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

Aktualizēta un apstiprināta LSPA Senāta sēdē 2017.gada 2.martā,
sēdes protokols Nr. 8
Aktualizēta un apstiprināta LSPA Senāta sēdē 2016.gada 6.oktobrī,
sēdes protokols Nr. 9
Apstiprināta LSPA Senāta sēdē 2015.gada 7.maijā,
sēdes protokols Nr. 9
Aktualizēta LSPA Senāta sēdē 2015.gada 9.aprīlī
Aktualizēta un akceptēta LSPA Padomnieku konventa sēdē
2015.gada 2.aprīlī

Rīga, 2015

SATURS
Lpp.
IEVADS …………………………………………………………….

3

1.

STUDIJU PROCESA UN STUDIJU VIDES ATTĪSTĪBA ……..

4

2.

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN INOVĀCIJAS …………………..

7

3.

STARPTAUTISKĀ UN NACIONĀLĀ SADARBĪBA ………......

13

4.

STUDĒJOŠO SPORTA VIDES ATTĪSTĪBA …………………….

14

5.

AUGSTSKOLAS STRUKTŪRAS UN INFRASTRUKTŪRAS
OPTIMIZĀCIJA …………………………………………………....
LSPA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS ĪSTENOŠANAS PLĀNOJUMS
2016.-2020.GADAM ………………………………………………….
1.LSPA attīstības stratēģiskais virziena Studiju procesa un studiju
vides attīstība attīstības plāns ……………………………..
2.LSPA attīstības stratēģiskais virziena Zinātniskā darbība un
inovācijas attīstības plāns …………………………
3. LSPA attīstības stratēģiskais virziena Starptautiskā un nacionālā
sadarbība attīstības plāns ………………………………
4. LSPA attīstības stratēģiskais virziens Studējošo sporta vides
attīstība attīstības plāns …………………………………………….
5.LSPA attīstības stratēģiskais virziens Augstskolas struktūras un
infrastruktūras optimizācija …………………………………….
PIELIKUMI LSPA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS ĪSTENOŠANAS
PLĀNOJUMAM 2016.-2020.GADAM ..……………………………
-

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2015.-2020.gadam

15

17

21

32

42

49

50

71

2

IEVADS
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (LSPA) ir akadēmiska un profesionāla
valsts augstākās izglītības un zinātnes iestāde, kas dibināta 1921.gada 6.septembrī, kas
darbojas saskaņā ar Augstskolu likumu, LSPA Satversmi un darbību reglamentējošiem
normatīvajiem aktiem.. LSPA ir vienīgā sporta augstskola valstī, kas garantē studiju un
zinātniski pētnieciskā darba vienotību sporta zinātnē un veselības aprūpē sportā
saskaņā ar "Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2014.-2020.gadam", "Zinātnes,
tehnoloģiju attīstības un inovācijas pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam", „Viedās
specializācijas stratēģiju 2014.-2020.gadam”, “Izglītības attīstības pamatnostādnēm
2014.-2020.gadam”, „Sporta politikas pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam” un
„Sabiedrības veselības pamatnostādnēm 2014.–2020.gadam”, lai studējošie iegūtu
akadēmiskos un zinātniskos grādus, profesionālās kvalifikācijas un sekmētu inovācijas
sporta zinātnē un veselības aprūpē sportā. LSPA ir zinātniska institūcija, kas
2006.gada 9.maijā reģistrēta zinātnisko institūtu reģistrā ar Nr. 172075. LSPA darbības
pārskati atspoguļoti akadēmijas mājaslapā lspa.lv publiski pieejamos ikgadējos
pašnovērtējuma ziņojumos.
LSPA vīzija: starptautiski atpazīstama un viena no vadošajām sporta
augstskolām Baltijā, izglītojot sporta un veselības aprūpes speciālistus sportā, stiprinot
LSPA akadēmisko, zinātnisko un finansiālo potenciālu.
LSPA misija:
 Nodrošināt starptautiski atzītas kvalitatīvas studijas, attīstīt inovatīvu pētniecību
sporta zinātnē un veselības aprūpē sportā, to integrējot studiju procesā, kas
nodrošinātu konkurētspējīgu sporta jomas speciālistu sagatavošanu, veicinot
Latvijas sabiedrības un valsts izaugsmi, attīstot un atbalstot tautsaimniecības
tehnoloģisko progresu.
 Nodrošināt LSPA kā nacionālas un starptautiskas nozīmes izglītības, zinātnes un
sporta augstskolas ieguldījumu sporta nozares un veselības aprūpes sportā
ilgtspējīgā attīstībā.
LSPA darbības galvenais mērķis ir nodrošināt studējošajiem iespēju iegūt
augstāko akadēmisko un augstāko profesionālo izglītību un sagatavotību, attīstīt sporta
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zinātni un pētniecību veselības aprūpē sportā, izkopt kultūru, lai saglabātu Latvijas
Republikai (LR) nepieciešamo intelektuālo un fizisko potenciālu, veicinot un
nodrošinot tautas harmonisku attīstību
LSPA attīstības stratēģiskie virzieni:
1.
2.
3.
4.
5.

Studiju procesa un studiju vides attīstība.
Zinātniskā darbība un inovācijas.
Starptautiskā un nacionālā sadarbība.
Studējošo sporta vides attīstība.
Augstskolas struktūras un infrastruktūras optimizācija.

1. STUDIJU PROCESA UN STUDIJU VIDES ATTĪSTĪBA
LSPA studiju procesa mērķis ir nodrošināt studējošajiem starptautiski atzītas
kvalitatīvas studijas, attīstīt inovatīvu pētniecību sporta zinātnē, veselības aprūpē
sportā, to integrējot mūsdienīgā studiju procesā, kas sekmētu kompetentu
konkurētspējīgu sporta un veselības aprūpes speciālistu sagatavošanu sporta jomā
Latvijas un starptautiskajam darba tirgum.
Studiju procesa un studiju vides attīstības analīze
Stiprās puses:
 pieaugošs studējošo skaits;
 unikālas studiju programmas sporta zinātnē un veselības aprūpē sportā,
nodrošinot studiju un zinātnes vienotību;
 augsti kvalificēts profesionāls akadēmiskais personāls;
 studiju laikā studējošajiem nodrošinātas prakšu iespējas.
Vājās puses:
 ierobežoti finanšu un akadēmiskā personāla atjaunotnes resursi;
 ierobežoti pieejamie finanšu instrumenti infrastruktūras atjaunotnei;
 sporta jomā nav sistēmiski izstrādātu inovāciju komercializēšanas instrumentu;
 studiju programmās dominē maza apjoma studiju kursi.
Iespējas:
 Latvijas izaugsme paredz krasi palielināt augstākās kvalifikācijas speciālistu
sagatavošanu, augstākajā izglītībā akcentējot kompetenču, pētniecības un ar
inovācijām saistītu attīstību;
 lai nodrošinātu ES stratēģijā „Eiropa 2020” noteikto mērķu sasniegšanu, tiek
paredzēta augstākās izglītības modernizācija, zinātniskās darbības potenciāla
attīstība un mūžizglītības principa ieviešana;
 ES stratēģija paredz augstākās izglītības institūciju materiālās un tehniskās
bāzes modernizēšanu un resursu izmantošanas efektivitātes paaugstināšanu,
augstākās izglītības vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšanu, studiju un
zinātniskās darbības kvalitātes uzlabošanu;
 Valsts politika sekmē augstākās izglītības internacionalizāciju un starptautisko
konkurētspēju.
Draudi:
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 Valsts budžeta finansējuma nepietiekamais apjoms un nestabilitāte augstākajā
izglītībā un zinātnē liedz iespējas konkurēt starptautiskā līmenī;
 nelabvēlīgas demogrāfiskās tendences valstī var radīt krasu studentu skaita
samazinājumu;
 nepietiekami novērtēta nacionālās augstākās izglītības loma sportā, jo
sabiedrībā dominē viedoklis, ka valsts uzplaukums balstīts tikai uz tehnoloģiju
attīstību, tomēr zināšanu sabiedrība ietver daudz plašākas sociālās, ētiskās un
politiskās dimensijas;
 Latvijā un starptautiskajā līmenī sporta jomā pieaug augstākās izglītības iestāžu
konkurētspēja;
 nozares augstskolas iespējamais konsolidācijas process negatīvi ietekmēs sporta
nozares turpmāko attīstību.
Lai risinātu studiju procesa un studiju vides attīstības analīzē identificētās problēmas,
tiek piedāvāti šādi problēmu risinājumi:
- pasākumi vājo pušu negatīvo efektu novēršanai: piesaistīt alternatīvus
finanšu resursus, radot motivējošu vidi personāla un infrastruktūras
pakāpeniskai atjaunotnei, kā arī nostiprinot veselības aprūpes vidi, sadarbībā
ar nacionāliem un starptautiskiem partneriem sistēmiski izstrādāt inovāciju
komercializēšanas instrumentus sporta jomā, kā arī pakāpeniski studiju
programmās konsolidēt maza apjoma studiju kursus;
- pasākumi draudu mazināšanai: stiprināt nacionālo un starptautisko sadarbību,
palielinot ieņēmumu īpatsvaru no citām fiziskām un juridiskām personām,
stiprināt studiju programmu eksportu, palielinot ārvalstu studējošo skaitu,
informēt un izglītot sabiedrību par augstākās izglītības lomu sportā un tās
nozīmi valsts uzplaukumā, piemēram, sabiedrības veselības veicināšanā,
mūža ilguma un dzīves kvalitātes paaugstināšanā.
Lai īstenotu LSPA mērķi, izvirzīti konkrēti uzdevumi:
• 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;
• 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, fizisko aktivitāšu, tautas un augstu sasniegumu sporta un ģimenes
dzīves saskaņošanai;
• uzlabot sadarbību ar pašvaldībām un komunikāciju ar sabiedrību studiju vides
attīstībā, nodrošinot iedzīvotāju vajadzībām nepieciešamo speciālistu
sagatavošanu;
• nodrošināt studiju un pētniecības darba izvēli atbilstoši indivīda interesēm un
spējām, 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;
• veicināt LSPA studiju internacionalizācijas procesu un pilnveidot tā koordināciju;
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sniegt lielākas iespējas studentiem studiju laikā iegūt papildu prasmes ārvalstīs,
veicinot pārrobežu sadarbību un labāko studējošo līdzdalību mobilitātes
programmās, tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti;
pāriet uz ECTS kredītpunktu sistēmu, nodrošinot ECTS prasībām atbilstošu
studējošo patstāvīgā darba apjomu un pilnveidojot studējošo komunikatīvās
prasmes;
noteikt ikvienā studiju programmā sasniedzamos studiju rezultātus un pārveidot
programmu struktūru tā, lai nodrošinātu studiju rezultātu sasniegšanu;
veidot jaunas starpnozaru vai starptautiskas izcilības programmas;
veidot kopējas grādu programmas ar ārvalstu augstskolām, uzsākot reflektantu
piesaistes kampaņu ārvalstīs;
veicināt studiju kursu sagatavošanu un vadīšanu angļu valodā vai citās plaši
lietotās valodās;
motivēt LSPA personālu par izcilību studijās un pētniecībā;
veicināt studējošo un akadēmiskā personāla latviešu valodas un svešvalodu
kompetenču uzlabošanas atbalsta sistēmas izveidi;
veicināt tālākizglītošanās studijas, paplašinot sadarbību ar citām augstskolām,
zinātniskās pētniecības iestādēm un izglītības iestādēm, piedaloties tālākās
izglītības pasākumos;
sekmēt sporta zinātnes, veselības aprūpes un sporta izglītības, augsto sasniegumu
sporta, tautas sporta un pielāgotā sporta attīstību atbilstoši iedzīvotāju interesēm .
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.

LSPA misijas izpilde izglītībā stiprina cilvēkkapitālu Eiropā, tādējādi veicinot
sporta sociālo nozīmīgumu, papildinot Eiropas sporta un ekonomikas aspektus,
sekmējot sabiedrības labklājību.
Lai sasniegtu studiju procesa un studiju vides attīstībā paredzēto mērķi un 1. tabulā
noteiktos studiju procesa rezultatīvos rādītājus - ārvalstu un Latvijas studējošo skaita
pieaugumu, ārvalstu viesdocētāju skaita pieaugumu, mūžizglītībā, tālākizglītībā un
profesionālajā pilnveidē iesaistīto personu skaita būtisku palielinājumu, studiju process
LSPA tiek realizēts atbilstoši LSPA misijai, vīzijai, galvenajam mērķim un
noteiktajiem attīstības virzieniem, sekmējot turpmāko studiju procesa un studiju vides
attīstību, uzlabojot LSPA studentcentrētas studiju vides materiāli tehnisko
nodrošinājumu, nodrošinot kvalitātes izaugsmi kompetentu profesionāļu sporta nozarē,
veselības aprūpē un sporta zinātnē sagatavošanā un profesionālajā pilnveidē, stiprinot
turpmāko nacionālo un internacionālo starpinstitucionālo sadarbību, veicinot jaunu
starpnozaru programmu attīstību, balstoties uz atbilstību Latvijas viedās specializācijas
jomām „Viedie materiāli, tehnoloģijas, un inženiersistēmas” un „Biomedicīna,
medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas”, veidojot Latvijā iesakņotu
un globālu sporta un veselības aprūpes speciālistu cilvēkkapitālu sportā. Studiju un
pētniecības integrācijas īstenošana studiju procesā, sekmēs jauno sporta zinātnieku un
veselības aprūpē sportā sagatavošanu, tādējādi nodrošinot iespēju iekļauties pasaules
akadēmiskajos procesos, kā arī piedāvāt sabiedrībai iegūtās zinātniskās un
profesionālās atziņas, metodes un pētījumu rezultātus un sekmēs to pārnesi praksē, un
arī veicināt LSPA studiju internacionalizācijas procesu un pilnveidot tā koordināciju.
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1.tabula
Studiju procesa rādītāji
Galvenie rādītāji
1. Kopējais studējošo skaita pieaugums
2. Absolventu nodarbinātība vienu gadu pēc studijām
3. Ārvalstu studējošo skaits no kopējā budžetā studējošo
skaita
4. Ārvalstu viesdocētāju skaits no kopējā docētāju skaita
5. Mūžizglītībā, tālākizglītībā un profesionālajā
pilnveidē iesaistītās personas

Rādītājs
2013./2014.a.g.
5%
97%
1.03%

Mērķis
2020.gadā
vismaz 2%
katru gadu
98%
6-10%

6.3%

5-10%

681

800

Sporta un veselības aprūpes sportā speciālistu izglītošanai nepieciešama
efektīva tautsaimniecības un izglītības sinerģija. Darba devēju iesaiste studiju procesa
kvalitātes nodrošināšanā, gan iekļaujoties LSPA Studiju virzienu vadībā - studiju
programmu izstrādē un kvalitātes novērtēšanā, gan arī studiju procesa realizēšanā studiju kursu un prakses vadīšanā, sekmē Latvijā iesakņotu un globālu sporta un
veselības aprūpes speciālistu cilvēkkapitāla sportā veidošanu un darba vietu
nodrošināšanu jaunajiem speciālistiem.
Augstas kvalifikācijas akadēmiskais personāls nodrošina LSPA misijas izpildi.
LSPA vadība stimulējoši novērtē akadēmiskā personāla izcilību un rūpējas par darba,
studiju vides, tālākizglītības un sociālās labklājības vajadzībām.
Viena no prioritātēm ir akadēmiskā personāla un studējošo komunikācijas
uzlabošana, kas tiek īstenota augstākās izglītības programmas mērķu un uzdevumu
sasniegšanai, kā arī akadēmiskā personāla zinātnisko pētījumu, metodisko darbu
izstrādes kvalitātes un pašizglītošanās sekmēšanai. Viens no priekšnoteikumiem
studiju kvalitātes nodrošināšanai ir lielāka daudzveidīgas informācijas un studiju
materiālu pieejamība studentiem.
Studiju procesa kvalitāti nodrošina studiju un zinātnes vienotība. Ikviens LSPA
akadēmiskā personāla pārstāvis piedalās studiju procesā un veic zinātniskās
pētniecības darbu. Veicināma ir arī ārvalstu viesprofesoru piesaistīšana, piedāvājot šīs
vietas savā nozarē galvenokārt izcilākajiem profesionāļiem. LSPA paplašinās savas
pozīcijas arī ārzemju studentu piesaistē.

2. ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN INOVĀCIJAS
LSPA darbības ilgtermiņa mērķis ir attīstīties un izveidoties par spēcīgu
starptautiska līmeņa dalīborganizāciju sporta zinātnē un veselības aprūpē sporta jomā,
kļūstot par sporta augstskolu ar akreditētām akadēmiskām studiju programmām sporta
zinātnē un vairākām profesionālajām augstas kvalitātes, prestižām un starptautiski
atzītām studiju programmām, ar starptautisku starpaugstskolu studiju programmu
izstrādi un realizāciju maģistrantūras un doktorantūras studijās, studiju procesā
akcentējot pētījumu nozīmīgumu un integrāciju.
Apakšmērķi:
 LSPA kā zinātniskās institūcijas darbības mērķis ir veidot zinātnisko
pētniecību un inovācijas par konkurētspējīgu Latvijas sporta un veselības
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aprūpes jomas un sabiedrības vajadzības nodrošinošu nozari, akcentējot
zinātnes un pētniecības kapacitātes un kvalitātes izaugsmi.
 LSPA vidējā termiņa mērķis ir izveidot materiāli tehnisko bāzi, kas ļaus
nodrošināt studijas un kvalitatīvus zinātniskos pētījumus augstskolas
darbības galvenajās zinātņu nozarēs – sporta zinātnē un veselības aprūpē
sporta jomā - un veicinās stratēģisku pieeju ekonomiskajai attīstībai
(cilvēkresursi, sabiedrības veselība, metodiku izstrāde augstu sportisko
rezultātu sasniegšanai u.c.) un inovāciju ieviešanai.
LSPA zinātniskās darbības analīze
Stiprās puses:
 akadēmiskā personāla un pētnieku augstā pedagoģiskā un zinātniskā
kvalifikācija;
 sekmīga augstas klases sportistu rādītāju izpēte sadarbībā ar LOV un sporta
veidu federācijām;
 cieša zinātniskā sadarbība ar 39 ārzemju augstskolām un zinātniskajām
institūcijām;
 ikgadēja Baltijas Sporta zinātnes konferences organizēšana Baltijas Sporta
zinātnes asociācijas ietvaros; LSPA, doktorantu, maģistrantu un bakalauru
konferenču rīkošana;
 LSPA Promocijas padomē katru gadu tiek aizstāvēti 3-4 promocijas darbi,
iegūstot doktora zinātnisko grādu sporta zinātnē;
 LSPA zinātniskās aparatūras izstāžu organizēšana, informējot sporta jomas un
veselības aprūpes speciālistus par aparatūras praktiskās lietošanas metodiku un
iespējām;
 LSPA pētniecības laboratoriju un centru potenciāla izmantošana pētījumu
veikšanai studējošo, docētāju un komercstruktūru vajadzībām;
 zinātniskās kapacitātes atspoguļojums LSPA starptautiski citējamā žurnālā
angļu valodā “LASE Journal of Sport Science”.
Vājās puses:
 nepietiekams valsts finansējuma un atbalsta nodrošinājums zinātnisko datu bāzu
iegādei un zinātnisko pētījumu realizācijai;
 liela pētniecībā iesaistīto docētāju un pētnieku akadēmiskā slodze;
 infrastruktūras un tehnoloģiju nepietiekamība inovatīvu zinātnisko pētījumu
veikšanai sportā un veselības aprūpes sporta jomā.
Iespējas:
 attīstīt ciešāku pētniecisko sadarbību ar citām Latvijas augstskolām un
pētniecības institūtiem, īpaši akadēmiskā doktora augstākās izglītības
programmas „Sporta zinātne” ietvaros;
 paplašināt sadarbību pētniecībā ar Eiropas augstākās izglītības telpas
augstskolām un pētniecības institūtiem;
 veicināt izveidoto pētniecības laboratoriju attīstību, projektu realizēšanas
procesā akcentējot patstāvīgas darbības un pašfinansējuma nodrošināšanu,
piesaistot pētījumos ieinteresētās uzņēmējdarbības līdzekļus;
 uzlabot infrastruktūru sporta zinātnei un veselības aprūpei sportā, piesaistot
valsts finansējumu, Eiropas projektu un privātuzņēmēju finanšu līdzekļus;
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 veicināt inovatīvo ideju piedāvājumus, sekmējot ciešu sadarbību ar
tautsaimniecības nozarēm, lai paaugstinātu to darbību produktivitāti un
aktivizētu pāreju uz augsto tehnoloģiju nozarēm un produktiem;
 integrēt darba devēju un tirgus prasības zinātnē un LSPA studiju programmās;
Draudi:
 sākot ar 2016.gadu nebūs nodrošināts valsts bāzes finansējums LSPA sporta
zinātnes un veselības aprūpes pētniecībai sporta jomā, kas apdraudēs jaunās
paaudzes fiziskās veselības optimāla līmeņa nodrošināšanu;
 vērojama sabiedrības vērtību orientācijas maiņa, par ko lielā mērā liecina
sabiedrības daļas viedoklis, ka pētniecība sporta zinātnē un veselības aprūpē
sportā nav uzskatāma par veselības un cilvēka personības veidošanās garantu;
 jauno speciālistu stimulu trūkums iesaistei pētniecībā.
Zinātniskās darbības un inovāciju attīstības analīzē identificētās iespējas tiks
izmantotas, lai radītu jaunus inovatīvus produktus un aktivizētu pāreju uz augsto
tehnoloģiju nozarēm un produktiem, piemēram, ciešākas pētnieciskās sadarbības
attīstība ir priekšnoteikums dažādu starpdisciplināru projektu izveidē, pētījumu un
starpdisciplināru gala produktu izstrādē ar citām Latvijas augstskolām un pētniecības
institūtiem, īpaši akadēmiskā doktora augstākās izglītības programmas „Sporta
zinātne” ietvaros un arī ar Eiropas augstākās izglītības telpas augstskolām un
pētniecības institūtiem, kā arī veicot tirgus orientētos pētījumus, piesaistot citus
finansējuma avotus. Priekšnoteikums jaunu inovatīvu produktu radīšanai, piemēram,
sabiedrības veselības veicināšanā, ir nepārtraukti zinātniskās infrastruktūras
uzlabojumi sporta zinātnei un veselības aprūpei sportā, bāzes, snieguma finansējuma
un projektu ietvaros piesaistot valsts finansējumu, Eiropas projektu ietvaros un
līgumdarbu ietvaros, piesaistot privātuzņēmēju finanšu līdzekļus, kā arī
tautsaimniecības prasību un vajadzību integrēšana zinātnē un LSPA studiju
programmās.
Lai risinātu zinātniskās darbības un inovāciju attīstības analīzē identificētās problēmas,
tiek piedāvāti šādi problēmu risinājumi:
- pasākumi vājo pušu negatīvo efektu novēršanai: palielinot gan kvalitatīvos, gan
kvantitatīvos rādītājus (2.tabula), LSPA plāno iegūt bāzes finansējumu LSPA
sporta zinātnes un veselības aprūpes pētniecībai sporta jomā, tādējādi finansiāli
nodrošinot finanses gan zinātnisko datu bāzu iegādei, gan arī zinātnisko pētījumu
realizācijai. Šo mērķu īstenošanai ir paredzēta arī citu finansējuma avotu piesaiste;
palielinot pilna laika ekvivalentu (PLE) gan pētniekiem, gan pakāpeniski vairums
mācībspēku (PLE no 0,1 līdz 0,5) zinātniskā darba veikšanai vienas slodzes
ietvaros; pakāpeniski pilnveidojot LSPA zinātnisko infrastruktūru inovatīvu
zinātnisko pētījumu veikšanai sportā un veselības aprūpē sportā, piesaistot arī
valsts finansējumu, Eiropas projektu un privātuzņēmēju finanšu līdzekļus.
- pasākumi draudu mazināšanai: paaugstinot zinātnisko rakstu kvantitatīvos
rādītājus - publikācijas datu bāzēs Web of Science un Scopus (skat. 2. tabula),
attīstot vidi zinātniskās darbības veikšanai un palielinot pilna laika ekvivalentu
(PLE) gan pētniekiem, gan pakāpeniski vairums mācībspēku (PLE no 0,1 līdz 0,5)
zinātniskā darba veikšanai vienas slodzes ietvaros; ieviešot praksē dažādas
inovatīvas fizisko aktivitāšu un sporta treniņu, sporta un veselības mācīšanās
tehnoloģijas; ceļot sporta un veselības aprūpes sportā nozares prestižu sabiedrībā,
aktīvi informējot sabiedrību par atklājumiem tajās un to praktisko pielietojumu
ikdienā (zinātniskās konferences, semināri, tālākizglītības kursi, Zinātnes nakts
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tradīciju turpinājums utt.) kā cilvēka veselības un personības veidošanās garantu;
pakāpeniski paplašinot iespējas jauno speciālistu piesaistei pētniecībā, papildus
finansējot par paveikto pētniecībā, nodrošinot jauno speciālistu piedalīšanos
starptautiskās konferencēs, pētniecības projektos un apmaiņas programmās.
Lai īstenotu LSPA mērķi, izvirzīti konkrēti uzdevumi:
 izveidot Latvijas Sporta zinātnes centru sadarbībā ar LR Izglītības un zinātnes
ministrijas (IZM) Sporta departamentu, funkcionāli konsolidējoties ar Latvijas
Olimpisko komiteju (LOK), Latvijas Paralimpisko komiteju (LPK), Latvijas
Olimpisko vienību (LOV), Latvijas Sporta federāciju padomi (LSFP),
Murjāņu Sporta ģimnāziju, olimpiskajiem centriem un sporta veidu
federācijām sporta zinātnē un Valsts sporta medicīnas centru veselības aprūpē
sportā, kā arī pētniecība sadarbībā ar citām Latvijas, Eiropas, īpaši Baltijas,
Skandināvijas un pasaules valstu augstskolām un pētniecības centriem;
 nostiprināt ciešu sadarbību ar sporta veidu federācijām, pašvaldībām un
tautsaimniecības nozarēm, lai radītu inovācijas un augstas pievienotās vērtības
produktus un tehnoloģijas un efektīvi koordinētu zinātnes un sporta izglītības
industrijas attīstību un veselības aprūpi sportā.
 nostiprināt LSPA pētniecības laboratoriju un centru materiāli tehnisko bāzi, kas
sekmēs pētījumus sabiedrības veselības un augsto sasniegumu sportā. Lai
izzinātu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanas iespējas visos vecuma
posmos un veicinātu inovāciju radīšanu sporta biomehānikā, rekreācijā,
ergonomikā, sporta fizioterapijā, perspektīvā plānots iesaistīt pilna laika
pētniekus.
Saskaņā ar "Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2014.-2020.gadam", "Zinātnes,
tehnoloģiju attīstības un inovācijas pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam", „Viedās
specializācijas stratēģiju 2014.-2020.gadam”, “Izglītības attīstības pamatnostādnēm
2014.-2020.gadam”, „Sporta politikas pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam” un
„Sabiedrības veselības pamatnostādnēm 2014.–2020.gadam”, mūsdienu prakse ir
apliecinājusi nepieciešamību veicināt sporta zinātnes un veselības aprūpes vienotību
sporta jomā. Tā kā Latvijas iedzīvotāju galvenie nāves cēloņi ir neinfekciju slimības,
galvenokārt sirds un asinsvadu slimības un to attīstību lielā mērā ietekmē ar
dzīvesveidu saistīti faktori − neveselīgs uzturs un nepietiekama fiziskā aktivitāte,
savukārt efektīvākā sirds un asinsvadu slimību profilakse ir regulāra fiziska aktivitāte,
veselīga uztura izvēle un adekvāta ķermeņa svara uzturēšana, šobrīd valstī ir
nepieciešamība samazināt priekšlaicīgu mirstību no neinfekciju slimībām, mazinot
riska faktoru negatīvo ietekmi uz veselību, tādēļ ir akūti nepieciešama starpnozaru
izpēte un zinātniskos pierādījumos balstīta rīcība neinfekciju slimību profilakses jomā.
Sporta zinātne ir izveidojusies par atsevišķu zinātnes nozari, kas pēta cilvēka fiziskās
veselības, attīstības, sagatavotības un sporta sasniegumu veidošanās likumsakarības.
LSPA zinātniskajā pētniecībā noteikti šādi četri galvenie virzieni (sk. 1.att.):
1. Sports, sporta izglītība un socializācija.
2. Sabiedrības veselības veicināšana - fiziskā aktivitāte kā līdzeklis neinfekciju
slimību profilaksei dažāda vecuma cilvēkiem: tautas sports, bērnu un
jaunatnes sports, pielāgotais sports.
3. Augsto sasniegumu sports.
4. Sporta sociāli ekonomiskie aspekti (sk. LSPA attīstības virzieni 2015.-2020.g.).
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LSPA SPORTA ZINĀTNES UN VESELĪBAS APRŪPES SPORTĀ
ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS VIRZIENI

Sports,
sporta izglītība
un socializācija

Sabiedrības veselības
veicināšana daudzveidīgās
sporta iespējās

Augsto
sasniegumu
sports

Sporta sociāli
ekonomiskie
aspekti

1. attēls Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas sporta zinātnes un veselības aprūpes
sportā zinātniskās pētniecības attīstības virzieni 2015.-2020. gadam

Zinātniskais darbs LSPA pētniecības laboratorijās un centros tiek realizēts
saskaņā ar noteiktajiem attīstības virzieniem sporta zinātnē un veselības aprūpē sporta
jomā un to īsteno augstas kvalifikācijas akadēmiskais un zinātniskais personāls (sk.
2.tab.).
Turpmākajos gados īpaša uzmanība tiks veltīta vienota Latvijas Sporta zinātnes
centra izveidei, kas kalpos par kompetences centru, kas veicinās stratēģisku pieeju
ekonomiskajai attīstībai (cilvēkresursi, sabiedrības veselība, metodiku izstrāde augstu
sportisko rezultātu sasniegšanai u.c.) un inovācijām, lai nodrošinātu starptautiskus
pētījumus, patentu izveidi un publikāciju sagatavošanu. Centru plānots veidot, stiprinot
LSPA materiāli tehnisko bāzi un mērķtiecīgu cilvēkresursu attīstību - intelektuālā
potenciāla izaugsmes sekmēšanu augstskolā, kā arī pēc nepieciešamības konkrēto
projektu ietvaros, piesaistot arī citus Latvijas speciālistus no citām zinātniskajām
institūcijām (sadarbības līgumi, projekti) un arī ārvalstu speciālistus (sadarbības līgumi,
projekti). Sekmīgu centra darbību sporta jomā nodrošina izveidoto pētniecības
laboratoriju stiprināšana un sinerģija 2. att., 38.lpp.) sadarbībā ar Latvijas Olimpisko
komiteju (LOK), Latvijas Paralimpisko komiteju (LPK), Latvijas Olimpisko vienību
(LOV), Latvijas Sporta federāciju padomi (LSFP) kā stratēģiskajiem partneriem,
sadarbībā ar Murjāņu Sporta ģimnāziju, olimpiskajiem centriem un sporta veidu
federācijām, pašvaldībām kā praktiskās ievirzes pētniecības partneriem kopīgu projektu
realizēšanas procesā akcentējot patstāvīgas darbības un pašfinansējuma nodrošināšanu,
piesaistot pētījumos ieinteresētās uzņēmējdarbības līdzekļus. Savukārt Latvijas Sporta
zinātnes centra ietvaros plānots attīstīt veselības aprūpes sportā izpētes centru,
stiprinot infrastruktūras, materiāli tehniskās bāzes un cilvēkresursu nodrošinājuma
attīstību, piesaistot arī ERAF fonda līdzekļus. Veselības aprūpes sportā izpētes centra
darbība notiks sadarbībā ar Valsts Sporta medicīnas centru, kā arī sadarbībā ar citām
Latvijas, Eiropas, īpaši Baltijas, Skandināvijas un pasaules valstu augstskolām un
pētniecības centriem; Partneri veicinās un stiprinās dažādas sadarbības formas: tiešu
sadarbību starp personām, institūcijām un personāla apmaiņu starp institūcijām, lai
veiktu savas funkcijas un uzdevumus pētniecībā un sabiedrības informēšanā par
sasniegumiem tajā. Partneri sadarbosies gan atsevišķos gadījumos, gan arī pastāvīgi.
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2.tabula
Zinātniskās darbības rādītāji

Nr.
pk.

