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Studiju virziena pilnveides pasākumi 
2019./2020. STUDIJU GADĀ 

 

1. Studiju virziena studiju programmas un to izmaiņas 

Studiju virziens „Socioloģija, politoloģija, antropoloģija” LLU ir akreditēts līdz 2024. 
gada 30. jūnijam. Virzienā tiek īstenotas divas akadēmiskās izglītības studiju programmas (skat. 
1. tabulu).  

 
1.tabula 

LLU īstenotās studiju programmas studiju virzienā „Socioloģija, politoloģija, antropoloģija” 
 

Nr. Nosaukums Studiju veids KP 
Iegūstamais grāds un/vai 

kvalifikācija 

1. 
Organizāciju un sabiedrības 
pārvaldes socioloģija (a) 

Pilna laika klātiene  
Pilna laika neklātiene  
(tālmācība e-studijās) 

124 
120 

sociālo zinātņu bakalaura grāds 
socioloģijā (Bc.sc.soc.) 

2. 
Organizāciju un sabiedrības 
pārvaldes socioloģija (a) 

Pilna laika 
Nepilna laika 

80 
sociālo zinātņu maģistra grāds 
socioloģijā (Mg.sc.soc.) 

a - akadēmiskā bakalaura/maģistra studiju programma 
 

2. Studiju virziena stratēģijas izmaiņas 

Studiju virziena attīstība tiek plānota un īstenota saskaņā ar studiju virziena 
stratēģiskajiem mērķiem un uzdevumiem, kuri tikuši izskatīti un apstiprināti ESAF Sociālo un 
humanitāro zinātņu institūta (SOHU) sēdē 2013. gada 19. novembrī. Turpinājies intensīvs darbs 
pie bakalaura studiju programmas īstenošanas e-studijās (studiju kursu pilnveide) un studiju 
procesa internacionalizācijas: komunikācija ar interesentiem no ārzemēm, informācijas par 
studiju programmām atjaunošana angļu valodā, uzņemti ārzemju studenti no Indijas, 
Kamerūnas, Kongo un Marokas.  

2020. gada 18. februāra ESAF Domes sēdē tika pieņemts lēmums par pilna laika 
neklātienes (e-studiju formas) īstenošanas uzsākšanu maģistra studiju programmā sākot ar 
2020./2021. studiju gada 1. semestri (protokola Nr. 7.1.- 21/2). Tika uzsākts darbs pie studiju 
kursu izstrādes Moodle vidē un dokumentu sagatavošanas izmaiņu licencēšanai. 

Lai veicinātu studiju virziena attīstību un internacionalizāciju, pārskata periodā tika 
uzsākts darbs pie jaunas starptautiskas maģistra studiju programmas kopienu attīstībā 
izveidošanas kopā ar partneraugstskolām no Igaunijas (Igaunijas Dzīvības zinātņu universitāte), 
Lietuvas (Vītauta Dižā universitāte), Somijas (Helsinku Universitātes Lauku institūts) un 
Rumānijas (Bukarestes Ekonomikas studiju universitāte (Bucharest University of Economic 
Studies)).  

 

3. Studiju virziena ekspertu/darba devēju rekomendāciju izpilde 

Studiju virzienā tiek īstenotas akadēmiskās izglītības studiju programmas, taču darba 
devēju pārstāvji ir gan VEK, gan MEK sastāvā. Komisiju darba rezultātā tiek izteikti ieteikumi 
noslēguma darbu pilnveidei, tie tiek ņemti vērā. Piemēram, ieteikumi attiecas uz pētījuma 
izlases veidošanu, praktisku priekšlikumu izstrādi, pētījuma metožu daudzveidību. 

LLU projekta “Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārvaldības pilnveide” Nr. 
8.2.3.0/18/A/009 ietvaros tika organizēta studiju programmu izvērtēšana. Tika piesaistīti 
eksperti no sabiedriskās domas un tirgus izpētes kompānijas RAIT, kā arī starptautisks eksperts 
no Igaunijas Dzīvības zinātņu universitātes. Ekspertu kopējais vērtējums ir ļoti atzinīgs, viņi 
pozitīvi vērtējuši gan studiju programmu struktūru, gan saturu, gan sasniedzamos rezultātus. 
Ekspertiem bija daži ieteikumi (2. tabula), kā rezultātā izstrādāti studiju programmu pilnveides 
plāni.  
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2. tabula 
Ekspertu rosinātie studiju virziena pilnveides pasākumi 

 
Rekomendācijas Izpildes/nepildīšanas apraksts un argumentācija 

Izskatīt iespēju atvērt tālmācības 
studiju formu maģistra studijās. 

