
AKADĒMISKĀS IZGLĪTĪBAS BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA

ORGANIZĀCIJU UN SABIEDRĪBAS 

PĀRVALDES SOCIOLOĢIJA

Studiju veids un ilgums:
Pilna laika studijas – 4 gadi (8 semestri)        

15 valsts finansētās budžeta vietas

Nepilna laika studijas – 5 gadi (10 semestri - studijas 
piektdienās un sestdienās)

Iegūstamais grāds:

Sociālo zinātņu bakalaurs socioloģijā

Programma ir akreditēta uz 6 gadiem 

Nozīmīgākie studiju kursi

Vispārējā un dažādas nozaru socioloģijas, socioloģijas vēsture un teorijas, socioloģisko 

pētījumu metodes, filozofija, loģika, psiholoģija, profesionālā svešvaloda, ekonomika, 

sociālā statistika, demogrāfija, tiesību pamati, administratīvās tiesības, civiltiesības un 

sociālā likumdošana, sociālā politika, reģionālā attīstība, ģeopolitika un ES studijas, 

politikas, vadīšanas teorija, politiskā kultūra, publiskā administrācija, pašvaldību 

organizācija, sociālās problēmas, sociālais darbs, projektu vadīšana, kvalitātes, stresa 

vadība, sabiedrisko attiecību pamati, vadības psiholoģija, lietvedība, mūsdienu retorika, 

lietišķā etiķete un protokols.

Studiju programmas elastība
Mācībspēki, sadarbojoties ar studentiem, 

regulāri veic pētījumus, lai noskaidrotu 

studentu vēlmes 

esošās studiju programmas pilnveidošanai.

Ievads studijās tiek “ēnoti ”programmas 

absolventi. 
Pētījumu metodēs organizētas  ekskursijas 

uz socioloģisko pētījumu centriem. 

Darba socioloģijā notiek  vieslekcija un 
diskusija par arodbiedrības jautājumiem.

Pilsētas socioloģijā organizēta ekskursija uz 
dažādām Rīgas apkaimēm. 

Vieslektori no citām augstskolām, 

socioloģisko pētījumu institūcijām, citām 

publiskajām, privātajām un sabiedriskajām 

organizācijām lasa lekcijas par mūsdienu 

aktuālām problēmām.

Pilsētas socioloģija

Ģimenes socioloģija

Nāc, piebiedrojies sociologu 

saimei!

Iespēja studēt ārzemēs gan studiju 
laikā, gan pēc to beigšanas: 

pēdējos gados studējuši Drontenas
Profesionālā Lauksaimniecības 

universitātē (Nīderlande), 

Kirikkales universitātē (Turcija), 

Lusofonas Humanitāro un 

Tehnisko zinātņu universitātē 

(Portugāle), Korvinas un Pēčas

Universitātēs (Ungārija), kā arī ir 

iespējas studēt citās valstīs -Vācijā, 

Dānijā, Čehijā, Polijā, Lietuvā u.c.

Iespēja piedalīties 

Starptautiskajās

un Zinātniski praktiskajās 

studentu konferencēs

Konferenču noslēgumā tiek 

organizētas diskusijas ar studiju 

programmas absolventiem par  
studijās iegūto zināšanu, prasmju 

un kompetenču pielietojumu 

praksē.

Studiju programmas ievirze –
organizāciju un sabiedrības pārvaldes 

socioloģijā, palīdz sagatavot studentus 

darbam Latvijas un Eiropas 
Savienības  dažādās sabiedrības 

pārvaldes struktūrās, sociālo 

pētījumu centros, valsts, privātajās  

un nevalstiskajās organizācijās, 

pašvaldībās, kā arī amatos, kuru 

kompetences prasa sociālo problēmu 

izpēti, informācijas analīzi, izpratni 

par problēmu hierarhiju un 

profesionālo zināšanu pielietojumu 

lēmumu pieņemšanas procesos.

Ģimenes socioloģijā organizētas: 

ekskursijas uz Dzimtsarakstu nodaļu, 

Valmieras SOS bērnu ciematu; 

diskusija ar  garīdzniecības pārstāvi; 

pēc portāla un žurnāla Jelgavnieki.lv 

lūguma Jelgavas pilsētas un novadu 

bērnu un vecāku viedokļa par 

Ziemassvētku dāvanām izpēte.

