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Par LSPA Sporta medicīnas, fizioterapijas, masāžas  

un pielāgotās fiziskās izglītības katedras darbu   

no  2009./2010. līdz  2013./2014. ak.g. 

 

Atskaites periodā katedra nodrošina profesionālā bakalaura izglītības 

programmas Sporta zinātne studiju kursus un realizē profesionālā bakalaura 

izglītības programmu Fizioterapija, veic zinātniski pētniecisko darbu, vada 

bakalaura, maģistra un doktora darbu izstrādi, veic audzināšanas darbu, uztur 

katedras materiāli tehnisko bāzi, kā arī citas darbības atbilstoši Sporta 

medicīnas katedras un Fizioterapijas nodaļas nolikumam, LSPA darba 

kārtības noteikumiem un citiem normatīviem dokumentiem.  

Studiju kursu programmu izstrādi un studiju norisi nodrošināja katedras 

docētāji - 2 profesori, 2 asociētie profesori, 2 lektori, 1 viesasistents. Katedras 

vadītāja pienākumus izpildīja prof. V.Lāriņš. Katedras docētāji regulāri veic 

metodisko darbu, sagatavojot mācību metodiskos materiālus un studiju kursu 

nodarbību „PowerPoint” prezentācijas. 

Katedras docētāji ir augsti kvalificēti speciālisti ar lielu pedagoģiskā un 

profesionālā darba stāžu. Katedras docētāji aktīvi iesaistās katedras, 

akadēmijas studiju, zinātnes un sabiedriskajā dzīvē, Latvijas, Baltijas un 

starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, pieredzes apmaiņas programmās 

saistībā ar zinātnisko tēmu izstrādi, promocijas darbu veikšanu, kā arī 

pilnveidojot savu profesionālo kvalifikāciju. Atskaites periodā katedras 

docētāji ir nopublicējuši 112 zinātniskos darbus. Divi katedras docētāji mācās 

LSPA doktorantūrā (Z.Galeja - 3.st.g., A.Priede - 1.st.g.), viens docētājs šogad 

pabeidza studijas maģistratūrā (N.Vārpa).  

Katedras studiju kursu ietvaros tiek izstrādāti bakalaura un maģistra 

darbi. Atskaites periodā aizstāvēti 80 bakalaura, 6 maģistra darbi, kā arī 167 

kursa darbi.      

Pozitīvi vērtējama katedras studentu aktivitāte katedras un akadēmijas 

studiju un sabiedriskajā darbībā (dalība izstādēs „Skola-2012,  -2013, -2014”, 

darbība studentu pašpārvaldē, studējošo panākumi zinātniskajās konferencēs 

un aktivitāte mobilitātes programmās. 

Atskaites periodā realizēta profesionālās bakalaura studiju programmas 

Sporta zinātne profesionālās kvalifikācijas Fizioterapeits pāreja uz 2012.gadā 

IZM akreditēto profesionālā bakalaura izglītības programmu  Fizioterapija ar 

bakalaura grādu veselības aprūpē, kā rezultātā ievērojami palielinājies 



studējošo skaits Fizioterapijas programmā. 2013/2014.ak.g. dienas nodaļas 1.-

4.kursā studē 210, neklātienes nodaļā – 90 studenti. Fizioterapijas studiju 

programmas 83 studiju kursu realizācijā tiek iesaistīti praktiski visu 

akadēmijas katedru docētāji, kā arī vairāk kā 50 viesdocētāji.  

2012.gadā tika izveidota Fizioterapijas nodaļa (vad. E.Česka), kura 

savas kompetences ietvaros veic ar Profesionālā bakalaura studiju 

programmas „Fizioterapija” studiju procesa organizāciju un realizāciju, kā arī 

ar studiju procesu saistītu studiju, metodisko, zinātnisko un saimniecisko 

darbību. 

2013.gadā tika akreditēts izglītības virziens Veselības aprūpe un 

profesionālā maģistra studiju programma Veselības aprūpes speciālists sportā 

ar kvalifikāciju sporta fizioterapeits vai pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists 

rehabilitācijā. Atskaites periodā katedras docētāji ir vadījuši 8 promocijas 

darbus, aizstāvēti - 3. 

Katedras docētāju grupa sadarbībā ar Latvijas Fizioterapijas asociāciju 

un RSU piedalījās jaunā fizioterapeita profesijas standarta izstrādāšanā, kā arī 

2013.gadā nodibināja Latvijas Fizioterapijas asociācijas Sporta fizioterapijas 

apakšgrupu. 

Senāts nolemj: 

 

1. Atzīt Sporta medicīnas, fizioterapijas, masāžas un pielāgotās fiziskās 

izglītības katedras darbu laika posmā no  2009./2010. līdz  2013./2014. ak.g. 

par apmierinošu. 

2. Katedras kolektīvam: 

 - turpināt darbu pie jaunā studiju virziena Veselības aprūpe un studiju 

kursu programmu attīstīšanas un pilnveidošanas; 

 - turpināt jauno docētāju sagatavošanu un kvalifikācijas paaugstināšanu, 

izstrādājot un aizstāvot promocijas darbus sporta zinātnē; 

 -  turpināt zinātnisko darbību, iesniedzot jaunus pētījuma projektus un 

iesaistot pētniecības darbā studējošos, uzlabojot zinātnisko publikāciju 

kvalitāti un skaitu; 

- turpināt darbu pie jaunu mācību metodisko līdzekļu un materiālu 

izstrādes; 

- turpināt studiju un pētniecības materiāli tehniskās bāzes atjaunošanu 

un uzlabošanu. 

3. Katedras vadītājam prof. V.Lāriņam proporcionāli sabalansēt studiju slodzi 

katedrā.  

4. Lēmuma izpildi kontrolē studiju darba prorektore asoc.prof. A.Fernāte. 
 

 

 

Senāta priekšsēdētājs        U.Grāvītis  