• 2020. gada18. februārī ESAF Domes sēdē pieņemts lēmums par 
maģistra studiju programmas īstenošu e-studiju formā, notiek 
darbs pie studiju kursu izveides Moodle vidē 

Maģistra studiju programmā jāietver 
organizāciju psiholoģijas un personāla 
vadīšanas kursi, lai studējošajiem 
sniegtu nepieciešamās zināšanas, 
prasmes un kompetences attiecībā uz 
indivīdu un grupu uzvedības 
psiholoģiskajiem aspektiem mūsdienu 
darba organizācijās un personāla 
vadīšanas teorētiskajiem aspektiem, 
personāla vadīšanas metodēm un 
paņēmieniem. 

• Lai novērstu sadrumstalotību, iepriekš programmā iekļautie 
psiholoģijas kursi “Vadības psiholoģija” (1KP) un “Sociālā 
psiholoģija” (2 KP) tika apvienoti jaunā studiju kursā “Uzvedība 
organizācijās” (3KP), kura mērķis ir sniegt padziļinātas zināšanas 
psiholoģijas nozarē saistībā ar darbu dažādās organizācijās.  

• Notiek darbs pie studiju kursu satura pārskatīšanas un 
pilnveidošanas, tiek atjaunota ieteicamā literatūra kursu apguvei 
latviešu un angļu valodās.  

 

Jānodrošina regulārāka vieslektoru 
piesaiste, piemēram, no pašvaldību 
organizācijām, tirgus un sabiedriskās 
domas izpētes uzņēmumiem u.tml., lai 
veicinātu ciešāku akadēmiskās un 
profesionālās vides saskarsmi un 
mijiedarbību. 
 

• Iespēju robežās jau notiek vieslektoru piesaiste. Nākotnē studiju 
procesā vairāk ir  jāiesaista pārstāvji no pētnieciskajām 
kompānijām,  lai veidotu spēcīgāku sasaisti starp akadēmisko un 
darba vidi.  

• Dažādu studiju kursu saturā ir lietderīgi iekļaut jaunas tēmas un/vai 
padziļināt esošās par modernām un aktuālām datu ieguves un 
apstrādes metodēm, datu drošību, digitalizāciju, tirgus un 
mārketinga pētījumiem, sociālo uzņēmējdarbību, kopienu un 
reģionālo attīstību. 

• Jārod iespējas veicināt docētāju iespējas stažēties dažādās 
organizācijās (tajā skaitā ārzemēs, izmantot mobilitātes iespējas), 
tā paaugstinot savu kvalifikāciju. 

Jāpaplašina izvēles studiju kursu 
piedāvājums. 

• Gan bakalaura, gan maģistra studiju programmās jāveido jauni un 
aktuāli izvēles studiju kursi.  

Atsevišķos kursos jāatjaunina literatūras 
avoti. 
 

• Notiek darbs pie studiju kursu satura pārskatīšanas un 
pilnveidošanas, tiek atjaunota ieteicamā literatūra kursu apguvei 
latviešu un angļu valodās.  

• Jāiegādājas jauna literatūra organizāciju un sabiedrības pārvaldes 
socioloģijā, papildinot esošo klāstu 

• Studiju kursos vairāk jāizmanto pieejamie resursi LLU abonētajās 
datu bāzēs, interneta brīvpieejas resursi, īpaši angļu valodā. 

Jāveido moduļu sistēma. • Jāizvērtē nodarbību plānojums semestra griezumā, taču pagaidām 
pilnīga pāreja uz moduļu sistēmu netiek vērtēta kā piemērota. 

Jāturpina darbs pie infrastruktūras 
pilnveidošanas.  
 

• Jāatjauno materiāli tehniskais nodrošinājums SOHU, jārod 
risinājumi, kas ļautu studējošos iepazīstināt ar jaunām datu 
apstrādes un analīzes tehnoloģijām 

Jāveicina atbalsts studējošajiem. • Aktīvāk jāizmanto esošo stipendiju programmu iespējas. 

 
2020. gada 5. jūnijā notika tiešsaistes tikšanās LLU BigBlueButton platformā ar RAIT 

ekspertiem un studējošo pārstāvjiem (2 OSPS bakalaura studiju programmā studējošie (2. kursa 
un 3. kursa studenti, no kuriem viens bija jau 2020. gada absolvents un studējis e-studiju formā) 
un 1 maģistrante (arī 2020. gada absolvente). Tikšanās laikā tika apspriesti pilnveides plāni. 
Eksperti ierosināja esošo kursu ietvaros iekļaut jaunas tēmas, atjaunot izmantoto literatūru, 
attīstīs tiešsaistes rīku izmantošanu studiju procesā un vieslektoru piesaistē. Tika pārrunātas 
iespējas attīstīt e-studiju iespējas maģistra studiju programmā. 
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4. Studiju virziena studiju satura pilnveidošana un aktualizēšana 

4.1. Izmaiņas studiju plānos un esošajos studiju kursos 

Bakalaura studiju programmas studiju plānā izmaiņas notikušas, izvērtējot studiju kursu 
lietderību un domājot par studiju programmas attīstību, kā arī tās atbilstību LLU Studiju 
nolikumam. Studiju kursa “Socioloģija” (obligātais studiju kurss) kursa darba vietā tiek ieviests 
jauns studiju kurss  “Studiju projekts” (4 KP/6 ECTS) apjomā, kura ietvarā studenti izstrādās 
savus pētījumus 3. semestra laikā, savukārt studiju kurss “Ekonomikas teorijas pamati” 
(Ekon3084) tiek pārvirzīts no 3. semestra un 4. semestri, lai nodrošinātu katrā semestrī 
nepieciešamos 20 KP.  

