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LSPA SPORTA SPĒĻU KATEDRAS

NOLIKUMS
1.

Vispārīgie noteikumi

1.1. LSPA Sporta spēļu katedra (turpmāk tekstā – Katedra) ir Latvijas Sporta
pedagoģijas akadēmijas struktūrvienība, kas realizē akadēmiskās un profesionālās
augstākās izglītības studiju kursus, atbilstīgi studiju programmu mērķiem,
uzdevumiem un sagaidāmiem rezultātiem, veic zinātniskās pētniecības,
audzināšanas, sporta un cita veida darbu.
1.2. Katedra izstrādā savu nolikumu un to apstiprina LSPA Senātā.
1.3. Katedra darbojas atbilstoši LSPA Satversmei, katedras nolikumam, LSPA darba
kārtības noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
1.4. Katedras vadītājs sadarbībā ar LSPA nodaļām koordinē akadēmiskās darbības,
metodiskā un pētniecības darba organizēšanu studiju programmu ietvaros.

2.

Darbības mērķi un uzdevumi

2.1. Mērķi - atbilstoši katedras specializācijai nodrošināt augstākās izglītības studiju
programmās iekļauto studiju kursu īstenošanu, kas atbilst akadēmiskās izglītības
standartam vai profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības
standartam, attīstīt sporta zinātni un veselības aprūpi sporta jomā, nodrošināt
studiju un zinātniski pētnieciskā darba vienotību, izkopt kultūru, attīstīt studējošo
gan akadēmiskās un profesionālās, gan intelektuālās un inovatīvās, gan sociālās
un praktiskās, vērtību kompetences un paškompetenci, lai nodrošinātu tautas
harmonisku attīstību; nodrošinātu iespēju iegūt akadēmiskos un zinātniskos
grādus, profesionālās kvalifikācijas sabiedriskās dzīves, tautsaimniecības,
kultūras, izglītības, veselības pilnveidošanas, valsts pārvaldes un citās darbības
jomās, kā arī iespējas nodarboties ar sportu.
2.2. Uzdevumi:
2.2.1. Darbu plānošana, to uzskaite un atskaitīšanās nodrošināšana.
2.2.2. Sistemātiska studiju procesu pilnveidošana.
2.2.3. Personāla ētikas normu ievērošanas nodrošināšana.
2.2.4. Dalība LSPA Sporta nozares bibliotēkas fonda veidošanā.
2.2.5. Līdzdarbība LSPA mūžizglītības sistēmā.
2.2.6. Sadarbība ar darba devējiem, izglītības, zinātnes, sporta un veselības aprūpes
iestādēm, organizācijām, uzņēmumiem, studējošiem un absolventiem studiju
procesa pilnveides un modernizēšanas jautājumos.
2.2.7. Studējošo pozitīvas attieksmes pret studijām veidošana.
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2.2.8. Docētāju pieredzes apmaiņas un kvalifikācijas celšanas veicināšana.
2.2.9. LSPA Senātā apstiprinātās studiju programmās noteiktos studiju kursu izstrāde
un realizēšana.
2.2.10. Mācību grāmatu, metodisko un uzskates līdzekļu gatavošana studiju procesa
nodrošināšanai.
2.2.11. Zinātniski - pētnieciskā un metodiskā darba organizēšana un izpildīšana,
konferenču organizēšana, prakšu un studiju darbu vadīšanas nodrošināšana,
prakšu, kursa darbu, diplomdarbu, bakalaura, maģistra un promocijas darbu
vadītāju nodrošināšana.
2.2.12. Studiju, audzināšanas, un sporta darba organizēšana un realizēšana.
2.2.13. Studiju procesa drošības noteikumu ievērošanas, higiēnas prasību ievērošanas,
kā arī vides aizsardzības prasību izpildes nodrošināšana.
2.2.14. LSPA un sporta spēļu popularizēšana Akadēmijā un ārpus tās.
2.2.15. Nodrošināt lietvedību katedras darbības jautājumos.
2.2.16. Katedras specializācijai atbilstīgu citu specifisko uzdevumu veikšana.

