
 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Latvijas Universitātes  

Sociālo zinātņu fakultātes  

Domes 2020. gada 29. aprīļa 

lēmumu  Nr. 24-2/20 

 

Sociālo zinātņu fakultātes 

Socioloģijas nodaļas 

Jauno sociologu skolas nolikums 

 

1. Vispārīgie noteikumi  

1.1. Latvijas Universitātes (turpmāk - LU) Sociālo zinātņu fakultātes (turpmāk -  SZF) 

Socioloģijas nodaļas Jauno sociologu skola (turpmāk – JSS) ir Socioloģijas nodaļas izveidota 

jauniešu apmācību programma, kas tiek īstenota ārpus LU SZF akreditētajām studiju 

programmām.  

1.2. JSS izveidota ar mērķi vairot socioloģijas atpazīstamību jauniešu vidū, veicināt 

informācijas pieejamību ar socioloģiju saistīto profesiju lomu un nozīmi sabiedrībā, kā arī 

veicināt vidusskolēnu iesaisti socioloģijas problēmu pētniecībā.  

1.3. Par JKS izveidi un darbību ir atbildīgs LU SZF Socioloģijas bakalaura studiju programmas 

direktors, kas sadarbībā ar Socioloģijas bakalaura studiju programmas direktora izveidotu 

akadēmiskā personāla komisiju  izveido JKS apmācību programmas saturu un koordinē tās 

īstenošanu.    

1.4. LU SZF dekāns apstiprina  Socioloģijas bakalaura studiju programmas direktora izveidotu 

akadēmiskā personāla komisiju vismaz 3 cilvēku sastāvā no socioloģijas studiju programmu 

realizēšanā iesaistītā personāla (turpmāk - Komisija). Komisija ir lemtspējīga, ja tajā piedalās 

vismaz 2 locekļi. Lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu, bet skaitliski vienāda 

balsu gadījumā, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss. 

  

2. Apmācību programmas saturs un īstenošanas kārtība  

2.1. JSS apmācību programmu izstrādā Socioloģijas bakalaura studiju programmas direktors 

un Komisijas locekļi. Apmācību programmu katru gadu apstiprina LU SZF dekāns ne vēlāk kā 

2 nedēļas pirms pieteikumu iesniegšanas sākuma, iekļaujot informāciju par pieteikšanās 

termiņiem, apguves nosacījumiem, pārbaudījumiem, apmācību tematiku un laika grafiku, 
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atbildīgajām personām lekciju docēšanai un darbu novērtēšanai, rezultātu paziņošanas 

termiņiem, kontaktinformāciju. 

2.2. JSS apmācību programmu īsteno vienu reizi akadēmiskajā gadā. Apmācību programma 

tiek piedāvāta vidusskolu 10.-12. klašu skolēniem. 

2.3. Apmācību programmai, noteiktā termiņā iesniedzot pieteikuma formu JSS mājas lapā 

www.lu.lv/szf, vai speciāli izveidotā vietnē, var pieteikties jebkurš vidusskolas 10.-12. klašu 

skolēns. Atkārtota dalība JSS var tikt ierobežota pretendentu skaita vai citu apsvērumu dēļ. 

Lēmumus par dalību pieņem Socioloģijas bakalaura studiju programmas direktors.  

2.4. Apmācību programma sastāv no teorētiskajām un praktiskajām nodarbībām, kas ir veltītas 

socioloģijas un sociālā darba nozares  apakšnozaru pamatjautājumu apguvei.  

2.5. Apmācību programmas īstenošanā tiek pielietotas interaktīvās apmācību metodes. 

Apmācību programmas apguve notiek latviešu valodā. Atsevišķu tematu apguve var notikt arī 

angļu valodā.   

2.6. Apmācību programmas apguves nosacījumus un noslēguma pārbaudījumus ik gadu nosaka 

Komisija. Pārbaudījumi tiek uzskatīti par sekmīgi nokārtotiem, ja ir iegūti vismaz 40% no 

maksimālā vērtējuma. 