Organizāciju izpētes pieejās notiek
sadarbība ar Latvijas Darba Devēju 

konfederāciju , LLU Sabiedrisko 

attiecību daļu un dažādām  citām 

organizācijām un uzņēmumiem, veicot  

praktisku organizāciju izpēti. 

Mācību prakses un ekskursijas



Akadēmiskās izglītības maģistra studiju programma 

ORGANIZĀCIJU UN SABIEDRĪBAS PĀRVALDES 

SOCIOLOĢIJA

Darba iespējas:

Sociologi veido veiksmīgas karjeras dažādās jomās publiskajā, privātajā un nevalstiskajā sektorā. 

OSPS programmas absolventi strādā gan vadošos amatos, gan kā speciālisti valsts un reģionālā 

līmeņa pārvaldes institūcijās, pašvaldībās un to struktūrās, privātā sektora organizācijās, 

nevalstiskajā sektorā, sociālo pakalpojumu sfērā, izglītībā, masu medijos, pētnieciskās institūcijās un 

citur. 

Studiju veids un ilgums:

Pilna laika studijas –2 gadi (4 semestri)

Nepilna laika studijas –3 gadi (6 semestri)

Iegūstamais grāds:

Sociālo zinātņu maģistrs socioloģijā

Programma ir akreditēta uz 6 gadiem

Ir 18 budžeta vietas

Nozīmīgākie studiju kursi

Socioloģijas teorija, socioloģijas vēsture, organizāciju 

teorija un kultūra, pilsētas un lauku socioloģija, politikas 

analīze, socioloģisko pētījumu metodes, filozofija, sociālā 

un vadības psiholoģija, sociālā politika,  attīstības 

programmas, menedžmenta jaunākās atziņas,  publiskā 

pārvalde, pašvaldību organizācija, sociālais darbs 

pašvaldībās, NVO, projektu vadīšana, lietišķā etiķete un 

protokols, pētnieciskā prakse u.c.



OSPS maģistranti PRAKSĒ

“Praksē biju Maltā biznesa konsultāciju firmā. Uzdevumus 

uzdeva gan firmas direktors, gan biroja administratore, gan 

mārketinga speciāliste, kas vairāk atbildēja par praktikantiem. 

Pirmajā nedēļā notika apspriede, kur tika jautāts, ko es vēlētos 

darīt, kas interesē, lai prakse būtu atbilstošāka studijām. 

Tika uzdoti dažādi uzdevumi, kas bija jāveic  katru darba 

dienu, tāpēc arī jāstrādā bija salīdzinoši daudz. Bija gan jātulko, 

gan jāraksta dažādi raksti, gan jāveido kopsavilkumi par 

konkrētām tēmām, jāveido un jāveic aptaujas, piemēram, par 

darbinieku apmierinātību.

Reizēm pastāvīgajiem firmas darbiniekiem notika 

apmācības, kur arī man kā praktikantei bija jāiesaistās. Kolektīvs 

bija draudzīgs un pretimnākošs.”

“Studiju programma ir akadēmiska, bet maģistra studijās tā 

ietver studiju praksi. Prakses laikā darbojos LR Saeimā, kur 

izpratu valsts pārvaldes darbības specifiku. Praktiski pielietoju 

iegūtās teorētiskās zināšanas, veicot maģistra darba pētījumu un 

sadarbojoties gan ar valsts, gan ar nevalstiskā sektora 

organizācijām, kā arī iegūtos datus prezentējot vairākās 

konferencēs.”

Monta Mokanu Mg.sc.soc.
Praktizējās ERASMUS ietvaros Maltā

Agnese Jermaka, Mg.sc.soc.
Praktizējās LR SaeimāTop budžeta grozījumi...

Maģistra studiju programmas OSPS ietvaros ir paredzēta  

pētnieciskā prakse “Organizāciju izpēte”, kuras ietvaros maģistranti: 

1) kolektīvi apmeklē un iepazīstas ar publiskā sektora organizāciju 

darbību, 

2) individuālās prakses laikā veic prakses uzdevumu kādā no 

publiskā, privātā vai nevalstiskā sektora organizācijām, iesaistās 

organizācijas darbībā, praksē aprobē studiju laikā iegūtās 

teorētiskās zināšanas.
LR Saeimā



OSPS bakalaura un maģistra darbu

pētnieciskie virzieni 

reģionu izpētes kontekstā

NOVADU IZVEIDES SOCIĀLEKONOMISKIE 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

