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PASĀKUMU PLĀNA ĪSTENOŠANA 2012.GADĀ 
 

                              LSPA galveno uzdevumu realizācijā saskaņā ar  

Pasākumu plānu nepieciešamajām reformām augstākajā izglītībā un zinātnē 2010. – 2012.gadam  
(Ministru kabineta rīkojums Nr.458 Rīgā 2010.gada 5.augustā (prot.augustā.Nr.4045.§)) 

 

Nr.p.k.       UZDEVUMS ĪSTENO-

ŠANAS 

LAIKS 

REALIZĀCIJAS 

APRAKSTS 

1. LSPA izstrādāt un ieviest sistēmu, kas 

dod iespēju ievākt informāciju par 

augstskolas absolventu, kas 

studējuši par budžeta līdzekļiem, 

tālākām darba gaitām vismaz 3 

gadus pēc augstskolas absolvēšanas.  

Absolventu aptauju organizēt 

augstskolas noteiktajā kārtībā, 

balstoties uz absolventu brīvprātības 

principu. 

 

 

 

2012.gada 

15.marts 

LSPA izstrādāta un ieviesta sistēma, kas 

dod iespēju ievākt informāciju par 

augstskolas absolventu, kas studējuši par 

budžeta līdzekļiem, tālākām darba gaitām 

vismaz 3 gadus pēc augstskolas 

absolvēšanas.  Uzlabota absolventu 

aptauja (http://www.jotformeu.com/form/10535452590) 

un tika organizēta augstskolas noteiktajā 

kārtībā, balstoties uz absolventu 

brīvprātības principu. 

Uzsākta LSPA absolventu korporācijas 

veidošana. 

2. Ieviest tiesiski pamatotus kvalitātes 

kritērijus akadēmiskā personāla 

karjeras izaugsmei 

 

 

2012.gada 

20.janvāris 

 

 

 

 

 

 

Ieviesti tiesiski pamatoti kritēriji 

akadēmiskā personāla karjeras izaugsmei: 

apstiprināts Senāta sēdē 2012.gada 

10.maijā, protokols Nr. 9 LSPA docētāju 

zinātniskās un pedagoģiskās 

kvalifikācijas un organizatoriskās 

kompetences 

vērtēšanas protokols.  

3. Noteikt minimālo kontaktstundu 

skaitu un izvirzīt stingrākas prasības 

studentu patstāvīgā darba 

organizēšanā, lai nodrošinātu pilna 

laika studijās tādu studiju intensitāti, 

kas atbilst 40 darba stundām.  
 

 

2012.gada 

2.jūnijs 

 

Veikti papildinājumi un grozījumi LSPA 

iekšējos normatīvajos aktos, 

palielinot prasības studiju darba 

organizācijai, tādējādi paaugstinot studiju 

kvalitāti: 2012.gada 12.aprīlī, protokols 

Nr.8 Nolikums par studentu patstāvīgā 

darba organizēšanas kārtību.  

4. Izveidot un ieviest iekšējās 

kvalitātes nodrošināšanas sistēmu 

augstākās izglītības institūcijās, 

stiprinot LSPA zīmola atpazīstamību.  

 

2012.gada 

10.februāris 

 

 

 

 

2012.gada 

15.marts 

 

 

 

Izstrādāta un apstiprināta Senātā 

2012.gada 6.decembrī LSPA kvalitātes 

pārvaldības sistēma, iekļaujot LSPA 

kvalitātes nodrošināšanas darbā jaunākos 

standartus un vadlīnijas, kuras akceptējusi 

ENQA. 

Pabeigti licencēto studiju programmu un 

tajās esošo studiju kursu noslēguma 

prasību apraksti (ciklu deskriptori) 

atbilstoši Latvijas kvalifikāciju 

ietvarstruktūru prasībām. 

 

Studiju prorektore                                                                          asoc. prof. A.Fernāte 

http://www.jotformeu.com/form/10535452590
http://www.lspa.lv/files/senate/decisions/2012/12.04/Patst_v_gie_darbi_2012_labots.docx
http://www.lspa.lv/files/senate/decisions/2012/12.04/Patst_v_gie_darbi_2012_labots.docx

