids 

Obligātie studiju kursi (40KP) 
     

1 Soci5011 Zinātniskā darba organizācija 1 I 

   2 Soci5017 Socioloģijas teorija 2 E 

   3 Soci5038 Socioloģijas vēsture 2 E 

   4 Soci5036 Sociālo pētījumu metodes 2 Ia 

   5 VadZ5017 Menedţmenta jaunākās atziľas 2 Ia 

   6 Soci6009 Mūsdienu socioloģijas teorijas 2 Ia 

   7 Soci5012 Sociālā politika 2 E 

   8 Psih5002  Sociālā psiholoģija 2 E 

   9 Soci5039 Organizāciju teorija 2 

 
E 

  10 Soci5014 Attīstības programmas 2 

 
E 

  11 Soci5009 Lauku socioloģija 2 

 
E 

  12 Soci5016 Sociālais darbs pašvaldībās 2 

 
I 

  13 Soci6011 Socioloģija Latvijā  2 

 
Ia 

  14 Soci6004 Pētījumu metodoloģiskās problēmas 2 

  
Ia 

 15 VadZ5010 Publiskā administrācija 2 

  
E 

 16 PolZ6001 Pašvaldību organizācija 2 

  
Ia 

 17 Soci5001 Pilsētas socioloģija 2 

  
Ia 

 18 Soci5007 Nevalstiskās organizācijas 2 

  
Ia 

 19 PolZ6005 Politikas analīze 2 

   
Ia 

20 Soci6002 Tautas attīstība 3 

   
E 

Kopā   40 15 10 10 5 

Obligātās izvēles studiju kursi (10 KP) 
     

1 FilZ5003 Zinātnes filozofija 2 E 

   2 Mate4011 Matemātikas metoţu pielietojumi 2 E 

   3 Psih6006 Vadības psiholoģija 1 I 

   4 VadZ5016 Projektu vadīšana 1 

 
I 

  5 Soci5040 Socioloģiskās informācijas apstrāde 2 

   
I 

6 PolZ4002 ES pretdiskriminācijas politika 2 

  
I 

 7 VadZ5018 Laika menedţments 2 

  
I 

 8 FilZ2009 Lietišķā etiķete un protokols 2 

  
I 

 9 VadZ3016 Organizāciju kultūra 2 

  
I 

 Kopā  10 5 1 2 2 

Brīvās izvēles studiju kursi (2 KP)* 
     

1   2  X   

Kopā  2 

 
2 

 
 

Prakses (8 KP) 
     

1 SociP005 Organizāciju izpēte [pētnieciskā prakse]  8 

  
I 

 Kopā  8 

  
8 

 Valsts pārbaudījums (20KP) 
    

 1 Soci6010 Maģistra darbs I [OSPS, pilna laika, 2.sem.] 7 

 
I 

  2 Soci6008 Maģistra darbs II [OSPS, pilna laika, 4.sem] 13 

   
Ia 

Kopā 20 

 
7 

 
13 

Pavisam kopā 80 20 20 20 20 
Paskaidrojumi: I – ieskaite; Ia – ieskaite ar atzīmi; E –eksāmens ; *- pārb. veids atkarīgs no izvēlētā studiju kursa 

SASKAĽOTS: Akadēmiskās maģistra studiju programmas OSPS direktore Līga Paula 



105 

 

 

 

Akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmas 

“ Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija” 

 

studiju plāna pilna laika studijām 2013./2014. studiju gadam kopsavilkums 
 

 

Studiju plāna daļa 1.sem. 2.sem 3.sem 4.sem. Kopā 

 

Obligātie studiju kursi 15 10 10 5 40 

Ierobeţotās izvēles studiju kursi 5 1 2 2 10 

Brīvās izvēles studiju kursi  2   2 

Pētnieciskā prakse   8  8 

Maģistra darbs I  7   7 

Maģistra darbs II    13 13 

Kopā 20 20 20 20 80 

 

 

Akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmas “Organizāciju un sabiedrības pārvaldes 

socioloģija“ direktore  L. Paula 
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20. pielikums 
Izskatīts un apstiprināts LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes Domes sēdē 2014. gada 29. aprīlī 

Domes priekšsēdētāja _____________________ I. Pilvere 

Domes sekretāre ________________________A. Muška 

 