Sasniegtais rezultatīvais
rādītājs*

Plānotais rezultatīvais rādītājs*

2014.
gadā

2017.
gadā

Rezultātu joma
2015.
gadā

2016.
gadā

2018.
gadā

2019.
gadā

2020.
gadā

Zinātnisko darbinieku
skaits:
vadošie pētnieki pilna
4
4
4
5
6
8
10
laika
ekvivalenta
(PLE)
1.
izteiksmē
Pētniecībā iesaistītie
13,25 14,25
10
9
11
15,18
12
docētāji (PLE izteiksmē)
15
13
19
Kopā: 19,18 17,25 18,25
22
Institūcijā strādājošo
2. zinātņu doktoru skaits
46
41
43
45
47
49
53
(PLE izteiksmē)
Jauno zinātnieku skaits
1
1
2
3
4
3.
1
6
(PLE izteiksmē)
Aizstāvēto promocijas
2
3
4
4.
3
3
2
3-5
darbu skaits
5. Reģistrēto patentu skaits
1
0
1
1
2
3
5
Zinātniskie raksti, kas
publicēti starptautiskajās
datu bāzēs Thomson
24
32
35
37
38
40
42
6.
Reuters Web of Science,
(2)** (11)* (19)* (20)* (25)* (30)* (31)**
Scopus, Index Copernicus,
*
*
*
*
*
Sport Discus
7. Monogrāfijas
5
3
4
4
3
4
3-5
Līdzdalība starptautiskos
15
15
16
8.
14
13
15
16
projektos
ERAF projekti, valsts
pētījumu programmas,
9.
14
6
11
2
projekti, tirgus orientētie
2
4
6
pētījumi, LZP granti u.c.
Līgumdarbi ar Latvijas
10.
4
5
6
11
10
8
6
juridiskām personām
Piezīme: * kvalitatīvais rādītājs katrā gadā,
** publikācijas izdevumos, kuri iekļauti datu bāzēs Web of Science un Scopus

Jau vairākus gadus norit veiksmīga sadarbība ar Latvijas pašvaldībām un arī plānojam
šo sadarbības formu attīstīt, saņemot pasūtījuma pētījumus sporta un veselības aprūpē
sportā jomā. Tāpat norit sadarbība ar citām Latvijas Zinātniskajām Institūcijām (ZI) un
ZI ārvalstīs. Pamats turpmākās sadarbības veicināšanai ir veiksmīga ilgtermiņa
sadarbība starp Baltijas valstu augstskolām Baltijas Sporta zinātnes asociācijas
ietvaros (BSSS, www.balticsportsciencesociety.com) un kopīga žurnāla izdošanā Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2015.-2020.gadam
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“Baltic Journal of Sport and Health Sciences”. Izcilas sadarbības piemērs sabiedrības
informēšanā sporta zinātnes jomā un veselības aprūpē sportā kā labā prakse ir
augstskolā
izdotais
žurnāls
–
LASE
Journal
of
Sport
Science
(http://journal.lspa.lv/index.php).
Daudzveidīgās sadarbības formas radīs priekšnoteikumus tādu pētniecības virzienu
īstenošanai sporta zinātnē un veselības aprūpē, kuros iespējama arī industrijas attīstība,
izmantojot pieredzi un zināšanas, ko guvuši šādos pētījumos iesaistītie speciālisti, un
nodrošinās pētniecības rezultātu ieviešanu saimnieciskajā darbībā, līdz ar to garantējot
sporta un veselības aprūpes sportā industrijas ilgtermiņa interešu atspoguļošanu
pētniecības virzienos.

3. STARPTAUTISKĀ UN NACIONĀLĀ SADARBĪBA
LSPA mērķis starptautiskā un nacionālā sadarbībā ir stiprināt un attīstīt
sadarbību ar Latvijas un citu valstu augstskolām starptautisku projektu īstenošanai
izglītības, zinātnes, sporta, veselības, infrastruktūras un kultūras jomā, nodrošinot
starptautiski atzītas kvalitatīvas studijas, attīstot inovatīvu pētniecību sporta zinātnē un
veselības aprūpē sportā un integrējot to studiju procesā.
Stratēģiskie virzieni un uzdevumi:
 Veicināt studentu un akadēmiskā personāla mobilitāti, piesaistot
viesprofesorus, tādējādi paaugstinot augstākās izglītības kvalitāti un stiprinot tās
nozīmību.
 Īstenot akadēmiskās, zinātniskās, sporta, veselības un kultūras pieredzes
apmaiņu starptautiskā līmenī, veicinot LSPA studiju programmu eksportu un
svešvalodu lietošanu.
 Īstenot Starptautiskās vasaras skolas programmas, starptautiskās intensīvās
programmas un organizēt starptautiskus seminārus.
 Popularizēt LSPA izglītību ārzemēs, darbojoties Augstākās izglītības eksporta
apvienībā, piedaloties izglītības izstādēs un informējot par studiju iespējām
LSPA.
 Iesaistīties starptautisko zinātnisko, akadēmisko un profesionālo organizāciju
darbībā, veicinot augstākās izglītības, zinātnes un uzņēmējdarbības sasaisti.
Stiprinot sadarbību ar nacionālajām un starptautiskajām augstākās izglītības
iestādēm, valsts pārvaldes iestādēm un pašvaldībām, attīstot pētniecību sporta zinātnē
un sabiedrības veselības veicināšanā un darba devējiem, LSPA tiek nodrošināta studiju
kvalitāte, veicinātas jauna un mūsdienu darba tirgus prasībām atbilstošas, uz
kompetencēm balstītas, Latvijā, Baltijā un ārvalstīs atzītas konkurētspējīgas studijas,
nodrošinot optimālu un atvērtu studiju vidi saskaņā ar zinātnes attīstības līmeni un
Latvijas kultūras tradīcijām.
LSPA studiju programmu eksporta veicināšana ir pasākumu kopums: LSPA
iegūtās izglītības atpazīstamības veicināšana, tās kvalitātes paaugstināšana un
studentcentrētas vides nodrošināšana, kurā notiek studijas. LSPA iegūtās izglītības
atpazīstamības veicināšana ir saistīta ar LSPA sasniegumiem zinātnē un zinātnes
attīstību augstskolā, tā savukārt sekmē studiju kvalitātes uzlabošanos un tās izaugsmi.
LSPA docētāji ir pieprasīti ārvalstu augstskolās, LSPA profesori piedalās starptautisko
mācību grāmatu un kolektīvo monogrāfiju izveidē, kuras savos studiju kursos izmanto
citu valstu augstskolu studenti un LSPA absolventi ir pieprasīts darbaspēks globālajā
darba tirgū. LSPA studiju programmu eksporta veicināšanas pasākumu kopuma
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rezultāts ir pakāpeniski pieaugošs ārvalstu studējošo skaits. LSPA katru gadu investē
studiju programmu eksporta veicināšanai, kā arī rada unikālas studiju programmas, lai
nodrošinātu tautsaimniecības izaugsmei nepieciešamos speciālistus, piemēram, sporta
fizioterapeitus un pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālistus.
LSPA ir piešķirta ERASMUS Augstākās izglītības harta 2014.-2020.gadam
(ECHE – Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020). Piedalīšanās
ERASMUS+ izglītības un sporta programmās ir Akadēmijas stratēģijas sastāvdaļa, kas
ļauj modernizēt un internacionalizēt visu ciklu studiju programmas. Studentu un
akadēmiskā personāla mobilitātes kvalitātes paaugstināšana, piedalīšanās starptautiskos
augstākās izglītības projektos ir atbalsts vienotas Eiropas izglītības telpas
internacionalizācijai.
ERASMUS+ programmas ietvaros studentu mobilitāte notiek bakalaura un
maģistra studiju programmās. Turpmāk LSPA plāno aktivizēt doktora līmeņa studiju
mobilitāti, t.sk. veidojot kopīgas augstākās izglītības programmas ar citām augstskolām
Latvijā un ārvalstīs, ko sekmēs jau šobrīd īstenotā ārzemju docētāju dalība LSPA
doktorantu promocijas darbu vadīšanā un konsultēšanā.

4. STUDĒJOŠO SPORTA VIDES ATTĪSTĪBA
Sports ir LSPA studējošo nozīmīga dzīves sastāvdaļa, kas lielā mērā nosaka
viņu profesionālo sagatavotību. Fiziskās aktivitātes sekmē augsto sasniegumu sporta
attīstību, uzlabo veselību un dzīves kvalitāti.
LSPA sporta darbu organizē, koordinē un realizē LSPA Sporta daļa un biedrība
„LSPA Sporta klubs”, lai radītu vidi un iespējas studējošo sportiskai un garīgai
izaugsmei studiju procesa ietvaros, tādējādi sekmējot profesionālo sagatavotību
turpmākai darbībai sportā un augstskolas atpazīstamības veicināšanai Latvijā un
ārvalstīs.
LSPA studējošo sporta attīstība tiek organizēta sadarbībā ar Latvijas
augstskolām, sporta skolām, sporta veidu federācijām, Latvijas Olimpisko komiteju,
Latvijas Paralimpisko komiteju, Latvijas Olimpisko akadēmiju, Latvijas Olimpisko
vienību, pašvaldībām u.c. sporta organizācijām.
Studējošo sporta vides attīstības mērķi:
 Augstskolas studējošo un izlases komandu meistarības paaugstināšanas iespēju
nodrošināšana.
 Sportiski, teorētiski un praktiski sagatavotu sporta speciālistu sagatavošana,
pilnveidojot studējošo zināšanas un prasmes sporta pasākumu un treniņu
procesa organizēšanā.
 Docētāju un darbinieku fiziski aktīva dzīves veida veicināšana.
Augstskolas sporta vides attīstības stratēģiskie virzieni un uzdevumi:
1. Augstu sasniegumu studējošo sports:
 Sekmēt LSPA izlašu komandu izveidi dažādos sporta veidos, atbalstot
sadarbību ar citām institūcijām, lai nodrošinātu studējošiem iespēju pilnveidot
sportisko meistarību, startējot starptautiska un Baltijas mēroga sporta
sacensībās.
 Nodrošināt LSPA izlases komandu piedalīšanos Latvijas Universiādē un citās
Latvijas vai starptautiska mēroga sacensībās.
2. Tautas sports:
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 Nodrošināt iespēju augstskolas studentiem, docētājiem un darbiniekiem
iesaistīties veselīga dzīvesveida un veselību veicinošos augstskolas pasākumos
un stimulēt sportiskās aktivitātes ārpus LSPA.
 Sekmēt LSPA studentu zināšanu un prasmju pilnveidi, iesaistot sporta
pasākumu organizēšanā un tiesāšanā.
3. Bērnu un jauniešu sports:
 Popularizēt un radīt iespēju bērniem un jauniešiem nodarboties LSPA sporta
pulciņos un grupās, izmantojot LSPA infrastruktūru.
 Sekmēt jauno sportistu meistarības pilnveidi.
 Iesaistīt bērnu un jauniešu sporta aktivitātēs LSPA studentus – topošos sporta
un veselības aprūpes speciālistus.
4. Pielāgotais sports:
 sekmēt un veicināt personu ar īpašām vajadzībām līdzdalību vispārēja profila
LSPA sporta pasākumos.

5. AUGSTSKOLAS STRUKTŪRAS UN INFRASTRUKTŪRAS
OPTIMIZĀCIJA
LSPA darbības organizēšanas un attīstības pamatā ir akadēmiskā personāla,
vispārējā personāla un studējošo VIENOTS KOMANDAS DARBS. Akadēmijas
attīstību veicina sadarbība ar valsts institūcijām, augstākās izglītības iestādēm Latvijā
un ārvalstīs, uzņēmumiem un profesionālajām organizācijām.
Mērķis: augstskolas struktūras un infrastruktūras optimizācija un
modernizācija, lai nodrošinātu studējošajiem iespēju īstenot starptautiski atzītas
kvalitatīvas studijas, apvienojot ar attīstītu inovatīvu pētniecību sporta zinātnē un
veselības aprūpē sporta jomā, uzlabojot augstākās izglītības iegūšanas pārraudzību un
finanšu izmantošanas procesu LSPA.
Optimizācijas stratēģiskie virzieni:
 Stiprināt LSPA kā Latvijā vienīgo sporta nozares augstskolu, kas sagatavo
izcilus un kompetentus speciālistus.
 Turpināt virzību uz Sporta universitātes statusa iegūšanu, realizējot un
piesaistot lielāku skaitu zinātnisko projektu, docētājus ar zinātnisko grādu un
talantīgus jaunos zinātniekus, kā arī aktivizējot sadarbību ar ārvalstu
augstskolām, tajā skaitā kopīgu starpaugstskolu studiju programmu
realizēšanai.
Stratēģiskie uzdevumi struktūras optimizācijai:
Lai pilnveidotu un attīstītu iesāktos procesus un realizētu organizatoriskās un
strukturālās reformas atbilstoši LSPA darbības mērķiem un uzdevumiem:
 veicināt pakāpenisku fakultāšu izveidi atsevišķu vai vairāku nodaļu darbības
konsolidāciju tālākas attīstības sekmēšanai;
 attīstīt LSPA Mūžizglītības un karjeras centra darbību;
 izveidot LSPA Vēstures muzeju;
 stiprināt LSPA Starptautisko sakaru daļas darbību;
 izveidot sadarbībā ar Sporta centru „Mežaparks” LSPA Zinātniski pētniecisko
un glābēju uz ūdens apmācības centru un attīstīt tā darbību.
Stratēģiskie uzdevumi infrastruktūras optimizācijai:
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 Turpināt studiju un darba vides uzlabošanas darbus, nodrošinot studentiem,
akadēmiskajam un pārējam augstskolas personālam optimālus apstākļus.
 Uzlabot studentu dzīves apstākļus LSPA studentu dienesta viesnīcā.
 Turpināt sporta bāžu modernizāciju, renovāciju, jaunu izveidi un uzlabot
materiāli tehnisko nodrošinājumu, izmantojot Eiropas Savienības
struktūrfondus un projektu finansiālās iespējas, valsts un privāto investīciju
programmas u.c. finansēšanas avotus, šajos procesos aktivizējot un palielinot
ikviena LSPA akadēmiskā un pārējā personāla lomu.
 Pilnveidot un uzlabot LSPA saimniecisko pārvaldību un infrastruktūras
apsaimniekošanu, izvērtējot tās darbības efektivitāti.
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
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LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS
ĪSTENOŠANAS PLĀNOJUMS 2016. – 2020.gadam
NAP 2020 1redzējums par Latviju 2020. gadā "Ekonomikas izrāviens - katra Latvijas iedzīvotāja un valsts labklājības
pieaugumam!" NAP2020 mērķī viena no būtiskākajām vidēja termiņa prioritātēm ir "Cilvēka drošumspēja". Stiprināt drošumspēju
nozīmē arī sekmēt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu kā pamatu viņu dzīves kvalitātes izaugsmei un ilgam mūžam. Lai stiprinātu
cilvēku drošumspēju nozīmīgi ir pētījumi sporta zinātnes jomā un veselības aprūpē sportā un to rekomendāciju ieviešana dzīvē. Tādēļ
sporta zinātnes valsts nozīmes pētniecības centrs, ietverot veselības aprūpi sportā būtu likumsakarīgs starpdisciplinārs zinātnes un
pētniecības resurss, kas atklātu sporta nozares un veselības aprūpes sportā ekonomisko pienesumu un tā lomu ekonomiskās izaugsmes
veicināšanā.
Pētījumi pierāda, ka sports ir svarīga ekonomikas nozare ES (2,98% no iekšzemes kopprodukta (294,36 biljoni Euro gadā),
tās īpatsvars valstu ekonomikā ir nozīmīgs, tas ir salīdzināms ar to devumu, ko sniedz ekonomikai lauksaimniecība, mežsaimniecība
un zivsaimniecība kopā2. Turklāt paredzams, ka sporta nozares īpatsvars valstu ekonomika pieaugs arī nākotnē. Sports ir darbietilpīga
izaugsmes nozare. Paredzamā izaugsme sporta nozarē radīs papildu darba vietas, tādējādi paaugstinot nodarbinātību kopumā, kas
savukārt nozīmē, ka sporta nozare dos ieguldījumu „Eiropa 2020” mērķu sasniegšanā3.
Sports var veicināt konverģenci visās ES dalībvalstīs. Pētījums par sporta ieguldījumu ekonomikas izaugsmē un nodarbinātībā
parāda, ka ražošana sportā un pakalpojumi pieaugs straujāk valstīs ar zemu ienākumu līmeni nekā valstīs ar augstākiem ienākumiem.
Veicinot sporta nozares attīstību, var mazināt ekonomisko nelīdzsvarotību ES.
Savukārt veselības aprūpes nozare ir viena no būtiskākajām nozarēm, kas dod ieguldījumu ekonomikā (10% no iekšzemes
kopprodukta), 8% darbinieku ES ir nodarbināti veselības aprūpē.4 Ir būtiski panākt Latvijas iedzīvotāju veselības stāvokļa
uzlabošanos, tuvinot to labākajiem ES veselības rādītājiem.5 Pēdējās desmitgadēs veselības aprūpes sistēmas ilgtspēju skar vairāki
izaicinājumi - demogrāfijas strukturālās izmaiņas un iedzīvotāju saslimstības palielināšanās ES. Finansiālā un ekonomiskā krīze vēl
lielākā mērā pastiprina šos izaicinājumus. Latvijā veselīgi nodzīvoto mūža gadu rādītājs ievērojami atpaliek no ES vidējiem

1

http://likumi.lv/doc.php?id=253919
http://ec.europa.eu/sport/library/studies/study-contribution-spors-economic-growth-final-rpt.pdf
3
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf
4
Seychell M, Hackbart B. The EU health strategy – investing in health. Public Health Reviews. 2013;35: http://www.publichealthreviews.eu/upload/pdf_files/13/00_Seychell.pdf
5
http://polsis.mk.gov.lv/documents/4965
2

rādītājiem.6 Saskaņā ar aplēsēm 2060. gadā Eiropā būs divreiz vairāk iedzīvotāju vecumā no 65 gadiem (152,6 miljoni 2060. gadā
salīdzinājumā ar 87,5 miljoniem 2010. gadā)7. Iedzīvotāju novecošanas un dzīvesveida izmaiņu iespaidā būtiski mainīsies arī
slimošanas tendences, proti, palielināsies hronisku saslimšanu izplatība un cilvēki biežāk cietīs no vairākām slimībām vienlaikus.
Tādēļ ir nepieciešami jauni risinājumi - inovatīva veselības aprūpes sistēmas modernizācija. Tā kā Eiropas Savienībā notiek
sabiedrības novecošana un ir izjūtams liels globalizācijas izraisīts konkurences spiediens, turpmākā ekonomiskā izaugsme un jaunu
darbavietu izveide būs atkarīga no inovācijām neatkarīgi no tā, vai tās saistītas ar ražojumiem, pakalpojumiem, procesiem,
organizāciju vai uzņēmējdarbības modeļiem. Inovatīvi risinājumi slimību profilaksei, agrīnai diagnosticēšanai, monitoringam un
patstāvīgas dzīves nodrošināšanai, tām var būt izšķirīga nozīme veselības, mobilitātes un neatkarības nodrošināšanā un līdz ar to arī
iedzīvotāju, jo īpaši gados vecāko cilvēku, dzīves kvalitātes uzlabošanā.8 Līdz 2020. gadam darbaspēka novecošanās dēļ ES
paredzama veselības aprūpes speciālistu nepieciešamības pieaugums darba tirgū līdz pat 8 miljoniem9 .
LSPA vienīgā specifiska sporta nozares augstākās izglītības iestāde Latvijā ir zināšanu bāze un inovāciju resursu centrs
sporta zinātnē un veselības aprūpē sportā, kas veido Latvijā iesakņotu un globālu izglītības, sporta un veselības aprūpes
speciālistu cilvēkkapitālu sportā, stiprinot un radot inovācijas sporta nozarē kā darbietilpīgā ekonomiskās izaugsmes nozarē.
Tās ir galvenais mērķis ir nodrošināt studējošajiem iespēju iegūt augstāko akadēmisko un augstāko profesionālo izglītību un
sagatavotību, attīstīt sporta zinātni un pētniecību veselības aprūpē sportā, izkopt kultūru, lai saglabātu Latvijas Republikai
(LR) nepieciešamo intelektuālo un fizisko potenciālu, veicinot un nodrošinot tautas harmonisku attīstību.
"Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam"10 noteiktais zinātnes, tehnoloģiju un inovācijas
politikas virsmērķis ir Latvijas zināšanu bāzes un inovāciju kapacitātes attīstība un inovāciju sistēmas koordinācija. LSPA dos savu
ieguldījumu šī mērķa sasniegšanā, veidojot zināšanu bāzi un inovāciju resursu centru sporta zinātnē un veselības aprūpē sportā,
veidojot Latvijā iesakņotu un globālu sporta un veselības aprūpes speciālistu cilvēkkapitālu sportā.
Savukārt „Viedās specializācijas stratēģijā 2014.-2020.gadam” noteikts mērķis - tautsaimniecības transformācija, paredzot zinātnes un
tehnoloģiju virzītu izaugsmi un virzību uz zināšanām balstītu spēju attīstību. LSPA dos savu ieguldījumu šī mērķa sasniegšanā divos
6

http://polsis.mk.gov.lv/documents/4965
Eiropas Ekonomikas ziņojums – 2012. gada ziņojums par novecošanu: pieņēmumi un prognozēšanas metodes,
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2011/pdf/ee-2011-4_en.pdf
8
KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI UN REĢIONU KOMITEJAI Drošas,
efektīvas un inovatīvas medicīniskās ierīces un in vitro diagnostikas medicīniskās ierīces pacientu, patērētāju un veselības aprūpes speciālistu vajadzībām /* COM/2012/0540 final */
9
CEDEFOP. Skills supply and demand in Europe Medium-term forecast up to 2020. Luxembourg: Publications Office of the European Union; 2010.
http://www.cedefop.europa.eu/en/Files/3052_en.pdf
10
http://likumi.lv/doc.php?id=263464
7
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transformējamos virzienos: izaugsme nozarēs, kurās eksistē vai ir iespējams radīt produktus un pakalpojumus ar augstu pievienoto
vērtību un nozares ar nozīmīgu horizontālo ietekmi un ieguldījumu tautsaimniecības transformācijā. Transformējamā virzienā
„Izaugsme nozarēs, kurās eksistē vai ir iespējams radīt produktus un pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību” LSPA sadarbībā ar
partneriem spēs atrast un sniegt atbalstu jaunu produktu radīšanai gan sporta nozares un veselības aprūpes sportā, gan starpnozaru
ietvaros, gan arī veidot jaunas nozares (piemēram, sporta inženierzinātnes, sporta biotehnoloģijas, sporta materiālzinātnes, sporta
informācijas tehnoloģijas veselības aprūpē, terapeitiskā rekreācija, vingrumnozare u.c.) ar augstu izaugsmes potenciālu. Šai prioritātei
atbilst specializācijas joma „Viedie materiāli, tehnoloģijas, un inženiersistēmas” un „Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas,
biofarmācija un biotehnoloģijas”. Jau norit veiksmīga sadarbība ar RTU Dizaina tehnoloģiju institūtu (vad. pētn. Aleksandrs Okss),
RTU Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūtu (prof. Aleksejs Kataševs), RTU Datorzinātnes un informācijas
tehnoloģijas fakultātes Informācijas tehnoloģijas institūts (vad. pētn. Jurijs Čižovs) projektā "Viedo zeķu darbības pielietojuma un
precizitātes izpēte". Savukārt interesi par turpmāko terapeitiskā rekreācijas jomas attīstību ir izrādījusi Varšavas Jozefa Pilsudska
Fiziskās izglītības akadēmija Polijā (4. pielikums), savukārt Slimību profilakses un kontroles centrs par nozīmīgu uzskata
starpdisciplināru rekreācijas sabiedrības veselībai pētniecību (2. pielikums). 2017. gada sākumā uzsākta sadarbība ar Tallinas
Tehnoloģiju universitātes maģistra studiju programmas “Veselības aprūpes tehnoloģijas” vadību, lai turpmāk īstenotu pētniecību
veselības aprūpes tehnoloģiju jomā. Šobrīd tiek īstenots LSPA koordinētais starptautiskais projekts par fiziskās veselības un sociālo
indikatoru noteikšanu dalībai fiziskās aktivitātēs bērniem ar invaliditāti "Veselības un sociālie indikatori dalībai fiziskās aktivitātēs
bērniem ar invaliditāti” (NFI/R/2014/070). Projekta gaitā veiksmīgas sadarbības rezultātā martā plānots noslēgt sadarbības līgumu
zinātnē ar Norvēģijas Sporta zinātnes augstskolu par turpmāku starpdisciplināru pētījumu veikšanu sporta traumu profilaksē un
veselības aprūpes sportā tehnoloģiju pielietošanā. Lai LSPA sniegtu ieguldījumu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas mērķu
īstenošanā, tiek plānoti šādi finansējuma avoti: trešo pušu finansējums, IZM, ESF (t.sk.. 8.1.1.SAM, ES pētniecības un inovāciju
pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” projektus) un pašu ieņēmumi.
Transformējamā virzienā „Nozares ar nozīmīgu horizontālo ietekmi un ieguldījumu tautsaimniecības transformācijā” LSPA
sadarbībā ar partneriem veido pamatu jauno – uz sociālām inovācijām balstīto – salīdzinošo priekšrocību attīstīšanai. 3.prioritātē:
Energoefektivitātes paaugstināšana, kas ietver jaunu materiālu radīšanu, ražošanas procesu optimizāciju, tehnoloģisko jauninājumu
ieviešanu, LSPA sekmēs alternatīvo energoresursu izmantošanu transportā (uzvedības ekonomika). Šai prioritātei atbilst
specializācijas joma „Viedā enerģētika”. 4.prioritātē: LSPA dos ieguldījumu modernas un mūsdienu prasībām atbilstošas IKT
sistēmas attīstība privātajā un valsts sektorā sporta nozarē un veselības aprūpē sportā. Šai prioritātei atbilst specializācijas joma
„Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas”. Tikai caur 5.prioritātes stiprināšanu LSPA ir iespējama abu iepriekšminēto virzienu:
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Moderna un nākotnes darba tirgus prasībām atbilstoša sporta un veselības izglītības sistēma, kas veicina tautsaimniecības
transformāciju un VSS prioritāšu īstenošanai nepieciešamo kompetenču, uzņēmējspējas un radošuma attīstību visos izglītības līmeņos.
Lai īstenotu izvirzīto mērķi ir noteikti LSPA attīstības stratēģiskie virzieni:
1. Studiju procesa un studiju vides attīstība.
2. Zinātniskā darbība un inovācijas.
3. Starptautiskā un nacionālā sadarbība.
4. Studējošo sporta vides attīstība.
5. Augstskolas struktūras un infrastruktūras optimizācija.

Augstskolas struktūras un
infrastruktūras optimizācija
(Studējošo sporta vides attīstība)

Zinātniskā darbība un inovācijas

Starptautiskā un nacionālā sadarbība
attīstība

Studiju procesa un studiju vides

LSPA zināšanu bāze un inovāciju resursu centrs sporta zinātnē un veselības
aprūpē sportā, veidojot Latvijā iesakņotu un globālu izglītības, sporta un
veselības aprūpes speciālistu cilvēkkapitālu sportā

1. attēls LSPA attīstības stratēģisko virzienu integrācija LSPA mērķa sasniegšanā
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Šo virzienu līdzsvarota saistīta integrācija (skat.1.att.) ir pamatnosacījums izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanā, kur augstskolas
struktūras un infrastruktūras optimizācija, starptautiskā un nacionālā sadarbība, studējošo sporta vides attīstība ir pamats tālākai
studiju procesa un studiju vides attīstībai un zinātniskās darbības un inovāciju attīstībai.