SOCIĀLĀ ATSTUMTĪBA, SOCIĀLĀ IEKĻAUŠANA un 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 dažādām sociālām grupām: ekspektācijas un realitāte

Probācijas dienesta loma sabiedrības riska grupu integrācijai sabiedrībā

Dažādu sociālu grupu dzīves kvalitāte pilsētā un laukos 

Ģimeņu dzīves kvalitāte 

SOCIĀLĀS PROBLĒMAS

Atkarību sociālie aspekti

Disfunkcionālas ģimenes 

Noziedzība un deviance

Atbalsta institūciju darbības un 

pakalpojumu izvērtējums

ORGANIZĀCIJU DARBĪBAS IZPĒTE PUBLISKAJĀ, PRVĀTAJĀ UN 

NEVALSTISKAJĀ SEKTORĀ

Brīvprātīgais darbs NVO

Informācija, tās pieejamība un komunikācijas procesi organizācijās

Organizāciju un iestāžu pilnveidošana reģionos

Personāla atlases kritēriji uzņēmumos

E-pakalpojumi un informāciju tehnoloģijas

DARBA TIRGUS PROBLĒMAS

Strādājošo apmierinātība ar darbu, darba dzīves kvalitāte

Dažādu sociālu grupu (bezdarbnieki, pirmspensijas vecuma cilvēki, 

jaunieši, sievietes, bijušie ieslodzītie u.c.), iekļaušanās darba tirgū

MASU MEDIJI

Sabiedrībā aktuālu jautājumu atspoguļojums masu medijos 

Lokālie un reģionālie mediji iedzīvotāju skatījumā:funkcijas un saturs

IZGLĪTĪBAS AKTUĀLĀS PROBLĒMAS

Tālākizglītības un profesionālās pilnveides iespējas Latvijas novados

Izglītības pieejamība dažādu sociālo grupu pārstāvjiem

Augstākā izglītība jauniešu skatījumā: motivācija studijām, profesijas izvēle

Lauku skolu attīstības perspektīvas reģionos

Izglītības reformas un ieinteresēto pušu iesaiste reformu īstenošanā



OSPS ABSOLVENTI par STUDIJĀM

“Lai arī OSPS programmas saturs nav saistīts ar manu profesionālo darbību, es priecājos, ka izvēlējos šo studiju 

programmu. Tā bija saistoša un interesanta, man noderēja savas personības pilnveidei.

Man ir gandarījums par iegūtajām mūsdienīgajām un daudzpusīgajām zināšanām, un arī par studiju procesa gaitā paveikto, 

piemēram, es studiju laikā paplašināju savas angļu un krievu valodas zināšanas,  pilnveidoju  praktiskās iemaņas strādāt ar 

jaunām datorprogrammām, turklāt  studijas deva man jaunu pieredzi, sadarbībā ar maģistra darba izstrādes laikā aptaujātajiem 

cilvēkiem. 

Vēlos pateikti PALDIES mācībspēkiem par dziļajām, profesionālajām zināšanām, ieinteresētību un draudzīgo 

attieksmi. PALDIES par kopā interesanti pavadīto laiku arī visiem maģistrantūras studiju biedriem!”

“Studijas OSPS maģistra programmā piedāvā iegūt ne tikai akadēmiskās zināšanas, bet arī 

palīdz praktiski tās izmantot. Studiju vide, tai skaitā pasniedzēji ir kompetenti un pretimnākoši. 

Katram ir sava pieeja studiju procesam, kas studijas padara interesantākas. Lekcijas papildina 

vieslekcijas, semināri un praktiskas darbošanās. Studiju laikā ir iespēja piedalīties konferencēs, 

projektos u.c. 

Studējot OSPS esmu mācījusies ne tikai no teorijām, bet arī no pašas studiju vides un 

iespējām, ko tā piedāvā. Lekciju laikā bieži publiski diskutējām un prezentējām darbus, kas ir lielisks 

treniņš, kā publiski izteikt viedokli un spēt to pamatot. Noteikti varu apgalvot, ka studijas ir 

sekmējušas gan manu profesionālo, gan personīgo izaugsmi. 

Nākošajiem studentiem ieteiktu būt labi motivētiem mācoties, jo jebkuras zināšanas ir 

zināšanas, un nebaidīties, bet izmantot iespējas, kas tiek piedāvātas!”