Maģistra studiju programmas plānā nav notikušas izmaiņas. 

4.2. Jaunu studiju kursu izveidošana 

2019./2020. studiju gadā turpinājās darbs pie esošo studiju kursu pilnveides e-studiju vidē 
bakalaura studiju programmā: katra studiju semestra sākumā docētāji atjaunoja saturu savos 
studiju kursos e-vidē. Studiju plānā iekļauts jauns studiju kurss “Studiju projekts” (4 KP/6 
ECTS). Saistībā ar šo studiju kursu, tika sagatavoti “Metodiskie norādījumi studiju 
projekta izstrādāšanai un aizstāvēšanai”.   

Maģistra studiju programmā noritēja darbs pie studiju kursa programmu atjaunošanas 
un kursu izstrādes e-studijām Moodle vidē.  

4.3. Jaunas mācību grāmatas, studiju materiāli un citi informācijas resursi 

ESAF regulāri papildina fakultātes bibliotēku Studiju un zinātnes informācijas centrā 
(iepriekš - Ekonomiskās informācijas kabinetā) ar jaunām grāmatām, informācijas avotiem, 
studiju materiāliem. Pārskata gadā tika iegādātas studiju procesā izmantojamas grāmatas par 
kopējo summu EUR 2704,94. Nozīmīgākās grāmatas, kuras izmantojamas studiju virzienā 
docētajos studiju kursos, apkopotas 3. tabulā. 

3. tabula 
Iegādātie un saņemtie informācijas resursi, izmantojami dažādu studiju kursu apguvē 

 

Resursa nosaukums 

Studiju kurss, kurā resurss 

izmantojams (programmas 

līmenis) 

1. Sociālā inovācija: izaicinājumi un risinājumi Latvijā. Zinātniskā 
monogrāfija / zinātniskā redaktore Karine Oganisjana. Rīga: RTU 
Izdevniecība, 2019.  148 lpp. ISBN: 978-9934-22-228-3 

• Inovācijas un kreativitāte (maģ.) 

2. Tautas ataudze Latvijā un sabiedrības atjaunošanas 

izaicinājumi. Monogrāfija / zinātniskie redaktori Juris Krūmiņš un 
Zaiga Krišjāne. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019. 300 lpp. 
ISBN: 978-9934-18-410-9 

• Analītiskā demogrāfija (maģ.) 
• Demogrāfija (bak.) 

3. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2017/2018. Sabiedriskā 
labuma radīšana un kolektīvo resursu nosargāšana Latvijā. 
Galv. red. Inta Mieriņa. Rīga: LU Sociālo un politisko pētījumu 
institūts, 2019. 164 lpp. ISBN: 978-9934-18-435-2 

• Tautas attīstība (maģ.) 

4. Īsi par demokrātiju: rakstu krājums. Rīga: Latvijas Nacionālā 
bibliotēka.  2017. 191 lpp. ISBN: 978-9984-850-54-2 

• Sabiedrības pārvalde (maģ.) 
• Tautas attīstība (maģ.) 

5. Mitra J. Entrepreneurship, Innovation and Regional 

Development: An Introduction. 2nd edition. London: Routledge, 
2019. 504 p. ISBN: 978-1-138-68562-8  

• Inovācijas un kreativitāte (maģ.) 
• Lauku studijas (maģ.) 
• Attīstības programmas (maģ.) 

6. WinklerPrins Antoinette M.G.A. Global Urban Agriculture. 
Boston, MA: CABI, 2017. 255 p. ISBN:978-1-78064-732-6  • Vides socioloģija (maģ.) 

7. Malachowsky S. Project Team Leadership and Communication. 
Rochester: Lintwood Press, 2018. 233 p. ISBN: 978-1-7323789-0-
2  

• Projektu vadīšana (maģ.) 
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Resursa nosaukums 

Studiju kurss, kurā resurss 

izmantojams (programmas 

līmenis) 

8. The Standard for Portfolio Management. 4 th Revised edition. 
USA: Project Management Institute, 2017.127 p. ISBN: 978-1-
62825-197-5 

• Projektu vadīšana (maģ.) 

