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LSPA galveno uzdevumu realizācija saskaņā ar 
„Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJU 2015. – 2020.gadam” 

 
 
 



N.p.k. Uzdevuma formulējums Atbildīgās 

struktūrvienības 

Izpildes 

termiņš un 

rezultāts 

Izpilde 

2020.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% 

(2017/2018 – 1389;  
2018/2019 – 1365; 

2019/2020 – 1348 –  
samazinājums par 1,2 %  

2020/2021 – 1406 –  
pieaugums par 9,6%) 

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 

Notiek 2 studiju programmu 
licencēšana SAM 8.2.1 
«Samazināt studiju programmu 
fragmentāciju un stiprināt resursu 
koplietošanu» 1. kārtas LSPA 
projekta ietvaros Nr. 
8.2.1.0/18/I/006 “Latvijas Sporta 
pedagoģijas akadēmijas 
pedagogu izglītības studiju 
programmu fragmentācijas 
samazināšana un resursu 
koplietošanas stiprināšana” un 1. 
studiju programmas 
sagatavošana licencēšanai SAM 
8.2.1 «Samazināt studiju 
programmu fragmentāciju un 
stiprināt resursu koplietošanu» 2. 
kārtas LSPA projekta ietvaros Nr. 
8.2.1.0/18/A/020 “Latvijas Sporta 
pedagoģijas akadēmijas 
inovatīva,pētniecībā balstīta 
starptautiska starpaugstkolu 
kopīga doktora studiju 



programma «Sporta zinātne»” 

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% 

Samazinājums par 0,5 %  
 (2017/2018 – 215;  
2018/2019 – 214; 

 samazinājums par 0,5 %   
2019/2020 -197-  

samazinājums par 9,2%) 

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 49 jauni sadarbības 
līgumi, 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% 

(2017 – 23;  
2018 – 27 
2019 – 25 
2020 - 11)  

Ikgadēji mobilitātē iesaistīto 
skaits samazinājies par 4,4% 

 

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 

Studiju grafikos ieviesta arī 
informācija  ECTS 



programmās 

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 (“Skolotājs” profesijas 
standarta aktualizācija 2018. 
gada 23. maijā, 2019. gada 3. 

septembrī - 
“Noteikumi par valsts vispārējās 
vidējās izglītības standartu un 
vispārējās vidējās izglītības 

programmu paraugiem”) 

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 ārvalstu studējošiem 

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 
tālākizglīto-

šanās iespējas 
1x nedēļā  

Veikta tālākizglītošana saskaņā 
ar 2019/2020 “Docētāju 
tālākizglītības semināru, 

starpkatedru pieredzes apmaiņas 
plānu”, ESF projekta Nr. 



8.2.2.0/18/A/023  
“Latvijas Sporta pedagoģijas 

akadēmijas akadēmiskā 
personāla stiprināšana 

“Veselības aprūpes” jomā” un 
ESF projekta Nr.8.2.2.0/18/I/006 

“Akadēmiskā personāla 
stiprināšana stratēģiskās 

specializācijas jomās Latvijas 
Sporta pedagoģijas akadēmijā” 

ietvaros 

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 procesa rādītāji 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studiju prorektore                                                                                                                                                                        prof. Andra Fernāte 

Galvenie rādītāji Rādītājs  

2013./2014. 

Mērķis  

2020.gadā 

Sasniegtais 

2020.gadā 

1. Kopējais studējošo skaita pieaugums 5% vismaz 2%  

katru gadu 

9,6 % 

2. Absolventu nodarbinātība vienu gadu pēc 

studijām 

97% 98% 98% 

3. Ārvalstu studējošo skaits no kopējā budžetā 

studējošo skaita 

1.03% 6-10% 8,1% 

4. Ārvalstu viesdocētāju skaits no kopējā docētāju 

skaita 

6.3% 5-10% 5,6% 

5. Mūžizglītībā, tālākizglītībā un profesionālajā 

    pilnveidē iesaistītās personas 

681 800 658 – 
05.11.2020.  


