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Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Senāta 

LĒMUMS 

2016.gada 7.aprīlī                                                                                                     Nr. 10 

Protokols Nr. 8 

Par LSPA Vadības un komunikāciju zinātnes katedras 

darbību no 2011./2012. līdz 2015./2016.ak.g. 

 

     Vadības un komunikāciju zinātnes katedra (turpmāk - Katedra) ir Latvijas Sporta 

pedagoģijas akadēmijas struktūrvienība, kas savu darbību realizē saskaņā ar Senāta 

apstiprinātu Nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem. Tās pamatdarbība ir augstākās 

izglītības programmās iekļauto studiju kursu īstenošana. Atskaites periodā Katedra 

kvalitatīvi nodrošinājusi atsevišķu studiju kursu realizāciju visās LSPA akreditētajās 

izglītības programmās:  

 Studiju virziens Izglītība, pedagoģija un sports  

- Pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības programma Izglītības un sporta 

darba speciālists (41813); 

- Akadēmiskā bakalaura augstākās izglītības programma Pedagoģija (43142); 

- Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programma Sporta zinātne (42813); 

- Profesionālā maģistra augstākās izglītības programma Sporta zinātne (47813); 

- Akadēmiskā doktora augstākās izglītības programma Sporta zinātne (51813). 

 Studiju virziens Veselības aprūpe 

- Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programma Fizioterapija (42722); 

- Profesionālā maģistra augstākās izglītības programma Veselības aprūpes speciālists 

sporta jomā (47722). 

     Katedra organizējusi ne tikai atsevišķu kursu norisi, bet pilnībā arī profesionālo  

kvalifikāciju Izglītības un sporta darba menedžeris (2011./2012.ak.g.) un Vadītājs 

sporta jomā programmu realizāciju bakalaura un maģistra programmās.  

      Pakāpeniski Katedras docētāji un arī viesdocētāji iesaistās ārzemju studentu 

nodarbību vadīšanā.  

     Studiju procesa praktiskajā organizēšanā ieguldīts liels organizatoriskais darbs, jo  

Katedrā strādā 22  viesdocētāji. 

     Pārskata periodā pilnveidotas visas studiju kursu, prakšu un diplomdarba izstrādes 

programmas, īpašu uzmanību veltot saturam un vērtēšanas sistēmai. Studiju kursu 

praktiskajā īstenošanā izmantotas kā tradicionālās,  tā jaunās studiju metodes un formas. 

     Studējošo skaits, kas izvēlas vadītāja kvalifikāciju, ir stabili liels, tāpēc Katedras 

docētāju veiktais darba apjoms, kas ir milzīgs, organizējot  studējošo prakses, vadot un 

vērtējot diplomdarbus, līdz šim nav  pietiekami novērtēts, jo nostrādātā slodze iekļauta 

atskaites B sadaļā. 

     Lai nodrošinātu profesionālās izglītības realizāciju, panākta laba sadarbība ar darba 

devējiem, iestādēm un organizācijām, kas izpaužas gan nodarbību vadīšanā, gan prakses 

vietu nodrošināšanā, gan studējošo sagatavotības novērtēšanā, gan studējošo pieredzes 

iegūšanā, organizējot sporta pasākumus. 

     Katedrā strādā kompetents, radošs akadēmiskā personāla sastāvs, kurš ir spējīgs 

pastāvīgi pilnveidot jau esošās, kā arī izstrādāt jaunas studiju programmas atbilstoši 

izglītības, sporta un veselības aprūpes politikas izmaiņām, mainīgajiem sociāli 

ekonomiskajiem apstākļiem un akadēmijas attīstības nostādnēm. 
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    Lai gan darba slodze ir liela, Katedras docētājas sistemātiski veic zinātniski 

pētniecisko darbu, izstrādā metodiskos materiālus un pastāvīgi paaugstina kvalifikāciju. 

Atskaites periodā trīs katedras docētājas aizstāvējušas promocijas darbus un ieguvušas 

doktora zinātnisko grādu, bet divas (viena no tām viesdocētāja) uzsākušas promocijas 

darba izstrādi. Toties nepietiekama ir studējošo iesaistīšana zinātniski pētnieciskajā 

darbā.   

     Katedras docētāju izvietojums 4. un 6. stāvā apgrūtina katedras darbinieku 

savstarpējo komunikāciju. Pie tam 6.stāva kabineti steidzami jāremontē. Nepietiekamais 

nodrošinājums ar portatīvajiem datoriem rada problēmas nodarbību vadīšanā. 

     Izpētot un izanalizējot Vadības un komunikāciju zinātnes katedras darbu 

(Informācija pielikumā), Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas  

Senāts nolemj: 

     1. LSPA Vadības un komunikāciju zinātnes katedras darbu no 2011./2012. ak.g. līdz 

2015./2016.ak.g. atzīt par atbilstošu augstākās izglītības iestādes struktūrvienības 

darbības prasībām. 

 

     2. Uzdot Vadības un komunikāciju zinātnes katedras kolektīvam: 

2.1. veicināt studējošo zinātniski pētniecisko darbību; 

2.2. aktīvāk turpināt mācību metodisko līdzekļu izstrādi. 

 

     3. Rekomendēt LSPA administrācijai: 

3.1. izskatīt iespēju palielināt Katedras štata docētāju skaitu; 

3.2. risināt Katedras darbinieku darba vides pilnveidi, optimizējot katedru telpu 

izvietojumu; 

3.3. nodrošināt lifta funkcionēšanu. 

 

     4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot LSPA prorektorei asoc.prof. A.Fernātei. 

 

 

 

 

Senāta priekšsēdētājs                                                                                       U.Grāvītis 

 

 

 

 

     

 

          

      

 

  

 

 