9. Woeppel M.J. Visual Project Management.: Simplifying Project 

Execution to Deliver On Time and On Budget. USA: Pinnacle 
Americas, 2015. 278 p. ISBN: 978-0-692-42325-7  

• Projektu vadīšana (maģ.) 

10. Krause H.U., Arora D. Key Performance Indicators for 

Sustainable Management: A Compendium Based on the 

“Balanced Scorecard Approach”. Berlin/ Boston: De Guyter, 
2020. 372 p. ISBN: 978-3-11-058908-7  

• Sabiedrības pārvalde (maģ.)  
• Menedžments (bak.) 

11. Carstens D.S., Richardson G.L. Project Management Tools and 

Tehniques: A Practical Guide, 2nd ed. Boca Raton: CRC Press, 
2019. 446 p. ISBN: 978-0-367-20137-1  

• Projektu vadīšana (maģ.) 

12. Zināšanu ekonomika Latvijas lauku un reģionu dzīvotspējai: 
autoru kolektīva monogrāfija /galvenā redaktore un ievada autore 
Dr. habil. oec Baiba Rivža; zinātniskie recenzenti: M. Pūķis, Ņ. 
Linde; literārā redaktore A. Mukāne; priekšvārda autors G. 
Kaminskis. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2018. 325 lpp. 
ISBN: 978-9934-8844-0-6 

• Attīstības programmas (maģ.) 

13. Zaiga Krišjāne, Juris Krūmiņš (zin. redaktori) Izaicinājumi un 

risinājumi ilgtspējīgas sabiedrības attīstībai Latvijā. Reģionālo 
ideju darbnīcu rezultātu apkopojums Rīgā, Pierīgā, Vidzemē, 
Kurzemē, Zemgalē, Latgalē. Rīga: LU, 2020. 57 lpp. 

• Analītiskā demogrāfija (maģ.) 
• Tautas attīstība (maģ.) 

14. Wang S. Microeconomics Theory. 4th ed. Singapore: Springer 
Verlag, 2018. 461 p. ISBN: 978-981-13-0040-0  

• Ekonomikas teorijas pamati 
(bak.) 

 

4.4. Studiju noslēguma pārbaudījumu izstrādes ieteikumi 

VEK secināja, ka aizstāvēto bakalaura darbu zinātniskais un arī metodiskais līmenis 
vērtējams kā labs. Prezentētie pētījumi atsedz aktuālas, lietišķas un inovatīvas izpētes tēmas. 
Uzlabojusies pētījumu praktiskā pielietojamība, un darbi ir virzāmi dalībai nozaru konkursos. 
Turpina uzlaboties studentu prezentācijas prasmes. Komisijas priekšlikums ir turpināt 
noslēgumu darbu tēmu izvēli sasaistīt ar nozarē aktuālu jautājumu izpēti. 10 bakalaura darbu 
aizstāvēšanā vidējā atzīme ir 7 balles. Bakalaura darbu izstrādi vadīja 4 SOHU docētāji un tos 
recenzēja 5 recenzenti. Kā labākos VEK atzīmēja šādus bakalaura darbus, kuri saņēma 
vērtējumu 9 (teicami), iesakot tos publicēt vai izvirzīt konkursiem:  

 
1. Liāna Luceviča „Profesionālo dzīves kvalitāti ietekmējošie faktori būvniecības nozarē” 

(zin. vad. L.Paula Dr.sc.soc., docente); 
2. Baiba Žebeka-Šerbuka „Digitalizācija augstākajā izglītībā kā pedagogu profesionālās 

dzīves kvalitāti ietekmējošs faktors” (zin. vad. A. Grīnfelde Dr.oec., docente). 
 
MEK secināja, ka maģistra darbi ir izstrādāti atbilstoši maģistra darbu izstrādei 

izvirzītajām prasībām. Pētījumiem izraudzītas sociāli aktuālas un praktiski risināmas tēmas, kas 
atbilst studiju programmas ievirzei un Latvijā ir maz pētītas. Vairākos darbos rūpīgi veikta 
kvantitatīvā analīze, izmantojot ne tikai deskriptīvās analīzes rādītājus, bet arī korelācijas un 
statistiskās pamatotības kritērijus. Maģistranti bija sagatavojuši labas prezentācijas, pārliecinoši 
atbildēja uz komisijas jautājumiem, demonstrēja prasmes skaidrot pētījumu rezultātus, 
izmantojot atbilstošas socioloģiskas teorijas. Komisija rosina lielāku vērtību pievērst diskusijai 
pētījuma rezultātu analīzes daļā, empīrisko rezultātu teorētiskai interpretācijai un vispārinājuma 
iespējai. Vidējais vērtējums par 5 aizstāvētajiem maģistra darbiem ir 8,6 balles. MEK kā 
labākos maģistra darbus, kurus novērtēja ar 9 (teicami) un 10 (izcili), ieteica izvirzīšanai 
pētījumu konkursiem: 
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1. Ivetas Balceres maģistra darbs „Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību 

profilakses pasākumu ieviešana Bauskas novadā” (zin.vad. asoc.prof. Dina Bite) – 
vērtējums 9 (teicami); 

