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Daugavpils Universitātes 

Interešu izglītības skolas 

„HUMANITĀRĀ AKADĒMIJA JAUNIEŠIEM” 

(HAJ) 

NOLIKUMS 

 

Nolikums izstrādāts, pamatojoties uz LR Izglītības likumu, Latvijas Augstskolu 

likumu, Daugavpils Universitātes Satversmi, Humanitārās fakultātes nolikumu. 

Lietotie saīsinājumi: LR – Latvijas Republika, DU – Daugavpils Universitāte, HF – 

Humanitārā fakultāte. 

 

 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 

1.1.  Humanitārā akadēmija jauniešiem ir Daugavpils Universitātes 

Humanitārās fakultātes Interešu izglītības skola.  

1.2.  Interešu izglītības skolas Humanitārā akadēmija jauniešiem nosaukums 

svešvalodās: 

angļu val. – Academy of the Humanities for Youth 

vācu val. – Geisteswissenschaftliche Akademie für Jugendliche 

krievu val. - Юношеская гуманитарная академия 

1.3.  Interešu izglītības skolā Humanitārā akadēmija jauniešiem var tikt 

uzņemti 10. – 12. klašu skolēni, arodskolu audzēkņi un citi jaunieši, kuri 

padziļināti interesējas par humanitārajām zinātnēm. 

1.4.  Lēmumu par Interešu izglītības skolas Humanitārā akadēmija jauniešiem 

dibināšanu un Interešu izglītības skolas nolikuma apstiprināšanu pieņem 

DU Senāts pēc DU Humanitārās fakultātes Domes priekšlikuma. 

1.5.  Interešu izglītības skolai Humanitārā akadēmija jauniešiem nav 

juridiskās personas statusa, tai var būt savs zīmogs un simbolika. 

 

2. DARBĪBAS MĒŖKI UN UZDEVUMI 

 

2.1. Interešu izglītības skolas Humanitārā akadēmija jauniešiem mērķis – 

raisīt jauniešos interesi par humanitārajām zinātnēm. 

2.2. Interešu izglītības skolas Humanitārā akadēmija jauniešiem uzdevumi:  

2.2.1. veidot jauniešos izpratni par humanitāro zinātņu jomām un 

specifiku, 

2.2.2. motivēt jauniešus humanitāro jomu izvēlei nākotnes studijām,  

2.2.3. sniegt padziļinātas zināšanas un praktiskas iemaņas, kas motivēs 

tālākajām humanitāro zinātņu studijām. 



 

3. STRUKTŪRA UN PĀRVALDE 

 

3.1. Interešu izglītības skolas Humanitārā akadēmija jauniešiem darbības 

stratēģiju nosaka – Interešu izglītības skolas Humanitārā akadēmija 

jauniešiem padome, ko apstiprina HF Dome. 

3.2. Interešu izglītības skolas Humanitārā akadēmija jauniešiem ir vadītājs, 

ko ievēl Interešu izglītības skolas padome. Interešu izglītības skolas 

vadītājs īsteno Interešu izglītības skolas vispārējo administratīvo un 

organizatorisko vadību. 

3.3. Interešu izglītības skolai Humanitārā akadēmija jauniešiem ir savs 

patrons – sabiedrībā populāra ar humanitārajām zinātnēm saistīta persona, 

kuru uzaicina Interešu izglītības skolas padome. Patrona tēls reprezentē 

humanitāro zinātņu nozīmīgumu un aktualitāti. 

3.4. Interešu izglītības skolas Humanitārā akadēmija jauniešiem padomē 

darbojas: 

3.4.1. Interešu izglītības skolas vadītājs,  

3.4.2. HF dekāns, 

3.4.3. Interešu izglītības skolas patrons, 

3.4.4. Interešu izglītības skolas padomes locekļi. 

3.5. Pie Interešu izglītības skolas Humanitārā akadēmija jauniešiem var tikt 

veidotas interešu grupas. Interešu izglītības skolas Humanitārā akadēmija 

jauniešiem dalībnieki var iesaistīties DU rīkotajos zinātnes komunikācijas 

pasākumos, būt to organizatori un dalībnieki. 

 

4. INTEREŠU IZGLĪTĪBAS SKOLAS DARBĪBAS FORMA 

 

4.1. Interešu izglītības skolas Humanitārā akadēmija jauniešiem galvenā 

darbības forma ir teorētisko un praktisko nodarbību cikls. 

4.2. Nodarbības norisinās DU telpās, praktiskās nodarbības var tikt 

organizētas ar humanitārajām jomām saistītās vietās ārpus DU: teātros, 

muzejos, izstāžu zālēs u.c. 

4.3. Nodarbību cikls – 3 gadi (8 mēneši: oktobris – maijs). Interesenti var 

izvēlēties arī viena vai divu gadu apmācību. 

4.4. Nodarbības notiek vienu reizi mēnesī 4 stundas (2 stundas – teorētiskās 

nodarbības, 2 stundas – praktiskās nodarbības).  

4.5. Pēc katra gada programmas apguves skolas dalībnieki saņem sertifikātu, 

ko paraksta DU studiju prorektors/e.  

4.6. Reflektantiem, stājoties DU HF, par katru sertifikātu tiek piešķirti 10 

papildus punkti. 

 

5.  FINANSĒŠANAS AVOTI, TO IZLIETOJUMS UN KONTROLE 

 

5.1. Nodarbības Interešu izglītības skolā Humanitārā akadēmija jauniešiem 

ir bez maksas. Tās nodrošina DU docētāji bez atlīdzības. 

5.2. Interešu izglītības skolas Humanitārā akadēmija jauniešiem ieņēmumus 

var veidot projektu līdzekļi un organizāciju vai privātpersonu ziedojumi. 

  

 


