
 

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA 

 

APSTIPRINU 

LSPA Senāta priekšsēdētājs 
______________ prof. U.Grāvītis 

2017.gada 7.decembrī, protokols Nr.4 

 

 

Augstākās izglītības un zinātnes attīstības pasākumu plāna īstenošana LSPA 

2017.gadā  
 

LSPA galveno uzdevumu realizācija saskaņā ar 

„Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJU 2015. – 2020.gadam” 

2016.gada 3.maija Ministru kabineta rīkojumu Nr. 275 "Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta 

iecerēto darbību īstenošanai" (MK rīkojums Nr. 275) par Valdības rīcības plānu augstākās izglītības un zinātnes attīstībā  
 

 



Plānā noteiktais mērķis: 

 

Augstākajā izglītībā ieguldītā finansējuma efektīvāka pārvaldība, kvalitātes uzlabošana, sistēmas orientācija uz produkta 

eksportspējas celšanu – "trīs pīlāru" finansēšanas modeļa īstenošana, kā arī to ārvalstu studentu īpatsvara palielināšanās līdz 

10 %, kuri studē grāda vai kvalifikācijas iegūšanai. 

Valdības rīcības plāna 

pasākumi izvirzītā mērķa 

sasniegšanai 

Izpildes 

termiņi 

Atbildīgie 

LSPA  
Darbības rezultāti 

1. Sadarbībā ar Starptautisko 

Rekonstrukcijas un attīstības banku 

veikt augstskolu iekšējās pārvaldības 

izvērtējumu un ieviest augstskolās uz 

rezultātiem balstītas pārvaldības un 

finansēšanu, tādējādi nodrošinot 

ieguldītā finansējuma efektīvu 

pārvaldību, kvalitātes uzlabošanu un 

sistēmas orientāciju uz produkta 

eksportspējas celšanu, kā arī  

augstskolu finansēšanas sasaisti ar 

izglītības un pētniecības kvalitāti 

atbilstoši ES Padomes 

rekomendācijām, nodrošināt 

kvalitatīvas augstākās izglītības 

pieejamību un atbilstību 

tautsaimniecības vajadzībām un 

darba tirgus prasībām, un stiprinātu 

saikni ar zinātni un pētniecību 

(prioritārs, lai novērstu budžeta 

līdzekļu sadrumstalotību un ļautu 

sasniegt NAP 2020 mērķus).  

31.12.2017. LSPA 

administrācija 

 Izstrādāts un apstiprināts LSPA Senāta sēdē 2016.gada 5.maijā, protokols Nr. 9 „LSPA 

darba samaksas nolikums”, nodrošinot studiju un zinātniskā darba integrāciju un 

atalgojuma sistēmas orientāciju uz rezultātiem, nosakot vienotus principus un kritērijus 

LSPA vēlētajam akadēmiskajam personālam atalgojuma aprēķināšanai un ieviešot 

atalgojuma politikā rezultātu pārvaldību.  

 2017. gada jūnijā LSPA iesaistās 2016. gada 29. martā apstiprinātajā Starptautiskās 

Rekonstrukcijas un attīstības bankas (Pasaules Bankas)  pētījumā  „Pētījums par Eiropas 

valstīs izmantotu, uz rezultātiem balstītu iekšējās pārvaldības modeļu piemērotību 

Latvijas augstākās izglītības institūcijām” otrajā fāzē, lai veiktu  padziļinātu pārvaldības 

analīzi. Pētījuma otrajā posmā, kas norit no 2017. gada maija līdz 2018. gada aprīlim, 

tiek pētīti sešu valsts augstskolu akadēmiskā personāla karjeras attīstības aspekti.  2017. 

gada oktobrī Pasaules Bankas eksperti sagatavoja specifiskas rekomendācijas LSPA, 

kuru ieviešana ļauj pilnveidot cilvēkresursu vadību augstskolā. LSPA Senāts 2017.gada 

7.decembrī, protokols Nr. 4 apstiprina  “Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas 

personāla vadības politiku”. 

