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Plānā noteiktais mērķis: 

 

Nodrošināt kvalitatīvu, starptautiski konkurētspējīgu un zinātnē balstītu augstāko izglītību, ko īsteno efektīvi 

pārvaldītas institūcijas ar konsolidētiem resursiem. 

Rīcības virziens mērķa 

sasniegšanai 

 

1.rīcības virziens: Studiju un zinātniskās darbības kvalitātes paaugstināšana 
Attiecināmie politikas rezultāti: 

 paaugstinās studiju programmu kvalitāte 

 paaugstinās zinātnisko institūciju darbības kvalitāte 

 paaugstinās akadēmiskā personāla kvalitāte 

Pasākumi izvirzītā mērķa 

sasniegšanai 

Izpildes 

termiņi 
Atbildīgie  Darbības rezultāti 

1. Nodrošināt lielāku prakšu 

pieejamību studentiem, palielinot 

darba devēju lomu un motivāciju 

kvalitatīvu prakšu nodrošināšanā.  

01.05.2014. LSPA nodaļu 

vadītāji 

Apkopota LSPA pozitīvā pieredze sadarbībai ar darba devējiem prakšu 

nodrošināšanā un veiktas izmaiņas prakšu nolikumos, lai uzlabotu prakšu 

pieejamību studentiem, paaugstinot darba devēju motivāciju kvalitatīvu prakšu 

nodrošināšanā, paredzot vairākus motivācijas mehānismu alternatīvos variantus, kā 

rezultātā studenti gūs praktiskās iemaņas savā specialitātē un veiksmīgāk var 

iekļauties darba tirgū.   

2. Piedalīties zinātnisko 

institūciju starptautiskajā  

izvērtēšanā.  

 31.12.2014. LSPA zinātņu 

prorektors 

LSPA kā zinātniskās institūcija piedalījusies starptautiskajā izvērtēšanā, 

pamatojoties uz starptautisko izvērtējumu izstrādāta „LSPA Zinātnes un 

pētniecības attīstības stratēģija 2015.-2020. gadam”.  

 

3. Nodrošināt iepriekšējā izglītībā 

vai profesionālajā pieredzē 

sasniegtu  mācīšanās rezultātu 

atzīšanas mehānisma ieviešanu. 

01.09.2014. LSPA studiju 

prorektors 

LSPA ir izstrādāta iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu 

mācīšanās rezultātu atzīšanas procedūra, tātad ir nodrošināta iepriekšējā izglītībā 

vai profesionālajā pieredzē sasniegtu mācīšanās rezultātu atzīšana atbilstoši ES 

mūžizglītības principiem. 

Rīcības virziens mērķa 

sasniegšanai 

 

2.rīcības virziens: Augstākās izglītības un zinātnes sektora resursu efektīva izmantošana un integrācija ar zinātni 
Attiecināmie politikas rezultāti: 

 paaugstinās augstākās izglītības un zinātnes resursu izmantošanas efektivitāte 

 uzlabojusies augstākās izglītības informācijas sistēma kā informatīvā bāze lēmumu pieņemšanas procesam 



 

 
Studiju prorektore                                                                                                                                                                asoc.prof. A.Fernāte 

 tuvināta studiju programmu satura atbilstība darba tirgus prasībām 

Pasākumi izvirzītā mērķa 

sasniegšanai 

Izpildes 

termiņi 
Atbildīgie  Darbības rezultāti 

1. Pilnveidot LSPA iekšējās 

kvalitātes nodrošināšanas 

sistēmas, atbilstoši starptautiski 

atzītām kvalitātes vadības 

vadlīnijām. 

01.12.2014. LSPA Iekšējās  

kvalitātes 

nodrošināšanas 

centra vadītājs 

Dalība 25.11.2014. diskusijā ar IZM par iekšējās kvalitātes nodrošināšanas 

sistēmas pilnveidošanas iespējām. 

Turpinās iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas pilnveidošana, atbilstoši 

starptautiski atzītām kvalitātes vadības vadlīnijām.  

2. Izveidot LSPA absolventu 

darba gaitu monitoringa sistēmu, 

lai iegūtu informāciju pamatotu 

lēmumu pieņemšanai. 

01.04.2014. LSPA Iekšējās  

kvalitātes 

nodrošināšanas 

centra vadītājs 

Tiek pilnveidota sistēma, kas dod iespēju iegūt informāciju par absolventu 

tālākajām gaitām pēc  LSPA absolvēšanas, lai izvērtētu absolventu atbilstību darba 

tirgus prasībām, iegūtajai kvalifikācijai un/vai grādam un izglītības pakāpei, kā arī 

studentu izglītības kvalitātes sistemātisku novērtējumu ar mērķi identificēt studiju 

programmu stiprās un vājās puses. 

Rīcības virziens mērķa 

sasniegšanai 

 
3.rīcības virziens: Augstākās izglītības un zinātnes internacionalizācija un starptautiskās konkurētpējas 

paaugstināšana  

 Paaugstinās augstākās izglītības un zinātnes institūciju starptautiskā konkurētspēja 

 Paaugstinās augstākās izglītības atvērtība un studiju vides internacionalizācijas līmenis 

Pasākumi izvirzītā mērķa 

sasniegšanai 

Izpildes 

termiņi 
Atbildīgie  Darbības rezultāti 

1. Veicināt LSPA izglītības 

internacionalizācijas procesu un 

pilnveidot to institucionālo 

koordināciju. 

 

01.05.2014. LSPA studiju 

prorektors  

Dalība darbsemināros (AIC, Ārlietu ministrijas, Lietuvas Sporta universitātes 

starptautiskajā nedēļā u.c.) par Latvijas augstākās izglītības internacionalizācijas 

procesiem, turpinās LSPA internacionalizācijas process (LSPA kā Augstākās 

izglītības eksporta apvienības biedrs, dalība starptautiskajās izglītības izstādēs 

(Gruzija, Indija)) un turpmāko iespēju tā veicināšanā izvērtēšana, lai izstrādātu 

pasākumu kopumu augstākās izglītības internacionalizācijas veicināšanai.  

 

 

 

 