Tatjana Tokareva, Mg.sc.soc. 
ESAF doktorante

Mg.sc.soc., Elita Granta, IMPRO ceļojumi grāmatvede

Agnese Jermaka, Mg.sc.soc.

“Augstskola ir tā, kas dod iespēju uz savām zināšanām paskatīties no cita 

skatupunkta, liek informāciju ne tikai iegaumēt, bet arī analizēt, meklēt sakarības un 

analoģijas ar citiem notikumiem, liek skatīt problēmas plašāk, attīstot kritisko domāšanu.

Nevar būt efektīva sabiedrības pārvalde bez pietiekamām zināšanām par cilvēku 

vajadzībām, bez izpratnes par sabiedrībā notiekošo, bez tendenču un faktoru 

identificēšanas, bez zināšanām par reālām sabiedrības iespējam realizēt izstrādātos 

lēmumus.

Studijas OSPS bija ļoti noderīgas un sniedza daudz informācijas. Organizāciju un 

sabiedrības pārvaldes socioloģija atspoguļo mūsdienu pārvaldes procesu norisi, salīdzina 

ar globāliem procesiem un piedāvā risinājumus, kas derētu konkrētajā reģionā, balstoties 

uz kultūras īpatnībām. Tādējādi  studiju programma  ietver sevī nozīmīgas zināšanas 

vēsturē, filozofijā, psiholoģijā, politikā, ekonomikā, menedžmentā utt., lai varētu pilnīgāk 

aptvert notiekošo un piedāvātu labākus risinājumus. 

Panākumi izstrādājot maģistra darbu pamudināja iestāties doktorantūrā, 

devuši pārliecību par savām spējām, drosmi neapstāties pie sasniegtā un vēlmi 

nemitīgi attīstīties.”



OSPS ABSOLVENTI par IESPĒJĀM DARBA 

TIRGŪ

Pēc studijām iegūstamais sociālo zinātņu maģistra grāds nodrošina darba iespējas valsts un pašvaldību iestādēs 

INFORMĀCIJAS, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS jomās: informācijas centros, valsts un komercstruktūrās, kas veic informācijas 

vākšanu, kārtošanu, izguvi un izplatīšanu, strādā ar klientiem un lietotājiem, informācijas sistēmām un darbojas sociālās 

saskarsmes jomās. 

OSPS studiju programmu absolventi pārsvarā strādā pašvaldībās, pētniecībā, lietvedībā, ekonomikā, kā arī ar 

sabiedriskās komunikācijas procesiem saistītās jomās (radio, televīzijā, laikrakstos, žurnālos un interneta portālos kā reportieri, 

komentētāji un žurnālisti; kā ziņu, nodaļu galvenie redaktori; kā sabiedrisko attiecību un reklāmas speciālisti; preses sekretāri un 

nodaļu vadītāji). Es piemēram, darbojos arī korporatīvo pasākumu organizēšanas un vadīšanas laukā.

Programmas piedāvā ļoti daudzveidīgus studiju kursus, tādēļ arī darba iespējas absolventiem ir plašas. Es kā maģistra 

grāda ieguvēja esmu apmierināta ar iegūtās izglītības kvalitāti, it īpaši, ja tā tiek iegūta kā otrais akadēmiskais grāds radniecīgā 

profesijā.

Es kā darba devēja, pieņemot darbā OSPS programmu studentus un absolventus, varu secināt, ka iegūtā izglītība 

nodrošina zināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas gan sociologiem, gan jebkuram valsts, pašvaldību, privātā un nevalstiskā 

sektorā strādājošajiem dažādu līmeņu vadītājiem, visur , kur vien ir nepieciešamas informācijas vākšanas, apstrādes, 

analīzes, prezentācijas prasmes un praktiskas pielietošanas iespējas ilgtspējīgu lēmumu pieņemšanā. Kā pozitīvu 

vērtēju, ka ir specializācija tieši vadības zinībās, tajā skaitā vadības teorijās, vadības psiholoģijā un komunikācijā.

Noteikti pozitīvi ir vērtējams, ka iegūtās zināšanas ļauj iemācīties saskatīt procesus kopumā iestādes, pilsētas, valsts, 

globālā līmenī un ilgtermiņā. Daudz tiek pievērsta uzmanība vadītāja pro aktīvai lomai sociālajos procesos un spējai 

pieņemt izsvērtus ilgtermiņa lēmumus, piemēram, ietekmei uz vidi un citiem pieejamajiem resursiem.

