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LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA 

APSTIPRINU 
 LSPA Senāta priekšsēdētājs    

                                                                                    ______________ prof. U.Grāvītis   
                        2012.gada 4.oktobrī 

protokols Nr.2                                                                                                                 
 

LSPA STUDIJU DEPARTAMENTA NOLIKUMS 
 

1. Vispārīgie noteikumi 
 

1.1. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Studiju departaments ir LSPA struktūrvienība 
bez juridiskās personas tiesībām, kas savas kompetences ietvaros veic studējošo 
kvalitatīvu izglītības un tālākizglītības nodrošināšanu studiju, metodiskā, zinātniskā un 
organizatoriskā jomā Augstskolas stratēģiskā mērķa sasniegšanā.  

1.2. Studiju departaments dibināts un darbojas atbilstoši LR Augstskolu likumam, LSPA 
Satversmei, šim Nolikumam un citiem ar Studiju departamenta darbību saistītiem 
normatīvajiem aktiem. Nolikumu pieņem un groza LSPA Senāts. 

1.3. Studiju departaments par savu darbību atskaitās LSPA Senātam. 
1.4. Studiju departamentam var būt savs subkonts, sava veidlapa, kuru lieto struktūrvienības 

dokumentiem (1.pielikums), kuru apstiprina LSPA Senāts. 
1.5. Studiju departamenta juridiskā adrese: Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006, Latvija. 
 

2. Darbības mērķi un uzdevumi 
2.1. Mērķis:  

Nodrošināt studējošiem kvalitatīvu izglītību un profesionālo sagatavotību LSPA 
īstenojamās studiju programmās, zinātniski pētniecisko darbu, starptautiskās sadarbības 
aktivitātes un studējošo, kā arī docētāju darba kultūru. 

2.2. Uzdevumi: 

2.2.1. Koordinēt institūtu, nodaļu, katedru, profesoru grupu, centru, programmu direktoru un 
kvalifikāciju vadītāju darbību LSPA programmu realizācijai. 

2.2.2. Nodrošināt studiju procesa atbilstību Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, LSPA 
iekšējiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā licencēšanas un akreditācijas dokumentiem. 

2.2.3. Sniegt informatīvo nodrošinājumu vadības lēmumu pieņemšanai akadēmiskajā jomā un 
koordinēt informācijas sagatavošanu atskaitēm, sagatavot ar studiju procesu saistītās 
atskaites. 

2.2.4. Plānot, vadīt, organizēt, koordinēt studiju procesu un analizēt tā rezultātus. 
2.2.5. Nodrošināt studentu servisu, t.sk., sniegt informāciju un konsultācijas par studiju 

iespējām un kārtību LSPA, informēt par stipendiju fondiem un kredītu iespējām, 
izsniegt izziņas par studenta statusu, sekmēm un citiem studiju datiem, palīdzēt risināt 
sociālos jautājumus, izstrādāt studentu servisa nodrošināšanas normatīvos dokumentus. 

2.2.6. Integrēt starptautiskās aktivitātēs LSPA studiju procesā, plānojot un koordinējot LSPA 
studējošo un personāla mobilitāti sadarbībā ar atbildīgajām struktūrvienībām. 

2.2.7. Organizēt studiju programmu īstenošanu (reflektantu uzņemšanu, līgumu noslēgšanu, 
imatrikulāciju, eksmatrikulāciju u.c.). 

2.2.8. Veidot studējošo reģistru, komplektēt personīgās lietas un pārējo ar studijām saistīto 
informatīvo dokumentāciju atbilstoši LSPA lietu nomenklatūras prasībām.  

2.2.9. Nodrošināt ar studijām saistītās datu bāzes uzturēšanu un attīstību. 
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2.2.10. Nodrošināt studiju un prakšu līgumu, rīkojumu, izziņu, diplomu un diplomu pielikumu 
sagatavošanu, kā arī studējošo iesniegumu izskatīšanu. 

2.2.11. Sadarbojoties ar Akadēmijas struktūrvienībām, pārraudzīt: 
- studiju kursu programmu pilnveidi un realizāciju; 
- kontaktnodarbību, individuālo nodarbību un prakšu norisi; 
- studiju noslēguma darbu aizstāvēšanu; 
- veikt iekšējo kontroli par normatīvo aktu ievērošanu studiju procesā. 

2.2.12. Koordinēt pasākumus LSPA studentu un absolventu lojalitātes sekmēšanai, tradīciju 
uzturēšanai un veidošanai, publicitātes veicināšanai un potenciālo studentu piesaistei. 

2.2.13. Organizēt sadarbību ar LSPA absolventiem, stiprinot savstarpējo komunikāciju, kā arī 
veidojot un uzturot absolventu datu bāzi. 

2.2.14. Vākt, apkopot un analizēt dažāda rakstura informāciju par potenciālo studentu vēlmēm 
un vajadzībām, kā arī darba tirgus prasībām. 

2.2.15. Izstrādāt un īstenot Departamenta kompetencei atbilstošus projektus. 
2.2.18. Apkopot informāciju par studējošo sekmēm, regulāri analizēt studiju procesu citu 

augstskolu radniecīgu programmu sasniegumu kontekstā un izstrādāt ieteikumus 
katedrām studentu sekmju uzlabošanā, palīdzot studiju programmu direktoriem studiju 
procesa pilnveidē studējošo kompetences paaugstināšanā. 