2.7. Komisija, izvērtējot apmācību programmas sekmīgi apguvušo dalībnieku sniegumu, ne 

mazāk kā trim dalībniekiem ar augstāko iegūto punktu skaitu piešķir priekšrocības studiju 

uzsākšanai LU SZF īstenotajā bakalaura studiju programmā „Socioloģija”. Pirmās vietas 

ieguvējs saņem diplomu, papildus 100 punktus un priekšrocības konkursā  uz valsts budžeta 

dotēto studiju vietu, 2. vietas ieguvēji saņem diplomu un papildus 75 punktus, 3. vietas ieguvēji 

saņem diplomu un papildus 50 punktus. Pirmo trīs vietu ieguvējus Komisija nosaka, ņemot vērā 

pārbaudījumos iegūto punktu skaitu, kā arī nodarbībās izrādīto aktivitāti un papildu zināšanas. 

2.8. Nepārvaramas varas apstākļos, tajā skaitā ārkārtējās situācijas laikā,  programmas 

direktors var formulēt atšķirīgus programmas apguves nosacījumus. Tos apstiprina ar SZF  

dekāna norādījumu. 

 

3.Nobeiguma noteikumi  

3.1. JSS izveidota uz nenoteiktu laiku.  

3.2. JSS darbībā tiek ievēroti Augstskolu likuma un Izglītības likuma noteikumi, kā arī LU 

normatīvie akti. 

 

 

Personas datu apstrāde 

Konkursa ietvaros tiek apstrādāti šādi personas dati: dalībnieku vārds, uzvārds un personas kods*, skola, klase, 

adrese, uz kuru var sūtīt vēstules, telefons un e–pasta adrese. Personas dati tiek apstrādāti, lai konkursa ietvaros 

identificētu dalībnieku rezultātu, kā arī, lai organizatori varētu sazināties ar dalībniekiem. Personas dati tiks 

saglabāti organizatora, SZF mārketinga un sabiedrisko attiecību speciālistes Elzas Lāmas, e-pasts: 

Elza.Lama@lu.lv, darba failu krātuvē visu konkursa periodu un 30 dienas pēc konkursa dalībnieku 

apbalvošanas. Pēc glabāšanas termiņa personas dati tiks izdzēsti. Piesakot savu dalību konkursam, dalībnieks vai 

mailto:Elza.Lama@lu.lv
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tā pārstāvis elektroniski apliecina piekrišanu dalībnieka personas datu apstrādei konkursa ietvaros. Informācija 

par fizisko personas datu apstrādi LU pieejama 

https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/LU.LV/www.lu.lv/Dokumenti/Julijs_2019/Privatuma_politika.pdf; 

Par datu apstrādi atbildīgs – Elza Lāma, e-pasts: Elza.Lama@lu.lv. Papildu jautājumu gadījumā sazināties ar LU 

personas datu speciālistiem datu.specialisti@lu.lv.  

 

Papildu informācija (organizatoriski): 

SZF mārketinga un sabiedrisko attiecību speciāliste 

Elza Lāma 

e-pasts: Elza.Lama@lu.lv 

Lauvas iela 4, Rīga, LV-1019 

 

Papildu informācija (saturiski): 

SZF Socioloģijas nodaļas prof. Aija Zobena 

e-pasts: Aija.Zobena@lu.lv 

Lauvas iela 4, Rīga, LV-1019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*Dalībnieku vārds, uzvārds un personas kods nepieciešams, lai datus par konkursa uzvarētājiem saskaņā ar šī nolikuma 4.3. 

punktu varētu nodot LU Uzņemšanas komisijai, nodrošinot konkursa uzvarētājiem iespēju saņemt papildu punktus, piesakoties 

portālā www.latvija.lv studijām SZF Socioloģijas bakalaura studiju programmā. 
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