AKADĒMISKĀS IZGLĪTĪBAS MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA 

"ORGANIZĀCIJU UN SABIEDRĪBAS PĀRVALDES SOCIOLOĢIJA" 

 

PILNA LAIKA STUDIJAS 

Studiju plāns 

 (uzsāk studijas 2014./2015. studiju gadā) 

     

Kursa 

apjoms 

 

KP 

1. studiju gads 2. studiju gads 

N. 

p.k. Kods Studiju kurss 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 

      

pārbaudījuma 

veids 

pārbaudījuma 

veids 

Obligātie studiju kursi (40KP)           

1 Soci5032 Zinātniskā darba organizācija 2 Ia 

   2 Soci5043 Socioloģijas teorija 4 E 

   3 Soci5041 Sociālo pētījumu metodes  4 E 

   4 Soci5045 Uzvedība organizācijās 3 E 

   5 PolZ5009 Sabiedrības pārvalde 3 E 

   6 Soci5042 Sociālā labklājība 4 

 

E 

  7 Soci6013 Organizāciju studijas  4 

 

E 

  8 PolZ5010 Publiskais un nevalstiskais sektors 4 

 

E 

  9 Soci5014 Attīstības programmas  2 

 

E 

  10 Soci5044 Lauku studijas  2 

 

Ia 

  11 Soci5040 Socioloģiskās informācijas apstrāde  2 

 

I 

  12 Jauns Dzīves kvalitātes izpēte 2 

  

Ia 

 13 PolZ6005 Politikas analīze  2 

  

Ia 

 14 Soci6003 Tautas attīstība  2 

  

Ia 

 Kopā   40 16 18 6 0 

Ierobeţotās izvēles studiju kursi (10 KP)           

1 FilZ5003 Zinātnes filozofija  2 E 

   2 Mate4011 Matemātikas metoţu pielietojumi  2 E 

   3 Soci6011 Socioloģija Latvijā  2 

  

Ia 

 4 VadZ5001 Projektu vadīšana 2 

  

Ia 

 5 PolZ5008 Eiropas Savienības fondi 2 

  

E 

 6 VadZ5018 Laika menedţments  2 

  

I 

 7 VadZ6020 Inovācijas un kreativitāte  2 

  

Ia 

 8 Soci6012 Postmodernisma teorijas 2 

  

Ia 

 
Kopā  10 4 0 6 0 

Brīvās izvēles studiju kursi (2 KP) *           

1   2  X   

Kopā  2 0 2 0 0 

Prakse (8 KP)           

1 SociP005 Organizāciju izpēte [pētnieciskā prakse]  8 

  

Ia   

Kopā  8 

  
8   

Valsts pārbaudījums (20KP)           

1 Soci6001 Maģistra darbs  20 

   

Ia 

Kopā 20 
   

20 

Pavisam kopā 80 20 20 20 20 
 

Paskaidrojumi: I – ieskaite; Ia – ieskaite ar atzīmi; E –eksāmens ; *- pārbaudes veids atkarīgs no izvēlētā studiju kurss 

SASKAĽOTS: Akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmas “Organizāciju un sabiedrības pārvaldes 

socioloģija“ direktore  L. Paula 
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Akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmas 

“ Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija” 

 

studiju plāna pilna laika studijām 2014./2015.studiju gadam kopsavilkums 
 

 

Studiju plāna daļa 1.sem. 2.sem 3.sem 4.sem. Kopā 

 

Obligātie studiju kursi 16 18 6  40 

Ierobeţotās izvēles studiju kursi 4  6  10 

Brīvās izvēles studiju kursi  2   2 

Pētnieciskā prakse   8  8 

Maģistra darbs    20 20 

Kopā 20 20 20 20 80 

 

 

Akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmas “Organizāciju un sabiedrības pārvaldes 

socioloģija“ direktore  L. Paula 
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21.pielikums 

LĪGUMS Nr._______ 

par Latvijas Lauksaimniecības universitātes studējošo praksi 
Jelgavā 20___. gada ________________ 
 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, reģistrācijas nr. 90000041898, juridiskā adrese: Lielā iela 2, 