 Aktualizēta un apstiprināta LSPA Senāta sēdē 2017.gada 2. martā, sēdes protokols Nr. 8 

„Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2015. – 2020. 

gadam”, tajā iekļautais „Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas ATTĪSTĪBAS 

STRATĒĢIJAS 2016. – 2020. gadam ĪSTENOŠANAS PLĀNOJUMS”. 

 2017. gada novembrī LSPA ir notikusi organizācijas Latvia Excellence  vizīte,  izvērtējot 

virzību uz izcilību atbilstoši Investors in Excellence standarta prasībām. 

 

 

Plānā noteiktais mērķis: 

 

Zinātniskās darbības izcilības nodrošinājums – cilvēkresursu atjaunotne un attīstība (2018.gadā privātajā sektorā 

nodarbinātie pētnieki 25 %), pētniecības pārnese uzņēmējdarbībā (2018.gadā inovatīvu uzņēmumu īpatsvars valstī 40 %, 

privātā sektora ieguldījums pētniecībā un attīstībā 47 % no kopējiem ieguldījumiem valstī 2018.gadā), infrastruktūras 

nodrošinājums. 



 

Valdības rīcības plāna 

pasākumi izvirzītā mērķa 

sasniegšanai 

Izpildes 

termiņi 
Atbildīgie  Darbības rezultāti 

1.  Izstrādāt zinātnes un inovāciju 

infrastruktūras un pētnieciskās 

darbības Latvijas Viedās 

specializācijas jomās ieguldījumu 

teritoriālo kartējumu, tādā veidā 

palielinot Latvijas zinātnisko 

institūciju pētniecisko un 

inovatīvo kapacitāti, kā arī spēju 

piesaistīt ārējo finansējumu, 

ieguldot cilvēkresursos un 

infrastruktūrā. 

31.07.2016. LSPA 

administrācija 

Aktualizēta un apstiprināta LSPA Senāta sēdē 2017.gada 2. martā, sēdes protokols 

Nr. 8 „Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2015. – 

2020. gadam”, tajā iekļautais „Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas 

ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2016. – 2020. gadam ĪSTENOŠANAS PLĀNOJUMS”. 

 

2.  Īstenot Pēcdoktorantūras 

pētniecības atbalsta programmu, 

attīstot jauno zinātnieku prasmes, 

palielinot zinātnisko kapacitāti un 

nodrošinot jauno zinātnieku 

karjeras iespējas zinātniskajās 

institūcijās un pie komersantiem. 

30.10.2018. LSPA Zinātnes 

daļa 

LSPA veic aktuālās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. 

specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un 

inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos 

un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” 

pētniecības pieteikumu atlases kārtas pētniecības pieteikumu iesniegšanai Valsts 

izglītības attīstības aģentūrā.  

Plānā noteiktais mērķis: 

 

Izveidota efektīva mūžizglītības (pieaugušo izglītības) sistēma, kas apsteidzoši reaģē uz sagaidāmām darba tirgus izmaiņām, 

līdz 9,5 % paaugstinot pieaugušo izglītībā iesaistīto personu īpatsvaru 25–64 gadu iedzīvotāju vecuma grupā. 

Valdības rīcības plāna 

pasākumi izvirzītā mērķa 

sasniegšanai 

Izpildes 

termiņi 
Atbildīgie  Darbības rezultāti 

1.  Īstenosim elastīgas apmācību 

programmas, kas ir salāgotas ar 

darba un mācību grafiku. 

 

30.06.2016. LSPA 

Profesionālās 

pilnveides un 

mūžizglītības 

centrs 

Tika izstrādāts, apstiprināts un īstenots „Profesionālās pilnveides un mūžizglītības 

centra pasākumu plāns 2016./2017.ak.gadam”,  tālākizglītībā un profesionālajā 

 pilnveidē iesaistītās 681 persona.  
 