1. LSPA attīstības stratēģiskais virziena Studiju

procesa un studiju vides attīstība attīstības plāns

LSPA saskaņā ar MK 2016.gada 16.augusta noteikumiem Nr.561 minēto 8.1.1. specifisko atbalsta mērķi "Palielināt
modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu" īstenos šo mērķi izglītības tematiskajā
jomā veselības aprūpe un modernizēs profesionālo bakalaura studiju programmu „Fizioterapija” ar kvalifikāciju
„Fizioterapeits” (kods 42722) un profesionālo maģistra studiju programmu „Veselības aprūpes speciālists sportā” (47722) ar
profesionālajām kvalifikācijām „Sporta fizioterapeits” un „Pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists rehabilitācijā”.
Saskaņā ar Veselības aprūpes statistikas datiem par 2015 .gadu11 rehabilitologu un funkcionālo speciālistu, tai skaitā fizioterapeitu,
skaits nav palielinājies kopš 2011. gada. 2015.gadā tas ir 0.5 uz 10 000 iedzīvotāju, kas pēc vidējiem ES datiem praktiski vērtējams
kā nepietiekams atbilstošo speciālistu nodrošinājums Latvijas veselības aprūpes jomas vajadzībām. Ņemot vērā Latvijas
nodrošinājumu ar veselības aprūpes cilvēku resursiem un rezidentu skaita attiecību, var secināt, ka tuvāko gadu laikā Latvija
saskarsies ar ārstu un vidējā līmeņa aprūpes personāla nepietiekamību 12. Eiropā vidēji 1 fizioterapeits uz 1000 iedzīvotāju Latvijā
vēl nepieciešami vismaz 2000 fizioterapeitu (2013). Lielākā daļa LSPA absolventu (63,46%) ar vislielāko varbūtību saglabās esošo
darba vietu. 13 Veselības aprūpes virzienā ilgstoši tiek realizēta sadarbība ar darba devējiem (noslēgti 27 sadarbības līgumi) un
regulāri tiek nodrošināta atgriezeniskā saite no darba devējiem, lai uzlabotu studiju programmu kvalitāti.
LSPA realizētās veselības aprūpes virziena Profesionālās bakalaura studiju programmas „Fizioterapija” ar kvalifikāciju
„Fizioterapeits” (kods 42722) sagatavoto speciālistu veselības aprūpē fizioterapijā piedāvājums ir atbilstošs Latvijas republikas
funkcionālo speciālistu pieprasījumam. Ņemot vērā valsts reģionālās attīstības perspektīvo plānojumu veselības aprūpes un sporta

11

http://www.spkc.gov.lv/veselibas-aprupes-statistika/
Latvijas Valsts kancelejas Projekta „Veselības pakalpojumu eksportspējas novērtējums un rekomendāciju izstrāde” Starpziņojums par veselības aprūpes pakalpojumu
eksportspējas salīdzinājumu Baltijas valstīs, http://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/starpzinojums_veselibas_pakalp_eksportspejas_salidz_baltija.doc
13
http://www.vm.gov.lv/images/userfiles/andacilvekresursu_planosana_rehabilitacija.pdf
12
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jomā, tuvākajos gados tiek paredzēts paaugstināts pieprasījums pēc fizioterapijas speciālistiem un fizioterapijas speciālistiem sporta
jomā.
LSPA Profesionālā maģistra studiju programmas „Veselības aprūpes speciālists sportā” (47722) ar profesionālajām
kvalifikācijām „Sporta fizioterapeits” un „Pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists rehabilitācijā” programmas saturs ir vērsts uz
sporta zinātnes un veselības zinātnes integrāciju. Sporta zinātne ir zinātnes nozare, kurā pēta cilvēka fiziskās veselības, attīstības,
sagatavotības un sporta sasniegumu veidošanās likumsakarības. Tā ietver ar sportu saistītos integrētus pētījumus pedagoģijas,
psiholoģijas, medicīnas, bioloģijas, biomehānikas, socioloģijas un ekonomikas zinātnes jautājumos. Savukārt veselības aprūpes
zinātne ir zinātnes apakšnozare, kas apvieno biomedicīnas, psihosociālos, organizatoriskos un sabiedrības veselības aspektus indivīda
un sabiedrības grupu aktuālu un potenciālu veselības problēmu risinājumus. Tā ir vērsta uz medicīnas tehnoloģiju, uzvedības un
organizatoriskās intervences plānu izstrādi un novērtēšanu, kā arī šo zināšanu pielietošanu, lai uzlabotu uz pacientu vērstu veselības
aprūpi, adaptāciju un dzīves kvalitāti veselībā un slimībā. Veselības aprūpe sporta jomā ir cieši saistīta ar likumsakarību izpratni par
sporta treniņu ietekmi uz sportista veselību, fizisko attīstību un fizisko sagatavotību dažādos sporta veidos. Sportistu veselības
nodrošināšanas pamatā ir tā funkcionālo spēju noteikšana un sportistu rehabilitācija pie specifiskām sporta traumām un sporta
nodarbību izraisītiem patoloģiskiem stāvokļiem, kā arī profilaktisko pasākumu pielietošana. Šī studiju programma sekmē plašākus ar
veselības un sporta zinātni saistītus integrētus pētījumus medicīnas, bioloģijas, biomehānikas, neirofizioloģijas, sporta farmakoloģijas
sporta pedagoģijas un sporta psiholoģijas zinātnes jautājumos. Studiju programmā tiek ievēroti standarti un vadlīnijas kvalitātes
nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā veselības aprūpes zinātnē.
Pielāgotās fiziskās aktivitātes (PFA) ir viena no pakalpojumu sniegšanas profesionāļu specialitātēm un akadēmisko pētījumu
jomām, kura veicina personu atšķirīgo īpašību pieņemšanu, rūpējas par labāku piekļuvi aktīva dzīvesveida un sporta iespējām un
sekmē inovatīvus risinājumus, sadarbības pakalpojumu sniegšanu un pašpārliecības veidošanas sistēmas. Pielāgotajās fiziskajās
aktivitātēs ietilpst sporta izglītība, sports, rekreācija un rehabilitācija personām ar invaliditāti, kā arī citas tām paredzētas priekšrocības
(EUFAPA, 2006 )14. Maģistra studiju programmas „Veselības aprūpes speciālists sportā” modulis “Pielāgoto fizisko aktivitāšu
speciālists rehabilitācijā” tiek veidota, lai īstenotu pieaugošo nepieciešamību pēc izglītotiem speciālistiem rehabilitācijas jomā Latvijā
un Eiropā. Šādu speciālistu nepieciešamības pamatojums Eiropas kontekstā ir aprakstīts zinātniskā publikācijā (Kudlacek un Barrett,
2012 )15. Studiju programma ir veidota saskaņā ar jauniem Eiropas Standartiem Pielāgotās fiziskās aktivitātēs 2010.gadā.16Maģistra
studiju programmas modulis “Pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists rehabilitācijā” ir paredzēts veselības aprūpes speciālistiem, kas
Europas Federācija pielāgotās fiziskās aktivitātēs Statūti, www.eufapa.eu
Kudlacek M. & Barrett U. (2012) Adapted Physical Activity as a profession in Europe. European Journal of Adapted Physical Activity, 4(2), 7-16.
16
Kudláček, M. Morgulec-Adamowicz, N. Verellen, J. Eds. (2010) European Standards in Adapted Physical Activity. Palaky University, Olomouc (http://eusapa.upol.cz/)
14
15
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vēlas pilnveidot savas profesionālās zināšanas un kompetences. Šīs programmas mērķis ir sagatavot speciālistus veselības aprūpes
jomā, kas nodrošina universālu pieeju fizisko aktivitāšu programmām, ka līdzekli veselības un sociālai rehabilitācijai. Šis mērķis ir
saskaņā ar ANO “Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām” 17 25.pants, Veselība, 26.pants Adaptācija un rehabilitācija,
30.pants Līdzdalība kultūras dzīvē, atpūta, brīvā laika pavadīšana un sports. Pasaules Veselības organizācijas (PVO) rekomendācijās
regulāras fiziskās aktivitātes tiek norādītas kā viens no svarīgākajiem faktoriem veselības saglabāšanā.
Latvijā ir ap 148 919 cilvēki ar invaliditāti (LM, 2012 )18, kas ir par 30 tūkstošiem vairāk kā 2008.gadā. Bērni ar invaliditāti ir
ap 7507. Labklājības Ministrijas dati liecina, ka 2008.gadā valstī invaliditāte bija noteikta 131 524 cilvēkiem, bet 2015.gadā - jau 174
060 cilvēkiem. Līdz ar to 2008.gadā cilvēku ar invaliditāti īpatsvars no kopējā Latvijas iedzīvotāju skaita bija 5,82%, savukārt
2015.gadā - 8,64%.19 Cilvēku ar invaliditāti skaits pieaug ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā. Tomēr Latvijā ir viens no zemākajiem
rādītājiem Eiropā attiecībā uz cilvēku ar invaliditāti iesaistīšanos sporta aktivitātēs – ap 0,2 %. Lietuvā – ap 1,2 %, Beļģijā – ap 3 %,
Norvēģijā – ap 6 %. Kā viena no pamatproblēmām tiek atzīta rehabilitācijas un sociālās sfēras speciālistu (piem., fizioterapeitu)
zināšanu trūkums par pielāgotām fiziskām aktivitātēm (IZM, Sporta politikas pamatnostādnes 2013.-2020.gadam )20. Būtisks
mūsdienu sabiedrības sasniegums ir arī iedzīvotāju paredzamā mūža ilguma palielināšanās. Ja šobrīd no visiem eiropiešiem 17% ir
vecāki par 65 gadiem, tad 2060.gadā šie cilvēki veidos gandrīz 30% no iedzīvotāju kopskaita. Seniora vecuma cilvēki ir viena no
svarīgākajām pielāgoto fizisko aktivitāšu mērķa grupām. 21
Saskaņā ar Eiropas Savienības Oficiālo Vēstnesi ieteikumos politikas jomā Reģionu Komiteja iekļāvusi 57 punktus par fizisko
aktivitāšu nozīmi cilvēku ar invaliditāti ikdienā dzīves kvalitātes faktoru uzlabošanā. Šai dokumentā tiek uzsvērta fizisko aktivitāšu
nozīme rehabilitācijā un/vai konkrētu ārstniecisku mērķu īstenošanā. Komisija aicina dalībvalstis plašāk atzīt attiecīgos nozares
pārstāvjus visos vispārējā sporta un veselības aprūpes sistēmas attīstības un izvērtēšanas pasākumos, kurus atbalsta ES iestādes. Būtu
jāapsver iespējas piešķirt īpašus resursus, lai šāda iesaiste būtu iespējama, kā arī īpašas apmācības sporta un veselības aprūpes nozarē
iesaistītajam profesionālajam tehniskajam personālam.22
Eiropā pēdējā desmitgadē ir vērojama proaktīva veselības vecināšana, kur nozīmīga vieta ir fiziski aktīvas sabiedrības
sekmēšanai. Maģistra studiju programmas modulis “Pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists rehabilitācijā” ideoloģiskais pamats ir
13.12.2006. “Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām“ LV”, 27 (4219), 17.02.2010.
Cilvēku ar invaliditāti skaits pēdējos četros gados pieaudzis par 30 tūkstošiem,
24.05.2012.,http://www.lm.gov.lv/news/id/3580
19
https://www.lm.gov.lv/news/id/7208
20
Sporta politikas pamatnostādnes 2013.-2020.gadam, LR IZM http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Sports/2012/IZMPamn_SPP_KONGRESAM.pdf
21
Tematiskais tīkla projekts pielāgotajās fiziskajās aktivitātēs, http://www.thenapa2.org/dissemination/aims.html
22
Eiropas Savienības Oficiālo Vēstnesis C 114/27, 2014/C 114/06, 15.04.2014, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-LV/TXT/?Uri=CELEX:52013IR3952&from=EN
17
18
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Eiropas standarts pielāgotās fiziskās aktivitātēs rehabilitācijā. Šajā dokumentā tiek uzsvērti PFA mērķi un priekšrocības, kā arī
nosakot PFA programmas galvenos pasākumus rehabilitācijas apstākļos, ir iespējams sīki izstrādāt to iemaņu uzskaitījumu, kuras
vajadzīgas, lai veiksmīgi īstenotu šāda veida programmu. Pēdējos gadu desmitos PFA ir atzītas par vērtīgu papildinājumu
rehabilitācijas programmām. Jāatzīmē, ka Eiropā lielā mērā atšķiras PFA programmu definīcija, mērķis un saturs. Pētījumā, kas tika
veikts “Eiropas standarti pielāgotās fiziskās aktivitātēs” projekta ietvaros rezultāti liecina, ka dažās Eiropas valstīs rehabilitācijas
programmā nav iekļautas pielāgotās fiziskās aktivitātes. Savukārt citās valstīs tiek īstenota visai pieticīga sporta programma, kura
pacientiem/klientiem lielākoties pieejama pēc brīvprātīgas iesaistīšanās principa, tāpēc to nevar uzskatīt par rehabilitācijas
programmas būtisku sastāvdaļu. Tomēr aizvien vairāk valstu ievieš pilnībā izstrādātu pielāgoto fizisko aktivitāšu programmas, kā daļu
no fizioterapijas pakalpojumiem.
Pielāgoto fizisko aktivitāšu programmas iekļaušanai rehabilitācijas programmā atsevišķas papildu disciplīnas veidā ir trejāds
pamatojums. Pirmais no tiem tieši attiecas uz rehabilitācijas programmu un apliecina, ka fiziskās aktivitātes un iesaistīšanās sportā ir
lielisks papildinājums klasiskajām fizioterapijas programmām. Par to liecināja jau agrāko zinātnisko pētījumu rezultāti, kuros secināts,
ka fizioterapijas programmas bieži vien nevelta pietiekami lielu uzmanību pacienta/klienta vispārējās fiziskās sagatavotības līmenim,
viņu funkcionalitātei un funkcionālajam potenciālam, iespējamā atbalsta pielāgošanai un optimizēšanai atbilstoši pacienta/klienta
funkcionalitātei, kā arī ikdienā veicamo aktivitāšu izstrādāšanai. Tomēr jāatzīmē, ka līdz šim jau ir gūti pierādījumi tam, ka pielāgotās
fiziskās aktivitātes labvēlīgi ietekmē šos faktorus gan rehabilitācijas kursa gaitā, gan arī pēc tam. No tā tiek secināts, ka pielāgoto
fizisko aktivitāšu ieviešana rehabilitācijas programmā var uzlabot rehabilitācijas programmas kvalitāti, palīdzēt to veiksmīgāk īstenot
un nepieļaut pacientu/klientu veselības stāvokļa pasliktināšanos. Pielāgotajām fiziskajām aktivitātēm ir pozitīva ietekme uz
pacienta/klienta psiholoģisko labklājību. Daudzi pacienti/klienti ar neatgriezeniskiem funkcionēšanas traucējumiem mēdz mazkustīga
dzīvesveida dēļ aizvien vairāk ieslīgt sociālajā nošķirtībā. Tam ir rasts risinājums — ieviešot pielāgotās fiziskās aktivitātes vispārējas
rehabilitācijas pieejas programmā, cilvēki ar invaliditāti var iesaistīties sportā un socializēties, tādējādi gūstot iespēju iepazīties ar citu
pieredzi un iemācīties sadzīvot ar savu invaliditāti vai traucējumiem utt.
Pamatojums pielāgoto fizisko aktivitāšu iekļaušanai rehabilitācijā saistīts ar izglītības un veselības aprūpes jautājumiem. Ar
fizisko aktivitāšu un sporta palīdzību pacienti/klienti iepazīst sava ķermeņa reakciju uz dažādas intensitātes pakāpes vingrinājumiem
(gan maksimālas, gan vidēji lielas intensitātes vingrinājumiem) un uz ārējiem apstākļiem (laika apstākļiem, vidi u.c.). Tāpat,
iesaistoties pielāgotajās fiziskajās aktivitātēs rehabilitācijas apstākļos, pacienti/klienti uzzina, kāds ir skaidrojums tādai vai citādai
ķermeņa atbildes reakcijai, kā atpazīt simptomus, kuri izraisa kontrindikācijas fiziskajām aktivitātēm un sportam, un kā šos simptomus
novērst vai ārstēt. Turklāt fiziskās aktivitātes un sports pacientiem/klientiem nodrošina augstāku dzīves kvalitāti, un viņi saskata
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ikdienā veicamo aktivitāšu priekšrocības. Rezultātā pielāgoto fizisko aktivitāšu programmai ir nepārprotami jāapliecina
pacientiem/klientiem, ka tā viņiem ir noderīga, lai viņi arī turpmāk — pēc rehabilitācijas — piekoptu aktīvu dzīvesveidu.
Latvijā un Baltijas valstīs veselības aprūpes speciālisti sporta jomā un pielāgotajā fiziskajā rehabilitācijā tiek sagatavoti tikai
LSPA, gan bakalaura, gan maģistratūras studiju programmās, lai gan šādas profesionālās kvalifikācijas speciālistu pieprasījums ir
liels, tas saistīts ar nepieciešamību nodrošināt kvalitatīvu veselības aprūpi visa līmeņu sporta nodarbībās. Šādu speciālistu
sagatavošana tiek aktualizēta Veselības aprūpes nostādnēs līdz 2030.gadam: „Latvijas galvenais resurss ir un būs cilvēks
(...).Ilgtermiņa attīstība nav iedomājama bez veselīgiem indivīdiem ar veselīgu dzīves veidu”23.
Tādēļ modernizējamo STEM studiju programmu Izglītības tematiskā joma ir Veselības aprūpe, jo tā atbilst izglītības
programmu pieprasījumam darba tirgū, speciālistu pieprasījumam reģionālā pārklājuma kontekstā un LSPA specializācijai,
kā arī modernizējamā aprīkojuma un iekārtu nepieciešamība ir objektīva studiju un zinātniskās darbības kvalitātes
nodrošinājumam un ir priekšnoteikums zināšanu bāzes un inovāciju resursu centra darbībai sporta zinātnē un veselības
aprūpē sportā, kas veido Latvijā iesakņotu un globālu izglītības, sporta un veselības aprūpes speciālistu cilvēkkapitālu sportā,
stiprinot un radot inovācijas sporta un veselības aprūpes sportā nozarē kā darbietilpīgā ekonomiskās izaugsmes nozarē.
Mūsdienu darba tirgū ir vajadzīgi speciālisti, kuri ir spējīgi darboties komandā un aktīvi iesaistīties vietējos un starptautiskos
projektos veselības aprūpes jomā sportā. Darba devēji, sporta nozares vadītāji rakstveida atsauksmēs izteikuši viedokli, ka aktuāli ir
nepieciešami fizioterapeiti sportā un pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālisti rehabilitācijā, kuri profesionāli un kvalitatīvi var strādāt ar
jaunākajām veselības aprūpes un fizioterapijas tehnoloģijām, kā arī rehabilitācijas metodēm, iekļaujoties daudzdisciplinārā komandas
darbā, sadarbojoties ar sporta nozarē un veselības aprūpes jomā strādājošiem profesionāļiem. Profesionālā maģistrantūras studiju
programma „Veselības aprūpes speciālists sportā” ir orientēta uz šo uzdevumu risināšanu. Eiropas līmenī aktuāls ir jautājums par
jaunām starptautiskām starpaugstskolu profesionālā maģistra augstākās izglītības programmām, kas risinātu šos uzdevumus.
LSPA Veselības aprūpes studiju virziena attīstības plāna realizācija saskaņā ar LSPA attīstības stratēģijā izvirzīto mērķu un
uzdevumu par studiju procesa un studiju vides attīstību, sadarbībā ar nozari veidojot jaunas starpnozaru vai starptautiskas izcilības
programmas Veselības aprūpes studiju virzienā, paredz:
 Tālāk attīstīt un pilnveidot veselības aprūpes studiju virziena bakalaura un maģistra studiju programmas.
 Apvienojot LSPA katedru, fizioterapijas nodaļas un pētniecisko laboratoriju resursus izveidot fakultāti Veselības aprūpē
sportā un Veselības aprūpes sportā izpētes centru.
23
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 Sadarbībā ar Latvijas un Baltijas AII veidot starptautisku doktorantūras studiju programmu Veselības aprūpē fizioterapijā
un pielāgotajā fiziskajā izglītībā.
 Attīstīt jaunas pirmā līmeņa augstākās izglītības profesionālās studiju programmas Veselības aprūpē sportā.
 Izveidot Veselības aprūpes speciālistu profesionālās pilnveides un kvalifikācijas celšanas nodaļu.
LSPA sadarbībā ar Latvijas un Baltijas AII plāno veidot starptautisku doktorantūras studiju programmu Veselības aprūpē fizioterapijā
un pielāgotajā fiziskajā izglītībā. Šobrīd esošās ilglaicīgas sadarbības ietvaros LSPA iniciējusi kopīgas starptautiskas doktorantūras
programmas izveidi veselības aprūpē, kurā viens no potenciālajiem sadarbības partneriem būs Varšavas Jozefa Pilsudska Fiziskās
izglītības akadēmija Polijā (skat. 4.pielikumu). Kopīgā starptautiskā doktorantūras programma būs unikāls ieguldījums studiju un
zinātnes integrācija veselības aprūpē fizioterapijā un pielāgotajā fiziskajā izglītībā.
Savukārt, lai attīstītu jaunas pirmā līmeņa augstākās izglītības profesionālās studiju programmas Veselības aprūpē sportā, tiek ņemts
vērā, ka visās ES dalībvalstīs par prioritāti būtu jākļūst to speciālistu sagatavošanai, kuri darbojas izglītības, rekreācijas un sporta jomā
arī iekļaujošos apstākļos, jo kompetenti speciālisti (piemēram, pedagogi, treneri, fizioterapeiti, pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālisti)
ir viens no iekļaušanas galvenajiem elementiem (Eiropas sporta harta; Eiropas harta par sportu visiem, 2001; Eiropas harta par sportu
visiem: indivīdiem ar invaliditāti, 1986)24. Terapeitisko fizisko rekreāciju izmanto ārstniecības, izglītības un atpūtas pakalpojumos, lai
atpūta palīdzētu cilvēkiem ar slimībām, invaliditāti un citos gadījumos uzlabot veselību, funkcionālās spējas, palielināt neatkarību un
paaugstināt dzīves kvalitāti. Terapeitiskās fiziskās rekreācijas pakalpojumi var palīdzēt novecojošiem iedzīvotājiem saglabāt viņu
neatkarību vēlākajos dzīves posmos. Šādas jomas speciālistu Latvijā šobrīd nav, bet cilvēku ar invaliditāti skaits pieaug ne tikai
Latvijā, bet arī visā Eiropā25, tādēļ būtu nepieciešams attīstīt un īstenot pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālistu rekreācijā sagatavošanu.
Arī Slimību profilakses un kontroles centrs uzsver rekreācijas sabiedrības veselībai pētniecības aktualitāti (skat. 2.pielikumu) un arī
Latvijas rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienība (LRPOA) norāda (skat. 3. pielikums), ka pielāgoto sporta aktivitāšu jomā,
kur LSPA ir viena no neapšaubām jomas līderēm Latvijā, nevajadzētu plānot ierobežojumus un attīstību saistīt tikai ar fizioterapeita
un ergoterapeita profesijām. Kopš 2014. gada tiek īstenoti sagatavošanas darbi kopējas starpaugstskolu maģistrantūras studiju
programmas izveidei pielāgotās fiziskās aktivitātēs Baltijas jūras valstu līmenī. Projektā HPHE-2014/10394 “Nordic Master in
Adapted Physical Activity” piedalās Lietuvas sporta universitāte, Hāga-Helia universitāte (Somija), Halmstadas universitāte

24

European Sport Charter https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016804c9dbb , European Sport for All Charter http://www.coe.int/t/dg4/sport/resources/texts/spchart2_en.asp ,
European Charter on Sport for All: Disabled Persons https://www.coe.int/t/dg4/epas/resources/texts/Charter1986_en.pdf
25
https://www.lm.gov.lv/news/id/7208
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(Zviedrija) un LSPA. Ar visām partneru augstskolām LSPA ir sadarbības līgumi. Arī Eiropas Federācija pielāgotās fiziskās aktivitātēs
(EUFAPA) atbalsta turpmāko sadarbību ar LSPA speciālistu sagatavošanā pielāgotās fiziskās aktivitātēs (11.pielikums).
Pašreiz partneri konsultējas ar vietējām juridiskām un augstākās izglītības iestādēm (piem., LR IZM) par studiju maksas, studiju
kredītu un citiem ar studiju procesu saistītiem organizatoriskiem jautājumiem. Pašreiz tiek gatavots iesniegšanai 2018.gadā nākamais
projekts, kura ietvaros tiks veidots programmas saturs intensīvā studiju kursa pilotprojekta līmenī. Pilnā apjomā programmu plānots
uzsākt 2019.gadā.
Modernizējamo STEM studiju programmu nodrošinājums un eksporta potenciāls:
Studiju nodrošinājums atbilst mūsdienu tehnoloģiju iespējām, tiek izmantoti datori, multimediji un internets. Ir pieejama zinātniskā
vide - zinātniskā aparatūra, datori, audio/video līdzekļi, materiāli tehniskais telpu aprīkojums un zinātniskās literatūras avoti datu
bāzēs. LSPA veselības aprūpes studiju virzienā pieejamais materiāltehniskais nodrošinājums atbilst Veselības aprūpes virzienā
iesaistīto studiju programmu profesionālo kvalifikāciju reglamentējošo normatīvo aktu prasībām – Fizioterapeita profesijas standartam
(2012) un Pasaules Fizioterapeitu Konfederācijas standarta zinātnes sadaļas vadlīnijām (WCTP, 2013) , Starptautiskās Sporta
fizioterapijas standartam (IFSPT) un Eiropas Standartiem Pielāgotās fiziskās aktivitātēs (2010). LSPA darbu sāk Baltijā pirmā
pētniecības laboratorija „Kinezioloģijas pētniecības laboratorija” (2014) ar sensorjūtīgu grīdu, kas sinhronizēta ar videosistēmu
zinātniski pētnieciskai darbībai kinezioloģijas un sporta biomehānikas jomā, iegādāta pētnieciskā aparatūra: Spēka platformas BTS P6000 (Itālija), Videosistēma BTS VIXTA (Itālija), Izokinētiskā ierīce REV-9000 (Itālijā), Optiski elektroniskā sistēma MICROGATE
OPTOJUMP (Itālija), Podogrāfs BALREX (Latvija), Pulsometrijas sistēma POLAR TEAM SYSTEM (ASV), Skrejceliņš LIFE
FITNESS (ASV). LSPA Fizisko darba spēju pētniecības laboratorija. Pētniecības aparatūra: CORTEX METAMAX 3B, Cyclus2,
h/p/cosmos lactateScout+, nova biomedical Lactate Plus, SRM PowerMeted Science ROAD, wattbike Pro, Concept 2,
ThoraxTrainer PRO CARDIO, kā arī pārējā aparatūra (skat. LSPA rīcībā esošo mācību iekārtu un aprīkojuma uzskaitījums 55.lpp.).
LSPA telpu izmantošanas intensitāte - 9,8 m2 uz studentu, bet jāveicina iekārtu izmantošanas intensitāte, sekmējot ieguldījumu
koncentrāciju, veidojot veselības aprūpi sportā izpētes centru, mazinot sadrumstalotību modernizējamo objektos.
Studiju procesā tiek izmantotas specializētas auditorijas, kabineti, kas aprīkotas ar fizioterapijas inventāru, praktiskām fizioterapijas
nodarbībām fizioterapeitiskais inventārs un speciālas ierīces (piem., cilvēka funkcionālie modeļi, kušetes, darbaspēju un funkcionālās
diagnostikas ierīces, fizisko īpašību testēšanas un masāžas palīglīdzekļi, sīkais inventārs pēdas un kāju muskulatūras attīstīšanai un
trenēšanai, palīglīdzekļi roku un plaukstas muskulatūras trenēšanai, fizioterapijas bumbas, paklāji, ķermeņa korekcijas rullīši u.c.), kā
arī LSPA zinātniski pētnieciskās laboratorijas, Sporta Medicīnas, fizioterapijas, masāžas un pielāgotās fiziskās izglītības katedras
zinātniskā aparatūra un inventārs. Profesionālās maģistrantūras studiju programmas „Veselības aprūpes speciālists sportā”
kvalifikācijas Pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists rehabilitācijā studiju procesa nodrošināšanai tiek izmantots pielāgotā sporta
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inventārs (piem., sporta ratiņkrēsls, funkcionālais ratiņkrēsls, Boccio spēle, Goalbola inventārs, pielāgotā futbola inventārs u.tml.).
Studiju process tiek īstenots sadarbībā ar sociāliem partneriem, piem., Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federāciju, Latvijas
Paralimpisko komiteju u.c. sporta organizācijām cilvēkiem ar invaliditāti, kuru pasākumos studējošie regulāri tiek iesaistīti. Lai
sekmētu studiju procesa un zinātnes sinerģiju LSPA 2017. gada 27. februārī noslēgusi līgumu ar SIA “Anatomy Next” par sadarbību
interaktīvas WEB platformas un paplašinātās realitātes tehnoloģiju ieviešanu mācību vidē (9.pielikums).
LSPA Sporta nozares bibliotēkas krājums tiek veidots atbilstoši LSPA studiju un zinātniskā darba virzieniem, studiju programmu
prasībām. LSPA bibliotēkas grāmatu fondā uz 2014.gada sākumu ir 253 000 vienības. LSPA bibliotēkas krājums tiek veidots
atbilstoši LSPA veselības aprūpes studiju un zinātniskā darba virzieniem, veselības aprūpes virziena studiju programmu prasībām. Ir
iespēja lietot zinātniskās elektroniskās datu bāzes : THOMSON REUTERS – WEB OF SCIENSE; SCOPUS; BRAIN TRACK;
SCIENCE DIRECT – World's largest electronic collection of science, technology and medicine; SPRINGER LINK; PUBMED u.c.
Sākot, ar 2017 gadu ir pieejama arī EBRARY e-grāmatu elektroniskā bāze.
Modernizējamo LSPA STEM studiju programmu veselības aprūpē eksporta potenciālu raksturo jau esošās tendences, uzsākot
reflektantu piesaistes kampaņas ārvalstīs. Studijas šajās programmās interesē gan studējošiem no Āzijas valstīm, gan arī no
Ziemeļeiropas. Stiprinot LSPA STEM studiju programmu veselības aprūpē zinātnisko potenciālu, kas sekmē studiju kvalitātes
izaugsmi, pieaugs programmu atpazīstamība Eiropā un pasaulē. Programmā iesaistītie LSPA docētāji ir pieprasīti arī ārvalstu
augstskolās, LSPA profesori piedalās starptautiskos zinātniskos un izglītības projektos, starptautisko mācību grāmatu un kolektīvo
monogrāfiju izveidē, kuras savos studiju kursos izmanto citu valstu augstskolu studenti un LSPA absolventi ir pieprasīts darbaspēks
globālajā darba tirgū. Investējot studiju programmu eksporta veicināšanā un arī radot unikālas studiju programmas, pieaugs
modernizējamo STEM studiju programmu veselības aprūpē eksporta potenciāls.
Studentcentrētās pieejas īstenošana studiju procesā un darba vidē balstīto studiju īpatsvars nodrošina studiju rezultātu sasniegšanu un
21.gadsimta kompetenču pilnveidi (kritisko un radošo domāšanu, komunikāciju, starpkultūru prasmes, sadarbības un informācijas
izpratību, pilsoniskumu, globālās un kulturālās perspektīvas izpratību) studiju gaitā. Turpmākā studiju programmu satura
modernizācija notiks sadarbībā ar nozares ekspertiem, profesionālajām asociācijām un darba devējiem.
Studiju procesa kvalitātes vadībā turpmāk vislielākā uzmanība tiks veltīta akadēmiskās integritātes un ētikas nodrošināšanai, t.i., piecu
pamatvērtību godīguma, uzticamības, taisnīguma, cieņas un atbildības nodrošināšanai LSPA akadēmiskajā kultūrā. Tā ir plaģiātisma
izskaušana un tā ir demokrātiska pārvaldība.
LSPA Mūžizglītības un karjeras centrs katru gadu mūžizglītībā, tālākizglītībā un profesionālajā pilnveidē iesaista no 650 - 700
personas, lai veicinātu LSPA Mūžizglītības un karjeras centra darbības attīstītu, veicinot tālākizglītošanās studijas, turpmāk līdztekus
jau esošajiem tālmācības studiju kursiem un e-studiju videi studiju procesā, LSPA plāno pakāpeniski integrēt e-studiju vides ietvaru
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arī mūžizglītībā, kā arī veidot tālākizglītības programmas par fizisko aktivitāti kā līdzekli sabiedrības veselības veicināšanā, kuru
īstenošanu nodrošinātu izveidotā Veselības aprūpes speciālistu profesionālās pilnveides un kvalifikācijas celšanas nodaļa.

LSPA attīstības stratēģiskā virziena
N.p.k.

Studiju procesa un studiju vides attīstība

Uzdevuma formulējums

ietvaros veicamie uzdevumi:

Atbildīgās
struktūrvienības

Izpildes termiņš
un rezultāts
Ikgadēji
studējošo skaita
pieaugums par
2%

Finansējuma
avoti
vai resursi
IZM
(1., 2.pīlārs),
pašu ieņēmumi

1.

Studiju
Radīt studentiem iespēju iegūt 1. un 2.līmeņa profesionālo augstāko
departaments
un tā
izglītību sporta un veselības aprūpes jomā, kā arī akadēmisko augstāko
izglītību (bakalaura, maģistra un doktora grādu), sagatavojot struktūrvienības
kompetentus profesionāļus sporta nozarē, veselības aprūpē un sporta
zinātnē;

2.

Studiju
2019.
Pašu ieņēmumi
Izstrādāt sadarbībā ar darba devējiem, darba tirgus prasībām un
1 programma
un trešo pušu
nākotnes profesiju vajadzībām atbilstošas, elastīgas, uz kompetencēm departaments un tā
struktūrvienības
finansējums
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
Ikgadēji saskaņā Pašu ieņēmumi
Uzlabot sadarbību ar pašvaldībām un komunikāciju ar sabiedrību studiju
departaments
un
tā
ar vienošanos
un trešo pušu
vides attīstībā, nodrošinot iedzīvotāju vajadzībām nepieciešamo
struktūrvienības
sagatavoto
finansējums
speciālistu sagatavošanu;

3.

4.

Studiju
Nodrošināt studiju un pētniecības darba izvēli atbilstoši indivīda
departaments
un tā
interesēm, spējām un saskaņā ar LSPA izvirzītajiem stratēģiskajiem
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speciālistu
pieaugums no
0,5-1%
Ikgadēji
visiem

IZM
(1. pīlārs),
29

5.

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;
Veicināt LSPA studiju internacionalizācijas procesu un pilnveidot tā
koordināciju;

struktūrvienības,
Zinātnes daļa

studējošiem
saskaņā ar
zinātniskā darba
plānu

pašu ieņēmumi
un trešo pušu
finansējums

Starptautiskā daļa

Ikgadēji 1-2
noslēgti jauni
sadarbības
līgumi, 2
pasākumi
Ikgadēji
mobilitātē
iesaistīto
pieaugums par
2%
Saskaņā ar
likumdošanā
noteikto ieviest
visās studiju
programmās
Pastāvīga
pilnveide visās
studiju
programmās
2019.
1 programma

IZM un pašu
ieņēmumi

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

7.

Pāriet uz ECTS kredītpunktu sistēmu, nodrošinot ECTS prasībām
atbilstošu studējošo patstāvīgā darba apjomu un pilnveidojot studējošo
komunikatīvās prasmes;

Studiju
departaments,
Studiju virzienu
padomes

8.

Noteikt ikvienā studiju programmā sasniedzamos studiju rezultātus un
pārveidot programmu struktūru tā, lai nodrošinātu studiju rezultātu
sasniegšanu;

Studiju virzienu
padomes,
Starptautiskā daļa

9.

Veidot jaunas starpnozaru vai starptautiskas izcilības programmas;

10.