Jelgava, LV – 3001, turpmāk tekstā – LLU, 

tās_________________________________________________________________________ 
                                                                                                             (fakultātes nosaukums)  

dekāna ___________________________________________________ personā, kurš rīkojas saskaľā 

ar LLU                                                 (vārds, uzvārds) 

Senāta 09.02.2011. lēmumu Nr. 7 - 81 „Par Prakšu nolikumu”,  

_________________________________________________________________________________                                                   

(prakses uzľēmuma nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese) 

tās pilnvarotā persona_________________________, kas rīkojas uz ____________________pamata, 
                                                          (amats, vārds, uzvārds)                                                    (statūtu vai pilnvaras)  

un studējošais _____________________________________________________________________, 
                                                                      (vārds, uzvārds, personas kods) 

turpmāk tekstā praktikants, visas kopā un katra atsevišķi sauktas Puses, vienojas par sekojošo:                                  
 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
 

________________________________________________________________fakultātes praktikanta  
                                                                                         (fakultātes pilns nosaukums)  

_________________________________________________________________________________ 
                                                                                              (prakses nosaukums) 
notiek prakses vietā ( ____ nedēļas) no ___________________līdz _____________________. 

2. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

2.1. LLU: 

2.1.1. Nodrošina praktikanta teorētisko sagatavotību, iepazīstina praktikantu ar 

vispārējiem darba aizsardzības (darba tiesību, darba drošības, sanitāri 

higiēnisko, ugunsdrošības) un darba kārtības noteikumiem, kā arī ar viľa 

tiesībām un pienākumiem prakses laikā, pirms prakses uzsākšanas reģistrējot 

atbilstošajos reģistros. 

2.1.2. Ieceļ prakses vadītāju ____________________________________(vārds, uzvārds) 

no ___________________________________________________ katedras/institūta, 

kurš koordinē un kontrolē prakses norisi. 
2.1.3. Izstrādā prakses programmu, nodod to praktikantam, kas ar programmu iepazīstina 

prakses vietu. 

2.1.4. Vērtē praktikanta darbību prakses laikā un novērtē praksi.  
2.1.5. Ja prakses vietā tiek konstatēti praktikanta dzīvību vai veselību apdraudoši apstākļi, 

prakses vadītājs var atsaukt praktikantu no prakses vietas, kamēr tiek novērsti minētie 

apstākļi, par to paziľojot prakses vietai. Šajā gadījumā pēc pušu rakstiskas vienošanās 

var mainīt prakses vietu.  
2.1.6. Prakses vadītājam ir tiesības pieľemt no praktikanta tikai tādu prakses pārskatu, kas ir 

saskaľots ar prakses vietu. 

2.2. Prakses vieta: 
2.2.1. Nodrošina praktikantam prakses programmai un profesijas standartam atbilstošu 

darbu, darba aizsardzības noteikumu prasībām atbilstošu darbavietu. 

2.2.2. Ieceļ prakses vadītāju, kurš vada praktikanta darbu un konsultē praktikantu saskaľā ar 

prakses programmu. 
2.2.3. Iepazīstina praktikantu ar darba kārtības noteikumiem, drošības tehnikas un darba 

higiēnas prasībām, darba aizsardzību un ugunsdrošību.  

2.2.4. Nodrošina praktikantam drošus darba apstākļus.  
2.2.5. Nodrošina praktikantu ar prakses veikšanai nepieciešamajiem materiāliem un 

inventāru. 
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2.2.6. Paraksta praktikanta dienasgrāmatu par padarīto darbu, noformē praktikanta 

raksturojumu.  
2.2.7. Neizmanto praktikantu darbos, kas neatbilst prakses uzdevumiem. 
2.2.8. Informē LLU prakses vadītāju par gadījumiem, kad praktikants neievēro prakses 

vietas darba kārtības noteikumus vai nelaimes gadījumiem prakses vietā. Ja 

nepieciešams, nepielaiţ praktikantu pie tālākās prakses izpildes, par to paziľojot 

prakses vadītājam. 