2.2.19. Sadarbībā ar katedrām, nodrošināt radošu akadēmisko vidi. 
2.2.20. Plānot, apkopot, pārraudzīt un analizēt LSPA docētāju un viesdocētāju slodzes. 
2.2.21. Organizēt LSPA un katedru koplīgumu noslēgšanu. 
2.2.22. Organizēt Studiju departamenta uzdevumu izpildei nepieciešamo reglamentējošo 

dokumentu izstrādāšanu, saskaņošanu un realizāciju. 
2.2.23. Kompetences ietvaros sagatavot ar studiju procesa organizēšanu saistītos rīkojumus un 

Senāta lēmumus par:  
- studējošo imatrikulāciju, studiju pārtraukšanu, reģistrēšanu studijām pēc 

studiju pārtraukuma un eksmatrikulāciju no studējošo saraksta; 
- stipendiju piešķiršanu un noņemšanu studējošiem; 
- grādu un profesionālo kvalifikāciju piešķiršanu LSPA īstenojamās studiju 

programmās. 
2.2.24. Sadarbojoties ar studējošiem: 

- sagatavot un izsniegt ar studiju procesa organizēšanu un norisi saistītu 
dokumentāciju;              

- kontrolēt studējošo finansiālo saistību izpildi; 
- risināt studējošo attieksmes un nodarbību norises kvalitātes pilnveides problēmas; 
- koordinēt Studentu pašpārvaldes darbību. 

2.2.25. Sadarbojoties ar docētājiem, sagatavot ar studiju procesu saistīto nepieciešamo 
informāciju (docētāju noslogojums, viesdocētāju informācija u.c.) studiju plāna grafikiem, 
nodarbību sarakstiem u.c.; 
2.2.26. Pārraudzīt ar studējošo sadzīvi saistītos jautājumus Akadēmijā un studentu viesnīcā. 
 

3. Vadība 
3.1. Studiju departamenta darbību vada studiju departamenta vadītājs, kuru uz 5 gadiem 

konkursa kārtībā ievēl LSPA Senāts, bet ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas. 
3.2. Departamenta vadītājs ir tieši pakļauts Studiju prorektoram. 
3.3. Departamenta vadītāja kompetencē ietilpst: 

- vadīt Departamentu, plānot, organizēt un koordinēt tā darbu, nodrošinot Departamenta 
mērķu un uzdevumu izpildi; 

- sniegt LSPA vadībai priekšlikumus par Departamenta darbības pilnveidošanu, kā arī 
kompetencē esošo jautājumu risināšanu; 
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- veikt struktūrvienības realizējamo projektu līdzekļu izlietojuma plānošanu un sadali; 
- organizēt studiju lietvedības dokumentu apriti, reģistrēšanu un nodošanu arhīvā; 
- kompetences ietvaros pārstāvēt Departamentu attiecībās ar citām LSPA 

struktūrvienībām, amatpersonām, valsts un pašvaldību institūcijām, fiziskām un 
juridiskām personām, kā arī personālsabiedrībām un koordinēt sadarbību ar darba 
devējiem; 

-  izstrādāt Departamenta personāla vadības stratēģiju un veidot Departamenta 
struktūru; 

- veikt kontroli par Departamenta zīmoga lietošanu. 
3.4. Departamenta vadītājam darba līgumā var veikt izmaiņas. 
3.5. Studiju departamenta darbību nodrošina Studiju departamenta vadītājs un Studiju 

departamenta izglītības darba speciālisti un izglītības metodiķi. 
3.6. Studiju departamenta darbinieki organizē un seko studiju procesa, zinātniski pētniecisko 

darbu un starptautiskās sadarbības aktivitāšu norisei nepieciešamības gadījumā darba 
optimizēšanai iesniedz priekšlikumus vadītājam un LSPA vadības institūcijām. 

3.7. Saskaņojot ar LSPA Senātu, Studiju departaments var veidot vai reorganizēt savas 
struktūrvienības. 

3.8. Uzskatīt par spēku zaudējušiem 2011.gada 3.novembrī apstiprinātos LSPA Dekanāta 
(protokols Nr. 3) un LSPA Neklātienes nodaļas nolikumus (protokols Nr. 2).  

 
                                                                                                             
 

LSPA 



 4 

1.pielikums 
  Nolikumam par LSPA Studiju departamentu  

LSPA Senāta 2012.gada 4.oktobra 
Sēdes protokols Nr.2                                                                                                                  

LSPA Studiju departamenta veidlapas paraugs 
                  
                                                                            

 

LATVIJAS  SPORTA  PEDAGOĂIJAS  AKADĒMIJALATVIJAS  SPORTA  PEDAGOĂIJAS  AKADĒMIJALATVIJAS  SPORTA  PEDAGOĂIJAS  AKADĒMIJALATVIJAS  SPORTA  PEDAGOĂIJAS  AKADĒMIJA    
STUDIJU DEPARTAMENTS 

 

Reģ. Nr. 90000055243 
Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006 

Tālruņi: 67799522,  67543429  ••••  Fakss: 67543480  ••••  E-pasts: : studiju.departaments@lspa.lv  ••••  
www.lspa.lv 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Dokumenta veida nosaukums 

 
Dokumenta izdošanas vieta 

 
Dokumenta datums                                                                  Dokumenta reģistrācijas numurs 
 
 
 
 

Adresāts 
 
 

Teksta satura atklāsts 
 
 

Dokumenta teksts 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
norāde par pievienotajiem dokumentiem 
              
 
 
 
                                                                    
 
Departamenta vadītājs                                          (personiskais paraksts)            V.Uzvārds 
 
 