11

Studiju virzienu
padomes,
Starptautiskā daļa
Studiju virzienu
Veidot kopējas grādu programmas ar ārvalstu augstskolām, uzsākot
padomes,
reflektantu piesaistes kampaņu ārvalstīs;
Starptautiskā daļa
Studiju
Veicināt studiju kursu sagatavošanu un vadīšanu angļu valodā vai citās
departaments un tā
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2019.
1 programma
Ikgadēji saskaņā
ar studiju plāna

IZM, ESF un
pašu ieņēmumi

Pašu ieņēmumi

IZM un pašu
ieņēmumi

IZM, ESF
(8.2.1. SAM),
pašu ieņēmumi
IZM, ESF
(8.2.1. SAM),
pašu ieņēmumi
Pašu ieņēmumi
30

plaši lietotās valodās;

struktūrvienības
Rektorāts,
Studiju
departaments,
Zinātnes daļa
Mūžizglītības
centrs

12.

Motivēt LSPA personālu par izcilību studijās un pētniecībā;

13.

Veicināt studējošo un akadēmiskā personāla latviešu valodas un
svešvalodu kompetenču uzlabošanas atbalsta sistēmas izveidi;

14.

Veicināt tālākizglītošanās studijas, paplašinot sadarbību ar citām
augstskolām, zinātniskās pētniecības iestādēm un izglītības iestādēm,
piedaloties tālākās izglītības pasākumos;

Zinātnes daļa

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

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

grafiku (studiju
kursi vismaz 20
KP apjomā)
2 reizes gadā
snieguma
finansējums

Pašu
ieņēmumi, IZM
(2.pīlārs)

Ikgadēji
Pašu ieņēmumi
tālākizglītošanās
iespējas 1x
nedēļā
Ik gadu
Pašu ieņēmumi
1-2 sadarbības
un trešo pušu
līgumi un
finansējums
pasākumi
Ikgadēji
Pašu
zinātnisko 2
ieņēmumi,
pētījumu projekti
IZM, ESF,
un 1 pasākums ERAF projekti
Ikgadēji 2
Pašu
pasākumi
ieņēmumi, IZM

Kvalitātes vadības sistēmas nodrošināšanas plāns
LSPA iekšējās kvalitātes nodrošināšanas vadības sistēma ir balstīta uz starptautiskā izcilības standarta “Ieguldījums izcilībā”
(„Investors in Excellence”) pamatprincipiem un prasībām.
LSPA iekšējās kvalitātes nodrošināšanas vadības plāns, ietverot akadēmisko integritāti un ētikas nodrošināšanu:
- Izcilības standarta („Investors in Excellence”) sertifikāta saņemšana un resertifikācija ik pēc 2 gadiem;
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-

Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas vadības sistēmas darbības starp izvērtējums un tās turpmākā pilnveide, ņemot vērā
stratēģiskajos plānos paredzēto mērķu sasniegšanu;
Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas audita veikšana par procesu un pārvaldības sistēmas darbības atbilstību iekšējiem,
ārējiem reglamentējošiem dokumentiem un izcilības standartam („Investors in Excellence”);
Iekšējās dokumentācijas pilnveidošana, lai nodrošinātu nepārtrauktu to jomu pilnveidošanu, kas ir vissvarīgākās
ieinteresētajām pusēm;
Ieinteresēto pušu vajadzību, vēlmju un gaidu apmierinātības paaugstināšana, pilnveidojot procesu un instrumentāriju to
noteikšanai;
antiplaģiātisma elektroniskās sistēmas ieviešana.

2. LSPA attīstības stratēģiskais virziena

Zinātniskā darbība un inovācijas attīstības plāns

Pētniecības programma
STEM studiju programmas Izglītības tematiskā joma: Veselības aprūpe
Sabiedrības veselība un sports (profilakse, diagnostika, ārstniecība, klīniskā medicīna, ārstniecības metodes un tehnoloģijas,
ārstniecības līdzekļi un biomedicīnas tehnoloģijas).
Sporta zinātne veselībai (fiziskās sagatavotības un veselību veicinošu fizisko aktivitāšu programmas dažāda vecuma
cilvēkiem, informācijas tehnoloģijas sportā fiziskās sagatavotības, kustību diagnostikai).
1.2. Programmas mērķi:
LSPA kā zinātniskās institūcijas programmas mērķis ir veidot zinātnisko pētniecību un inovācijas par konkurētspējīgu
Latvijas sporta un veselības aprūpes jomas un sabiedrības vajadzības nodrošinošu nozari, akcentējot zinātnes un pētniecības
kapacitātes un kvalitātes izaugsmi.
Programmas tēma: Fiziskās aktivitātes fiziskās sagatavotības un veselības veicināšanai Latvijas iedzīvotājiem.
Programmas mērķis: Novērtēt fiziskās aktivitātes līmeni dažāda vecuma Latvijas iedzīvotājiem (pirmsskolas un jaunākais
skolas vecums, pusaudži un jaunieši, pieaugušie un seniori), tai skaitā cilvēkiem ar speciālām vajadzībām, nosakot to sakarības
ar fiziskās sagatavotības un veselību raksturojošiem parametriem, izveidot fizisko aktivitāšu programmas fiziskās sagatavotības
un veselības nostiprināšanā un uzlabošanā.
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1.3. Programmas uzdevumi:
1. Novērtēt fiziskās aktivitātes līmeni dažāda vecuma cilvēkiem (pirmsskolas un jaunākais skolas vecums, pusaudži un jaunieši,
pieaugušie un seniori).
2. Novērtēt fizisko sagatavotību dažāda vecuma cilvēkiem (pirmsskolas un jaunākais skolas vecums, pusaudži un jaunieši,
pieaugušie un seniori).
3. Izstrādāt fiziskās sagatavotības un veselību veicinošu fizisko aktivitāšu programmas dažāda vecuma cilvēkiem (pirmsskolas
un jaunākais skolas vecums, pusaudži un jaunieši, pieaugušie un seniori).
1.4. Programmas pamatojums
Kopējās fiziskās aktivitātes samazināšanās gados jauniem, gan vecākiem cilvēkiem ir saistīta galvenokārt ar sociālajiem un
ekonomiskajiem faktoriem. Informācijas tehnoloģiju straujā attīstība nosaka jaunās paaudzes dzīves veidu, kurš kļūst arvien
mazāk aktīvāks, kas ietekmē gan cilvēka fizisko, gan psiho-emocionālo stāvokli. Izmaiņas funkcionālajā stāvoklī izraisa arī
zināmus aktivitāšu ierobežojumus, kas traucē ikdienas darbību. Mainoties sociālajam statusam gados vecākiem cilvēkiem,
samazinās fiziskā aktivitātē darbā, pārvietojoties un mājsaimniecības uzturēšanā un palielinās mazkustīgi pavadītais laiks
(Brownson, Boehmer, Luke, 2005, Kaupužs, 2011). Eiropā un Amerikas Savienotajās Valstīs liela uzmanība tiek veltīta šo
problēmu izpētei. Vairākos pētījumos, kas tika veikti izmantojot pašnovērtējuma aptaujas, ir noskaidrots, ka aptuveni tikai
viena trešdaļa no šo valstu iedzīvotājiem ir pietiekami aktīvi.
Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020. gadam paredz, ka vesels un darbspējīgs cilvēks ir ilgtspējīgas Latvijas
attīstības pamatā. Viena no prioritātēm tajā ir "Cilvēka drošumspēja". Cilvēka drošumspēju var stiprināt, sekmējot veselīgu
dzīvesveidu kā pamatu dzīves kvalitātei un ilgam mūžam. Rīcības virzienā "Vesels un darbspējīgs cilvēks" norādīts, ka
Eiropas reģionā viens no galvenajiem ietekmējamiem veselības riskiem, kas rada būtiskas veselības aprūpes un sociālās
izmaksas, ir fizisko aktivitāšu trūkums, tādēļ lai novērstu minēto risku ir jāpalielina cilvēku ieguldījums viņu pašu aktīvā mūža
pagarināšanai un labklājībai.
Pētījums dos būtiskas zinātniski pamatotas rekomendācijas valsts politikas īstenotājiem, lai varētu sasniegt rīcības virzienā
"Vesels un darbspējīgs cilvēks" mērķa sasniegšanas rādītāju - iedzīvotāju īpatsvara palielināšanās, kas vismaz 1–2 reizes nedēļā
Latvijā nodarbojas ar fiziskām vai sportiskām aktivitātēm: no 27% (2009. gadā) līdz 30 % (2014.gadā), 35% (2017.gadā), 40%
(2020.gadā) un 60% (2030.gadā) (pēc CSP, VM datiem un VM, PKC prognozēm).
Ņemot vērā teorētiskos atzinumus par nepieciešamību nodrošināt un saglabāt regulāras fiziskās
aktivitātes dažādos dzīves posmos un pieejamās informācijas analīzi par reālo situāciju, tiks atklāti problēmjautājumi, kuru
turpmākā izpēte ļaus labāk izprast faktorus, kas ietekmē dažāda vecuma cilvēku (pirmsskolas un jaunākais skolas vecums,
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pusaudži un jaunieši, pieaugušie un seniori), tai skaitā cilvēkiem ar speciālām vajadzībām, iesaistīšanos fiziskajās aktivitātēs.
Programmas pētījuma rezultāti atklās jaunas izpausmes formas par fiziskās aktivitātes mijsakarībām ar labizjūtas faktoriem un
fiziskās sagatavotības un veselību ietekmējošo parametru rādītājiem Latvijas iedzīvotājiem dažādās vecumu grupās, tā skaitā
iedzīvotājiem ar speciālām vajadzībām. Paredzams izveidot zinātniski pamatotu fiziskās sagatavotības un veselību veicinošu
fizisko aktivitāšu programmas, kas balstās uz labizjūtas teorijām un ir veidota atbilstoši dalībnieku funkcionālajām spējām
un fizisko aktivitāšu vajadzībām un interesēm.
Fiziskās sagatavotības un veselības stāvokļa uzlabošana ir viens no galvenajiem motīviem,
iesaistoties fiziskajās aktivitātēs, savukārt vāja fiziskā sagatavotība un slikta veselība un hroniskas slimības ir būtiskākais
kavējošais faktors.
Fiziskās sagatavotības un veselību veicinošā fizisko aktivitāšu programma sniegs būtiskus
ieguvumus Latvijas iedzīvotāju izglītībā (pieaugušajiem mūžizglītības programmas). Iedzīvotāji būs labi informēti un izglītoti
par dažādu faktoru ietekmi uz veselību, dzīves kvalitāti un mūža ilgumu.
Programmas paredz zināšanas (izglītojošais saturs iedzīvotājiem) integrēt gan sociālajos tīklos, gan dažādās praktiskajās
nodarbībās un to satura atbilstība mērķgrupas fiziskās sagatavotības iespējām, fizisko aktivitāšu interesēm un vajadzībām, kā arī
programmas dalībnieki apzinās aktivitāšu mērķus un spēs objektīvi izvērtēt sasniedzamos rezultātus. Programmas izglītojošajā
saturā jāiekļauj informācija par fizisko aktivitāšu nozīmi fiziskās sagatavotības un veselības saglabāšanā un, motivāciju
veicinošās aktivitātes, vēlamās fiziskās aktivitātes labizjūtas atbalstošie pasākumi, kā arī jāveido ārējais sociālais atbalsts.
1.5. Programmas iespējamie izpildītāji
Institūcija
Speciālisti, zinātnieki
1. Dr.paed., asoc. prof. I.Avotiņa
1. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
2. Dr.paed., prof. A.Ābele
3. Dr.paed., doc. I.Bula-Biteniece
4. Dr.paed., doc.K.Ciekurs
5. Dr.paed., doc.U.Ciematnieks
6. Dr.paed., prof. L.Čupriks
7. Dr.paed., prof. A.Fernāte
8. Dr.paed., prof. J.Grants
9. Dr.paed., prof. R.Jansone
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10. Dr.phil., prof. A.Kļaviņa
11. Dr.med.,prof. I.Pontaga
12. Dr.med.,prof. V.Lāriņš
13. Dr.paed., asoc.prof. I.Kravalis
14. Dr.biol., prof. I.M.Rubāna
15. Dr.paed., prof. A.Rudzītis
16. Dr.paed., asoc.prof. E.Solovjova
17. Dr.paed., asoc.prof. Ž.Vazne
18. Dr.paed., prof.J.Žīdens
19. Dr.biol., prof. A.Paeglītis
1. Dr.med., prof. G.Knipše
1. Dr.paed., doc.A.Kaupužs
1. Dr.paed., asoc.prof. I.Miķelsone

2. Latvijas Universitāte, Medicīnas fakultāte
3. Rēzeknes Augstskola
4. Liepājas Universitāte, Pedagoģijas un
sociālā
darba fakultāte
1. Dr.paed.,doc. S.Čapulis
5. Daugavpils Universitāte, Izglītības un vadības fakultāte
1.6. Sadarbība ar tautsaimniecības nozares partneriem (institūcijas un iespējamās sadarbības personas):
Institūcija
Sadarbības personas
1. Latvijas pilsētu un novadu pašvaldības, to sporta
1. Pašvaldību priekšsēdētāju vietnieki sporta darbā
organizācijas
Pamatojums: sadarbības partneris pilsētu un novadu iedzīvotāju fiziskās aktivitātes jautājumos
2. Latvijas Sporta federāciju padome
1. LSFP prezidents E.Fogelis
3. Latvijas sporta federācijas (86)
2. Sporta federāciju (86) vadītāji
Pamatojums: sadarbības partneris jautājumos par jaunatnes fizisko sagatavotību, kuri iesaistīti augstu sasniegumu sportā
4. Latvijas Sporta izglītības iestāžu (64) direktoru padome
1. Valdes priekšsēdētāja D.Zaļupe
Pamatojums: sadarbības partneris sporta treniņa un sporta stundu jautājumos
5. Latvijas Paralimpiskā komiteja (LPK)
1. LPK prezidente D.Dadzīte
6. Latvijas Speciālā Olimpiāde
1. Nacion.direktors A.Lasis
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Pamatojums: sadarbības partneris cilvēkiem ar speciālām vajadzībām jautājumos
7. Latvijas Sporta veterānu – senioru savienība
1. Prezidents D.Znatnajs
Pamatojums: sadarbības partneris senioru fiziskās aktivitātes jautājumos
8. Valsts Sporta medicīnas centrs
1. Direktore S.Vaska-Epnere
Pamatojums: sadarbības partneris sportistu (8-17 g.v.) un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi fiziskās veselības aprūpes
jautājumos
9. Slimību profilakses un kontroles centrs
1. Direktore I. Gavare
Pamatojums: sadarbības fiziskās sagatavotības un veselību veicinošu fizisko aktivitāšu programmu izstrādāšanā dažāda
vecuma Latvijas iedzīvotājiem, kā arī rekreācijas sabiedrības veselībai pētniecībā.
1.7 . Programmas aktivitātes:
Rezultāts skaitliskā izteiksmē
Programmas aktivitāte
Skaits
Mērvienība
1. Fiziskās aktivitātes līmeņa novērtēšana dažāda vecuma cilvēkiem (6 vecumposmu grupas)
6
Grupas
2. Fiziskās sagatavotības līmeņa novērtēšana dažāda vecuma cilvēkiem (6 vecumposmu
6
Grupas
grupas)
3. Fiziskās sagatavotības un veselību veicinošu fizisko aktivitāšu programmas izstrāde
6
Grupas
dažāda vecuma cilvēkiem (6 vecumposmu grupas)
2. sadaļa – Programmas paredzamie rezultāti
2.1. Programmas paredzamie rezultāti:
1. Fiziskās aktivitātes līmeņi dažāda vecuma cilvēkiem (6 vecumposmu
grupas)
2. Fiziskās sagatavotības līmeņi dažāda vecuma cilvēkiem (6 vecumposmu
grupas)
3. Fiziskās sagatavotības un veselību veicinošu fizisko aktivitāšu programmas
dažāda vecuma cilvēkiem (6 vecumposmu grupas)
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6
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36

2.2. Paredzamo rezultātu zinātniskā nozīmība :
Programmas pētījuma rezultāti atklās jaunas izpausmes formas par fiziskās aktivitātes mijsakarībām ar labizjūtas faktoriem
un fiziskās sagatavotības un veselību ietekmējošo parametru rādītājiem Latvijas iedzīvotājiem dažādās vecumu grupās, tā
skaitā iedzīvotājiem ar speciālām vajadzībām. Izveidotā zinātniski pamatotā fiziskās sagatavotības un veselību veicinošā
fizisko aktivitāšu
programma, kas balstās uz labizjūtas maiņas teorijām un tiks veidota atbilstoši Latvijas iedzīvotāju, tai skaitā cilvēku ar
speciālām vajadzībām, funkcionālajām spējām un fizisko aktivitāšu vajadzībām un interesēm.
2.3. Paredzamo rezultātu praktiskā, t.sk. tautsaimnieciskā, nozīmība :
Izstrādājot izglītojošās fiziskās sagatavotības un fizisko aktivitāti veicinošās programmas dažāda vecuma Latvijas
iedzīvotājiem, tiks akceptētas iespējas būt aktīvam ikdienas gaitās.
Programmas pētījuma rezultāti dos zinātniski pamatotas rekomendācijas valsts politikas īstenotājiem, lai varētu sasniegt
NAP rīcības virzienā "Vesels un darbspējīgs cilvēks" mērķa sasniegšanas rādītāju - iedzīvotāju īpatsvara palielināšanās, kas
vismaz 1–2 reizes nedēļā Latvijā nodarbojas ar fiziskām vai sportiskām aktivitātēm.
Regulāras fizisko aktivitāšu nodarbības ir grūtāk iekļaujamas ikdienas ritmā, tādēļ ikdienas aktivitātes palielināšana var
sniegt lielākus ieguvumus. Nepieciešama sabiedrības izglītošana par būtiskiem fiziskās sagatavotības un veselības ieguvumiem,
ko var sniegt regulāras ikdienas fiziskās aktivitātes. Izglītojošās programmas tiks balstītas uz personu individuālajām vajadzībām,
vecuma un dzimuma īpatnībām. Veiksmīgas programmas pamatā ir aktivitātēm traucējošo faktoru izzināšana, pārliecības par
savām spējām veidošana un piedāvāto aktivitāšu atbilstība cilvēka gatavībai mainīt savus ieradumus (Brawley, Rejeski, King,
2003, Kaupužs, 2011). Iedzīvotāji būs labi informēti un izglītoti par dažādu faktoru ietekmi uz veselību, dzīves kvalitāti un mūža
ilgumu, kas stiprinās cilvēka drošumspēju, sekmējot veselīgu dzīvesveidu kā pamatu dzīves kvalitātei un ilgam mūžam.
Efektīvas fiziskās aktivitātes veicināšanas pasākumu plānošanai un to realizēšanai ir būtiski apzināt attiecīgā vecuma posma
psiho-emocionālos, labizjūtas, sociālos un vides faktorus, kas ietekmē personas iesaistīšanos fiziskās aktivitātēs.
Šobrīd studentu (bakalaura, maģistra, doktora studijās) pētniecības darbs norisinās LSPA pētniecības laboratorijās un
centros (2. att.) un tiek realizēts saskaņā ar noteiktajiem attīstības virzieniem sporta zinātnē un veselības aprūpē sportā.
Arī turpmāk LSPA mērķis ir nostiprināties par spēcīgu starptautiska līmeņa dalīborganizāciju sporta zinātnes un veselības
aprūpes sporta jomā, kļūstot par sporta augstskolu ar akreditētām akadēmiskām studiju programmām sporta zinātnē un vairākām
profesionālajām augstas kvalitātes, prestižām un starptautiski atzītām studiju programmām, ar starptautisku starpaugstskolu
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studiju programmu izstrādi un realizāciju maģistrantūras un doktorantūras studijās, studiju procesā akcentējot pētījumu
nozīmīgumu un integrāciju.

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJAS
ZINĀTNISKĀ INSTITŪCIJA NR.172075 (09.05.2006.)

LATVIJAS
OLIMPISKĀ VIENĪBA

LSPA SPORTA ZINĀTNES DAĻA
KOORDINĒ PĒTNIECĪBAS LABORATORIJU (9) UN CENTRU (2) DARBĪBU
VADĪTĀJS DR.PAED. J. GRANTS 200.KAB.

SPORTA PEDAGOĢIJAS
ATTĪSTĪBAS PĒTNIECĪBAS
LABORATORIJA

SPORTA PSIHOLOĢIJAS
PĒTNIECĪBAS
LABORATORIJA

REKREĀCIJAS
PĒTNIECĪBAS
LABORATORIJA

VADĪTĀJA DR.PAED
DOC. I.BULA-BITENIECE
A KORPUSS 304. KAB.

VADĪTĀJA DR.PAED.
PROF. A.ĀBELE
A KORPUSS 402. KAB.

VADĪTĀJS DR.PAED.
PROF. J.GRANTS
B KORPUSS 35. KAB.

FIZIOTERAPIJAS UN SPORTA
MEDICĪNAS PĒTNIECISKĀ
LABORATORIJA
VADĪTĀJS DR.PAED.
PROF. V.LĀRIŅŠ
B KORPUSS 256. KAB.

FUNKCIONĀLO SPĒJU UN
FIZISKO ĪPAŠĪBU
PĒTNIECĪBAS
LABORATORIJA
VADĪTĀJS DR.PAED.
DOC. U.CIEMATNIEKS
A KORPUSS 151. KAB.

AUGSTU SASNIEGUMU SPORTA
TEORIJAS UN PRAKSES
PĒTNIECĪBAS LABORATORIJA
VADĪTĀJS DR.PAED.
PROF. V.KRAUKSTS
A KORPUSS 407. KAB.

INFORMĀCIJAS
UN KOMUNIKĀCIJU
TEHNOLOĢIJU PĒTNIECĪBAS
LABORATORIJA
VADĪTĀJS DR.PAED.
PROF. J.DRAVNIEKS
A KORPUSS 132. KAB.

SPORTA SPĒĻU
ZINĀTNISKI
METODISKAIS CENTRS
VADĪTĀJS DR.PAED.
DOC. R.LĪCIS
B KORPUSS 158. KAB.

PSIHOLOĢIJAS
KONSULTATĪVAIS
CENTRS

SPORTA VADĪBAS
PĒTNIECĪBAS
LABORATORIJA

VADĪTĀJA DR.PAED.
ASOC. PROF. Ž.VAZNE
A KORPUSS 402. KAB.

VADĪTĀJA DR.PAED.
DOC. S.LUIKA
A KORPUSS 407. KAB.

KINEZIOLOĢIJAS
PĒTNIECĪBAS
LABORATORIJA
VADĪTĀJA DR.PAED.
VAD. PĒTN. A. ZUŠA
A KORPUSS 153. KAB.

K
O
R
P
U
S
S

FIZISKO DARBASPĒJU
PĒTNIECĪBAS
LABORATORIJA
VADĪTĀJS MG.PAED.
PĒTN. E.BERNĀNS
A KORPUSS 136. KAB.

K
O
R
P
U
S
S

2. attēls LSPA Zinātniskās institūcijas struktūra
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Sadarbība ar ZI, augstskolām un pašvaldībām (sadarbības līgumi)
1. Latvijas organiskās sintēzes institūts (Sadarbības līgums 02.08.2010.)
2. Elektronikas un datorzinātņu institūts (Sadarbības līgums 26.01.2009.)
3. RTU Biomateriālu un beomehānikas institūts (Sadarbības līgums 19.04.2010. Nr. 04/2010)
4. Rīgas Stradiņa universitāte (Sadarbības līgums 29.04.2010. Nr. 05/2010)
5. Daugavpils Universitāte (Sadarbības līgums 8.11.2005.)
6. SIA “Latvia Excellence” – par vadības sistēmas sertifikāciju. 02.11.2015.
7. Sporta laboratorija – par sadarbību augst.izgl. un zinātnes attīstīšanā. 01.11.2014.
8. Carnikavas novada pašvaldība – Sadarbības līgums 12.01.2012.
9. Madonas novada Dome – Sadarbības līgums 27.05.2011.
10. Latvijas Slēpošanas savienība – Sadarbības līgums 16.06.2011.
11. LU – par sadarbību doktorandu izglītošanā 31.10.2007.
12. E.Gulbja laboratorija – laboratorisko izmeklējumi klīniskajam pētījumam 22.11.2012.
Sadarbība ar ārvalstu augstskolām :
Katholieke Universiteit Leuven (B LEUVEN01), Belgium
National Sports Academy „Vassil Levski“ (BG SOFIA17), Bulgaria
Charles University in Prague (CZ PRAHA07), Czech
J.Purkyne University of Usli nad Labem (CZ USTINAD01), Czech
University of Zagreb (HR ZAGREB01), Croatia
University of Tartu (EE TARTU02), Estonia
Tallinn University (EE TALLINN05), Estonia
University of Southern (DK ODENSE01), Dānija
University of Bologna (I BOLOGNA01), Italy
University „Foro Italico” of Roma (I ROMA05), Italy
Lithuanian Sports University (LT KAUNAS04), Lithuania
Lithuanian University of Educational Sciences (LT VILNIUS04), Lithuania
Klaipeda University (LT KLAIPED01), Lithuania
Siauliai University (LT SIAULIA01), Lithuania
Telemark University College (N PORSGRU01), Norway
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Josef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw (PL WARSZAW12), Poland
Gdansk University of Physical education and Sport (PL GDANSK06), Poland
University School of Physical Education in Wroclaw (PL WROCLAW08), Poland
The State Higher School of computer science and business administration in Lomza (PL LOMZA03), Poland
Universitye of Coimbra (P COIMBRA01), Potugal
Matej Bel University in Banska Bystrica (SK BANSKA01), Slovakia
HAAGA-HELIA University of Applied Sciences (SF HELSINK40), Finland
Universityof Malaga (E MALAGA01), Spain
University of Physical Education (HU BUDAPES42), Hungary
Christian-Albrechts-University of Kiel (D KIEL01), German
Friedrich-Shiller University of Jena (D JENA01), German
Beijing Sport University (BSU)
Russian State U-ty of Physical Education, Sport, Youth and Tourism
Белорусский государственный университет физической культуры
Atvērta pieeja zinātnes infrastruktūrai pētījumu veikšanai šobrīd jau tiek un arī turpmāk tiks nodrošināta visiem LSPA studējošiem
un mācībspēkiem/pētniekiem. Citiem Latvijas un ārvalstu augstskolu/institūtu studējošiem un mācībspēkiem/pētniekiem jau tiek un
arī tiks nodrošināta institūciju savstarpēju līgumu ietvaros.

LSPA attīstības stratēģiskā virziena Zinātniskā

darbība un inovācijas ietvaros veicamie uzdevumi:

N.p.k.

Uzdevuma formulējums

Atbildīgās
struktūrvienības

Izpildes termiņš un
rezultāts

1.

Izveidot Latvijas Sporta zinātnes centru sadarbībā ar LR
Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Sporta departamentu,
ietverot veselības aprūpi sportā funkcionāli konsolidējoties ar
Latvijas Olimpisko komiteju (LOK), Latvijas Paralimpisko
komiteju (LPK), Latvijas Olimpisko vienību (LOV), Latvijas
Sporta federāciju padomi (LSFP), Murjāņu Sporta ģimnāziju,

Zinātnes daļa

2020.
Zinātnisko darbinieku
skaits: 22 (PLE)
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Finansējuma
avoti
vai resursi
Pašu
ieņēmumi,
trešo pušu
finansējums,
IZM (sporta
nozares
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budžets),
ESF(t.sk..
8.1.1.SAM)

olimpiskajiem centriem un sporta veidu federācijām sporta
zinātnē un veselības aprūpē sportā, kā arī pētniecība sadarbībā
ar citām Latvijas, Eiropas, īpaši Baltijas, Skandināvijas un
pasaules valstu augstskolām un pētniecības centriem;
2.

Nostiprināt ciešu sadarbību ar sporta veidu federācijām,
pašvaldībām un tautsaimniecības nozarēm, lai radītu inovācijas
un augstas pievienotās vērtības produktus un tehnoloģijas un
efektīvi koordinētu zinātnes un sporta izglītības industrijas
attīstību un veselības aprūpi sportā.

Zinātnes daļa un
Studiju
departaments

Pastāvīgi
Sadarbības projekti
(līgumi)
2020.g.
vismaz 5 līgumdarbi

3.

Nostiprināt LSPA pētniecības laboratoriju un centru materiāli
tehnisko bāzi, kas sekmēs pētījumus sabiedrības veselības,
tautas un augsto sasniegumu sportā. Lai izzinātu iedzīvotāju
dzīves kvalitātes uzlabošanas iespējas visos vecuma posmos un
veicinātu inovāciju radīšanu sporta biomehānikā, rekreācijā,
ergonomikā, sporta fizioterapijā, perspektīvā plānots iesaistīt
pilna laika pētniekus.