2.2.9. Prakses vietai ir tiesības atteikties no saistību izpildes, kas izriet no šī līguma, par to 

paziľojot LLU prakses vadītājam, ja praktikants atkārtoti neievēro prakses vietas 

norādījumus prakses veikšanai, iekšējās kārtības noteikumus, darba drošības vai 

aizsardzības prasības. 
2.2.10. Par šā līguma saistību neievērošanu prakses vietas vadītājs informē LLU prakses 

vadītāju. 
2.3. Praktikantam: 

2.3.1. jāievēro prakses vietas noteiktos darba kārtības noteikumus, jāizpilda prakses 

programma (t.sk. individuālos uzdevumus un darba aizsardzības prasības), jāievēro 

prakses vadītāja norādījumi, neizpauţot komerciālos noslēpumus, jānoformē prakses 

dokumenti (jāsagatavo prakses atskaite) un jāiesniedz LLU prakses vadītājam. 
2.3.2. par neierašanos prakses vietā nekavējoties jāpaziľo prakses vietai un LLU prakses 

vadītājam. 
2.3.3. ir tiesības atteikties no prakses darbu veikšanas, ja darba apstākļi rada draudus 

personiskajai vai apkārtējo cilvēku veselībai un dzīvībai, par to paziľojot prakses 

vietas vadītājam un LLU prakses vadītājam. 
 

3. PAPILDUS NOSACĪJUM 

 

3.1. Ja kāda no pusēm vēlas pārtraukt līgumu tā nosacījumu neievērošanas gadījumā, pārkāpumu fiksē 

rakstiski un par līguma vienpusēju laušanu pārējās puses rakstiski brīdina vismaz piecas darba dienas 

iepriekš. Līguma pārtraukuma gadījumā pusēm ir pilnībā jāizpilda visas saistības, kas radušās līdz 

līguma pārtraukumam. Vainīgā puse, kuras pārkāpuma dēļ tiek lauzts līgums, sedz pārējām pusēm 

nodarītos tiešos zaudējumus pilnā apmērā. 

3.2. Visus strīdus par līgumsaistībām puses risina pārrunu ceļā. Ja viena mēneša laikā puses nespēj 

vienoties, strīdi tiek risināti tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

3.3.Visi līgumā izdarītie grozījumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie iesniegti rakstiski un apstiprināti 

ar visu pušu parakstiem. 

3.4. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz prakses noslēgumam. 

3.5. Līgums sastādīts trijos eksemplāros, viens eksemplārs atrodas ________________________ 

katedrā/institūtā, otrs – prakses vietā, trešais – pie praktikanta. Visiem eksemplāriem ir vienāds 

juridiskais spēks. 
 

3. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 
 

4.1.Izglītības iestāde:  

Latvijas Lauksaimniecības 

universitāte 
Juridiskā adrese: Lielā iela 2,  

Jelgava, LV-3001 

Vien. reģ. Nr. 90000041898 

Tālr: 63022584 

Fakss: 6 30 27238 

E-pasts: rektors@llu.lv 

4.2.Prakses vieta:  

 
4.3. Praktikants: 

Vārds Uzvārds: 

Personas kods: 

Adrese:  

 

___________________           ______________________  ___________________ 
(paraksts, tā atšifrējums)                        (paraksts, tā atšifrējums)           (paraksts, tā atšifrējums) 
z.v. z.v. 
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22. pielikums 

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE 

EKONOMIKAS UN SABIEDRĪBAS ATTĪSTĪBAS FAKULTĀTE 

SOCIĀLO UN HUMANITĀRO ZINĀTĽU INSTITŪTS 

 

Akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmas „Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”  

pilna laika 2.kursa maģistrantu  

MAĢISTRA DARBU AIZSTĀVĒŠANA 

2014. gada 16.maijā, 284. auditorijā, plkst.9.00 

 

 

MEK priekšsēdētāja: Dr.sc.soc. R. Rungule 

MEK priekšsēdētājas vietnieks: Dr.hist. J. Ķusis 

MEK locekļi: Dr.sc.soc. L. Rasnača, Dr.sc.soc. V. Volkovs, Dr.phil.soc.darbā S. Dobelniece, Dr.geogr. Ţ. Krūzmētra, Mg.sc.soc. S. Ozola 

 

MEK tehniskā sekretāre: Mg.sc.soc. L. Janmere 

 

Nr.

p. 

k. 