 

 

 



1. LSPA attīstības stratēģiskais virziena Studiju procesa un studiju vides attīstība attīstības plāna 

īstenošana 2017.gadā 

 
 

N.p.k. Uzdevuma formulējums Atbildīgās 

struktūrvienības 

Izpildes 

termiņš un 

rezultāts 

Izpilde 

2017.gadā 

1. Radīt studentiem iespēju iegūt 1. un 2.līmeņa profesionālo augstāko 

izglītību sporta un veselības aprūpes jomā, kā arī akadēmisko augstāko 

izglītību (bakalaura, maģistra un doktora grādu), sagatavojot 

kompetentus profesionāļus sporta nozarē, veselības aprūpē un sporta 

zinātnē; 

Studiju 

departaments un 

tā struktūrvienības 

Ikgadēji 

studējošo 

skaita 

pieaugums 

par 2% 

Samazinājums 

par 4,5 % 

2. Izstrādāt sadarbībā ar darba devējiem, darba tirgus prasībām un 

nākotnes profesiju vajadzībām atbilstošas, elastīgas, uz kompetencēm 

balstītas, Latvijas un ārvalstu augstskolās savstarpēji atzītas studiju 

programmas, nodrošinot studējošajiem optimālu studiju vidi atbilstoši 

zinātnes attīstības līmenim un Latvijas kultūras tradīcijām, paplašinot 

iekļaušanos konkurētspējīgā darba tirgū un radot iespējas studiju, darba, 

augstu sasniegumu sporta un ģimenes dzīves saskaņošanai; 

Studiju 

departaments un 

tā struktūrvienības 

2019. 

1 programma 

Uzsāktas 

pārrunas ar 

sadarbības 

partneriem 

3. Uzlabot sadarbību ar pašvaldībām un komunikāciju ar sabiedrību 

studiju vides attīstībā, nodrošinot iedzīvotāju vajadzībām nepieciešamo 

speciālistu sagatavošanu;  

Studiju 

departaments un 

tā struktūrvienības 

Ikgadēji 

saskaņā ar 

vienošanos 

sagatavoto 

speciālistu 

pieaugums no 

0,5-1% 

Pieaugums 

par 27% 



4. Nodrošināt studiju un pētniecības darba izvēli atbilstoši indivīda 

interesēm, spējām un saskaņā ar LSPA izvirzītajiem stratēģiskajiem 

mērķiem, rūpējoties par jauno sporta zinātnieku sagatavošanu, tādējādi 

nodrošinot iespēju iekļauties pasaules akadēmiskajos procesos, kā arī 

piedāvāt sabiedrībai iegūtās zinātniskās un profesionālās atziņas, 

metodes un pētījumu rezultātus, sekmējot jaunāko zinātnes sasniegumu 

integrāciju studiju procesā; 

Studiju 

departaments un 

tā 

struktūrvienības, 

Zinātnes daļa 

Ikgadēji  

visiem 

studējošiem 

saskaņā ar 

zinātniskā 

darba plānu 

 

Saskaņā ar 

pētniecības 

darbā 

iesaistīto 

studējošo 

skaitu. 

5. Veicināt LSPA studiju internacionalizācijas procesu un pilnveidot tā 

koordināciju; 
Starptautiskā daļa Ikgadēji 1-2 

noslēgti jauni 

sadarbības 

līgumi, 2 

pasākumi  

Noslēgti 3 

jauni 

sadarbības, 

dalība 2 

pasākumos 

6. Sniegt lielākas iespējas studentiem studiju laikā iegūt papildu prasmes 

ārvalstīs, veicinot pārrobežu sadarbību un labāko studējošo līdzdalību 

mobilitātes programmās, tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti; 

Starptautiskā daļa 

Studiju 

departaments 

Ikgadēji 

mobilitātē 

iesaistīto 

pieaugums 

par 2% 

Ikgadēji 

mobilitātē 

iesaistīto 

pieaugums 

pārsniedz 

2% 

7. Pāriet uz ECTS kredītpunktu sistēmu, nodrošinot ECTS prasībām 

atbilstošu studējošo patstāvīgā darba apjomu un pilnveidojot studējošo 

komunikatīvās prasmes; 