2. Lauras Freimanes maģistra darbs „Snieguma un attīstības vadības process (MAP) kā 
darbinieku motivāciju un attieksmi ietekmējošs faktors SIA „X”” (zin.vad. doc. Ginta 
Kronberga) – vērtējums 10 (izcili); 

3. Laumas Marendas Niedrītes maģistra darbs „Kultūras patēriņa un līdzdalības tendences 
Dobeles pilsētā” (zin.vad. asoc.prof. Signe Dobelniece) – vērtējums 9 (teicami). 

 
Studējošie noslēguma darbiem izvēlas tēmas, kas ir aktuālas publiskā, tajā skaitā pašvaldību, 
nevalstiskā un privātā sektora institūcijām, tādēļ bakalaura darbu izstrāde notiek sadarbībā ar 
tām.  

 

5. Mācībspēki un pētnieki 

5.1. Profesionālā pilnveide 

Studiju virziena īstenošanā iesaistītie docētāji regulāri paaugstina kvalifikāciju un 
profesionālā pilnveide tiek realizēta dažādos veidos. Vismaz reizi sešos gados mācībspēki 
apmeklē augstākās izglītības pedagogu profesionālās pilnveides programmu LLU „Inovācijas 
augstskolu didaktikā” (160 h). Pārskata periodā šo programmu apguva un sertifikāti ieguva 3 
studiju virziena īstenošanā iesaistītie docētāji. Daudzi izmantojuši LLU projekta 
Nr.8.2.2.0/18/A/014 “LLU akadēmiskā personāla pilnveidošana” ietvaros īstenotos angļu 
valodas (120 h) un datorprasmju kursus.  Citi profesionālās pilnveides pasākumi, kuri īstenoti 
LLU un kurus apmeklējuši lielākā daļa studiju virziena īstenošanā iesaistīto docētāju, apkopoti 
1. pielikuma 1. tabulā. Docētāji izmantojuši iespēju pilnveidot savas zināšanas ārpus LLU 
organizētajos semināros un kursos (1. pielikums). Mācībspēki savu kvalifikāciju paaugstina, 
piedaloties starptautiskās un zinātniskās konferencēs, starptautiskos semināros (2. pielikums). 

 

5.2. Zinātniskās pētniecības veicināšana 

Studiju virziena īstenošanā iesaistītie docētāji piedalās zinātniskās konferencēs un publicē 
pētījumu rezultātus zinātniskos žurnālos, konferenču rakstu krājumos un citos izdevumos (skat. 
3. pielikumu), piedalās zinātniskos projektos un veic līgumdarbus (skat. 7. pielikumu), organizē 
starptautiskas konferences un recenzē to rakstus, piemēram, ESAF starptautiskā konference 
Economic Science for Rural Development. Krista Vīndedze kā OSPS 2. kursa maģistrante tika 
iesaistīta Valsts pētījumu programmas "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts 
ilgtspējai" 2018-2021 projekta VPP-IZM-2018/1-0015 “Ilgtspējīgas un saliedētas Latvijas 
sabiedrības attīstība: risinājumi demogrāfijas un migrācijas izaicinājumiem (DemoMig)” 
īstenošanā. Projekta rezultāti tiks izmantoti maģistra darba izstrādei. 

Pārskata periodā mācībspēki sagatavoja 26 publikācijas, tajā skaitā starptautiski 
zinātniskās, un prezentēja savu pētījumu rezultātus (25 uzstāšanās) dažādās zinātniskās 
konferencēs. Jāatzīst, ka ārkārtas apstākļos un Covid-19 izplatītas dēļ docētāju aktivitāte 
konferencēs pārskata periodā ir mazinājusies, vienlaikus pieaugot līdzdalībai tiešsaistes 
konferencēs, kuras organizētas kā Latvijā, tā ārvalstīs. Apkopojums par publikācijām pārskata 
periodā parādīts 4. tabulā. Izvērsta informācija par docētāju dalību konferencēs un publikācijām 
apkopota 3. pielikumā.  