Vārds, Uzvārds Maģistra darba nosaukums Zin. darba vadītājs Recenzenti 

 

Piezīmes 

1. Ilvija Gaidukoviča Uzľēmējspēju attīstības veicināšana augstskolā 

 

Dr.sc.soc. V.Korpa Dr.hist. J. Ķusis 

Dr.oec. A. Grīnfelde 

 

2. Edīte Guzlēna Jelgavas pilsētas skolu jauniešu viedokļi par 

vardarbību 

Dr.phil.soc.darbā 

S. Dobelniece 

Dr.sc.soc. J. Millere 

Dr.psych. L. Brokāne 

 

4. Vita Tropa Bioloģiskās lauksaimniecības pārtikas produktu 

patērētāju sociālais portrets 

Dr.sc.soc. D.Bite Dr.geogr. Ţ. 

Krūzmētra  

Dr.psych. L. Brokāne 
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23.pielikums 

 
Paraugs 

 

Anketa „Mācībspēks studentu vērtējumā” LLU IS 
Cien. student! 

 

Lūdzu, novērtē pavasara/rudens semestrī apgūto studiju kursu un tā īstenošanā iesaistītā 

mācībspēka darbu.  

Jo lielāka būs Tava līdzdalība aptaujā, jo reprezentatīvāki būs aptaujas rezultāti! 

Tavs vērtējums ir ļoti svarīgs: 

 Aptaujas rezultātu apkopojums dos iespēju mācībspēkam pilnveidot darbu un vadītā 

studiju kursa kvalitāti. 

 Tas ir būtisks mācībspēkam, piedaloties konkursā uz akadēmisko amatu vietām LLU. 

 Savukārt LLU vadība un struktūrvienību vadītāji iegūto informāciju varēs izmantot 

turpmāko studiju kvalitātes veicināšanas pasākumu plānošanai. 

Aptauja ir anonīma! Aptaujas rezultāti LLU fakultāšu un universitātes vadībai, 

mācībspēkam būs pieejami tikai apkopotā veidā. 

 

 

Mani ieteikumi studiju kursa pilnveidošanai  
_______________________________________________________________________________ 

# Vērtēšanas kritēriji 

Vērtēšanas skala 

5 
ļoti augsts 

vērtējums 

4 

augsts 

vērtējums 

3 

viduvējs 

vērtējums 

2 

zems 

vērtējums 

1 

ļoti zems 

vērtējums 

1.  Uzsākot studiju kursu, mācībspēks iepazīstināja 

ar tā apguves prasībām 

     

2.  Studiju kursa izklāsts atbilda kursa aprakstam       

3.  Studiju kurss nedublēja citu studiju kursu saturu      

4.  Mācībspēks pārzināja vadītā studiju kursa saturu      

5.  Studiju kursa tematus mācībspēks izskaidroja 

saprotami 

     

6.  Mācībspēka oratora prasmes       

7.  Mācībspēka izmantotās mācību metodes un 

paľēmieni sekmēja studiju kursa apguvi 

     

8.  Mācībspēka konsultācijas bija pieejamas      

9.  Studiju materiāli (mācību literatūra, izdales 

materiāli u.c.) bija pieejami un veicināja studiju 

kursa apguvi 

     

10.  Pārbaudes darbi (kontroldarbi, testi, kolokviji, 

referāti u.c.) veicināja studiju kursa apguvi 

     

11.  Ieguvu noderīgas zināšanas, prasmes un 

kompetenci 
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24.pielikums 
 

Paraugs 

 

STUDIJU NOSLĒGUMA APTAUJA 

Topošais absolvent! 

Lūdzu, novērtē apgūto studiju programmu un izsaki savu viedokli par studijām LLU! 

 

 

21. Tavi ierosinājumi studiju programmas un studiju procesa pilnveidei 

 ___________________________________________________________________________________ 

 

Paldies par atsaucību! 

