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Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas 

KINEZIOLOĢIJAS  PĒTNIECĪBAS  LABORATORIJAS 

NOLIKUMS 
 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Kinezioloģijas pētniecības laboratorija 

(turpmāk tekstā KPL) ir zinātniskā un akadēmiskā darba vienība, kas savas 

kompetences ietvaros veic pētījumus kinezioloģijā un sporta kustību biomehānikā. 

1.2. KPL darbības tiesiskais pamats ir LR likumi, Ministru kabineta noteikumi un citi 

LR saistošie normatīvie akti, LSPA Satversme, LSPA Senāta lēmumi, KPL 

nolikums. 

1.3. KPL nosaukums: 

Latviešu valodā – Kinezioloģijas pētniecības laboratorija (KPL); 

Angļu valodā – LASE Kinesiology Research Laboratory (LASE KRL) 

LSPA KPL adrese: 

LSPA Kinezioloģijas pētniecības laboratorija 

Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006, Latvijas Republika  

 

2. Mērķi  

2.1. Darbības mērķi: 

2.1.1. Zinātniski pētnieciskā darbība kinezioloģijas un sporta biomehānikas jomā. 

2.1.2. Studentu integrēšana eksperimentu organizēšanā un testēšanas prakses 

nodrošināšanā. 

2.1.3. Zinātnisko publikāciju sagatavošana. 

2.1.4. LSPA, sporta, citu organizāciju un personu zinātnisko un eksperimentālo 

pasūtījumu izpilde. 

 

3. Darba virzieni 

3.1. Testēšana, eksperimentālo datu vākšana, apstrāde, interpretācija, konsultēšana. 

3.2. Fundamentālo un lietišķo pētījumu veikšana kinezioloģijas un sporta 

biomehānikas jomā. 

3.3. Jauno zinātniski pētniecisko virzienu meklēšana kinezioloģijā un sporta 

biomehānikā. 

3.4. Zinātniski pētnieciskā sadarbība ar radnieciskām institūcijām, izglītības iestādēm, 

sporta organizācijām un laboratorijām. 

3.5. LSPA studējošo zinātnisko darbu vadīšana, darbu eksperimentālās daļas 

organizēšana un konsultēšana. 
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3.6. Maģistrantu, doktorantu un jauno zinātnieku zinātniski pētnieciskās kvalifikācijas 

celšana. 

3.7. LSPA docētāju, studējošo piesaiste zinātniski pētnieciskajam darbam, palielinot 

studiju teorētisko daļu ar jaunākajām zinātnes atziņām.  

3.8. Starptautiskās sadarbības paplašināšana ar izglītības iestādēm un starptautiskā 

līmeņa laboratorijām Eiropas un pasaules sporta zinātniski pētnieciskā sistēmā. 

 

4. Statuss 

4.1. KPL ir LSPA patstāvīgā struktūrvienība.  

4.2. KPL ir tiesīga izstrādāt un iesniegt LSPA Senātam izskatīšanai priekšlikumus par 

KPL nolikuma papildināšanu un citus jautājumus, lai sekmētu laboratorijas 

kvalitatīvu darbību. 

 

5. Struktūra 

5.1. KPL struktūru veido: 

5.1.1. KPL vadītājs, kas īsteno laboratorijas vadību. Vadītāja amatā LSPA Senāts 

uz 6 gadiem apstiprina LSPA docētāju vai pētnieku, kuram ir doktora 

zinātniskais grāds. 

5.1.2. LSPA docētāji un pētnieki, kuri veic zinātniski pētniecisku darbu 

laboratorijā kopīgu projektu ietvaros, studiju darba vai profesionālās 

pilnveides kursu ietvaros. 

 

6. Materiālā bāze 

6.1. KPL savā darbā izmanto LSPA telpas un aprīkojumu, kas nododas laboratorijas 

lietošanā.   

6.2. KPL finansiālo iespēju robežās veido un papildina materiālo bāzi atbilstoši 

darbības profilam. 

 

7. Finanses 

7.1. KPL finanses veido: 

7.1.1. LSPA pamatbudžets. 

7.1.2. Grantu līdzekļi no valsts budžeta un citiem finansēšanas avotiem zinātniskā 

darba veikšanai un samaksai. 

7.1.3. Pašvaldību, sponsoru, projektu līdzekļi zinātniskās darbības veikšanai un 

apmaksai; 

7.1.4. Dāvinājumi un ziedojumi no fiziskām vai juridiskām personām. 

7.1.5. Citi līdzekļi atbilstoši LSPA Satversmei un Šim Nolikumam. 

7.2. Finanšu līdzekļi un pārvaldījumā saņemtā un iegūtā īpašuma lietošana notiek 

atbilstoši LR likumdošanai, LSPA Satversmei, Senāta lēmumiem u.c. 

normatīvajiem dokumentiem. 

 

8. Nolikuma pieņemšanas un grozīšanas kārtība 

8.1. KPL nolikumu apstiprina, izdara tajā izmaiņas vai likvidē laboratoriju LSPA 

Senāts. 

8.2. KPL nolikums stājas spēkā ar tā apstiprināšanas brīdi. 

 

 

LSPA Kinezioloģijas pētniecības laboratorija 