 
4. tabula 

Studiju virziena realizācijā iesaistīto docētāju publikāciju, projektu, konferenču 
referātu skaits 2019./2020. studiju gadā 
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Publikācijas vai referāta veids, projekti Skaits pārskata 
periodā 

Starptautiskos, recenzētos zinātniskos izdevumos, kas iekļauti Web of Science vai Scopus 
zinātniskās literatūras datu bāzēs 

3 

Publikācijas anonīmi recenzētos starptautiskos zinātniskos izdevumos, t.sk. proceedings 13 

Izdotās zinātniskās monogrāfijas (to nodaļas), mācību grāmatas un studiju materiāli 2 

Citas zinātniskās publikācijas - 

Starptautisko konferenču materiāli (Abstract) 8 

Referātu saraksts starptautiskajās zinātniskajās konferencēs 23 

Referātu saraksts pārējās konferencēs 2 

Zinātniski populārās un zinātniski metodiskās publikācijas - 

Starptautisko apstiprināto vai uzturēto patentu, licenču un zinātības (know-how) skaits - 

Zinātniskie projekti 12 

t.sk., projekti, kuros iesaistīti studenti 1 

 

5.3. Līdzdalība komisijās, organizācijās, padomēs, eksperti u.tml.  

Studiju virziena īstenošanā iesaistītie docētāji aktīvi piedalās dažādu nozaru organizāciju, 
komisiju un padomju darbā (skat. 4. pielikumu). To vidū ir LLU un citu augstskolu institūcijas, 
zinātniskās un nozaru profesionālās organizācijas Latvijā un ārvalstīs. 

5.4. Maģistrantu un doktorantu iesaistīšana studiju kursu īstenošanā 

2019./2020. studiju gadā studiju kursu īstenošanā netika iesaistīti maģistranti un 
doktoranti. 

6. Sadarbība  

6.1. Sadarbības stiprināšana ar ieinteresētajām pusēm 

Sadarbība ar studējošajiem 

Studiju programmu saturs un tā īstenošana nodrošina studiju programmu un studiju 
virziena ilgtspējīgu attīstību, jo ir balstīta uz sadarbību un atbildīgu rīcību, kurā iesaistīti 
studējošie, mācībspēki, absolventi un darba devēji. Studējošo vērtējumam ir liela nozīme 
studiju kursu satura pilnveidē, studiju kursu papildināšanā un mācībspēku atlasē darbam studiju 
programmās. Studējošo ieteikumi tiek apspriesti SOHU sēdēs un fakultātes metodiskajās 
komisijās. Studējošie piedalās ESAF Domes darbā, bakalaura studiju programmu tajā 
pārstāvēja 2. kursa students Roberts Leitholds. 

Katrs studiju programmas īstenošanā iesaistītais mācībspēks var iepazīties ar studējošo 
vērtējuma kopsavilkumu LLU informācijas sistēmā katra semestra beigās. Studējošie 
mācībspēku darbu vērtē 5 ballu skalā, novērtējot gan docētāja darbu, gan studiju kursa saturu. 
Studentiem ir iespēja ierakstīt arī savus komentārus un priekšlikumus studiju kursa pilnveidei.  
Maģistranti atzinīgi novērtējuši studiju kursos noklausītās vieslekcijas, praktisko darbu sasaisti 
ar teorētisko materiālu, individuālos darbus. Atzinīgi novērtēta docētāju profesionalitāte, 
zināšanas, mācību metodes, individuālā un kreatīvā pieeja (īpaši Covid-19 pandēmijas 
apstākļos), kā arī orientēšanās uz maģistrantu vajadzībām un interesēm. Tā kā lielākā daļa 
maģistrantu paralēli studijām arī strādā, viņi novērtē studijās iegūto zināšanu praktisko 
lietderību savā profesionālajā darbībā. Studiju kursu vērtējumos izteikti atsevišķi ierosinājumi, 
piemēram, pārskatīt praktisko darbu apjomu. Atzinīgi novērtētas vieslekcijas un docētāju darbs 
Covid-19 apstākļos attālinātajās studijās. Studējošie tiek iesaistīti LLU pasākumos nacionālā 
un starptautiskā līmenī: 2.kursa studente Krista Pučko piedalījās LLU atvērto durvju pasākumā 
2020. gada maijā.  
 

Vieslekcijas 
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Studiju procesa kvalitātes pilnveides nolūkos ESAF regulāri studējošiem piedāvā 
vieslekcijas. Pārskata gadā studiju virziena studiju kursos notika četras nozares profesionāļu 
vieslekcijas (skat. 5. pielikuma 1. tabulā). Tradicionāli kopīgas vieslekcijas visiem ESAF 
studentiem un maģistrantiem tiek organizētas Absolventu nedēļas laikā rudens semestrī. Tās 
laikā studējošie tiekas ar ESAF absolventiem – nozares speciālistiem, kuri iepazīstina 
studējošos ar savu profesionālo pieredzi un ar aktualitātēm nozarē. Vieslekcijas ir atklātas. 
Pārskata gadā organizētajā vienpadsmitajā ESAF Absolventu lekciju nedēļā (2019. gada 21.-
24. oktobris) piedalījās 12 vieslektori – absolventi, tajā skaitā 4 šī studiju virziena bijušie 
studenti (skat. 5. pielikuma 2. tabulā). Docente Ženija Krūzmētra 2019. gada 8. novembrī lasīja 
lekciju “Aptaujas veidošana” LU ĢZZF maģistrantiem. 
 