# Vērtēšanas kritēriji 

Vērtēšanas skala 

(5 – ļoti augsts vērtējums; 1 

– ļoti zems vērtējums, 0 - nebija) 

5 4 3 2 1 0 

1.  Programmas studiju plāns (iekļautie studiju kursi un to secība)       

2.  Studiju programmas direktora darbs       

3.  Administratīvā personāla un mācību palīgpersonāla darbs       

4.  Sadarbība ar studiju noslēguma darba vadītāju       

5.  Studijās iegūtā profesionālai jomai atbilstošā kompetence       

6.  Prasme studijās iegūtās teorētiskās zināšanas izmantot praktiski       

7.  Studiju laikā pilnveidotas prasmes strādāt ar informāciju       

8.  Studiju laikā pilnveidotas problēmu risināšanas prasmes       

9.  Studiju laikā pilnveidotas organizatoriskās prasmes       

10.  Studiju laikā pilnveidotas saskarsmes prasmes       

11.  Studiju laikā pilnveidotas prezentācijas prasmes       

12.  Studiju laikā pilnveidotas svešvalodu prasmes       

13.  Auditoriju/laboratoriju materiāltehniskais nodrošinājums       

14.  Studiju materiāli (mācību literatūra/metodiskie materiāli)       

15.  Interneta pieejamība LLU       

16.  Informācijas pietiekamība LLU Informācijas sistēmā (LLU IS)       

17.  Informācijas kvalitāte LLU portālā       

18.  Apgūtās studiju programmas vērtējums kopumā       

19.  Studiju organizācija pēc moduļu principa (ja bija)      0 

20.  Prakšu lietderība (ja bija)      0 



25.pielikums 

2014.gada OSPS bakalaura programmas 

ABSOLVENTU APTAUJAS REZULTĀTU  

kopsavilkums 

Cienījamo Absolvent! 
 

Lai novērtētu LLU ESAF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas „Organizāciju 

un sabiedrības pārvaldes socioloģijas” realizāciju un veiktu pasākumus studiju kvalitātes uzlabošanā, 

lūdzam Jūs kā šīs programmas absolventu izteikt vērtējumu un ierosinājumus par studiju programmu 

un studiju procesu. 

Šī aptauja ir anonīma, tās rezultāti tiks izmantoti vienīgi apkopotā veidā. 
 

! Aizpildot anketu, lūdzam atzīmēt atbildes, ievelkot kvadrātiņā krustiņu. 

! Atzīmēt tikai vienu atbildi katrā rindiņā. 
 

 2014.gada absolventi OSPS PL un NL 

bakalaura grāda ieguvēji                           

n=15 

Pilnībā 

piekrītu 

Drīzāk 

piekrītu 

Drīzāk 

nepiekrītu 

Pilnībā 

nepiekrītu 

Nevaru 

pateikt 

1. Esmu apmierināts(a), ka izvēlējos studēt šajā 

studiju programmā 
 

5 6 4 0 0 

2. Mani apmierināja studiju kursu piedāvājums 

studiju programmā 
 

6 5 4 0 0 

3. Kopumā studiju kursu kvalitāte bija augsta, 

kursu saturs aktuāls un daudzpusīgs 
 

4 10 0 1 0 

4. Mani apmierina studiju laikā iegūto teorētisko 

zināšanu bāze 
 

6 6 3 0 0 

5. Studiju laikā ieguvu pietiekamas prasmes, lai 

spētu piemērot zināšanas praktisku uzdevumu 

veikšanai 
 

4 7 4 0 0 

6. Studiju laikā iemācījos patstāvīgi iegūt, atlasīt 

un analizēt informāciju  
 

11 3 1 0 0 

7. Studiju laikā ieguvu prasmes publiski izklāstīt 

pētījumus, diskutēt un pamatot viedokli 
 

9 5 1 0 0 

8. Studiju laikā pilnveidoju savas saskarsmes 

prasmes (spēju komunicēt) 
 

10 5 0 0 0 

9. Studiju laikā pilnveidoju savas 

organizatoriskās prasmes (plānot, uzľemties 

atbildību un risināt problēmsituācijas) 
 

9 4 2 0 0 

10. Studiju laikā iegūtās kompetences ir 

pietiekošas, lai veiktu darba devēju noteiktos 

uzdevumus (atbild tie absolventi, kam ir vai 

studiju laikā ir bijusi darba pieredze, t.sk. arī 

pieredze pētījumu veikšanā vai brīvprātīgo 

darba pieredze) 
 