3. Kompetences
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Katedras personālsastāva pienākumu, kompetences, slodzes apjoma noteikšana,
un katedras vadītāju un docētājus izvirzīšana vēlēšanām.
Nodarbību satura un formu noteikšana, atbilstoši mūsdienu prasībām.
Katedras zinātniski pētnieciskā darba pamatvirzienu izveidošana.
Katedras darba optimizēšanai nepieciešamo komisiju organizēšana (metodiskā,
sporta, zinātnes, prakšu u.c.) un to darbības nodrošināšana.
Dalība publisku kursu, lekciju, semināru un citu pasākumu organizēšanā.
Sniegt priekšlikumus akadēmijas, akadēmijas struktūrdaļu un katedras darba
uzlabošanai, piedalīties ar katedru saistīto jautājumu izlemšanā.
Griezties LSPA Šķīrējtiesā strīdus jautājumu risināšanai.
Noteikt citas specifiskās katedras kompetences.
Plānot un pieprasīt akadēmijas administrācijai finansējumu un materiālos
resursus katedras darbības nodrošināšanai.

4. Katedras vadība un personāls
4.1.

Katedru veido:
 katedras vadītājs;
 katedras vadītāja vietnieki (studiju, zinātniskajā, sporta, saimnieciskajā
darbā, atbilstoši katedras darbības specifikai);
 akadēmiskais personāls;
 vispārējais personāls;
 studējošie akadēmiskajās un profesionālajās augstākās izglītības studiju
programmās;
 studējošie, kuri izstrādā zinātniskos darbus katedras docētāju vadībā.
4.2. Katedras vadītājs īsteno tās vadību un pārstāv katedru bez īpaša pilnvarojuma.
4.3. Katedras vadītājs atbild par:
4.3.1. Katedras uzdevumu sekmīgu risināšanu.
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4.3.2. Katedras darba plānošanu un plāna izpildi.
4.3.3. Katedras docētāju darba izpildes disciplīnu, t.sk. zinātniskās darbības veikšanu.
4.3.4. Savlaicīgu un kvalitatīvu katedras studiju kursu nodrošinājumu ar kvalificētiem
docētājiem.
4.3.5. Docētāju individuālo darba plānu un atskaišu sastādīšanas veicināšanu.
4.3.6. Regulāru katedras sēžu organizēšanu (ne retāk kā vienu reizi mēnesī) par
studiju kvalitātes, zinātniskās pētniecības un citiem aktuāliem jautājumiem.
Katedras sēde savu uzdevumu risināšanā ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz
puse no katedrā pamatdarbā strādājošajiem docētājiem, lēmumus pieņem ar
balsu vairākumu. Katedras sēdes tiek protokolētas.
4.3.7. Studiju kursa aprakstu un anotāciju apstiprināšanu un publiskošanu kārtējam
akadēmiskajam gadam.
4.3.8. Katedras docētāju LSPA akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības
biogrāfiju sagatavošanas vai aktualizēšanas kārtējam akadēmiskajam gadam
veicināšanu.
4.3.9. Nodarbību un studiju kursu docētāju saskaņošanu kārtējam semestrim.
4.3.10. Prakšu un studiju darbu aizstāvēšanu.
4.4. Katedras vadītājs par savu darbību ir atbildīgs Studiju departamenta vadītājam,
studiju prorektoram un zinātņu prorektoram.

5. Noslēguma noteikumi
5.1.

5.2.
5.3.
5.4.

Katedras metodiskais darbs ietver: studiju kursu aprakstu izstrādāšanu un
atjaunošanu, kā arī studējošo zināšanu pārbaudes kritēriju izstrādāšanu; mācību
līdzekļu, lekciju konspektu, metodisko materiālu sagatavošanu; metodisko
semināru organizēšanu un docētāju kvalifikācijas celšanu; studiju darbu
izstrādāšanas pamatnosacījumu un kvalitātes kritēriju noteikšanu.
Katedras nolikumu izstrādā katedra un apstiprina LSPA Senāts.
Katedru paplašina, reorganizē vai likvidē ar LSPA Senāta lēmumu.
Atzīt par spēku zaudējušu 2004.gada 5.februārī (ar grozījumiem 2010.gada
4.novembrī) LSPA Senātā apstiprināto “LSPA Sporta spēļu katedras
nolikumu”.

LSPA Sporta spēļu katedra
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