Mācību ekskursijas 

Apkopojums par mācību ekskursijām studiju virzienā īstenotajos studiju kursos parādīts  
skat. 5. pielikuma 3. tabulā. Pārskata periodā organizēta 1 vieslekcija.   

 
Sadarbība ar publiskā, nevalstiskā un pašvaldību sektora institūcijām 

Sadarbība ar nozari un darba devējiem veidojas mācību ekskursiju laikā (skat. 5. 
pielikuma 3. tabulā), apmeklējot publiskā, nevalstiskā un privātā sektora organizācijas, kā arī 
pētnieciskās kompānijas. Diemžēl pārskata periodā samazinājies ekskursiju skaits, ko pavasara 
semestrī lielā mērā ietekmēja Covid-19 pandēmijas izraisītās ārkārtas situācijas nosacījumi 
valstī kopumā. Sadarbībā ar nozares organizāciju ekspertiem notika studiju programmu 
izvērtēšanas laikā projekta Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārvaldības pilnveide 
(Nr.8.2.3.0/18/A009) ietvaros.  

SOHU docētājiem (asoc.prof. D. Bitei un docentei Ž. Krūzmētrai) izveidojusies sadarbība 
ar biedrību “Sabiedriskais centrs “Aizkalne””, kas darbojas Preiļu novadā ar misiju veicināt 
iedzīvotāju iekļaušanos sabiedriskajos procesos. 2019. gadā biedrība LLU tika sveikta kā 
laureāts nominācijā “Gada ieguldījums sociālajās zinātnēs”. Sadarbība notiek arī ar 
amatniecības centru “Rūme” Zasā, kā arī biedrību “Ūdenszīmes” Kaldabruņā. Docente K. 
Kirila darbojās kā sociālā mentore un pasniedzēja biedrības “Gaišo domu platforma” ESF 
projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr. 9.1.1.2/15/I/001 atbalsta pasākumā 
“Motivācijas programma darba meklēšanai un mentora (sociālā mentora) pakalpojumi”. 
 
Dalība studiju procesa galvenā rezultāta izvērtēšanā 

Sadarbība ar darba devējiem tiek uzturēta, aicinot viņus piedalīties MEK darbā, rosinot 
ieteikt studiju noslēguma darbu tēmas un aicinot viņus par konsultantiem. MEK darbā piedalās 
Zemgales Plānošanas reģiona administrācijas vadītāja Mg.sc.soc. Santa Ozola. VEK darbā 
piedalījās Jelgavas pilsētas domes Sabiedrības integrācijas pārvaldes jaunatnes lietu speciālists 
Oskars Šulcs. 

6.2. Starptautiskās sadarbības veicināšana 

Lai veicinātu studiju virziena attīstību un internacionalizāciju, pārskata periodā tika 
uzsākts darbs pie starptautiskas maģistra studiju programmas kopienu attīstībā izveidošanas 
kopā ar partneraugstskolām no Igaunijas (Igaunijas Dzīvības zinātņu universitāte), Lietuvas 
(Vītauta Dižā universitāte), Somijas (Helsinku Universitātes Lauku institūts) un Rumānijas 
(Bukarestes Ekonomikas studiju universitāte). Pārskata periodā notikušas regulāras tikšanās un 
pārrunas gan klātienē, gan tiešsaistē, kopīgi izstrādājot un iesniedzot 3 gadu projekta “Joint 
Master’s Curriculum in Rural Community Development” (RuralCOM) pieteikumu 
ERASMUS+ programmā (KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good 

practices, KA203 – Strategic Partnerships for higher education) kopīgu studiju materiālu 
izveidei un aprobācijai (vadošais partneris -  Igaunijas Dzīvības zinātņu universitāte). 2020. 
gada rudenī projekts ir ticis apstiprināts un uzsāks darbību.  

Pārskata periodā 7 studiju virziena īstenošanā iesaistītie mācībspēki strādāja ar 11 
ERASMUS+ studentiem no Čehijas, Ukrainas, Turcijas, Krievijas, Francijas un Rumānijas  
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(skat. 6. pielikuma 1. tabulu). Bakalaura studiju programmas 2. kursa studente Krusta Pučko  
izmantoja ERASMUS+ mobilitātes iespējas Bulgārijā Varnas ekonomikas universitātē 
(11.09.2019.- 01.02.2020.). Iespēju lasīt lekcijas vai stažēties ārvalstu augstskolās izmantojuši 
4 docētāji (5. tabula pārskatā un 6. pielikuma 2. tabula), braucot uz Bulgāriju un Igauniju. Cita 
veida komandējumi, kuru laikā docētāji veidojuši starptautisku sadarbību, pieredzes apmaiņu, 
piedalījušies konferencēs, apkopoti 6. pielikuma 3. tabulā. 