Zinātnes daļa

Pastāvīgi
Sadarbības projekti
(līgumi)
2020.g. - reģistrēto patentu
skaits – 5
42 zinātniskie raksti, kas
publicēti starptautiskajās
datu bāzēs Thomson
Reuters Web of Science,
Scopus, Index Copernicus,
Sport Discus
16 ERAF projekti,
valsts pētījumu
programmas, projekti,
tirgus orientētie pētījumi,
LZP granti u.c.
6 Jauno zinātnieku skaits
(PLE izteiksmē)
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3. LSPA attīstības stratēģiskais virziena

Starptautiskā un nacionālā sadarbība attīstības plāns

LSPA mērķis starptautiskā un nacionālā sadarbībā ir stiprināt un attīstīt sadarbību ar Latvijas un citu valstu augstskolām
starptautisku projektu īstenošanai izglītības, zinātnes, sporta, veselības, infrastruktūras un kultūras jomā, nodrošinot starptautiski atzītas
kvalitatīvas studijas, attīstot inovatīvu pētniecību sporta zinātnē un veselības aprūpē sportā un integrējot to studiju procesā.
LSPA ir piešķirta ERASMUS Augstākās izglītības harta 2014.-2020.gadam (ECHE – Erasmus Charter for Higher Education 20142020). Piedalīšanās ERASMUS+ izglītības un sporta programmās ir Akadēmijas stratēģijas sastāvdaļa, kas ļauj modernizēt un
internacionalizēt visu ciklu studiju programmas. Studentu un akadēmiskā personāla mobilitātes kvalitātes paaugstināšana, piedalīšanās
starptautiskos augstākās izglītības projektos ir atbalsts vienotas Eiropas izglītības telpas internacionalizācijai.
Pēdējo piecu gadu laikā ir noslēgti 17 starptautiskās sadarbības līgumi ar ārvalstu augstskolām.
ERASMUS un mobilitates ietvaros sadarbība ar ārvalstu augstskolām:
1.
Beijing Sport University (BSU) – Memorandum of Understanding 18.06.2015.
2.
Екатеринбургский фил. Уральский гос.университет физ.культ. 8.05.2014.
3.
ИФК и спорта Северо-Восточного у-та им.М.К.Аммосова 2013.
4.
Dnipropetrovsk State Institute of Physical Culture and Sport – Agreement of Cooperation23.11.2012.
5.
Russian State U-ty of Physical Education, Sport, Youth and Tourism – Agreement of Cooperation 21.11.2012.
6.
Таджикистанский институт физической культуры им. С.Рахимова – Договор о сотрудничестве 19.10.2012.
7.
K.Pulaski Technical University of Radom – Cooperation Agreement 28.11.2011.
8.
B.Markowski Higher School of Commerce in Kielce – Agreement of Cooperation 27.04.2011.
9.
Šiauliai University – Academic Cooperation Agreement 02.10.2010.
10.
Kazakh Academy of Sport and Tourism – Agreement of Cooperationa 5.10.2010.
11.
I.Kant Baltic Federal University – Agreement of Cooperation 17.12.2013.
12.
Белорусский государственный университет физической культуры – Договор о сотрудничестве 2.03.2015.
13.
Lithuanian Institute of Physical Education – Contract of Cooperation 30.05.1998.
14.
Norwegian School of Sport Science – Agreement fos Scientific and Academic Cooperation 23.01.2015.
15.
University of Southern Denmark – 17.02.2014.
16.
Universita di Bologna (Itālija) – 16.01.2014.
17.
Universdidad de Malaga – 26.11.2012.
18.
Gori State Teaching University (Gruzija) – Memorandum of Understanding 30.10.2013.
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Beļģija, Lēvene Lēvenes Katoļu universitāte
Zviedrija, Halmstada Halmstadas Universitāte Veselības un labklājības skola
Bulgārija, Sofija Vasila Levska Nacionālā sporta akadēmija
Čehija, Prāga Kārļa Universitāte
Čehija, Usti nad Labem J.E.Purkunes Universitāte
Dānija, Odense Dienviddānijas Universitāte
Horvātija, Zagreba Zagrebas Universitāte
Igaunija, Tartu Tartu Universitāte
Igaunija, Tallina Tallinas Universitāte
Itālija, Boloņa Boloņas Universitāte
Itālija, Roma “Foro Italico” Romas Universitāte
Itālija, Chieti “G. D’Annunzio” Universitāte
Lietuva, Kauņa Lietuvas Sporta universitāte
Lietuva, Viļņa Lietuvas Pedagoģijas universitāte
Lietuva, Klaipēda Klaipēdas Universitāte
Lietuva, Šauļi Šauļu Universitāte
Lietuva, Šauļi Šauļu Valsts koledža
Norvēģija, Notodden Campus Telemarkas Universitātes koledža
Norvēģija, Oslo Norvēģija Sporta zinātnes skola
Polija, Varšava Jozefa Pilsudska Fiziskās izglītības akadēmija
Polija, Gdaņska Gdaņskas Fiziskās izglītības un sporta universitāte
Polija, Vroslava Vroclavas Fiziskās izglītības akadēmija
Polija, Radoma POLIJA, Radoma Radomas K.Pulaska Tehniski-humanitārā universitāte
Polija, Lomža Lomžas Valsts datorzinātņu un biznesa administrācijas skola
Spānija, Koimbra Koimbras Universitāte
Rumānija, Oradea Oradea Universitāte
Rumānija, Bukareste Bukareste Spiru Haret universitāte
Rumānija, Lasi Lasi Aleksandra Loana Cuza universitāte
Slovākija, Bratislava Komeniusa Universitāte
Slovākija, Banska Bistrica Mateja Bela Universitāte
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49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Somija, Vierumaki Haaga-Helia Lietišķo zinātņu skola
Spānija, Malaga Malagas Universitāte
Spānija, Jaen Hainas Universitāte
Turcija, Izmira EGE Universitātes Fiziskās izglītības un sporta skola
Turcija, Stambulas Haliča Universitāte
Turcija, Stambulas Gedika Universitāte
Ungārija, Budapešta Fiziskās izglītības universitāte
Vācija, Ķīle Kristiāna Albrehta Universitāte
Vācija, Jēna Fridriha Šillera Jēnas universitāte

Starptautiskā sadarbības ietvaros ir īstenoti starptautiskie projekti:
- Recreative Activities for Healthy Lifestyle. NordPlus NPHE-2015/10156. Projekta vadītājs docents Kalvis Ciekurs
- Nordic and Baltic Network for Sports Coach Training (NBN Coach Training). NordPlus - Horizontal, NPHZ-2015/10058. Projekta
vadītāja asoc. prof. Jeļena Solovjova.
- Network Nordplus-Idrott ID NPHE-2015/10218. Projekta vadītāja asoc. prof. Jeļena Solovjova.
- Coaching through Generations NordPlus HZ-2012_la-29946. NordPlus HZ-2012_la-29946. Projekta vadītāja prof. Agita Ābele.
- The Physical Health in Baltic Youth Study. Nord plus Visby programma Linkoping University (Sweden)-Linčepingas universitāte
(Zviedrija) & Valsts Sporta medicīnas centrs. Projekta vadītājs prof. Viesturs Lāriņš.
- ASEM pamatkompetences (ASEM LLL Core Competences). ASEM LLL HUB Āzijas un Eiropas mūžmācīšanās un izglītības
pētniecības 5. tīkla biedre prof. Andra Fernāte.
- Health and Social Indicators of Participation in Physical Activities for Children with Disabilities (Veselības un sociālie indikatori
bērnu ar invaliditāti dalībai fiziskās aktivitātēs). Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta
programmas Pētniecība un stipendijas aktivitātes Pētniecībaprojekts Nr. NFI/R/2014/070 (grozījumi Valsts izglītības attīstības
aģentūrā Nr.1/2015/R/070). Projekta vadītāja prof. Aija Kļaviņa.
- Innovative Physical Activity Measures in Health and Sport Science Study. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un
Norvēģijas finanšu instrumenta LV05. Pētniecība un stipendijas aktivitātes Stipendijas projekta Nr.EEZ/NFI/S/2015/021. Projekta
vadītāja prof. Aija Kļaviņa.
- Nordic-Baltic master in adapted physical activity. NordPlus projektā, Nr. NPHE-2014/10394. Projekta vadītāja prof. Aija Kļaviņa.
- Innovative Multidisciplinary Approach in Elderly Care (Inovatīva starpdisciplināra pieeja seniora vecuma cilvēku aprūpē. NordPlus
projektā Nr. NPHE 2015/10103 (partnervalstis – Somija, Lietuva, Zviedrija, Latvija). Projekta vadītāja prof. Aija Kļaviņa.
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American Association of University Woman (AAUW). Projekts Inspire Grant 2015-2016. Projekta vadītāja prof. Aija Kļaviņa.
Pestalozzi Modules for Trainer Training - Physical education and sport for democracy and human rights. Council of Europe
Pestalozzi Programme, Nr. CoE 2014 1021-1024. Projekta eksperts prof. Andra Fernāte.
Nordic-Baltic Physical Activity Bridges. NordPlus Higher Education 2015 NBPAB-NPHZ. Projekta vadītāja doc. Ieva Rudzinska.
Determination of Athletes Body Hydration Degree and its Effects on Performance. Research bilateral agreement for Academic Year
2014/2015 between University of Tartu. (Faculty of Exercises and Sport sciences, supervisor Vahur Oopik) and Latvian Academy of
Sport Education. Supervisor Inese Pontaga
VSPORT+Across-sectoral Valorisation Framework for the Lifelong Learning Strategy in Sport EU programme: Lifelong Learning
Programme, KA4 Multilateral Project Cross- sectoral Valorisation Framwork for the Lifelong Learning Strategy in Sport – Vsport.
VSPORT +Nb 5185911-LLP-1-2011-1-FR-KA4MP, European Observatoire of Sport and Employment (EOSE). Projekta vadītāja
prof. Juris Grants.
Pētījums Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide darbam starpdisciplinārā mācību vidē, lai tuvinātu mācības reālajai dzīvei
un paaugstinātu skolēnu uzņēmību Līguma nr. (2011/0011/1dp/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIAA/001) LU NR. ESS2011/123K. ESF projekts
„Atbalsts izglītības pētījumiem” (1.2.2.3.2.apakšaktivitāte) ietvaros Āzijas-Eiropas sadarbības Mūžizglītības foruma (ASEM LL
HUB). Projekta dalībniece prof. Andra Fernāte.
Cooperative Learning in Physical Education / Education for All. NORDPLUS - Horizontal Nr. HZ-2011_1a-26907. Projekta
vadītāja prof. Aija Kļaviņa.
Indicators of Inclusive Education. EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta Programma LV05 Pētniecība un
stipendijas, NOR-R-PV/2013/020. Projekta vadītāja prof. Aija Kļaviņa.
Physical Activity Professionals and Eating Disorders. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija un Boloņas universitāte divpusējās
sadarbības līguma ietvaros. Projekta vadītāja asoc. prof. Iveta Boge.
Elite Sport Training in Upper Secondary Education - Models for Sportive Success (Sweden, Latvia, Poland, Russia, Belarus).
Swedish Institute. Projekta vadītāja prof. Juris Grants.
Scientific Exchange Programme NMS-CH" (Latvia) Sport psychology research promotion in Latvia as potential for human
resources development. Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā”
apakšprojekts Nr.1.4-2/5623. Projekta vadītāja prof. Andra Fernāte.
Research bilateral agreement for academic year 2013/ 2014 with University of Bologna, Prof. Antonio Cicchella Title of research
Project Biomechanical, Physiological And Psycological Preparation Of Standard Sport Dancers. Projekta vadītājs prof. Leonīds
Žilinskis.

Īstenojot dažādas sadarbības formas identificēti pamata sadarbības partneri ārvalstīs:
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Katholieke Universiteit Leuven (B LEUVEN01), Belgium
National Sports Academy „Vassil Levski“ (BG SOFIA17), Bulgaria
Charles University in Prague (CZ PRAHA07), Czech
J.Purkyne University of Usli nad Labem (CZ USTINAD01), Czech
University of Zagreb (HR ZAGREB01), Croatia
University of Tartu (EE TARTU02), Estonia
Tallinn University (EE TALLINN05), Estonia
University of Southern (DK ODENSE01), Dānija
University of Bologna (I BOLOGNA01), Italy
University „Foro Italico” of Roma (I ROMA05), Italy
University “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara (I CHIETI01), Italy
Lithuanian Sports University (LT KAUNAS04), Lithuania
Lithuanian University of Educational Sciences (LT VILNIUS04), Lithuania
Klaipeda University (LT KLAIPED01), Lithuania
Siauliai University (LT SIAULIA01), Lithuania
Telemark University College (N PORSGRU01), Norway
Josef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw (PL WARSZAW12), Poland
Gdansk University of Physical education and Sport (PL GDANSK06), Poland
University School of Physical Education in Wroclaw (PL WROCLAW08), Poland
Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom (PL RADOM01), Poland
The State Higher School of computer science and business administration in Lomza (PL LOMZA03), Poland
Universitye of Coimbra (P COIMBRA01), Potugal
Alexandru Ioan Cuza University of Iasi (RO IASI02), Romania
Universitatea din Oradea (RO ORADEA01), Romania
Spiru Haret University Bucharest (RO BUCURES20), Romania
Comenius University in Bratislava (SK BRATISL02), Slovakia
Matej Bel University in Banska Bystrica (SK BANSKA01), Slovakia
HAAGA-HELIA University of Applied Sciences (SF HELSINK40), Finland
Universityof Malaga (E MALAGA01), Spain
University of Jaen (E JAEN01), Spain
EGE University (TR IZMIR02), Turkey
Halic University (TR ISTANBU15), Turkey
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Gedik University (TR ISTANBU42), Turkey
University of Physical Education (HU BUDAPES42), Hungary
Christian-Albrechts-University of Kiel (D KIEL01), German
Friedrich-Shiller University of Jena (D JENA01), German
Sadarbības partneri Latvijā:
1. Latvijas Sporta veidu federācijas (38)
2. Pašvaldības (42)
3. Sporta klubi (119)
4. Bērnu un jaunatnes sporta skolas (56)
5. Olimpiskie centri (4)
6. Vispārizglītojošās skolas (48)
7. Profesionālās asociācijas (19)
8. Klīnikas (6)
Šobrīd sadarbība ar nozari un pašvaldībām tiek realizēta kā līdzdalība studējošo pētniecības projektu īstenošanā un studējošo prakšu
nodrošināšanā, savukārt nākotnē tiks izstrādāta sadarbības stratēģija kā veicināt tirgus orientētos pētījumus, piesaistot pašvaldības un citas ieinteresētās
puses (sporta federācijas, sporta klubi u.c. organizācijas) stipendiju un grantu pētniecībai studējošiem un docētājiem piešķiršanā, kā arī infrastruktūras
un mācību materiāli tehnikās bāzes līdzfinansēšana vai koplietošana veicināšanai.
Sadarbība ar absolventiem tiek īstenota katru gadu tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmās, iesaistot vairāk kā 700 absolventus
, katru gadu tiek plānotas jaunas darba tirgus vajadzībām atbilstošas programmas, lai piesaistītu tajās vēl lielāku absolventu skaitu. Sadarbība ar
absolventiem tiek īstenota iesaistot absolventus studiju un zinātniskā darba īstenošanā un kvalitātes novērtēšanā.
Lai attīstītu starpdisciplināro pētniecību sporta zinātnē un veselības aprūpē sportā ir nepieciešama nacionālā un starptautiskā līmeņa
ieinteresēto pušu līdzsvarota sadarbība, pētījumus plānots veikt arī sabiedrības veselības veicināšanā, kur fiziskā aktivitāte tiek pētīta kā līdzeklis
neinfekciju slimību profilaksei dažāda vecuma cilvēkiem, radot jaunus arī viedo tehnoloģiju produktus, kas nodrošina dzīves kvalitātes
paaugstināšanos Latvijas iedzīvotājiem.
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LSPA attīstības stratēģiskā virziena Starptautiskā

un nacionālā sadarbība ietvaros veicamie uzdevumi:

N.p.k.

Uzdevuma formulējums

Atbildīgās
struktūrvienības

Izpildes termiņš un
rezultāts

1.

Veicināt studentu un akadēmiskā personāla mobilitāti,
piesaistot viesprofesorus, tādējādi paaugstinot augstākās
izglītības kvalitāti un stiprinot tās nozīmību.

Starptautiskā daļa

2.

Īstenot akadēmiskās, zinātniskās, sporta, veselības un
kultūras pieredzes apmaiņu starptautiskā līmenī, veicinot un
svešvalodu lietošanu LSPA studiju programmās.

Starptautiskā daļa

2020.g. - 3.
Ārvalstu studējošo skaits
no kopējā budžetā
studējošo skaita - 10%
Ārvalstu viesdocētāju
skaits no kopējā docētāju
skaita 5-10%
3 apmaiņas programmas
projektu ietvaros

3.

Īstenot Starptautiskās vasaras skolas programmas, Starptautiskā daļa,
Zinātnes daļa,
starptautiskās intensīvās programmas un organizēt
Studiju
departaments,
starptautiskus seminārus.

2020.g. 1 vasaras,
3 starptautiski semināri

Mūžizglītības centrs

4.

Popularizēt LSPA izglītību ārzemēs, darbojoties Augstākās
izglītības eksporta apvienībā, piedaloties izglītības izstādēs
un informējot par studiju iespējām LSPA.

Starptautiskā daļa

2020.g. 2-3 pasākumi

5.

Iesaistīties starptautisko zinātnisko, akadēmisko un
profesionālo organizāciju darbībā, veicinot augstākās
izglītības, zinātnes un uzņēmējdarbības sasaisti.

Starptautiskā daļa,
Zinātnes daļa,
Studiju departaments

Līdzdarbība vismaz 6
starptautiskās
organizācijās
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Finansējuma
avoti
vai resursi
Pašu ieņēmumi,
IZM

ESF (t.sk.
Erasmus+)

ESF (t.sk.
Erasmus+),
trešo pušu
finansējums, pašu
ieņēmumi
Pašu ieņēmumi,
IZM,
trešo pušu
finansējums
Pašu ieņēmumi,
trešo pušu
finansējums
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4. LSPA attīstības stratēģiskais virziens Studējošo

sporta vides attīstība attīstības plāns

LSPA attīstības stratēģiskā virziena Studējošo sporta vides attīstība ietvaros veicamie uzdevumi:
N.p.k.

Uzdevuma formulējums

Atbildīgās
struktūrvienības

Izpildes termiņš
un rezultāts

1.

Sekmēt LSPA izlašu komandu izveidi dažādos sporta veidos, atbalstot
sadarbību ar citām institūcijām, lai nodrošinātu studējošiem iespēju
pilnveidot sportisko meistarību, startējot starptautiska un Baltijas mēroga
sporta sacensībās.

Sporta daļa

Pastāvīgi

2.

Nodrošināt LSPA izlases komandu piedalīšanos Latvijas Universiādē un
citās Latvijas vai starptautiska mēroga sacensībās.

Sporta daļa

Pastāvīgi
22 komandas

3.

Nodrošināt iespēju augstskolas studentiem, docētājiem un darbiniekiem
iesaistīties veselīga dzīvesveida un veselību veicinošos augstskolas
pasākumos un stimulēt sportiskās aktivitātes ārpus LSPA.

Sporta daļa

Pastāvīgi

4.

Sekmēt LSPA studentu zināšanu un prasmju pilnveidi, iesaistot sporta
pasākumu organizēšanā un tiesāšanā.

Sporta daļa

Saskaņā ar Sporta
kluba un LSPA
pasākumu plānu

5.

Sekmēt un veicināt personu ar īpašām vajadzībām līdzdalību vispārēja
profila LSPA sporta pasākumos.

Sporta daļa

Saskaņā ar Sporta
kluba un LSPA
pasākumu plānu
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Finansējuma
avoti
vai resursi
LSPA Sporta
kluba un
trešo pušu
finansējums
LSPA Sporta
kluba un
trešo pušu
finansējums
LSPA Sporta
kluba un
trešo pušu
finansējums
LSPA Sporta
kluba un
trešo pušu
finansējums
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5. LSPA attīstības stratēģiskais virziena Augstskolas struktūras
attīstības plāns

un infrastruktūras optimizācija

Pārvaldības pilnveides plāns tiks veidots pamatojoties uz Pasaules bankas pētījumā veikto analīzi un ieteikumiem.
AII finanšu veselība:
Ienākumu avotu dažādība
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas ienākuma avoti pēdējos piecos gados, kas augstskolas kopējā budžetā sastāda:
1) valsts finansējums - apmēram 50%;
2) pašu ieņēmumi - apmēram 35%;
3) finansējums realizēto projektu ietvaros (KPFI, ESF, u.c.) - apmēram 13%.;
4) ieņēmumi no citām fiziskām un juridiskām personām - apmēram 2%.
LSPA plāno palielināt ieņēmumu īpatsvaru no citām fiziskām un juridiskām personām savā ieņēmumu struktūrā, mērķtiecīgi attīstot
stratēģiskās partnerības starp LSPA un profesionālajām asociācijām, NVO, pašvaldībām, sporta federācijām un privātuzņēmējiem,
tādējādi piesaistot finansējumu kā partneriem sabiedrības veselības veicināšanā.
Finansiālā stabilitāte un caurskatāmība
Pēdējos piecos gados LSPA finanšu stabilitāte izpaužas ar pieaugošu tendenci, lai valsts budžeta finansējuma apjoms paliek nemainīgs.
Nozīmīga loma šajā jautājumā ir diviem faktoriem:
1) ar katru gadu palielinās un pieaug pašu ieņēmumu apjoms, jo palielinās studējošo skaits un sadarbība ar trešajām pusēm;
2) aktivitāte dažāda līmeņa, apjoma un nozīmības projektu piesaistē, kas dod ieguldījumu LSPA attīstībā, lai gan pēc apjoma un
nozīmības šie projekti nav salīdzināmi ar lielo universitāšu realizētajiem infrastruktūras uzlabošanas un attīstības projektiem.
LSPA finansiālās darbības caurskatāmību nodrošina iespēja ikvienam interesentam piedalīties LSPA Senāta sēdēs, kurās vienu reizi
gadā katru gadu atskaitās LSPA grāmatvedība par konkrētā gada finansiālo situāciju augstskolā, informējot gan par ieņēmumiem, gan
sniedzot visaptverošu informāciju par finanšu izlietojumu. Senāts arī apstiprina nākamā finanšu gada LSPA budžetu, kurš gada laikā
tiek koriģēts atbilstoši situācijai un nepieciešamībai.
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LSPA finanšu plānošana balstās uz augstākās izglītības trīs pīlāru finansēšanas modeli, kas sekmē snieguma rezultātos balstīto pieeju

Studiju programmu un virzienu organizācijas ekonomiskā efektivitāte
LSPA īsteno 2 studiju virzienus:
- studiju virziens “Izglītība, pedagoģija un sports”, kura ietvaros tiek īstenotas 4 akreditētas studiju programmas sporta zinātnē
(2016./2017.akad.gadā - 968 studējošie);
- studiju virziens “Veselības aprūpe”, kura ietvaros tiek īstenotas 2 akreditētas studiju programmas fizioterapijā un veselības aprūpē
(2016./2017.akad.gadā - 485 studējošie).
LSPA akreditētajās studiju programmās katrā programmā studē vidēji 240 studenti un šāds studējošo skaits rada nosacījumus un ļauj
augstskolai ekonomiski izdevīgi īstenot visas studiju programmas.
Problemātiskāka ir optimāla studiju iespēju nodrošināšana ārvalstu studentiem. Sakarā ar to, ka šādu studējošo skaits LSPA nav liels,
augstskolai aktīvi jāiesaistās ārvalstu studentu piesaistes procesā, kas, savukārt, prasa papildus izdevumus un finansu līdzekļus.
Ārvalstu studējošo piesaistes process studijām LSPA šobrīd ir atzīstams par daļēji ekonomiski neizdevīgu.
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, kas ir vienīgā Latvijā sporta jomā specializētā augstākās izglītības iestāde, studijas tiek
organizētas, izmantojot divu veidu organizēšanas formas. Pirmajos divos studiju gados studējošie apgūst izvēlētās studiju programmas
bāzes programmu, kas ļauj veidot lielākas (līdz 30 cilv.) studējošo mācību grupas attiecīgajā studiju virzienā radnieciskās kvalifikācijās
konkrētu studiju kursu apgūšanai. Savukārt, nākamajos studiju gados studenti uzsāk specializāciju, lai pilnvērtīgi apgūtu izvēlēto
kvalifikāciju, tāpēc studentu skaits mācību grupās tiek samazināts. Šādas studiju organizēšanas formas ļauj nodrošināt studiju virzienu
un programmu organizācijas ekonomisko efektivitāti.
Infrastruktūras attīstības plāns
LSPA ir veikts infrastruktūras izvērtējums, kas ļauj secināt, ka mūsu specializētās augstskolas studiju virzieni, kā arī sporta un veselības
jomas ir cieši saistītas, tās attīstās kopsakarībā. Tāpēc arī infrastruktūra tiek izmantota gan vienā, un otrā jomā, savā starpā saistoties,
mijiedarbojoties.
Esošās infrastruktūras pašreizējā noslodze
Pēdējos piecos gados LSPA studējošo skaits saglabājas aptuveni konstants, pat vērojama tā pieauguma tendence, atšķirībā no kopējās
studējošo skaita samazināšanās tendences valstī.
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LSPA pēdējos gados galveno akcentu infrastruktūras optimālā izmantošanā vērš uz specializēto auditoriju un zinātniski pētniecisko
laboratoriju izveidi, zinātniskās aparatūras iegādi. Šādu LSPA attīstības virziena izvēli nosaka nepieciešamība nodrošināt iespēju studiju
procesa ietvaros veikt pilnvērtīgu mācību un zinātniski pētniecisko darbību. LSPA Promocijas padomē katru gadu vidēji 3-5 topošie
zinātnieki aizstāv promocijas darbus, bet maģistrantūrā ik gadus studē vidēji 110 studenti un doktorantūrā – vidēji 25-30 doktoranti. Visi
topošie un esošie pētnieki, kā arī profesūras pārstāvji veic zinātniskos pētījumus, izmantojot piedāvāto iespēju to īstenot zinātniski
pētnieciskajās laboratorijās.
Šobrīd aktuālais jautājums esošās infrastruktūras optimizācijā LSPA - studiju virzienu ietvaros specializēto auditoriju un zinātniski
pētniecisko laboratoriju izveide un aprīkojuma iegāde. LSPA telpu izmantošanas intensitāte - 9,8 m2 uz studentu, bet jāveicina iekārtu

izmantošanas intensitāte, sekmējot ieguldījumu koncentrāciju, veidojot Veselības aprūpes sportā izpētes centru, mazinot
sadrumstalotību modernizējamo objektos.
Balstoties uz programmu akreditācijas procesā akreditācijas komisijas secinājumiem, vērtējumiem, ieteikumiem un priekšlikumiem, tika
veikta AII un STEM jomā veikto investīciju atdeves analīze. Vērtēšana tika veikta kopsakarībās, analizējot gan sporta zinātnes studiju
virzienā, gan veselības aprūpes studiju virzienā vērsto investīciju nozīmi un ieguldījumu procesu nodrošināšanā. Šīs jomas investīcijās
katru gadu LSPA iegulda gan no pašu ieņēmumiem gūto finansējumu, gan izmantojot finansējumu realizēto projektu ietvaros.
Pēdējo piecu gadu laikā veikto investīciju raksturojums ēku (būvju), ēku (būvju) daļu (telpu grupu) un telpu modernizācijā, tai skaitā
norādot veikto investīciju finansēšanas avotus:
ii.
KPFI projekts “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu kopums Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas mācību un sporta
telpās ēkā “B” Rīgā, Brīvības gatvē 333” (2012.g.) – mācību un sporta ēkas (“B” korpusa) siltināšanas un energoefektivitātes
uzlabošanas darbi pilnā apjomā.
iii.
ERAF projekts “Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmas kvalitātes uzlabošanai, t.sk.,
nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem”, Rīgā, Brīvības gatvē 333
(2011.g.) - mācību un sporta ēkas (“A” korpusa) daļēji siltināšanas un energoefektivitātes uzlabošanas darbi.
iv.
Projekts “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā” Rīgā,
Brīvības gatvē 333 (2014.g.) – energoefektivitātes pasākumu kompleksu īstenošana mācību un sporta ēkā (“A” korpuss) – bēniņu
siltināšana, logu un durvju nomaiņa,m apgaismojuma renovācija uz LED tipa apgaismes ķermeņiem.
Minēto projektu realizācijas rezultātā pēdējos divos gados guvām ievērojamus ietaupījumus maksājumos par komunālajiem pakalpojumiem
(elektrība, apkure), ko izmantojam mācību auditoriju un sporta telpu modernizācijas pasākumos.

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2015.-2020.gadam

52

8.1.1. SAM ietvaros STEM studiju programmu modernizācijai plānoto būvdarbu raksturojums un pamatojums ieguldījumu
veikšanai infrastruktūras attīstībai:
Izskatot un izvērtējot iespējas STEM studiju programmu modernizācijai veselības aprūpē un ņemot vērā LSPA finanšu līdzekļus, tuvākajos
gados plānojam renovēt uz šo brīdi mazāk efektīvi apgūtās telpas Akadēmijā, lai optimālāk tās izmantotu augstskolas darbības
nodrošināšanā. Vienlaicīgi netiek plānoti ieguldījumi jaunu infrastruktūras objektu izveidei. Šāda finanšu līdzekļu izmantošana studiju
programmu īstenošanas modernizācijā ļaus nepalielināt (ietaupīt) izdevumus par komunāliem maksājumiem, kā arī atvēlēt lielākus finanšu
līdzekļus zinātniskās infrastruktūras uzlabošanai.
Plānoto būvdarbu raksturojums 8.1.1. SAM ietvaros STEM studiju programmu modernizācijai veselības aprūpē:
Esošo LSPA telpu (Brīvības gatvē 333, Rīgā - ~300m2) pielāgošana Veselības aprūpes sportā izpētes centra (VASIC)
vajadzībām (būvdarbi)
Tehniskā projekta izstrādei un uzraudzībai (projektēšana būvprojekta
Būves pārbūve, būves nojaukšana, būves ierīkošana un būves
izstrādei):
atjaunošana:
 Trepju pārbūve no 0. uz 1.stāvu – nodrošinot atbilstošu
 Projektēšanas izmaksas un uzraudzība;
funkcionalitāti;
 Būvuzraudzība;
 Lifta izveide no 1.stāva uz 0.stāvu – vides pieejamības nodrošināšanai;  Ekspertīze (III grupas ēka).
 Ģērbtuvju, dušu un labierīcību izveide;
 0.stāva logu, logu šahtu un trepju atjaunošana.
 Psihofizioloģisko spēju izpētes laboratorijas telpas izveide 2.stāvā
 Jaunas ventilācijas, elektroapgādes, vājstrāvu, siltumapgādes
(neatkarīgu no pārējās ēkas), ūdensapgādes un apgaismojuma sistēmas
izveide;
 Iekštelpu remonts.

VASIC izveides nepieciešamībai ir plānots veikt noteiktu būvniecību, saskaņā ar “Būvniecības likumu” un tā 1.pantā noteikto
terminoloģiju, būvē (Brīvības gatvē 333, Rīgā ~300m2) tiks veikta - būves atjaunošana (iekštelpu remonts), būves ierīkošana (inženiertīklu
izveide/atjaunošana), būves nojaukšana (blakus esošās garāžas ēkas nojaukšana, kura liedz funkcionālu piekļuvi būvei), būves pārbūve
(nepareizi izbūvēto trepju izbūve atbilstoši normatīvo aktu prasībām un funkcionalitātes vajadzībām, lifta izveide – vides pieejamības
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prasību ievērošanai), kā arī tiks veikta projektēšana būvprojekta izstrādei.
Indikatīvie plānotie ieguldījumi un finansējuma sadalījums būvniecībai (24%), iekārtām (66%), citām darbībām (10%) 8.1.1.SAM ietvaros
( pēc MK noteikumu Nr.561 19.punkta LSPA pieejamais finansējums ir 834 831 EUR) atspoguļots 3. attēlā.