Studiju 

departaments, 

Studiju virzienu 

padomes 

Saskaņā ar 

likumdošanā 

noteikto 

ieviest visās 

studiju 

programmās 

 

Studiju 

grafikos 

ieviesta arī 

informācija  

ECTS 



8. Noteikt ikvienā studiju programmā sasniedzamos studiju rezultātus un 

pārveidot programmu struktūru tā, lai nodrošinātu studiju rezultātu 

sasniegšanu;  

Studiju virzienu 

padomes, 

Starptautiskā daļa 

Pastāvīga 

pilnveide 

visās studiju 

programmās 

Pilnveide 

saskaņā ar 

aktualitātēm 

ārējos 

normatīvajos 

aktos 

9. Veidot jaunas starpnozaru vai starptautiskas izcilības programmas; Studiju virzienu 

padomes, 

Starptautiskā daļa 

2019. 

1 programma 

Noslēgts 

nodoma 

līgums 

10. Veidot kopējas grādu programmas ar ārvalstu augstskolām, uzsākot 

reflektantu piesaistes kampaņu ārvalstīs; 
Studiju virzienu 

padomes, 

Starptautiskā daļa 

2019. 

1 programma 

Noslēgts 

nodoma 

līgums 

11 Veicināt studiju kursu sagatavošanu un vadīšanu angļu valodā vai citās 

plaši lietotās valodās; 
Studiju 

departaments un 

tā struktūrvienības 

Ikgadēji 

saskaņā ar 

studiju plāna 

grafiku 

(studiju kursi 

vismaz 20 KP 

apjomā) 

Veikts 

saskaņā ar 

studiju plāna 

grafiku 

12. Motivēt LSPA personālu par izcilību studijās un pētniecībā; Rektorāts, 

Studiju 

departaments, 

Zinātnes daļa 

2 reizes gadā 

snieguma 

finansējums  

Snieguma 

finansējuma 

izmaksa 

vienu reizi 

gadā 

 



13. Veicināt studējošo un akadēmiskā personāla latviešu valodas un 

svešvalodu kompetenču uzlabošanas atbalsta sistēmas izveidi; 
Mūžizglītības 

centrs 

Ikgadēji 

tālākizglītoša

nās iespējas 

1x nedēļā  

Veikta 

tālākizglīto-

šana 

saskaņā ar 

plānoto 

14. Veicināt tālākizglītošanās studijas, paplašinot sadarbību ar citām 

augstskolām, zinātniskās pētniecības iestādēm un izglītības iestādēm, 

piedaloties tālākās izglītības pasākumos; 

Zinātnes daļa Ik gadu 

1-2 

sadarbības 

līgumi un 

pasākumi 

Saskaņā ar 

noslēgtajiem 

sadarbības  

līgumiem 

15. Sekmēt sporta zinātnes, veselības aprūpes un sporta izglītības, augsto 

sasniegumu sporta, tautas sporta un pielāgotā sporta attīstību atbilstoši 

iedzīvotāju interesēm; 

Studiju virzienu 

padomes, Sporta 

klubs 

Ikgadēji 

zinātnisko 2 

pētījumu 

projekti un  1 

pasākums 

2 projekti un 

1 pasākums 

16. Stiprināt LSPA identitāti Latvijas, kā arī Eiropas vienotās augstākās 

izglītības telpas dimensijā un pasaulē, sadarbojoties un veicinot 

studējošo un akadēmiskā personāla apmaiņu starp Latvijas un ārvalstu 

augstskolām. 

Starptautiskā daļa Ikgadēji 2 

pasākumi 

2 pasākumi 

 

 

 
Studiju prorektore                                                                                                                                                                           prof. Andra Fernāte 

 