5. tabula 
LLU mācībspēku mobilitāte 

 

Valsts 
ERASMUS+ 

BOVA 
Lekciju lasīšana Pieredzes apmaiņa 

Bulgārija 2 - - 
Igaunija - - 2 

 

7. Studiju virziena resursu izmaiņas 

7.1. Studējošo skaits 

Kopējam studējošo skaitam studiju virzienā vērojama tendence būt stabilam. Maģistra 
studiju programmai tika piešķirtas 13 budžeta vietas. Bakalaura studiju programmā nav budžeta 
vietu, studentu pieplūdumu veicina interese par izglītošanos e-studiju formā. Studējošo skaits 
studiju virzienā parādīts 6. tabulā.   

 6. tabula 
Studējošo skaits studiju virzienā 

 

Studiju līmenis 

Studējošo skaits 01.10.2019 Studējošo skaits 01.10.2020 Absolventu 
skaits  
2020 Kopā 

Tajā skaitā 
ārzemju 

Kopā 
Tajā skaitā 
ārzemju 

Pamatstudijas 

Organizāciju un sabiedrības 
pārvaldes socioloģija (a) 

41 3 52 8 10 

Maģistra studijas 
Organizāciju un sabiedrības 

pārvaldes socioloģija (a) 
13 1 16 0 5 

 

7.2. Mācībspēku skaits 

Studiju virziena īstenošanā iesaistīto docētāju skaits nav mainījies 2019./2020. studiju 
(skat. 7. tabulu).  

7.tabula 
Studiju virzienā iesaistītā akadēmiskā personāla skaits 

 

Amats 2018./2019. 2019./2020. 

Profesori 2 2 
Asociētie profesori 7 7 
Docenti 15 15 
Lektori 9 9 

Amats 2018./2019. 2019./2020. 

Asistenti 1 1 
Vadošie pētnieki - - 
Pētnieki - - 
Kopā 34 34 
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7.3. Studiju virziena infrastruktūras izmaiņas 

Uzlabojumi notikuši ESAF telpās Svētes ielā 18, kuras izmanto visi ESAF studenti, tajā 
skaitā OSPS studiju programmās studējošie (8. tabula),  SOHU telpām pilī iegādāti 4 stacionārie 
datori.  

8. tabula 
Telpu (auditoriju, laboratoriju) uzlabojumi (remonts, aprīkojums) 

 
Telpas 

numurs/nosaukums 
Struktūrvienība Uzlabojuma īss apraksts 

123. auditorija ESAF FIGR Veikts kosmētiskais remonts, uzstādīts jauns apgaismojums. 
Iegādāts TV. Iegādātas jaunas mēbeles (galdi un krēsli). 

105. auditorija ESAF FIGR Veikts kosmētiskais remonts. Iegādāts TV. Iegādātas jaunas 
mēbeles (galdi un krēsli). 

106. auditorija ESAF FIGR Iegādātas jaunas mēbeles (galdi). 
132. auditorija ESAF FIGR Veikts kosmētiskais remonts. Iegādātas jaunas mēbeles 

(galdi un krēsli). 
306. auditorija ESAF EKRA Iegādātas jaunas mēbeles (galdi). 
305. auditorija ESAF EKRA Atjaunoti galdi. 
Kopējais ESAF aprīkojums un datortehnika: 
SPSS licences – 2 stacionārie datori aprīkoti 
ar brīvpieeju.  

ESAF Studiju un zinātnes informācijas centrs 

Datori stacionārie: 7  
(Intel Core i5-9400, 16GB DDR4 (2x8GB), 

512GB SSD, Windows 10 Pro, Pele + 

klaviatūra, 5 gadu garantija) 

ESAF  

Stacionārā datora monitors: 5  
(23’’ FHD monitors ar regulējamu augstumu) 

ESAF 

Datori (pārnēsājamie) ar iebūvētu kameru un 
mikrofonu: 10  
(Portatīvais dators: 15.6’’ FHD, Intel Core 

i5-10210U, 8GB DDR4, 256GB SSD, 

Windows 10 Pro, 5 gadu garantija) 

ESAF institūti 

Offisa programmatūra: 17 
Microsoft Office 2019 Pro OLP licence  

ESAF 

Mikrofoni: 2  ESAF zāle 
Kameras : 1 (Owl kamera videokonferenču 

translēšanai) 
ESAF 

Kameras : 3 (webkameras) ESAF 

 

8. Citas izmaiņas 
Nav 
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PIELIKUMI 
 

 
Pielikumos ietvertajai informācijai ir ierobežota piekļuve, pamatojoties uz personas datu 

aizsardzības regulu. 
 

 
 