Būvdarbi
24%

Projekta vadība
6%

Iekārtas un
aprīkojums
66%

Projektēšana un
Publicitāte uzraudzība
3%
1%

0%

3. attēls Indikatīvie plānotie ieguldījumi un finansējuma sadalījums LSPA 8.1.1.SAM ietvaros STEM studiju programmu modernizācijai
veselības aprūpē

8.1.1.SAM ieguldījumi rezerves finansējuma ietvaros (54 228 euro) ir plānoti iekārtu iegādei STEM studiju programmu modernizācijai
veselības aprūpē, veicinot studiju kvalitāti, nodrošinot iespēju studējošiem Veselības aprūpes sportā izpētes centrā pilnvērtīgi veikt
inovatīvus pētījumus studiju laikā. LSPA izmantos inovācijas un zaļo iepirkumu infrastruktūras attīstībai, pamatojies uz Publiskā iepirkuma
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likuma (PIL) izmaiņām un plānotajiem MK noteikumiem, kuri precīzi regulēs inovāciju un zaļā iepirkuma kārtību, bet kuri vēl nav
apstiprināti un publiski pieejami.
Infrastruktūras attīstības sasaiste un sinerģija ar citās atbalsta programmās plānotajām (t.sk. zinātnes infrastruktūras, ja attiecināms)
investīcijām un ēku siltināšanas investīcijām
2017.gadā tiek plānota mācību un sporta ēkas (“A” korpusa) Rīgā, Brīvības gatvē 333, siltināšanas un energoefektivitātes uzlabošana,
saskaņā ar MK noteikumu Nr.534 no 09.08.2016. “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa
“Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu
valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” nosacījumiem.
Sinerģija ar 4.2.1.2.pasākumi “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās”:
1) VASIC telpas tiks ierīkotas ēkā, kurā ir plānots īstenot energoefektivitātes paaugstināšanu 4.2.1.2.pasākuma ietvaros, tādejādi:
 šo telpu uzturēšanas izmaksas par apkuri tiks samazinātas (par 35,56 kWh/m2/gadā uz ~300m2, aptuveni par 10,67 MWh/gadā, jeb
~500,00 euro/gadā);
 ēka un tās apkārtne, tiks padarīta estētiski pievilcīgāka, netieši norādot uz iestādes attīstību un progresivitāti laboratorijas klientu
un darbinieku (arī potenciālo) vidū;
 Kopējās 4.2.1.2. programmas izmaksas ir pieņemtas ap 450 t.euro, t.sk. ERAF ap 300 t.euro (atmaksāšanās laiks: 13 gadi),
tādejādi radot prognozējamu finansiālu ietekmi.
2) Studentu un viesu dienesta viesnīcā tiks īstenota energoefektivitātes paaugstināšanu 4.2.1.2.pasākuma ietvaros, tādejādi:
 Tiks samazināts apkures patēriņš vismaz par 82 MWh/gadā (~3800 euro/gadā)
 Problēma – līdzfinansējums. Kopējās izmaksas ap 250 t.euro, ERAF ap 100 t.euro (atmaksāšanās laiks: 38 gadi), tādejādi radot
grūti prognozējamu finansiālu ietekmi uz LSPA budžetu.
3) Manēžā tiks īstenota energoefektivitātes paaugstināšanu 4.2.1.2.pasākuma ietvaros, tādejādi:
 Tiks samazināts apkures patēriņš vismaz par 57 MWh/gadā (~2700 euro/gadā)
 Problēma – līdzfinansējums. Kopējās izmaksas ap 650 t.euro, ERAF ap 70 t.euro (problēma energoefektivitātes aprēķina metodē,
ēkām ar augstiem griestiem un sporta zāles funkciju) (atmaksāšanās laiks: 214 gadi), tādejādi apliecinot finansiālu neizdevīgumu
šā projekta īstenošanā.
Plānotie ieguldījumi nepārklājas ar līdzšinējiem ES struktūrfondu ieguldījumiem modernizēt plānotajās studiju programmās, jo 8.1.1.SAM
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ieguldījumi netiks izmantoti ES fondu 2007.–2013.gada plānošanas perioda 3.1.2.1.1. apakšaktivitātes projekta "Latvijas Sporta
pedagoģijas akadēmijas infrastruktūras modernizācija" ieguldījumu atjaunošanai un uzturēšanai, bet veido sinerģiju, jo iepriekšējā projekta
laikā tika renovēta bibliotēka, atsevišķas mācību telpas un veikta datortehnikas iegāde

Materiāli tehniskās bāzes attīstības plāns
AII un STEM materiāltehniskā nodrošinājuma izvērtējums:
AII rīcībā esošo mācību iekārtu un aprīkojuma uzskaitījums:
1. Funkcionālās diagnostikas un fizisko īpašību pētniecības laboratorija
Pētniecības virzieni:
- Tehnisko līdzekļu struktūra, kustību funkciju attīstīšana un kontrole fitnesā
- Vibrostimulācijas ietekme uz nervu sistēmu
- Vibrostimulācijas ietekme uz fiziskajām īpašībām, izmantojot prettrieciena metodi
- Kāju darbības parametru izpēte smagatlētikas sporta veidos
- Treniņu slodzes kontrole divcīņu sporta veidos
- Apakšējo ekstremitāšu reakcijas ātruma izpēte sitienu divcīņu sporta veidos
- Fizisko spēju struktūra un kontrole svarcelšanā
Pētniecības aparatūra:
- Izokinētiskā ierīce REV 9000
- Elektromiogrāfija Milano
- Kustību kontroles sistēma SIMI Motion
- Lokālā un biomehāniskā vibrostimulācija iekārtas RE 21, Bison Vibro
- Miotonometrija ar MYOTON-3
- Funkcionālā kardiopulmonālā daignostika
2. Rekreācijas pētniecības laboratorija
Pētniecības virzieni:
- Fiziskā aktivitāte un emocijas
- Rekreācijas aktivitātes cilvēkiem pēc 45 gadiem
- Rekreācija sporta treniņā
- Rekreācija un fiziskās darbaspējas
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Rekreācija sabiedrības veselībai
Rekreācija un ekotūrisms
- Rekreācija un kultūrvēsture
- Rekreatīvās aktivitātes bērniem un jauniešiem nometnē
Pētniecības aparatūra
- Face Reader 3.0™ programma
- Ķermeņa kompozīcijas testēšana un novērtēšana
- Tehnikā izpildījuma analīzes programma cSwing-2010
- Statiskā un dinamiskā līdzsvara testēšanas un novērtēšanas platforma
- Digital Balance Analyzer (DBA)
- Šaušanas trenažieris „SKATT”
3. Augstu sasniegumu sporta teorijas un prakses pētniecības laboratorija
Pētniecības virzieni:
- Vibrācijas kā treniņu līdzekļa vispārējie pamati
- Lokālās vibrācijas, kā treniņu līdzekļa teorijas vispārējie un specifiskie pamati
- Lokālās vibrācijas treniņu metodoloģija
- Lokālās vibrācijas treniņu (LVT) ietekme uz reālajām darbspējām dažādos sporta veidos
- Lokālās vibrācijas treniņu ietekme uz biomotoro spēju palielināšanos
- LVT akūtās un hroniskās iedarbības ietekmes efektivitāte
- Lokālās vibrācijas ietekme uz atlētu fizioloģiskajiem parametriem
- Lokālā vibrācija kā fizioterapijas līdzeklis
- Lokālās vibrācijas ietekmes efektivitāte paralimpiskā (adaptīvā) sporta atlētiem
4. Fizioterapijas un sporta medicīnas pētniecības laboratorija
Pētniecības virzieni:
- Fiziskā attīstība, fiziskā sagatavotība, organisma funkcionālās spējas dažāda vecuma, veselības un fiziskās aktivitātes cilvēkiem.
- Pielāgotās fiziskās aktivitātes bērniem un sportistiem ar speciālām vajadzībām.
- Balsta- kustību sistēmas funkcionālā stāvokļa noteikšana un korekcija.
Pētniecības aparatūra:
- Latvijā izgatavota oriģināla podogrāfijas aparatūra pēdas balsta reakcijas novērtēšanai
- BALREKS balsta reakcijas analizators (LA)
-
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Slīdceliņš - tredbans Life Fit
Veloergometrs mehāniskais Monark Ergomedic 839E
- Pulsometrijas telemetriskā sistēma Polar team system
- Newtest Powertimer 300 (Ele-Products Oy,Finland)
- REV – 9000
- Elektroniskā attēlā analīze ar programmu ArchiCAD
- Alpha-Stim M kraniālās elektroterapijas stimulators
- Dinamometrs The Lafayete Manual Muscle Test System (USA)
- Reakciometrs RA-1(LT))
- Spirometrs ar plūsmas sensoru Microlab un datorprogrammu
- LACTATscout – laktāta koncentrācijas noteikšanas aparāts
- VIBROMED trīs dimensiju lokālās vibrācijas aparāts (LV)
- Hidraulisks dinamometrs dinamometrs (SAEHAN, S.Korea)
- Kalipers Harpender mehāniskais (UK)
- Baseline AcuAngle Inclinometer (UK)
- Baseline Bubble Inclinometer (USA)
5. Sporta psiholoģijas pētniecības laboratorija
Pētniecības virzieni:
- Augstu sasniegumu sportistu psiholoģiskās prasmes
- Sosiālpsiholoģiskie faktori sportistu karjerā
- Bērnu un jauniešu sporta psiholoģiskās sagatavotības īpatnības
- Bērnu psihoemocionālā attīstība sportā
- Strukturētās intervijas vadlīniju izstrāde sporta psihologa diagnosticējošā darbībā
6. Sporta vadības pētniecības laboratorija
Pētniecības virzieni
- Sociāli ekonomisko faktoru ietekme uz sporta nozares attīstību
- Sporta tiesības
- Sporta nozares attīstībai nepieciešamo resursu nodrošinājums
- Sporta nozares vadības process
7. Sporta pedagoģijas attīstības pētniecības laboratorija
-
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Pētniecības virzieni:
Vecāku atbildība un līdzdalība bērna sporta izglītošanās procesā
- Kritēriju izveide Sporta stundas kvalitātes novērtēšanai
- Sporta stundas saturs, organizācija un inovācijas
- Sporta skolotāja kompetenču profils
- Skolēnu prasmes, zināšanas, attieksme sporta izglītības procesā
- Šodien strādājošo sporta skolotāju reģistra izveide Latvijā
- Skolēnu ikdienas aktivitāte skolā (ne sporta stundā)
8. Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pētniecības laboratorija
Pētniecības virzieni:
- LSPA Informātikas katedras tālmācības studiju centra ideoloģiskās (programmatūras) un infrastruktūras (tehniskās) bāzes
optimizācijas iespēju izpēte
Pētniecības aparatūra:
- INTERNET serveris HewlettPackard PROLIANT ML350G5
- Nepārtrauktas barošanas avots APC Smart-UPS 1000VA
- INTRANET serveris HewlettPackard NetServer LC II
- Multimēdiju projektors D125 DLP ACER
- Cietais disks LACIE DESKTOP 750GB ESATA/USB
- Klēpjdators DELL V1510 15,4”/1,8Ghz/2048MB/160GB
- Datorklases 14 datori ATEA DESKTOP
9. Sporta spēļu zinātniski-metodiskais (SSZMC) centrs
Pētniecības virzieni:
- Metodiskas palīdzības sniegšanai dažādas kvalifikācijas sporta spēļu komandu treneriem.
- Zinātnisko pētījumu un kontroles pārbaudījumu virzieni vērsti uz sportistu pedagoģisko, medicīnisko, psiholoģisko, funkcionālo
testēšanu rezultātu ieguvi un datu bāzes izveidi.
- Sadarbības veidošana ar izlašu komandu treneriem informācijas un rekomendāciju sniegšanai, treniņa procesa pilnveidošanai.
Pētniecības aparatūra:
- Sirds ritma variabilitātes analīzes datu apstrādes programmu „Omega”
- Starta reakcijas laika iekārta „Reactime” un universāla, bezvadu laika fiksēšanas iekārta „Racetime2
10. Sporta psiholoģijas konsultatīvais centrs
-
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Darbības vadlīnijas:
- Psihiskās noturības izpēte sacensību sportā;
- Psiholoģiskā atbalsta un palīdzības sniegšana LSPA studentiem un darbiniekiem;
- Sportā iesaistīto personu psiholoģiskā izpēte;
- Sportā iesaistīto personu psiholoģiskā konsultēšana;
- Psiholoģiskā sagatavošana (individuāli, komandas).
11. Kinezioloģijas pētniecības laboratorija
Pētniecības virzieni:
- Soļošanas un skriešanas biomehānika
- Lēcienu biomehānika
- Sitienu un metienu kustības biomehānika
- Sporta tehnikas biomehānika
- Fizisko īpašību biomehānika
- Stājas biomehānika (līdzsvars, statiskā un dinamiskā stāja)
- Ķermeņa un ķermeņa daļu kustību stereotipa novērtēšana
Pētniecības aparatūra:
- Spēka platformas BTS P-6000 (Itālija)
- Videosistēma BTS VIXTA (Itālija)
- Izokinetiskā ierīce REV-9000 (Itālijā) - sadarbībā ar LSPA Funkcionālo spēju un fizisko īpašību pētniecības laboratoriju.
- Optiski elektroniskā sistēma MICROGATE OPTOJUMP (Itālija) – sadarbībā ar LSPA Sporta spēļu zinātniski metodisko centru.
- Podogrāfs BALREX (Latvija) – sadarbībā ar LSPA Fizioterapijas un sporta medicīnas pētniecības laboratoriju.
- Pulsometrijas sistēma POLAR TEAM SYSTEM (ASV) – sadarbībā ar LSPA Sporta spēļu zinātniski metodisko centru.
- Skrejceliņš LIFE FITNESS (ASV) – sadarbībā ar LSPA Fizioterapijas un sporta medicīnas pētniecības laboratoriju.
12. Fizisko darbaspēju pētniecības laboratorija
Pētniecības virzieni:
- fizisko darbaspēju novērtēšana;
- fizisko darbaspēju testu pilnveide un jaunu testu izstrāde;
- treniņu procesa kontrole;
- fizioloģisko un biomehānisko raksturlielumu pētniecība dažādos sporta veidos.
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-

Pētniecības aparatūra:
Cortex Metamax 3B
Cyclus2
H/P/Cosmos Lactatescout+
Nova Biomedical Lactate Plus
SRM PowerMeted Science ROAD
wattbike Pro
Concept 2
ThoraxTrainer PRO CARDIO

Pēdējo piecu gadu laikā veikto investīciju raksturojums jaunu mācību iekārtu un aprīkojuma iegādē un esošā modernizācijā, tai skaitā
norādot veikto investīciju finansēšanas avotus:
1. Kinezioloģijas pētniecības laboratorija
Pētniecības virzieni:
- Soļošanas un skriešanas biomehānika
- Lēcienu biomehānika
- Sitienu un metienu kustības biomehānika
- Sporta tehnikas biomehānika
- Fizisko īpašību biomehānika
- Stājas biomehānika (līdzsvars, statiskā un dinamiskā stāja)
- Ķermeņa un ķermeņa daļu kustību stereotipa novērtēšana
Pētniecības aparatūra:
- Spēka platformas BTS P-6000 (Itālija)
- Videosistēma BTS VIXTA (Itālija)
- Izokinetiskā ierīce REV-9000 (Itālijā) - sadarbībā ar LSPA Funkcionālo Spēju un Fizisko Īpāšību pētniecības laboratoriju.
- Optiski elektroniskā sistēma MICROGATE OPTOJUMP (Itālija) – sadarbībā ar LSPA Sporta Spēļu Zinātniski Metodisku centru.
- Podogrāfs BALREX (Latvija) – sadarbībā ar LSPA Fizioterapijas un Sporta Medicīnas pētniecības laboratoriju.
- Pulsometrijas sistēma POLAR TEAM SYSTEM (ASV) – sadarbībā ar LSPA Sporta Spēļu Zinātniski Metodisku centru.
- Skrejceliņš LIFE FITNESS (ASV) – sadarbībā ar LSPA Fizioterapijas un Sporta Medicīnas pētniecības laboratoriju.
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2. Fizisko darbaspēju pētniecības laboratorija
Pētniecības virzieni:
- fizisko darbaspēju novērtēšana;
- fizisko darbaspēju testu pilnveide un jaunu testu izstrāde;
- treniņu procesa kontrole;
- fizioloģisko un biomehānisko raksturlielumu pētniecība dažādos sporta veidos.
Pētniecības aparatūra:
- Cyclus2
- H/P/Cosmos Lactatescout+
- Nova Biomedical Lactate Plus
- SRM PowerMeted Science ROAD
- Wattbike Pro
- Concept 2
- ThoraxTrainer PRO CARDIO
Aparatūras pašreizējā stāvokļa raksturojums: lielākajai daļai aparatūras nolietojums ir 60%, bet vairākas ierīces ir pat 20 gadus vecas, kas
pārsvarā nodrošina pamata pētījumu veikšanu tikai studiju procesa ietvaros, bet neatbilst mūsdienu prasībām atbilstošu starpdisciplināru un
kompleksu, inovatīvu pētījumu veikšanai, tā pārsvarā ir piemērojama sportistu darbspēju izpētei, bet nav piemērojama cilvēkiem ar
dažādām vajadzībām (bērniem, pusaudžiem un cilvēkiem ar dažādām veselības problēmām), kas ir būtiski sabiedrības veselības
veicināšanas izpētē.
LSPA telpu izmantošanas intensitāte - 9,8 m2 uz studentu, bet jāveicina iekārtu izmantošanas intensitāte sekmējot ieguldījumu
koncentrāciju, intensīvāku telpu izmantošanu, mazinot sadrumstalotību modernizējamo objektos.
Veselības aprūpes sportā izpētes centram kā Latvijas Sporta zinātnes centra sastāvdaļai nepieciešamais nodrošinājums:
Veselības aprūpes sportā izpētes centra infrastruktūra un aprīkojums tiks izmantots STEM studiju programmu īstenošanā. Lai veiktu
inovatīvus kompleksus starpdisciplinārus pētījumus veselības aprūpē sportā un sekmētu sabiedrības veselības veicināšanu, iesaistot tajos
dažāda vecuma iedzīvotājus ar dažādiem spēju līmeņiem, kā arī ar ierobežotām funkcionālām iespējām un pētījumu laikā tiktu nodrošināti
dažādi individuāli pielāgoti pētniecības apstākļi, ir nepieciešams izveidot Veselības aprūpes sportā izpētes centru kā Latvijas Sporta
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zinātnes centra sastāvdaļu, un to nodrošināt zinātniskajā pētniecībā aktuālajām prasībām atbilstošu infrastruktūru un zinātnisko materiāli
tehnisko bāzi, tādējādi nostiprinot veselības aprūpes vidi. Arī Latvijas rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienība (LRPOA)
norāda (3.pielikums), ka LSPA ir nepieciešams nostiprināt veselības aprūpes vidi, kas ir svarīgs aspekts attiecīgās līdzdiploma apmācības
organizēšanā. Iekārtas ir nepieciešamas, lai novērtētu fiziskās aktivitātes līmeni, fizisko sagatavotību dažāda vecuma cilvēkiem
(pirmsskolas un jaunākais skolas vecums, pusaudži un jaunieši, pieaugušie, seniori, kā arī cilvēki ar ierobežotām funkcionālām iespējām)
un izstrādātu tiem fiziskās sagatavotības un veselību veicinošu fizisko aktivitāšu programmas, kā arī, lai īstenotu programmas un veiktu to
monitoringu. Pētījumi tiks īstenoti šādos pētniecības virzienos: sabiedrības veselības veicināšana un sports (profilakse, diagnostika,
ārstniecība, klīniskā medicīna, ārstniecības metodes un tehnoloģijas, ārstniecības līdzekļi un biomedicīnas tehnoloģijas).
Veselības aprūpes sportā izpētes centrā nepieciešamā pētniecības aparatūra, bet 8.1.1.SAM ietvaros iegādājamo iekārtu saraksts un
pamatojums ir atspoguļots 7.pielikumā:
Cilvēku darbaspēju diagnostika, sabiedrības veselības veicināšana un trauma profilakse, veselības veicināšana augstu sasniegumu
sportistiem:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Slīdceliņš darbspēju diagnostikai: h/p/cosmos® system performance diagnostics "professional" (Vācija).
Veloergometrs: Monark 839E Digital Ergometer Testing Bike (Zviedrija).
Ergometrs maksimālās anaerobo spēju noteikšanai: Ergomedic 894E Peak Bike (Zviedrija).
Kardiopulmonālā diagnostikas iekārta (stacionārais gāzu analizators): Via Sys Healthcare GMBH, Germany (Vācija).
Laktātu analizators ar stripiem.
Asins plūsmas un nepārtrauktas arteriālā asinsspiediena reģistrācijas iekārtas PhysioFlow® PF07 Q-Link™ un PhysioFlow® PF05
Lab1™.
„Kistler” tenzoplatforma Quattro Jump Type9290AD.
Izokinētiskā dinamometru sistēma: Biodex System 4 PRO (Šveice vai ASV).
BIODEX platforma statiskā un dinamiskā līdzsvara mērīšanai “Balance System SD”.
Elektromiogrāfs Telemyo “DTS”, bezvadu, darbojas 100 m rādiusā. NORAXON.
FaceReader 7 – emociju analīzes programmtūra.
The Software Add-on for INTERACT, The Professional Software for your Eye Tracking Studies, MangoldVision and LogSquare (Vācija).
Arm crank ergometer, LODE Angio with electrical adjustable wall fixation.
LODE Angio with static wall fixation.
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o
Aklimatizācijas kamera.
o
Biostimulation.
o
BC-418 Segmental Body Composition Analyzer.
o
Power Plate pro 7.
o
Modular exercise pools in any dimension.
o
LODE Valiant Ultra 300 with wheelchair support for Valiant Ultra 300.
o
HP cosmos saturn® 300/125r.
o
Kompjuterizēta programu-aparatūras komplekss sportista organisma funkcionāli – emocionālā stāvokļa noteikšanai OMEGA
o
Psihofizioloģisko spēju “VĪNES testu sistēma”.
o
POLAR - TEAM SYSTEM”.
o
OPTOJUMP NEXT (modular system) - kustību analīzes iespējas, pēdu novietojums, asimetrijas izvērtēšana u.c.
Pamatojums: Lai veiktu pētījumus sabiedrības veselības veicināšanas jomā, diagnostikā ir nepieciešama pasaulē atzīta cilvēku darbaspēju
mērīšanas aparatūra, kas ir izmantojama gan iedzīvotājiem, gan arī sportistiem ar invaliditāti, kombinējama ar gāzu analizatoru, EMG un
citu aparatūru, kas dod iespēju aplūkot fizisko aktivitāšu un sporta veidu specifikai atbilstīgu fizisko rādītāju daudzdimensionāli, kā arī
daudzdimensionāli dod iespēju pētīt cilvēka fiziskos un antropometriskos rādītājus, kā arī stimulēt darbspēju atjaunošanos pēc traumām,
kas savukārt kompleksi ļauj risināt dažādas problēmas un sasniegt rezultātus stājas problēmu, muguras problēmu risināšanā, kustību
koordinācijas uzlabošanā, gaitas korekcijā un citu problēmu risinājumos. Kompleksa starpdisciplināra izpēte veselības vecināšanā ietver,
piemēram, gan iedzīvotāju adaptācijas fiziskai slodzei novērtēšanu un arī sportistu trenētības novērtēšanu, enerģētisko apgādes līmeņu un
rezervju novērtēšanu, gan arī cilvēku psihoemocionālā stāvokļa noteikšanu. Sabiedrības veselības veicināšanai un traumu profilaksei viens
no efektīvākajiem līdzekļiem ir arī vispārējā ķermeņa krioneirostimulācija, kas ir fizikālās terapijas procedūra, kuras laikā ar ļoti zemu
temperatūru īslaicīgi iedarbojas uz visa ķermeņa ādas aukstuma receptoriem. Tādejādi pēc procedūras centrālā nervu sistēma saņem signālu
organisma pašatjaunošanās mehānismu aktivizācijai, veicina mikrotraumu sadzīšanas procesus un tūskas samazināšanos, līdzsvaro
centrālās nervu sistēmas darbību, uzlabo miega kvalitāti, nostiprina imunitāti. Kā pierādīts klīniskajos pētījumos, vispārējā ķermeņa
krioterapijas ietekmē normalizējas hormonālais līdzsvars, tai skaitā noris neiromediatoru (dopamīna, serotanīna u.c.) izstrāde, kas veicina
emocionālā stāvokļa uzlabošanos un vēlēšanos socializēties. 8.1.1.SAM ietvaros iegādājamo iekārtu saraksts un pamatojums ir atspoguļots
7.pielikumā.
Lai nodrošinātu plānoto ieguldījumu nepārklāšanos un savstarpēju papildinātību, LSPA sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitātes
Rehabilitācijas fakultāti, kura īsteno līdzīgās studiju programmas, izvērtēja Rehabilitoloģijas pētnieciskā laboratorijā pieejamo aprīkojumu
(5. pielikums). LSPA plānotie ieguldījumi papildina Rehabilitoloģijas pētnieciskā laboratorijā pieejamo aprīkojumu un nostiprina veselības
aprūpes vidi. Sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas fakultāti plānots stiprināt veselības aprūpes speciālistu sagatavošanu
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līdzīgās programmās un veikt starpdisciplināru pētniecību sabiedrības veselības veicināšanas jomā, kopīgi izmantojot 8.1.1.SAM ietvaros
iegādājamo iekārtas.
Nekustamā īpašuma attīstības plāns
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu attīstīšanas plāns tuvākajiem gadiem:
2017.gadā - veikt siltināšanas un energoefektivitātes uzlabošanas darbus mācību-sporta ēkā (A korpusā) (Brīvības 333);
2018.gadā - veikt siltināšanas un energoefektivitātes uzlabošanas darbus dienesta viesnīcās ēkā (Brīvības 351);
2019.gadā - veikt siltināšanas un energoefektivitātes uzlabošanas darbus vieglatlētikas manēžā (Brīvības gatve 333 )
2020.gadā - nojaukt novecojošās tribīnes pie stadiona, uzbūvēt jaunu mācību-sporta ēku (Brīvības gatve 333).
2020.gadā – Latvijas Sporta zinātnes centra tehniskais projekts (jauna ēka).
Iespējamie riski: Nepietiekams līdzfinansējuma apjoms, kas atkarīgs no pašu ieņēmumu finanšu apjoma, siltināšanas un energoefektivitātes
uzlabošanas projektu realizācijai, kas var apdraudēt un ietekmēt minēto projektu un plānu realizāciju.
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas nekustamie īpašumi
(visi īpašumi tiek izmantoti augstskolas darbības mērķu un uzdevumu īstenošanai, visi īpašumi ir bez apgrūtinājuma):
- Mācību-sporta ēka (A korpuss) (Brīvības gatve 333) - 7056 m2
- Mācību-sporta ēka (B korpuss) (Brīvības gatve 333) – 4659 m2
- Garāža
(Brīvības gatve 333) – 237,9 m2
- Vieglatlētikas manēža
(Brīvības gatve 333) – 2316 m2
- Sūkņu stacija
(Brīvības gatve 333) – 35,3 m2
- Tribīnes ar šautuvi
(Brīvības gatve 333) – 1435 m2.
- Dienesta viesnīca
(Brīvības gatve 351) – 2168,77 m2
- Stadions
(Brīvības gatve 333) – 13056 m2
- Zeme
(Brīvības gatve 333) – 45742 m2
- Zeme
(Brīvības gatve 351) – 5916 m2
Novērtējot zinātnes un tehnikas sasniegumu būtisko ietekmi gan uz tautsaimniecību, gan uz iedzīvotāju veselību, gan Latvijas
sasniegumiem starptautiskā mērogā, un turpinot Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas izvirzītos darbības mērķus un uzdevumus, lielu
ieguldījumu minētajā sniegtu vienota Latvijas Sporta zinātnes centra izveide.
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Latvijas Sporta zinātnes centra būvniecību un izveidi plānojam realizēt uz Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas valdījumā esošā
zemes gabala (kadastra Nr. 01000910205) Rīgā, Brīvības gatvē 351.
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas nekustamos īpašumus plānojam izmantot un lietot augstskolas darbības mērķu un uzdevumu
īstenošanai.

LSPA attīstības stratēģiskā virziena Augstskolas struktūras un infrastruktūras optimizācija ietvaros veicamie
uzdevumi:
N.p.k.

Uzdevuma formulējums

Atbildīgās
struktūrvienības

Izpildes
termiņš un
rezultāts

Finansējuma avoti
vai resursi

2020.g. –
2 fakultātes

Pašu ieņēmumi,
IZM
Pašu ieņēmumi, trešo
pušu finansējums
Pašu ieņēmumi, trešo
pušu finansējums
Pašu ieņēmumi, trešo
pušu finansējums
Pašu ieņēmumi, IZM,
trešo pušu
finansējums

1.

Stratēģiskie uzdevumi struktūras optimizācijai
Rektorāts
Veicināt pakāpenisku fakultāšu izveidi atsevišķu vai vairāku nodaļu
darbības konsolidāciju tālākas attīstības sekmēšanai;

2.

Attīstīt LSPA Mūžizglītības un karjeras centra darbību;

3.

Izveidot LSPA Vēstures muzeju;

Rektorāts

2020.g. –
2 nodaļas
2020.

4.

Stiprināt LSPA Starptautisko daļas darbību;

Rektorāts

2020.

5.

Izveidot sadarbībā ar Sporta centru „Mežaparks” glābēju uz ūdens
apmācības centru un attīstīt tā darbību.

Rektorāts,
Peldēšanas
katedra

2020.

6.

Stratēģiskie uzdevumi infrastruktūras optimizācijai
Rektorāts,
Turpināt studiju un darba vides uzlabošanas darbus, nodrošinot
Saimniecības
daļa
studentiem, akadēmiskajam un pārējam augstskolas personālam
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Bibliotēkas
renovācija,

ERAF, ESF (t.sk..
8.1.1.SAM) , IZM
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optimālus apstākļus.

6.1.

6.2.

6.3.

Izveidot Latvijas Sporta zinātnes centru sadarbībā ar LR
Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Sporta departamentu,
ietverot veselības aprūpes sportā izpētes centru funkcionāli
konsolidējoties ar Latvijas Olimpisko komiteju (LOK), Latvijas
Paralimpisko komiteju (LPK), Latvijas Olimpisko vienību (LOV),
Latvijas Sporta federāciju padomi (LSFP), Murjāņu Sporta
ģimnāziju, olimpiskajiem centriem un sporta veidu federācijām
sporta zinātnē un Valsts Sporta medicīnas centru veselības
aprūpē sportā, kā arī pētniecība sadarbībā ar citām Latvijas,
Eiropas, īpaši Baltijas, Skandināvijas un pasaules valstu augstskolām
un pētniecības centriem
Nostiprināt LSPA pētniecības laboratoriju un centru materiāli
tehnisko bāzi, kas sekmēs pētījumus sabiedrības veselības STEM
(stud. proc.), tautas un augsto sasniegumu sportā. Lai izzinātu
iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanas iespējas visos vecuma
posmos un veicinātu inovāciju radīšanu sporta biomehānikā,
rekreācijā, ergonomikā, sporta fizioterapijā, perspektīvā plānots
iesaistīt pilna laika pētniekus.
Izveidot Veselības aprūpes sportā izpētes centru kā Latvijas
Sporta zinātnes centra sastāvdaļu, kas veicinās STEM
nostiprināšanu
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mācību korpusu,
studentu
viesnīcas
renovācija un
siltināšana
Rektorāts
Zinātnes daļa

2020.
Zinātnes centrs
(ēkas tehniskais
projekts)

ERAF, ESF (t.sk..
8.1.1.SAM),
IZM Sporta budžets,
trešo pušu
finansējums,
pašu ieņēmumi

Rektorāts
Zinātnes daļa

Pastāvīgi
Esošo
laboratoriju
materiāli
tehniskās bāzes
nostiprināšana

IZM
(2., 3.pīlārs)
Trešo pušu
finansējums,
pašu ieņēmumi

Rektorāts
Zinātnes daļa

2019.
Jauna Veselības
aprūpes sportā
izpētes centra
telpu renovācija
un zinātniskā
infrastruktūra

8.1.1.SAM
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7.

Uzlabot studentu dzīves apstākļus LSPA studentu dienesta viesnīcā.

Rektorāts
Saimniecības daļa

2020.

Pašu ieņēmumi, ESF,
trešo pušu
finansējums

8.

Rektorāts
Turpināt sporta bāžu modernizāciju, renovāciju, jaunu izveidi un
Saimniecības
daļa
uzlabot materiāli tehnisko nodrošinājumu, izmantojot Eiropas
Savienības struktūrfondus un projektu finansiālās iespējas, valsts un
privāto investīciju programmas u.c. finansēšanas avotus, šajos
procesos aktivizējot un palielinot ikviena LSPA akadēmiskā un
pārējā personāla lomu.

2020.

Pašu ieņēmumi, ESF,
trešo pušu
finansējums

9.

Rektorāts
Pilnveidot un uzlabot LSPA saimniecisko pārvaldību un
Saimniecības
daļa
infrastruktūras apsaimniekošanu, izvērtējot tās darbības efektivitāti.

2020.

Pašu ieņēmumi, ESF,
trešo pušu
finansējums

LSPA personāla atalgojuma politika
LSPA personāla atalgojuma politikas mērķis ir noteikt LSPA personāla atalgojuma pamatprincipus, sekmējot LSPA misijai,
mērķiem un attīstības stratēģijai atbilstošas personāla politikas īstenošanu, piesaistot kompetentus, lojālus un motivētus
darbiniekus.
LSPA personāla atalgojuma pamatprincipi:
- sekmēt LSPA personāla motivāciju sasniegt LSPA mērķus, kā arī veicināt ikviena darbinieka iesaistīšanos LSPA mērķu
un vērtību īstenošanā;
- nodrošināt ārējiem normatīvajiem aktiem atbilstošas darba samaksas noteikšanu;
- panākt LSPA darba samaksas līdzsvarotību un konkurētspēju;
- atalgot darbiniekus atbilstoši kvalifikācijai, atbildībai un darba rezultātiem, kā arī nodrošināt salīdzināmu atalgojumu
par vienādu darba apjomu, kvalitāti un amatu;
- motivēt personālu kvalitatīvam darbam;
- veicināt personāla profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu.
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Atalgojuma struktūra:
- Atalgojuma sistēmas nemainīgā daļa ir mēneša darba alga vai stundas tarifa likme, kuru nosaka, pamatojoties uz
amatam piešķirto kvalifikācijas kategoriju, atbilstoši veicamo amata pienākumu sarežģītībai, darba apjomam, atbildības
pakāpei un kvalifikācijas prasībām.
- Atalgojuma sistēmas mainīgā daļa ir papildus atalgojums nemainīgajai daļai atbilstoši noteiktā laika periodā
sasniegtajiem darba rezultātiem, kur atalgojuma sistēmas mainīgo daļu veido: piemaksas, prēmijas un naudas balvas.
LSPA personāla atalgojuma politika tiek īstenota saskaņā ar nesaimnieciskās darbības, saimnieciskās darbības un kombinētās
darbības izmaksu uzskaiti un ar to saistītajām darbībām.
Investīciju piesaistes plāns
Plānotās investīcijas tiks piesaistītas no:
1) ES infrastruktūras projekti (5%).
2) ES pētnieciskie projekti (5%)
3) Pašvaldību investīcijas (2%).
4) IZM investīcijas no II un III pīlāra (3%).
5) Trešo pušu finansējums (80%).
6) IZM Sporta budžets (tai skaitā Valsts pētījumu programma) (5%).
Pamatojums: plānotās investīcijas sekmēs studējošajiem iespēju iegūt augstāko akadēmisko un augstāko profesionālo izglītību un
sagatavotības nodrošināšanu, attīstīs sporta zinātni un pētniecību veselības aprūpē sportā, izkops kultūru, lai saglabātu Latvijas Republikai
(LR) nepieciešamo intelektuālo un fizisko potenciālu, veicinot un nodrošinot tautas harmonisku attīstību. Lai veicinātu LSPA pētniecības
sasaisti ar nozares industriju, tiks veicināta tirgus orientēto pētījumu īstenošana, tādējādi arī piesaistīts trešo pušu finansējums (sporta
federāciju, sporta klubu u.c.) pētniecībai.
Atbilstība attīstības stratēģijas mērķiem: plānotās investīcijas pilnībā sekmēs LSPA stratēģisko mērķu sasniegšanu.
Plānoto investīciju avoti atspoguļoti LSPA attīstības stratēģisko virzienu ietvaros veicamajos uzdevumos. Plānoto investīciju apjoms
palielināsies no 10% līdz 25%.
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Diversificēti investīciju avoti, sinerģija starp tiem – valsts finansējums, pašu ieņēmumi, finansējums realizēto projektu ietvaros (KPFI,
ESF, u.c.) un ieņēmumi no citām fiziskām un juridiskām personām ir vērsts uz galvenā LSPA mērķa sasniegšanu. Piemēram, finansējot
zinātnisko pētniecību tiek uzlabota arī studiju vides attīstība, bet ieguldījumu koncentrācija STEM jomā sekmēs citu jomu attīstību.