1 2 4 0 0 

11. Studiju laikā sāku plānot savu profesionālo 

izaugsmi un karjeru 

                                                                    n=7 

1 2 4 0 0 

12. Studiju programmas nodrošinājums ar 

vieslektoriem bija pietiekams 
2 5 7 1 0 

13. Kopumā docētāji ir augsti kvalificēti, erudīti 

un savā jomā zinoši 
10 4 1 0 0 

14. Docētāju attieksme pret studentiem bija 

labvēlīga un sadarbība veiksmīga 
11 4 0 0 0 

15. Docētāji studentiem bija pieejami un 

komunikācijas iespējas labas 
11 4 0 0 0 
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  Pilnībā 

piekrītu 

Drīzāk 

piekrītu 

Drīzāk 

nepiekrītu 

Pilnībā 

nepiekrītu 

Nevaru 

pateikt 

16. Nodarbību plānojums bija optimāls, 

ľemtas vērā studentu intereses un 

ieteikumi 

 

5 10 0 0 0 

17. Fakultātes personāla (lietveţu, metodiķu 

u.c.) attieksme pret studentiem bija 

pretimnākoša 

 

8 7 0 0 0 

18. Informācija par studiju procesu fakultātē 

bija viegli pieejama (ziľojumu stends, 

mājas lapa) 

 

3 6 5 1 0 

19. Studiju materiāli tehniskais nodrošinājums 

(telpas, mācību līdzekļi utt.) bija labs 
3 7 4 1 0 

20. Studijām nepieciešamā literatūra bija 

pieejama ESAF (SOHU) metodiskajā 

kabinetā un LLU bibliotēkā 

 

7 5 3 1 0 

21. Latvijas Lauksaimniecības universitātes 

informatīvās sistēma (LLU IS) man bija 

saprotama un viegli izmantojama 

 

13 1 1 0 0 

Lūdzam atzīmēt atbildes, ievelkot kvadrātiņā 

krustiņu. 

Atbilžu varianti 

Atzīmēt tikai vienu atbildi katrā rindiņā. 

22. Mans vidējais nodarbību apmeklējums 

bija 
100-80 % 

13 

79-60 % 

2 

59-30 % 

0 

< 29 % 

0 

nevaru 

pateikt 

0 

23. Novērtējiet studiju programmas apguves 

grūtības pakāpi! 

pārāk 

grūta 

0 

grūta 

0 

piemērota 

15 

viegla 

0 

nevaru 

pateikt  

0 

24. Vai jūs plānojat turpināt studijas pēc 

diploma iegūšanas? 
jā, ESAF  

1 

LLU citā 

nozarē 

0 

citā 

augstskolā 

6 

nestudēšu 

1 

nevaru 

pateikt 

7 

25. Vai studiju programmas apguves laikā 

Jums tika piedāvāts darbs? 

jā, darba 

devējs bija 

apmierinā

ts ar 

manām 

zināšanām 

3 

jā, bet man 

nepatika 

darba 

piedāvājum

s 

3 

nē, jo 

_________

_________

_________

___ 

7 

darba 

devējam 

šobrīd 

nebija 

vajadzīgi 

darbinieki 

2 

darba 

devējs 

nebija 

apmierināts 

ar manām 

prasmēm 

0 

26. Vai jūs jau strādājat darbu atbilstoši 

iegūtajai izglītībai? 

strādāju 

atbilstoši 

1 

drīzāk 

atbilstoši 

1 

drīzāk 

neatbilstoši 

1 

strādāju 

neatbilstoši 

5 

nestrādāju 

vispār 

7 

27. Vai studiju laikā iegūtās zināšanas, 

prasmes un kompetences noderīgas darbā? 

(atbild tie, kuriem ir darba pieredze) n=5 

ļoti 

noderīgas 

2 

noderīgas  

2 

nedaudz 

izmantoju 

1 

nepielietoju 

0 

nevaru 

pateikt 

0 

28. Vai jūs plānojat pēc studijām strādāt 

atbilstoši iegūtai izglītībai? 

jā, 

strādāšu 

2 

drīzāk jā 

3 

drīzāk nē 

4 

nē 

1 

nevaru 

pateikt 

5 

29. Vai jūs ieteiktu studijas šajā programmā 

arī saviem draugiem un paziľām? 
jā  

4 

drīzāk jā 

5 

drīzāk nē 

2 

nē 

2 

nevaru 

pateikt 

2 

 

Paldies, ka aizpildījāt aptaujas anketu! 

 

 

 