Solvita Cukere , Mg.sc.soc., 
portālu jelgavniekiem.lv direktore

Programmu vērtē OSPS bakalauri: 

A.Āboliņš (DET Arodbiedrības līderis) ”uzskatu,  ka visi priekšmeti ir svarīgi, bet darbā vairāk palīdzēja politikas, socioloģijas, 

ekonomikas, filozofijas apguve.” 

R.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.” 

K.Garkalne (LOSP sabiedrisko attiecību speciāliste) “ ...praksē visvairāk noder prezentēšanas spējas, fleksibilitāte, politikas, 
organizāciju un vadības teorijas apguve.” 

Z.Narkevica (VSAA, Jelgavas nod. Klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja) “ Universitāte man iemācīja meklēt. Svarīgākais ir 

radošums un iegūtās zināšanas vadībā, publiskajā administrācijā un lietvedībā. ”

B.Vīksna (AS Citadele bankas filiāles pārvaldniece) “Visnoderīgākie priekšmeti no augstskolas ir Socioloģisko pētījumu metodes, 

Statistika, Retorika, Vadības teorija, Sociālais darbs, Lietišķā etiķete, Politika.”



OSPS studentu un maģistrantu AKTIVITĀTES

Studiju laikā OSPS studenti un maģistranti 

aktīvi izmantoto ERASMUS iespējas, piedalās 

zinātniskās konferencēs Latvijā un ārzemēs, 

iesaistās pētnieciskos projektos.

ERASMUS Intensīvajā programmā “Agricultural Extension in EU 
Countries” Slovākijas Lauksaimniecības universitātē Nitrā, 
Ekonomikas un vadības fakultātē 2012. gada ziemā

Ligita Lapiņa parakstot brīvprātīgā 

darba līgumu ar LR  11.Saeimas 

deputāti Ingu Vanagu 2012. gada 

augustā

Eksāmenu telpā ERASMUS studijās 

Drontenā, Nīderlandē

Zinātniskajā konferencē Baranoviču Valsts 
universitātē Baltkrievijā 2012.gada rudenī

Zinātniskajā konferencē Liepājas universitātē 

2012. gada pavasarī
Foto: LiepU SPC arhīvs

1.kursa studente “ēno” absolventi Inesi Veisu, 

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vecāko 

inspektori, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienestā 



Kas ir SOCIOLOGS un ko viņš dara?

Vispusīgas socioloģiskās zināšanas par mūsdienu procesiem sabiedrībā, pārvaldē un organizāciju darbībā, 

pētījumu veikšanas un datu interpretēšanas prasmes noder nozaru speciālistiem jebkurā jomā. Sociologs, 

izmantojot savu teorētisko un pētniecisko kompetenci, spēj analizēt dažādu jomu un līmeņu sociālos 

procesus, skatot tos kopsakarībās, identificē problēmas un iesaka risinājumus. 

Sociologs organizāciju un sabiedrības pārvaldes jomā:

analizē dažādu institūciju darbību un to attīstības tendences, 

identificē problēmas un trūkumus organizāciju darbībā,

plāno, organizē un realizē socioloģisku pētījumu, lai analizētu un risinātu problēmas organizāciju un 

sabiedrības pārvaldes sfērā,

izstrādā rekomendācijas un problēmu risinājumus dažādu pārmaiņu kontekstā.

Svarīgi zināt!

Sociologa darbā nepieciešamas daudzpusīgas prasmes un iemaņas: 

jāprot pamatot pieņemtos lēmumus un argumentēt savu viedokli,

jāspēj būt inovatīvam un radošam,

nepieciešama loģiskā un analītiskā domāšana, spēja kritiski un vispusīgi raudzīties uz sabiedrībā 

notiekošo,

jābūt vispusīgi informētam par aktualitātēm sabiedrībā un savas darbības jomā,

jāprot organizēt un plānot savu laiku un darbu,

jāspēj patstāvīgi plānot, organizēt un realizēt pētniecisko darbu,

jābūt komunikablam, atvērtam un jāprot strādāt komandā,

jāievēro profesionālās ētikas principi, jo darbs ir saistīts ar cilvēkiem.