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
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PIELIKUMI LSPA ATTĪSTĪBAS
STRATĒĢIJAS ĪSTENOŠANAS
PLĀNOJUMAM 2016.-2020.GADAM

1.PIELIKUMS

Raiņa bulv. 27, Rīga, LV-1050, tālr./fakss 67227306, e-pasts vsmc@vsmc.gov.lv, www.vsmc.gov.lv

Rīgā
Datums skatāms
laika zīmogā
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas
studiju prorektorei
Profesorei, Dr.Paed. A.Fernātei
andra.fernate@lspa.lv
Par LSPA stratēģiju
Valsts sporta medicīnas centrs (turmāk – Centrs) ir izskatījis Jūsu 2017.gada 16.februāra e-pasta
vēstuli, kurā lūdzat sniegt atzinumu par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (turpmāk – LSPA) attīstības
stratēģiju 2015.-2020.gadam (turpmāk – Stratēģija).
Centrs ir izskatījis Stratēģiju un uzskata, ka Sratēģijā definētie uzdevumi nodrošina attīstības
plānošanas dokumentu, tajā skaitā ”Latvijas ilgtspējīgā stratēģija līdz 2030.gadam” un ”Latvijas Nacionālais
attīstības plāns 2014.-2020.” mērķu un rezultatīvo rādītāju sasniegšanu. Stratēģijā ir vispusīgi analizēti
studiju procesa un studiju vides attīstības iespējas un riski, veikta LSPA zinātniskās darbības analīze
starpautiskajā un nacionālajā līmenī, kā arī aprakstīti LSPA struktūras un infrastruktūras optimizācijas
stratēģiskie virzieni. Stratēģijas īstenošanas plānojumā ir formulēti konkrēti uzdevumi un to izpildes termiņi,
kuru īstenošana nodrošinās Stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu.
Vienlaicīgi lūdzam izvērtēt iespēju papildināt Stratēģijas atsevišķus punktus:
1. 7.lpp punktu ”Izveidot Latvijas Sporta zinātnes centru sadarbībā ar.....”, iekļaut sadarbības partneru
sarakstā arī Valsts sporta medicīnas centru;
2. 29.lpp aizvietot tekstu ”8. Valsts Sporta medicīnas centrs 1.I.S.Priedīte Pamatojums: sadarbības
partneris jauniešu fiziskās sagatavotības un aktivitātes jautājumos” ar tekstu : ”8. Valsts sporta
medicīnas centrs 1.S.Vaska-Epnere Pamatojums: sadarbības partneris sportistu (8-17 g.v.) un bērnu
ar paaugstinātu fizisko slodzi fiziskās veselības aprūpes jautājumos.”
3. 59.lpp 6.1. punktā kā sadarbības partneri iekļaut arī Valsts sporta medicīnas centru.

Direktore

S.Vaska-Epnere

I.Šmate 67220014
Inga.Smate@vsmc.gov.lv

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

2. PIELIKUMS

Duntes iela 22, Rīga, LV-1005, tālr. 67501590, fakss 67501591, e-pasts info@spkc.gov.lv

Rīgā

____________Nr._____________
Uz 22.02.2017. Nr. 3.-12./46e
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas
Rektoram J.Žīdenam
Par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas
attīstības stratēģiju
Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – SPKC) 2017. gada 22. februārī ir
saņēmis Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (turpmāk – LSPA) vēstuli ar lūgumu izskatīt
un sniegt atzinumu par LSPA attīstības stratēģiju (turpmāk – stratēģija).
SPKC iepazinās ar stratēģiju un atzīst, ka stratēģijā izvirzītās prioritātes attiecībā uz
fizisko aktivitāšu veicināšanu Latvijas iedzīvotājiem saskan ar SPKC darbības mērķiem
attiecībā uz veselības veicināšanas politikas īstenošanu un koordināciju. SPKC saredz
sadarbības iespējas ar LSPA tādās stratēģijas jomās kā fiziskās sagatavotības un veselību
veicinošu fizisko aktivitāšu programmu izstrādāšana dažāda vecuma Latvijas iedzīvotājiem, kā
arī rekreācijas sabiedrības veselībai pētniecība. Uzskatām, ka izglītojošu fiziskās sagatavotības
un fizisko aktivitāšu veicinošu programmu izstrāde sniegs ieguldījumu Latvijas iedzīvotāju
fiziskās aktivitātes veicināšanā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ierosinām starp sadarbības partneriem (stratēģijas
2.sadaļas 1.6.punkts, 28.lpp.) iekļaut arī SPKC kā institūciju, kura valsts un reģionālā līmenī
koordinē veselības veicināšanas pasākumu īstenošanu un veic sabiedrības veselības
monitoringu.
Pateicamies Jums par iespēju iepazīties ar stratēģiju, un ceram uz veiksmīgu turpmāko
sadarbību.
Direktore

I. Gavare

Straume 67387683
ilze.straume@spkc.gov.lv

DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

3. PIELIKUMS

LATVI,IAS R.EIIABI LITA C T,IAS
PROF'tr{,STCIN ALO OI{GANIUACU.}T} APVTENTR
A

03.03.2017.

Nr.

tRpOA_

17

_6
Izglltibas un zinatnes ministrij ai

Iatvij as sporta pedagogijas akadEmij ai
Par LSPA attTsttbas strateliju
apvienlba (IRPOA) 02.03 .2017. marta Valdes
uma atzina, ka SI stratEgija skaidri ienm1
... starptautiski atpazlstamu un vienu no
...t'

atzifigverte ieceres par specrgas Sporta laboratorijas izveidi un ar to saist-rtos
akademiskos planus un petniecisko aktivita5u ieceres, kas
fautu rstenot vienu no strategijas
uzdevumiem par sporta vides nostiprina5anu akademiskajd procesa gan koncentrojot
Sis
aktivitates universitatE, gan stiprinot sadarbrbu ar daLddiemuniversilates partnerilm
sporta
joma.
TRPOA

LRPOAS

foti augstu noverte ISPAlemumu par visaptvero5o planu turpinasanu pielaeotd
sporta aktivita5ujoma, kurlsPAirvienano neap5aubam jomas l-rderomtutri.la.tneOAgu.,
uzskata, ka Sai virnend,nevajadzEtu planot ierobeZojumus un attrstTbu saistrt tikai ar
fi zioterapeita un ergoterapeita profesij am.
Vienlaikus LRPOAveTS uzmanlbu uzto, ka strategija minetais termins
,,ygSghbaS._Ap$ps
sporta", kas ietver nozrmrgu strategijas tzirnto merfu sasnieg5anas apjomu, nav pietiekoSi
skaidri izprotams un traktejams. LRPOA uzskata,ka starptautiski pla5i lietotais termins
,,sporta medic-tna" daudzpredrzakraksturo ar vesellbas stavokli un ta funkcionesanu saist-rtos
jautajumus gan vesehbas aprlpes sistemas primaraja,gan specializEtaj-ahmem.

Beztam,LRPOA tzskata, ka , lai gan ISPOA plano turpinat bakalaura studiju programmu
otganize(anu fizioterapeitu sagatavo5anai profesionalds kvalifikdcijas ieg[Sanai visparcja(!)
vesel-tbas aprups, tomer strategija neko neparedz vesel-rbas aprfipes vides nostiprinaSanai
akadOmijd. To, ka tas ir svangs aspekts attiec-rgas l-rdzdiploma apmacrbas organtzclana,
norada fizioterapeitu sertifikacij as eksamenu rezultati.

Iidz at to LRPOA rzskata, ka attiecrba uz sportu un sporta medicrnu, ka arr pielagotaiam
sporta aktivitatem 5r verte5anai nodota ISPA attrstrbas strategija ir visnotaf atbalstama, bet to
ir nepi eci e 5 ams p apildinat attiecrb a uz
aprup es profesionalas kvalifikacij as
iegii5anas procesu un precizet vai mani
iju attieciba uzjautajumiem par vesellbas
apr[pi sporta.
Ar cie4u,
LRPOA prezidents
Prof. Aivars Vetra

29205948;

;
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Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas
Profesionālā maģistra studiju programmas
“Veselības aprūpes speciālists sportā” vadītājai
Prof. Aijai Kļaviņai

Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas fakultātes Rehabilitoloģijas
pētnieciskajā laboratorijā pieejamais aprīkojums 2016./ 2017. ak.g.
- SCIFIT PRO 2 rehabilitācijas ergometrs veloetgometrs kompl.
- RS 3D Scientic ar 2m platformu footscan 2m,3D Pārvietoj.gaitas kompl.
- Gāzu analizators Meta max 3B
- Elektrostimulators Stiwell med4
- Miometrs Myoton-3
- Pēdu slodzes parametru noteikšanas iekārta (Pedar)
- Veloergometrs ūdensprocedūrām
- Biosignālu reģistrators ME 6000
- Spirometrs Micromedical USB ar datorprogrammu Spida
- Bezvadu datora interfeiss
- Goniometrs-inklinometrs (Lafayette Acumar MT 3606)
- Muskuļu spēka mērītājs (Lafayette 01163)
- Digitālā balsošanas sistēma Turning Technologies ResponseCard RF LCD
- Profesionālie svari Detecto
- Gaitas analīzes sistēma (datori 2.gab., 2 videokameras+ programmatūra Quintic
- Biomechanics v 21
- Bezvadu mikrofona sistēma SONY ECM-AW3 (4gab.)
- Pirstu dinamometrs ( Saehan SH5005)
- Kalipometrs (Saehan SH5020)

Signe Tomsone
Rehabilitācijas fakultātes dekāne
Mob.tālr. 26547288
E-pasts: Signe.Tomsone@rsu.lv

6. PIELIKUMS
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas
NOSLĒGTIE LĪGUMI VESELĪBAS APRŪPĒ
Organizācija
RP SIA “Rīgas 1.slimnīca”
VSIA “Bērnu klīniskā universitātes
slimnīca”
VSIA “Bērnu klīniskā universitātes
slimnīca”
SIA „Veselības centrs “Baltezers””
VSAC “Rīga”
SIA „Baltijas fizioterapija”
SIA „Sporta laboratorija”
Biedrība „Basketbola klubs „Ventspils””
SIA „Saldus medicīnas centrs”
SIA “LENIS”
Paula Stradiņa “Medicīnas vēstures
muzejs”
Paula Stradiņa “Medicīnas vēstures
muzejs”
Paula Stradiņa “Medicīnas vēstures
muzejs”
SIA „Rehabilitācijas centrs „Līgatne””
VSIA
„Paula
Stradiņa
klīniskā
universitātes slimnīca”
VSIA
„Paula
Stradiņa
klīniskā
universitātes slimnīca”
SIA „Orto klīnika”
SIA „Vidzemes Olimpiskais centrs”
Inetas Līces fizioterapeita prakse
SIA „Liepājas reģionālā slimnīca”
SIA „Siguldas slimnīca”
Biedrība “Regbija klubs Livonia”
SIA
„Rīgas
Austrumu
klīniskā
universitātes slimnīca”
SIA “Tukuma slimnīca”
SIA “Aizkraukles slimnīca”
SIA “Alūksnes slimnīca”
SIA
“Ziemeļkurzemes
reģionālā
slimnīca”
Bērnu un jaunatnes sporta skola
“Rīdzene”
Latvijas Vieglatlētikas savienība
Strazdumuižas
internātvidusskola
–
attīstības
centrs
vājredzīgiem
un
neredzīgiem bērniem
A/S VCA “Juglas medicīnas centrs”
Rīgas 5.internātpamatskola – attīstības
centrs

Noslēgšanas datums
28.03.2013.
07.10.2015.

Darbojas līdz
28.03.2018.
30.06.2016.

30.06.2016.

30.06.2017.

24.10.2013.
25.10.2013.
25.10.2013.
30.10.2013.
05.02.2014.
20.01.2014.
17.09.2014.
24.09.2014.

24.10.2018.
25.10.2018.
25.10.2018.
30.10.2018.
05.02.2019.
20.01.2019.
17.09.2019.
05.10.2014.

18.09.2015.

04.10.2015.

12.09.2016.

07.10.2016.

02.12.2013.
20.10.2015.

02.12.2017.
30.06.2016.

01.09.2016.

30.06.2017.

26.11.2014.
27.11.2014.
19.03.2014.
25.03.2015.
29.04.2015.
05.05.2015.
04.12.2012.

09.01.2015.
27.11.2019.
19.03.2019.
25.03.2020.
29.04.2020.
31.12.2015.
04.12.2017.

31.08.2015.
15.09.2015.
16.09.2015.
16.09.2015.

31.11.2015.
15.05.2016.
16.10.2015.
16.03.2016.

02.11.2015.

10.01.2016.

02.11.2015.
30.11.2015.

10.01.2016.
30.12.2015.

09.05.2016.
23.05.2016.

09.07.2016.
Uz nenoteiktu laiku

SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”

18.10.2013.

18.10.2018.

Rīgas 66. speciālā vidusskola
RTU Biomateriālu un biomehānikas
institūts –
Sadarbības līgums Nr.04/2010
RSU – Sadarbības līgums Nr.05/10 par
zinātniskiem pētījumiem
SIA “Latvia Excellence” – par vadības
sistēmas sertifikāciju
Sporta laboratorija – par sadarbību
augst.izgl. un zinātnes attīstīšanā
Carnikavas
novada
pašvaldība
–
Sadarbības līgums
Madonas novada Dome – Sadarbības
līgums
Latvijas
Slēpošanas
savienība
–
Sadarbības līgums
LU – par sadarbību doktorandu
izglītošanā
E.Gulbja laboratorija – laboratorisko
izmeklējumi klīniskajam pētījumam
VSIA
„Paula
Stradiņa
klīniskā
universitātes slimnīca”
Mareka Osovska privātprakse
NRC “Vaivari”
Sporta medicīna 1
Olgas Jakovļevas privātprakse
Murjāņu sporta ģimnāzija
SIA „SANARE – KRC „Jaunķemeri””
Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu
sporta federācija
Biedrība “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”
Beitostolenes
veselības sporta centrs
(Norvēģija)
Beijing Sport University (BSU) –
Memorandum of Understanding
Екатеринбургский фил. Уральский
гос.университет физ.культ.
ИФК и спорта Северо-Восточного у-та
им.М.К.Аммосова
Dnipropetrovsk State Institute of Physical
Culture and Sport – Agreement on
Cooperation
Таджикистанский
институт
физической культуры им. С.Рахимова
– Договор о сотрудничестве
K.Pulaski Technical University of Radom
– Cooperation Agreement
B.Markowski
Higher
School
of
Commerce in Kielce – Agreement of
Cooperation

11.2016.
19.04.2010.

11.2019.
Bez termiņa

29.04.2010.

Bez termiņa

02.11.2015.

2.11.2017.

01.11.2014.

Bez termiņa

12.01.2012.

Bez termiņa

27.05.2011.

Bez termiņa

16.06.2011.

Bez termiņa

31.10.2007.

Bez termiņa

22.11.2012.

Bez termiņa

01.10.2014.

30.06.2015.

13.10.2015.
30.09.2016.
25.10.2013.
31.10.2016.
05.11.2016.
01.11.2016.
11.11.2015.

13.10.2020.
30.09.2021.
25.10.2018.
31.05.2017.
Uz nenoteiktu laiku
01.11.2021.
Uz nenoteiktu laiku

10.2016.
31.10.2016.

11.2021.
31.10.2021.

18.06.2015.

18.06.2020.

8.05.2014.

8.05.2019.

2013.

2018.

23.11.2012.

23.11.2017.

19.10.2012.

Bez termiņa

28.11.2011.

Bez termiņa

27.04.2011.

Bez termiņa

Šiauliai
University
–
Academic
Cooperation Agreement
Kazakh Academy of Sport and Tourism –
Agreement on Cooperationa
I.Kant Baltic Federal University –
Agreement on Cooperation
Белорусский
государственный
университет физической культуры –
Договор о сотрудничестве
Lithuanian Institute of Physical Education
– Contract of Cooperation
OSRESS-vasaras
skola-Pilsudska
FKUniversitāte,
Gdaņskas
FKunSpUniversitāte, Lietuva, Zviedrija,
Malaga (Spānija)
Norwegian School of Sport Science –
Agreement fos Scientific and Academic
Cooperation
Universita di Bologna (Itālija) – Par
I.Bogi – C.Russo
Universdidad de Malaga
Gori State Teaching University (Gruzija)
– Memorandum of Understanding
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības
akadēmija
Elektronikas un datorzinātņu institūts
Norvēģijas sporta zinātnes augstskola

02.10.2010.

02.10.2015.

5.10.2010.

5.10.2015.

17.12.2013.

Bez termiņa

2.03.2015.

Bez termiņa

30.05.1998.

Bez termiņa

10.09.2014.

Bez termiņa

23.01.2015.

23.011.2020.

16.01.2014.

Bez termiņa

26.11.2012.
30.10.2013.

Bez termiņa
30.10.2018.

13.05.2015.

31.03.2017.

13.05.2015.
13.05.2015.

31.03.2017.
31.03.2017.

7. PIELIKUMS
STEM studiju programmu modernizācijai iegādājamo mācību iekārtu un
aprīkojuma uzskaitījums un iegādes pamatojums
1. Slīdceliņš fizisko darbaspēju diagnostikai
Nepieciešamības pamatojums.
Augstas kvalitātes slīdceliņš nepieciešams precīzas slodzes dozēšanai dažāda veida
pētījumu veikšanā. Ar to iespējams ne tikai precīzi norādīt intensitāti, bet arī izmantot
ar atšķirīgiem virsmas slīpumiem. Slīdceliņa izmēri ļauj veikt fizisko darbaspēju
diagnostiku dažādās lokomocijās un piemērot to arī cilvēkiem ar speciālām
vajadzībām. To iespējams izmantot sākot ar veselības aprūpes nepieciešamībām, un
beidzot ar augstu sasniegumu sporta nepieciešamībām. To iespējams savienot un
vienlaicīgi lietot arī ar citām laboratorijas ierīcēm. Veiksmīgi izmantojams gan studiju
procesam veselības aprūpē un sporta zinātnē, gan arī pētniecībā, jo šāda veida
aparatūra laboratorijās Eiropā nav bieži sastopama. Savienojumā ar
Elektriomiogrāfijas un ātrgaitas fiksācijas videokamerām, iespējama pilna gaitas cikla
analīze, kas ļauj diagnosticēt pat detalizētākās gaitas izmaiņas, novērst un kontrolēt
balsta kustību sistēmas hronisku saslimšanu veidošanos. Ierīce dod iespēju izstrādāt
fiziskās sagatavotības un veselību veicinošu fizisko aktivitāšu programmas dažāda
vecuma cilvēkiem (pirmsskolas un jaunākais skolas vecums, pusaudži un jaunieši,
pieaugušie un seniori), veikt monitoringu un programmas realizāciju kontrolētos
apstākļos.

2. Veloergometrs
Nepieciešamības pamatojums.
Izturības mērīšanai, aerobo darbaspēju un veselības kontrolei nepieciešams ergometrs.
Šāda tipa ergometri ļauj veikt mērenas un submaksimālas intensitātes slodzes, kas
piemērotas tieši veselības aprūpei. Savienojot ar Kardiopulmonāl diagnostikas iekārtu
iespējams veikt pilnvērtīgu fizisko darbspēju rādītāju izmeklējumu un sniegt
argumentētas rekomendācijas par vēlamo aktivitāšu apjomu un intensitāti, gan
veselības stāvokļa saglabāšanai, gan trenētības līmeņa uzlabošanai. Ergometrs nav
specifisks riteņbraukšanai (kā sporta veidam), tādēļ ir ērtāk lietojams cilvēkiem, kas
nav raduši pie sporta velosipēdiem vai sportistiem paredzētiem veloergometriem. Tā
iespējas ir gana plašas, to var savienot ar citām pētnieciskajām aparatūrām, veicot
paralēlus mērījumus. Piemērots gan studiju procesam veselības aprūpē un sporta
zinātnē, gan arī pētnieciskiem nolūkiem, jo aparatūras zinātniskā precizitāte ir
pietiekamā līmenī. Ierīce dod iespēju izstrādāt fiziskās sagatavotības un veselību
veicinošu fizisko aktivitāšu programmas dažāda vecuma cilvēkiem (pirmsskolas un
jaunākais skolas vecums, pusaudži un jaunieši, pieaugušie un seniori), veikt
monitoringu un programmas realizāciju kontrolētos apstākļos.

3. Veloergometrs maksimālo anaerobo spēju noteikšanai
Nepieciešamības pamatojums.
Atšķirībā no izturības mērīšanai paredzētā ergometra, šis ļauj veikt gan mērenas, gan
submaksimālas, gan arī maksimālas intensitātes slodzes. Ergometru iespējams
pielāgot gan dažāda izmēra cilvēkiem, gan dažādām lietošanas pozām. Tas nozīmē, ka
to var lietot gan profesionāls riteņbraucējs, gan amatieris (vai citu sporta veidu
pārstāvis), kam specifiska velobraukšanas poza var sagādāt neērtības lietojot
ergometru. Nereti ir nepieciešamība novērtēt cilvēka gatavību sevišķi augstas
intensitātes (maksimālas) slodzē, ko iespējams paveikt ar šāda tipa ergometriem. Tam
ir iebūvēta augstas precizitātes pedalēšanas jaudas kontroles sistēma, kas ļauj
mērījumus veikt ar zinātnisku precizitāti. To iespējams lietot gan studiju procesā
veselības aprūpē, gan arī sporta zinātnes programmās.
4. Kardiopulmonālā diagnostikas iekārta (stacionārais gāzu analizators)
Nepieciešamības pamatojums.
Bez šādas iekārtas mūsdienīgas laboratorijas praktiski nevar kvalitatīvi veikt
pētniecisko darbu ne veselības aprūpes jomā, ne sporta zinātnē. Ar šo aparatūru tiek
mērīti virkne dažādu fizioloģisko rādītāju, kas raksturo gan elpošanas sistēmas, gan
sirds un asinsrites sistēmas darbību. Šie rādītāji ir būtiski gan cilvēku veselības, gan
fizisko darbaspēju novērtēšanā. Aparatūra ir savienojama ar jebkuru ergometru vai
slīdceliņu, tādēļ to ir ērti lietot kopā ar citām ierīcēm un novērtēt minētos rādītājus
fiziskas slodzes (gan specifiskas, gan nespecifiskas) laikā. Aparatūra ir augstas
precizitātes, tiek plaši lietota veselības aprūpes un sporta zinātnes nozarēs. To
iespējams pielietot gan studiju procesā, gan pētniecībā.
5. Rokas ergometrs
Nepieciešamības pamatojums.
Šai aparatūrai sevišķi liela nepieciešamība ir veselības aprūpes jomā. Tā nav
specifiska tradicionāliem sporta veidiem, bet vienkārši lietojama jebkuram cilvēkam.
Sevišķi veiksmīgi to var pielietot cilvēkiem, ar kustību ierobežojumiem kāju darbībā iespējams veikt precīzi dozētu slodzi, izmantojot tikai rokas un atrodoties sēdus
pozīcijā. Var pielietot gan veselības aprūpē, gan rast arī pielietojumu sporta zinātnē.
Tāpat tā ir derīga gan studiju procesā, gan ar pietiekamu precizitāti pielietojama arī
pētnieciskiem nolūkiem. Liela loma ierīces pielietojumam ir pielāgotajā sportā,
savienojot ar kardiopulmonālo diagnostikas iekārtu iespējams veikt pilnvērtīgu fizisko
darbspēju rādītāju izmeklējumu un sniegt argumentētas rekomendācijas par vēlamo
aktivitāšu apjomu un intensitāti, gan veselības stāvokļa saglabāšanai, gan trenētības
līmeņa uzlabošanai dažāda līmeņa pielāgotā sporta (līdz pat Paralimpiskā līmeņa)
pārstāvjiem.
6. Tenzodinamometriskā platforma
Nepieciešamības pamatojums.
Augstas precizitātes aparatūra kustību mērīšanā. Ar šo aparatūru var mērīt balsta
reakcijas spēku dažādas cilvēka darbības: iešana, skriešanas, dažādi lēcieni u.c.

Iespējams novērtēt arī līdzsvaru, dažāda veida asimetrijas (piemēram, stājas), pielāgot
ļoti dažādām nepieciešamībām pētniecībā un veselības aprūpē. Apatūru iespējams
savienot arī ar citām pētnieciskajām iekārtām, iegūt datus savienojumā, piemēram, ar
elektromiogrāfu vai videoanalīzes sistēmu, kas ļauj novērtēt cilvēka kustības no
dažādiem aspektiem vienlaicīgi. Aparatūru plaši pielieto pasaulē gan mācību darbā,
gan, jo sevišķi, pētnieciskiem nolūkiem veselības aprūpē un sporta zinātnē.
7. Izokinētiskā dinamometru sistēma
Nepieciešamības pamatojums.
Aparatūra, ar kuras palīdzību iespējams novērtēt dažādu cilvēka muskuļu grupu spēka
iespējas ierobežotās, standartizētās kustībās. Aparatūru iespējams pielietot gan
novērtējot muskulatūras spēka iespējas, gan kontrolējot rehabilitācijas procesu pēc
sporta traumām. Ar ierīces palīdzību iespējams objektīvi izvērtēt traumatisma
iespējamību, sniegt rekomendācijas un veikt treniņu procesa uzraudzību, lai
samazinātu traumatisma risku. Ierīces pielietojums aptver gan augšējo, gan apakšējo
ekstremitāšu muskulatūru, kas sniedz iespēju, testēt konkrēta sporta veida specifikai
nepieciešamo muskulatūru. Tā ir izmantojama gan mācību nolūkos, gan pētniecībā.
8. Elektromiogrāfs, bezvadu, darbojas 100 m rādiusā.
Nepieciešamības pamatojums.
Nepieciešama aparatūra muskuļu darbības novērtēšanai. Tradicionāli to lieto paralēli
ar citu pētniecisko aparatūru, piemēram, tenzodianmometrisko platformu, izokinētisko
dinamometru, ergometru vai kādu citu pētniecisko ierīci. Ierīces pielietojumu veicina
iespēja lietot mobili. Bezvadu sistēma praktiski neierobežo kustības, kas ir svarīgi gan
veselības aprūpē, gan sporta zinātnē. Cilvēks var brīvi pārvietoties, izpildīt dažādas
kustības tā, lai aparatūra to netraucētu darīt. Iekārta pielietojama vairākiem ķermeņa
muskuļiem vienlaicīgi, kas ļauj iegūt plašu materiālu analīzei. To iespējams pielietot
gan mācību nolūkos, gan pētniecībā veselības aprūpē un sporta zinātnē.
9. Biomehāniskā video kustību analīzes sistēma
Nepieciešamības pamatojums.
Videoanalīzes sistēma ļauj novērtēt visdažādākās cilvēka kustības un analizēt tās
vadoties pēc biomehānikas principiem. Iespējams analizēt gan ikdienā pielietojamās,
gan sporta veidiem specifiskas kustības. Aparatūru iespējams lietot dažādos
laboratorijas pētījumos un savienojumā ar citām iekārtām. Tā ļauj analizēt
trīsdimensionālus attēlus, precīzi izsekojot marķieriem, kurus iespējams novietot
dažādās cilvēka ķermeņa vietās. Ir iespējams veikt kustību analīzi gan veselības
aprūpes nolūkos, gan arī dažādu sporta veidu kustību izpētē. Savienojumā ar
Elektriomiogrāfijas un slīdceliņu, iespējama pilna gaitas cikla analīze, kas ļauj
diagnosticēt pat detalizētākās gaitas izmaiņas, novērst un kontrolēt balsta kustību
sistēmas hronisku saslimšanu veidošanos. Ierīce dod iespēju izstrādāt fiziskās
sagatavotības un veselību veicinošu fizisko aktivitāšu programmas dažāda vecuma
cilvēkiem (pirmsskolas un jaunākais skolas vecums, pusaudži un jaunieši, pieaugušie
un seniori), veikt monitoringu un programmas realizāciju kontrolētos apstākļos. Ierīce
izmantojama gan nodarbībām, gan pētnieciskos nolūkos.

10. Gaitas analīzes ierīce (pēdu novietojums, asimetrijas izvērtēšana u.c.)
Nepieciešamības pamatojums.
Ar aparatūras palīdzību iespējams veikt kustību analīzi gan laboratorijas apstākļos,
gan ārpus tās. Aparatūru ir iespējams izvietot telpā, lai cilvēks varētu veikt kustības,
piemēram, gaitas kustības iespējami tuvinātos apstākļos, kas atbilstu reālajai situācijai
dabā. Ar aparatūras palīdzību iespējams iegūt papildus mērījumus, to izmantojot kopā
ar, piemēram, slīdceliņu vai tenzodinamometrisko platformu, pielietojot to
laboratorijas apstākļos. Kā arī ir iespējams veiksmīgi standartizēt apstākļus mērījumu
veikšanai “lauka”, jeb specifiskos apstākļos kustību veikšanai sporta zālē, stadionā vai
kur citur. Aparatūru iespējams lietot kopā arī ar fizioloģisko rādītāju mērierīcēm,
iegūstot plašākas iespējas analīzei. Pielietojama gan mācību procesā, gan pētniecībā
veselības aprūpē un sporta zinātnē.
11. Akselometri cilvēka ikdienas fizisko aktivitāšu novērtēšanai
Nepieciešamības pamatojums.
Aparatūra nepieciešama, lai veiktu analīzi par cilvēku ikdienas aktivitāti. Iespējams
konstatēt cilvēka ikdienas aktivitāšu līmeni, analizēt un izdarītu secinājumus.
Aparatūru pamatā izmanto veselības aprūpei gan pētniecībā, gan mācību procesā.
Ierīce dod iespēju monitorēt hronisku saslimšanu veicinošos aspektus, kā arī kontrolēt
un ietekmēt tos. Ierīce pielietojama dažāda tipa mērķauditorijā, kā bērniem, tā
pieaugušajiem, turklāt ietverot arī indivīdus ar funkcionāliem traucējumiem.
Pielietojama gan mācību procesā, gan pētniecībā veselības aprūpē un sporta zinātnē.
12. Asins laktāta analizators
Nepieciešamības pamatojums
Nepieciešams, lai veiktu arī bioķīmisko procesu kontroli slodzes laikā gan veselības
aprūpē, gan sporta zinātnē. Tā ir bioķīmiskās ekspress diagnostikas ierīce, ar kuru var
noteikt arī cita veida analīzes bez minētās, taču šī ir viena no būtiskākajām, ko veic
fiziskās slodzes laikā. Iespējams izmantot gan mācību, gan pētnieciskos nolūkos
veselības aprūpē un sporta zinātnē.
13. Pulsometru sistēma
Nepieciešamības pamatojums.
Pulsa frekvences mērījumi ir vieni no izplatītākajiem, ko veic fiziskās slodzes laikā.
Ar šīs sistēmas palīdzību tos var veikt gan atsevišķiem cilvēkiem, gan vienlaicīgi
lielai cilvēku grupai. Nereti rodas nepieciešamība vienlaicīgi mērīt pulsa frekvenci
grupai cilvēku nodarbību laikā un citos apstākļos, kā piemēram, komandai sporta
spēļu laikā. Šī sistēma ļauj to veikt gan mācību, gan pētnieciskiem nolūkiem.
14. Kompleksa elektromehāniska ierīce ar bioloģiski atgriezenisko saikni stājas
uzlabošanai, gaitas korekcijai, kustību koordinācijas uzlabošanai u.c. veselības
veicināšanas mērķiem.

Nepieciešamības pamatojums.
Ierīce ļauj kompleksi risināt dažādas veselības problēmas un sasniegt rezultātus stājas
uzlabošanā, muguras problēmu risināšanā, kustību koordinācijas uzlabošanā, gaitas
korekcijā u.c. Elektromehāniska ierīce iedarbojas uz visu cilvēka kustību balsta
aparātu – uz mugurkaula dziļajiem muskuļiem, citām muskuļu grupām, kā arī
locītavām un cīpslām. Šī tehnoloģija – jauns līdzeklis harmoniskai spēka un
koordinācijas attīstībai, fiziskās formas atjaunošanai un kustību balsta aparāta
rehabilitācijai. Mehanoterapijas tehnoloģijai ir dažādi grūtības pakāpes līmeņi, kas
nodrošina slodzes intensitāti gan aktīviem sportistiem, gan sportistiem ar traumām,
gan arī pensionāriem, bērniem, jauniešiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Elektromehāniskai ierīcei ir ieinstalēts liels programmu skaits daudziem sporta
veidiem, ievērojot fizisko aktivitāšu un katra sporta veida specifiku un dažādu mērķu
sasniegšanas procesa specifiku, piemēram terapeitisku rehabilitāciju.
Katrs
speciālists pats var, pielāgojot katra indivīda vajadzībām un īpatnībām, konstruēt
programmu. Pielietojama gan mācību procesā, gan pētniecībā fizisko aktivitāšu
programmu ietekmes monitoringā veselības aprūpē un sporta zinātnē.
15. Neinvazīva un precīza asinsrites sistēmas novērtēšanas ierīce (reģistrē
vienlaicīgi elektrokardiogrammu un krūšukurvja sieniņas elektrisko pretestību –
impedanci).
Nepieciešamības pamatojums.
Aparatūra ir portatīva, izmantojama asinsrites rādītāju netiešai mērīšanai miera
stāvoklī, kustībās pacientiem ar hronisku sirds mazspēju vai hipertoniju sākotnējās
stadijās, fiziskā slodzē sportistiem (īpaši aerobās izturības slodzēs), sirds funkcionālo
rādītāju novērtēšanai aerobo slodžu laikā (pārslodžu un pārtrenēšanās) un agrīnas
sirds patoloģijas (sirds mazspējas, hipertonijas riska) diagnostikai. Dod iespēju
noteikt: sirds sistoles tilpumu, sirdsdarbības frekvenci, sirds izsviedes frakciju,
kontraktilitātes indeksu, agrīno diastolisko sirds kambaru pildīšanās indeksu (sirds
pirmsslodzes indeksu) – samazinās pirmais pārslodzes gadījumā, asinsrites sistēmas
kopējo pretestības indeksu (sirds pēcslodzi), kreisā kambara darba indeksu (netieši
liecina par skābekļa patēriņu), kambaru asiņu izsviedes laiku, izsviedes frakciju,
aortas sieniņas stingumu un stiepjamību – ietekmē hipertonijas attīstības risku.
Iespējams izmantot gan mācību, gan pētnieciskos nolūkos veselības aprūpē un sporta
zinātnē
16. Krioneirostimulācijas ierīce
Nepieciešamības pamatojums.
Fizikālās terapijas procedūras ierīce, kuras laikā ar ļoti zemu temperatūru īslaicīgi
iedarbojas uz visa ķermeņa ādas aukstuma receptoriem. Tādejādi pēc procedūras
centrālā nervu sistēma saņem signālu organisma pašatjaunošanās mehānismu
aktivizācijai, veicina mikrotraumu sadzīšanas procesus un tūskas samazināšanos,
līdzsvaro centrālās nervu sistēmas darbību, uzlabo miega kvalitāti, nostiprina
imunitāti. Kā pierādīts klīniskajos pētījumos, vispārējā ķermeņa krioterapijas ietekmē
normalizējas hormonālais līdzsvars, tai skaitā noris neiromediatoru (dopamīna,
serotanīna u.c.) izstrāde, kas veicina emocionālā stāvokļa uzlabošanos un vēlēšanos

socializēties. Iespējams izmantot gan mācību, gan pētnieciskos nolūkos veselības
aprūpē un sporta zinātnē
17. Psihofizioloģisko spēju noteikšanas ierīce
Nepieciešamības pamatojums.
Ierīce nodrošina cilvēku psiho fizioloģisko stāvokļa īpašību pārbaudi: vienkāršas
kustību reakcijas ātrumu, Izvēles reakcijas ātrumu; reakciju ātrumu noteicošos
parametru analīzi; acu, roku, kāju sadarbības koordinācijas izvērtēšanu; skatiena
koncentrēšanas noturību.
Vienlaikus tiek piedāvātas īpašas pārbaužu formas, kurās iespējams fiksēt modrību,
spēju apslāpēt neadekvātas reakcijas (kas ir būtiski uzmanības izvērtēšanai), uzmanība
un starp modulārie salīdzinājumi (virzītā uzmanība). Galvenās pielietojuma sfēras
pētniecībā veselības psiholoģijas un sporta psiholoģijas jomā. Iespējams izmantot gan
mācību, gan pētnieciskos nolūkos veselības aprūpē un sporta zinātnē.
18. Kvalitatīvo un kvantitatīvo datu apstrādes programmatūra cilvēka uzvedības
datu (vienlaicīgi no dažādām kamerām) un fizioloģisko mērījumu (EEG, acu
kustību u.c.) sinhronizācijai un analīzei
Nepieciešamības pamatojums.
Programmatūra nodrošina sinhronu kvalitatīvo un kvantitatīvo datu ieguvi un
kombinēšanu cilvēka uzvedības izpētē, kā arī sinhronizē video datus (no vairākām
kamerām vienlaicīgi) un fizioloģiskos mērījumus (EEG – elektroencefalogrāfiju, acu
kustības), tādējādi palīdz noskaidrot mērījumu būtību un palīdz interpretēt
novērojumā iegūtos datus. Galvenās pielietojuma sfēras pētniecībā bērnu, zīdaiņu un
pieaugušo uzvedības izpēte fiziskajās aktivitātēs. Iespējams izmantot gan mācību, gan
pētnieciskos nolūkos veselības aprūpē un sporta zinātnē.

8. PIELIKUMS

9. PIELIKUMS

10. PIELIKUMS
Plānotie attīstības rādītāji zinātniskās un augstākās izglītības institūcijas (turpmāk – institūcija) sasniedzamo rezultātu pozīcijās
Plānotie attīstības rādītāji noteikti saskaņā ar šādiem politikas plānošanas dokumentos izvirzītajiem politikas rezultātu sasniegšanas rādītājiem:
▪ Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014. – 2020. gadam;
▪ Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020. gadam;
▪ Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība”;
▪ Informatīvais ziņojums “Viedās specializācijas stratēģijas monitoringa sistēma”.
Apzīmējumi:
X – lauks nav jāaizpilda.
Plānotā vērtība* - indikatīva vērtība, kas definēta ievērojot līdzšinējo pieredzi un institūcijas piesaistīto finansējumu, kā arī prognozes par indikatīvi plānoto piesaistīto
ārējo finansējumu.
Sasaiste ar institūcijas stratēģijā ietverto informāciju** - norādāma konkrēta lapaspuse vai nodaļa institūcijas stratēģijā, kurā atrodama informācija, kas pamato
institūcijas norādītās vērtības un rādītājus, t.sk. institūcijas prognozēto plānoto vērtību.
Tabula Nr.1 “Zinātnisko darbinieku skaits institūcijā”

35 – 44 gadi

45 – 54 gadi

55 – 64 gadi

65 gadi un
vairāk

KOPĀ

55 – 64 gadi

25 – 34 gadi

45 – 54 gadi

Līdz 24 gadiem

35 – 44 gadi

65 gadi un
vairāk
KOPĀ

25 – 34 gadi

1. Institūcijā nodarbināto
zinātnisko darbinieku/docētāju
skaits pilna laika ekvivalenta
(turpmāk – PLE) izteiksmē:
t.sk:
1.1. zinātnieki

Plānotā vērtība* (2020. gads)

Līdz 24 gadiem

Pašreizējā vērtība (2016. gads)

1

9,27

2,27

5,5

5,35

6,09

29,48

1

11,2
7

4,27

5,5

5,35

4,09

31,48

0

5,27

2,02

5,0

5,35

6,09

23,73

0,6

9,2

2,77

4,5

5,35

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0,5

0

0

1.2. zinātnes tehniskais personāls

1

4,09

0

26,51

1,5

Sasaiste ar
institūcijas
stratēģijā
ietverto
informācij
u**

2.tabula,
12.lpp.

Komentāri (ja
attiecināms)

Kopējais zinātnisko
darbinieku skaits
PLE izteiksmē.
Kopējais zinātnieku
jeb zinātniskā
personāla skaits.
Kopējais zinātnes
tehniskā personāla
skaits.

.
1.3. zinātni apkalpojošais
personāls

1

4

0,25

0,5

0

0

5,75

0,4

1,07

1

1

0

0

3,47

Kopējais zinātni
apkalpojošā
personāla skaits.

Tabula Nr.2 “Pētniecības projektos nodarbinātie maģistranti un doktoranti”
Pašreizējā vērtība
(2016. gads)

Plānotā vērtība*
(2020. gads)

Sasaiste ar
institūcijas
stratēģijā
ietverto
informāciju
**

Personu
skaits

PLE
izteiksmē

Personu
skaits

PLE
izteiksmē

2.1. pētniecības projektos
nodarbināto maģistra (vai tam
pielīdzināta grāda) studiju
programmās studējošo skaits

1

0,4

6

1,5

7.lpp.; 26.
lpp. 52.lpp.

2.2. pētniecības projektos
nodarbināto doktora studiju
programmās studējošo skaits

1

0,4

8

2

7.lpp.; 26.
lpp. 52.lpp.

2. Pētniecības projektos
nodarbinātie maģistranti un
doktoranti:

Komentāri (ja attiecināms)
Norādāmi pētniecības projektos iesaistītie maģistra (vai
tam pielīdzināta grāda) un doktora studiju programmās
studējošie, kuri pieņemti darbā konkrēta pētniecības
projekta īstenošanai kā zinātniskais vai zinātnes
tehniskais personāls (iepriekš nav bijuši darba attiecībās
ar institūciju). Pētniecības projekts šī rādītāja izpratnē nacionāli vai starptautiski finansēti pētniecības projekti,
kuru īstenošanai pieejamais finansējums iegūts konkursa
kārtībā (piemēram, Valsts pētījumu programmu projekti,
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti, Eiropas
Savienības (turpmāk - ES) 2014. - 2020. gada plānošanas
perioda Darbības programmas "Izaugsme un
nodarbinātība" 1.1.1.1. pasākums "Praktiskas ievirzes
pētījumi", ES Pētniecības un inovāciju pamatprogrammas
"Apvārsnis 2020" projekti u.tm.l.
Tabula Nr.3 “Pēcdoktorantūras pētniecība institūcijā”

Pašreizējā
vērtība
(2016. gads)
3. Jauno zinātnieku skaits
institūcijā, kuri īsteno
pēcdoktorantūras pētniecības
projektus (personu skaits):

1

Plānotā
vērtība*
(2020. gads)

6

Sasaiste ar
institūcijas
stratēģijā ietverto
informāciju**

Komentāri (ja attiecināms)

2.tabula, 12.lpp.

Jaunais zinātnieks šī rādītāja izpratnē - atbilstoši konkrētās
pēcdoktorantūras pētniecības programmas nosacījumiem (bet ne
vairāk kā 10 gadus pēc zinātniskā grāda iegūšanas). Pēcdoktorantūras
pētniecības programma šī rādītāja izpratnē - pētniecības programma,
kuras īstenošanas nosacījumi paredz atbalstu individuāla pētījuma
veikšanai jaunajiem zinātniekiem konkrētā laika posmā pēc doktora
grāda iegūšanas.

2

Tabula Nr.4 “Institūcijas dalība Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas pamatprogrammās”
Pašreizējā vērtība (2016. gads)

Iesniegto
projektu
pieteikumu
skaits

Virs kvalitātes
sliekšņa novērtēto
projektu
pieteikumu skaits

4.1. 7. Ietvara programma

X

X

4.2. pētniecības un inovācijas pamatprogramma
“Apvārsnis 2020”

1

1

4. Institūcijas dalība Eiropas Savienības
pētniecības un inovācijas pamatprogrammās:

Iesniegto
projektu
pieteikumu
skaits

Pašreizējā
vērtība
(2016. gads)

5. Piesaistītais ārējais finansējums zinātniski
pētnieciskajam darbam (EUR):

113 983,04

107 483, 04
5.1. ārvalstu finansējums, t.sk.:

Virs kvalitātes
sliekšņa novērtēto
projektu
pieteikumu skaits

Plānotā vērtība* (2020. gads)
Sasaiste ar institūcijas
stratēģijā ietverto
informāciju**

19. lpp.

Tabula Nr.5 “Institūcijas zinātniski pētnieciskās darbības indikatori un rezultāti”
Sasaiste ar
Plānotā
institūcijas
vērtība*
stratēģijā
Komentāri (ja attiecināms)
(2020. gads)
ietverto
informāciju**
Kopējais piesaistītais ārējais finansējums zinātniski
pētnieciskajam darbam. Ārējais finansējums šī rādītāja
2.tabula,
izpratnē – ārvalstu un uzņēmējdarbības sektora finansējums,
200 000
12.lpp.
kā arī finansējums, kas iegūts zināšanu un tehnoloģiju
pārneses komercializācijas rezultātā.
Kopējais piesaistītais ārvalstu finansējums zinātniski
pētnieciskajam darbam. Ārvalstu finansējums šī rādītāja
2.tabula,
izpratnē - finansējums, kas saņemts no starptautiskajām
130 000
12.lpp.
organizācijām uz starptautisko līgumu pamata (t.sk. ES
struktūrfondi, neietverot valsts budžeta līdzfinansējumu), kā arī
no ārzemēm saņemtie maksājumi par līgumpētījumiem.

3

5.1.1. finansējums, kas piesaistīts īstenojot ES
pētniecības un inovāciju pamatprogrammas
"Apvārsnis 2020" projektus

5.2. uzņēmējdarbības sektora finansējums
5.3. zināšanu un tehnoloģiju pārneses
komercializācijas rezultātā iegūtais finansējums
6.1. Zinātniskie raksti, kas publicēti Web of
Science vai SCOPUS (A vai B) datubāzēs
iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu
krājumos (skaits), t.sk.:
6.1.1. koppublikācijas, kas izstrādātas sadarbībā ar
komercsektoru
6.2. Zinātniskie raksti, kas publicēti žurnālos,
kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50% no
nozares vidējā citēšanas indeksa (skaits), t.sk.:
6.2.1. koppublikācijas, kas izstrādātas sadarbībā ar
komercsektoru

20 000

19. lpp.

6 500

50 000

2.tabula,
12.lpp.

19

31

2.tabula,
12.lpp.

-

5

19.lpp.

16

28

2.tabula,
12.lpp.

-

5

2.tabula,
12.lpp.

7. Institucionālais H - indekss

1

4

8. Institūcijas jaundibināto uzņēmumu skaits
(spin-off uzņēmumi)

-

1

19.lpp.

9. Institūcijas sadarbības partneru komersantu skaits pētniecības jomā, t.sk.:

-

3

8., 11. lpp.

9.1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā
reģistrētie komersanti

-

3

8., 11. lpp.

9.2. ārvalstīs reģistrēti komersanti

-

-

4

Kopējais piesaistītais uzņēmējdarbības sektora finansējums
zinātniski pētnieciskajam darbam. Uzņēmējdarbības sektora
finansējums šī rādītāja izpratnē - finansējums, kas saņemts no
nacionāla līmeņa komersantiem par līgumpētījumiem.
Zināšanu un tehnoloģiju pārneses komercializācijas rezultātā
piesaistītais ārējais finansējums.

Pašreizējā vērtība noteikta ņemot vērā citējamību SCOPUS
datu bāzē laika posmā no 2012. līdz 2016. gadam (dati uz
16.01.2017.)). Plānotā vērtība nosakāma par laika posmu no
2017. līdz 2020. gadam.
Pateicoties zināšanu pārnesei institūcijas jaundibināts,
tehnoloģiski orientēts uzņēmums
Unikālo komersantu skaits, ar kuriem ir noslēgti sadarbības
līgumi par pētījumu veikšanu.

10.
Studējošo
skaits
institūcijā,
t.sk.:
10.1. ISCED
5. līmenī,
t.sk.:

144
5

148

485

Plānotā vērtība* (2020./2021. ak. gads)
no tiem studējošie, kuri studē studiju
programmās, kuras saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par Latvijas
izglītības klasifikāciju ietilpst:

151
5

168

5

Vides aizsardzība

Veselības aprūpe,
izņemot kosmetoloģiju

izglītības
tematiskajā
jomā:

Mākslas

Lauksaimniecība

izglītības tematiskajā
grupā:

Dabaszinātnes,
matemātika un
informācijas
tehnoloģijas
Inženierzinātnes,
ražošana un būvniecība

Vides aizsardzība

Veselības aprūpe,
izņemot kosmetoloģiju

izglītības
tematiskajā
jomā:

Mākslas

Lauksaimniecība

izglītības tematiskajā
grupā:

Dabaszinātnes,
matemātika un
informācijas
tehnoloģijas
Inženierzinātnes,
ražošana un būvniecība

KOPĀ (visi studējošie), t.sk.:

Pašreizējā vērtība (2016./2017. ak. gads)
no tiem studējošie, kuri studē studiju
programmās, kuras saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par Latvijas
izglītības klasifikāciju ietilpst:

KOPĀ (visi studējošie), t.sk.:

Tabula Nr.6 “Studējošo dati”

Sasaiste ar
institūcijas
stratēģijā
ietverto
informāciju
**

545

1.tabula,
7.lpp.

20

1.tabula,
7.lpp.
6., 25.,26.
lpp.

Komentāri (ja attiecināms)
Šajā ailē norāda pašreizējo un
plānoto kopējo studējošo personu
skaitu institūcijā, kā arī detalizētu
informāciju par pašreizējo un
plānoto studējošo personu skaitu
konkrēti norādītajās izglītības
tematiskajās grupās un jomās.

Attiecināms uz Latvijas Kultūras
akadēmiju- dati par Latvijas
Kultūras koledžu un Latvijas
Universitāti - dati par Latvijas
Universitātes Rīgas Medicīnas
koledžu un Latvijas Universitātes
P. Stradiņa medicīnas koledžu.

10.1.1.
koledžās
ISCED 5.
līmenī
studējošie

10.2. ISCED
6. līmenī

10.3. ISCED
7. līmenī

10.4. ISCED
8. līmenī

116
2

111

448

117
2

458

37

121

47

54

20

34

X

X

X

X

X

X

X

X

10.5. ārvalstu
studenti

6

X

X

X

1.tabula,
7.lpp.
6., 25.,26.
lpp.
1.tabula,
7.lpp.
6., 25.,26.
lpp.
1.tabula,
7.lpp.
6., 25.,26.
lpp.

X

Šajā ailē norāda kopējo ārvalstu
studentu - visos augstākās
izglītības studiju līmeņos
studējošo ārvalstu studentu, kuri
studē augstākās izglītības
institūcijā grāda vai kvalifikācijas
iegūšanai, skaitu.

Tabula Nr. 7 “Grādu vai kvalifikāciju ieguvušo dati”

11. Grādu
vai
kvalifikāciju
ieguvušo
skaits
institūcijā,
t.sk.:

178

40

no tiem grādu/kvalifikāciju ieguvušie,
kuri studējuši studiju programmās, kuras
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par
Latvijas izglītības klasifikāciju ietilpst:

201

Veselības aprūpe, izņemot
kosmetoloģiju
Vides aizsardzība

izglītības
tematiskajā
jomā:

Mākslas

Lauksaimniecība

Inženierzinātnes, ražošana
un būvniecība

izglītības tematiskajā
grupā:

Dabaszinātnes,
matemātika un
informācijas tehnoloģijas

Vides aizsardzība

Veselības aprūpe, izņemot
kosmetoloģiju

izglītības
tematiskajā
jomā:

Mākslas

Lauksaimniecība

izglītības tematiskajā
grupā:

KOPĀ (visi grādu/kvalifikāciju ieguvušie), t.sk.:

Plānotā vērtība* (2020./2021. ak. gads)

no tiem grādu/kvalifikāciju ieguvušie,
kuri studējuši studiju programmās, kuras
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par
Latvijas izglītības klasifikāciju ietilpst:

Dabaszinātnes,
matemātika un
informācijas tehnoloģijas
Inženierzinātnes, ražošana
un būvniecība

KOPĀ (visi grādu/kvalifikāciju ieguvušie), t.sk.:

Pašreizējā vērtība (2015./2016. ak. gads)

60

7

Sasaiste ar
institūcijas
stratēģijā
ietverto
informāciju
**

6., 25.,26.
lpp.

Komentāri (ja attiecināms)
Šajā ailē norāda pašreizējo un
plānoto kopējo grādu vai
kvalifikāciju ieguvušo personu
skaitu institūcijā, kā arī detalizētu
informāciju par pašreizējo un
plānoto grādu vai kvalifikāciju
ieguvušo personu skaitu konkrēti

norādītajās izglītības tematiskajās
grupās un jomās.
11.1. ISCED
5. līmenī,
t.sk.:
11.1.1.
koledžās
ISCED 5.
līmenī grādu
vai
kvalifikāciju
ieguvušie
11.2. ISCED
6. līmenī
11.3. ISCED
7. līmenī
11.4. ISCED
8. līmenī

37

40
Attiecināms uz Latvijas Kultūras
akadēmiju- dati par Latvijas
Kultūras koledžu un Latvijas
Universitāti - dati par Latvijas
Universitātes Rīgas Medicīnas
koledžu un Latvijas Universitātes
P. Stradiņa medicīnas koledžu.

105

31

114

40

34

9

45

20

2

6., 25.,26.
lpp.
6., 25.,26.
lpp.

2
Tabula Nr.8 “Studiju programmas institūcijā”

12. Studiju
programmu
skaits
institūcijā:

KOPĀ (visas
studiju
programmas),
t.sk.:

no tām studiju programmas, kuras
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par
Latvijas izglītības klasifikāciju ietilpst:
izglītības tematiskajā
grupā:

izglītības
tematiskajā
jomā:

Plānotā vērtība* (2020./2021. ak. gads)
no tām studiju programmas, kuras
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par
Latvijas izglītības klasifikāciju ietilpst:

KOPĀ (visas
studiju
programmas),
t.sk.:

Pašreizējā vērtība (2016./2017. ak. gads)

izglītības tematiskajā
grupā:

8

izglītības
tematiskajā
jomā:

Sasaiste ar
institūcijas
stratēģijā
ietverto
informāciju
**

Komentāri (ja attiecināms)

2

9

t.sk.:
12.1. līdz
šim
modernizētās
studiju
programmas

7

1

X

10.2. studiju
programmas,
kuras plānots
modernizēt
par ERAF
līdzekļiem

X

X

X

X

X

X

X

12.3. studiju
programmas,
kuras plānots
modernizēt

X

X

X

X

X

X

X

Vides aizsardzība

Veselības aprūpe, izņemot
kosmetoloģiju

Mākslas

Lauksaimniecība

Inženierzinātnes, ražošana
un būvniecība

Dabaszinātnes,
matemātika un
informācijas tehnoloģijas

Vides aizsardzība

Veselības aprūpe, izņemot
kosmetoloģiju

Mākslas

Lauksaimniecība

Dabaszinātnes,
matemātika un
informācijas tehnoloģijas
Inženierzinātnes, ražošana
un būvniecība
7

4

X

X

2

X

X

X

2

9

25., 26. lpp.

X

25., 26. lpp.

Šajā ailē norāda pašreizējo un
plānoto kopējo studiju
programmu skaitu institūcijā, kā
arī detalizētu informāciju par
pašreizējo un plānoto studiju
programmu skaitu konkrēti
norādītajās izglītības
tematiskajās grupās un jomās.
Šajā ailē norāda līdz šim kopējo
modernizēto studiju programmu
skaitu institūcijā, kā arī
detalizētu modernizēto studiju
programmu skaitu konkrēti
norādītajās izglītības
tematiskajās grupās un jomās.
Šajā ailē norāda par ERAF
līdzekļiem modernizēšanai
plānoto studiju programmu
skaitu, t.sk. detalizētu
modernizēšanai plānoto studiju
programmu skaitu konkrēti
norādītajās izglītības
tematiskajās grupās un jomās.
Šajā ailē norāda par citiem
finansējuma avotiem (ja
attiecināms) modernizēšanai
plānoto studiju programmu

izmantojot
citus
finansējuma
avotus

12.4. studiju
programmu
skaits
institūcijā,
kuras
ieguvušas
starptautiska
līmeņa
kvalitāti
apliecinošus
dokumentus

X

X

X

X

X

Pašreizējā vērtība
(2016./2017. ak. gads)
13. Institūcijā īstenotās:
13.1. kopīgās doktora studiju
programmas:
13.1.1. kopīgās doktora studiju
programmas nosaukums
13.2. studiju programmas,
kuras tiek īstenotas Eiropas

Studiju programmā
studējošo skaits
-

X

X

X

X

X

X

X

skaitu, t.sk. detalizētu
modernizēšanai plānoto studiju
programmu skaitu konkrēti
norādītajās izglītības
tematiskajās grupās un jomās.
Šīs ailes pašreizējā vērtībā
ietverams tas studiju
programmu skaits, kuras
ieguvušas starptautiska līmeņa
kvalitāti apliecinošus
dokumentus, piemēram,
starptautisku nozaru
profesionālo organizāciju
izsniegtus sertifikātus. Plānotajā
vērtībā norādāms arī tas studiju
programmu skaits, kuras
ieguvušas starptautiska līmeņa
akreditāciju apliecinošus
dokumentus.

Tabula Nr.9 “Institūcijas īstenotās kopīgās doktorantūras studiju programmas un studiju
programmas ES valodās, kas nav latviešu valoda”
Plānotā vērtība*
Sasaiste ar
(2020./2021. ak. gads)
institūcijas
Komentāri (ja attiecināms)
stratēģijā ietverto
Studiju programmā
informāciju**
studējošo skaits
!!! Vienlaikus stratēģijā jābūt ietvertai informācijai uz
kuru studiju programmu bāzes plānots izveidot jaunās
20
25., 26. lpp.
studiju programmas (ja paredzētas jaunas kopīgās
doktora studiju programmas).
Šeit, un veidojot ailes zemāk (ja nepieciešams), veicams
“Veselības un
konkrēts studiju programmu uzskaitījums, norādot studiju
rehabilitācijas zinātne 25., 26. lpp.
programmas nosaukumu, pašreizējo un plānoto studējošo
”
skaitu.
!!! Vienlaikus stratēģijā jābūt ietvertai informācijai, uz
kuru studiju programmu bāzes plānots izveidot jaunās
10

Savienības valodās, kas nav
latviešu valoda

studiju programmas (ja paredzētas jaunas studiju
programmas ES valodās).
Šeit, un veidojot ailes zemāk (ja nepieciešams), veicams
konkrēts studiju programmu uzskaitījums, norādot studiju
programmas nosaukumu, pašreizējo un plānoto studējošo
skaitu.

13.2.1. studiju programmas
nosaukums

Tabula Nr.10 “Profesionālās pilnveides iespējas un tās dinamika institūcijā”
Plānotā
vērtība*
(2020./2021.
ak. gads)

Pašreizējā
vērtība
(2015./2016.
ak. gads)
14. Personu skaits, kas
saņēmušas institūcijas
izsniegtu
apliecinājumu/sertifikātu
par profesionālo pilnveidi:

801

Sasaiste ar
institūcijas
stratēģijā ietverto
informāciju**

Komentāri (ja attiecināms)

1. tabula, 7.lpp.

Profesionālā pilnveide šī rādītāja izpratnē ir: 1) profesionālās pilnveides
izglītība (ievērojot, ka netiek iegūta valsts atzīta profesionālā kvalifikācija);
2) pedagogu profesionālās pilnveides programmas (A un B programmas);
3) profesionālās izaugsmes un personīgās attīstības programmas un kursi
(pieaugušo neformālā izglītība).

1100

Attiecināms uz Latvijas Kultūras akadēmiju- dati par Latvijas Kultūras
koledžu un Latvijas Universitāti - dati par Latvijas Universitātes Rīgas
Medicīnas koledžu un Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžu.

t.sk.:
14.1. koledžās

11

KOPĀ

65 gadi un vairāk

60 – 64 gadi

55 – 59 gadi

50 – 54 gadi

45 – 49 gadi

40 – 44 gadi

30 – 39 gadi

25 – 29 gadi

Plānotā vērtība* (2020./2021. ak. gads)

Līdz 25 gadiem

KOPĀ

65 gadi un vairāk

60 – 64 gadi

55 – 59 gadi

50 – 54 gadi

45 – 49 gadi

40 – 44 gadi

30 – 39 gadi

25 – 29 gadi

15.
Akadēmiskā
personāla
skaits
institūcijā
(PLE
izteiksmē):

Līdz 25 gadiem

Pašreizējā vērtība (2015./2016. ak. gads)

Tabula Nr. 11 “Akadēmiskais personāls institūcijā”
Sasaiste ar
institūcijas
stratēģijā
Komentāri (ja attiecināms)
ietverto
informāciju**

36,95
25,1

7,55
5,5

3,85
2,75

4,15
3,1

1,95
1,95

3,95
3,0

2
1,45

8,55
6,35

2,95
1

2
0

33,15
21,9

7,25
5

3,65
2,5

4,25
2,75

1,75
1,75

3,25
2,5

2
1,25

8,25
6,15

2,75
0

0
0

t.sk:
15.1. ar
doktora
zinātnisko
grādu

2.tabula,
12.lpp.

2.tabula,
12.lpp.

Kopējais akadēmiskā personāla
skaits PLE izteiksmē.
Akadēmiskais personāls institūcijā akadēmiskajos amatos
ievēlētie darbinieki.
Nav ietverams koledžās
strādājošais akadēmiskais
personāls (ja institūcija stratēģijā
ietver arī datus par savā
pakļautībā esošajā koledžām).

Tabula Nr.12 “Ārvalstu mācībspēki institūcijā”
Pašreizējā vērtība
(2015./2016. ak.
gads)

Plānotā vērtība*
(2020./2021. ak.
gads)

16. Ārvalstu mācībspēka skaits
(personu skaits):

4

6

1. tabula, 7. lpp.

t.sk:
16.1. ārvalstu mācībspēks, kas
piesaistīts darbam ar ISCED 5. un
6. līmeņa studiju programmām

4

6

1. tabula, 7. lpp.

Sasaiste ar institūcijas
stratēģijā ietverto
informāciju**

12

Komentāri (ja attiecināms)
Institūcijā akadēmiskajam darbam piesaistīto
ārvalstu viesprofesoru, asociēto viesprofesoru,
viesdocentu un vieslektoru kopējais skaits.
Institūcijā akadēmiskajam darbam piesaistītie
ārvalstu viesprofesori, asociētie viesprofesori,
viesdocenti un vieslektori, kuri akadēmisko darbu
veic ISCED 5. un 6. līmeņa studiju programmās.

