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Augstākās izglītības un zinātnes attīstības pasākumu plāna īstenošana LSPA
2016. gadā
LSPA galveno uzdevumu realizācija saskaņā ar
„Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJU 2015. – 2020. gadam”
2016. gada 3. maija Ministru kabineta rīkojumu Nr. 275 "Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta
iecerēto darbību īstenošanai" (MK rīkojums Nr. 275) par Valdības rīcības plānu augstākās izglītības un zinātnes attīstībā

Plānā noteiktais mērķis:
Valdības rīcības plāna
pasākumi izvirzītā mērķa
sasniegšanai
1. Sadarbībā ar Starptautisko
Rekonstrukcijas un attīstības
banku veikt augstskolu iekšējās
pārvaldības izvērtējumu un
ieviest augstskolās uz rezultātiem
balstītas pārvaldības un
finansēšanu, tādējādi nodrošinot
ieguldītā finansējuma efektīvu
pārvaldību, kvalitātes uzlabošanu
un sistēmas orientāciju uz
produkta eksportspējas celšanu,
kā arī augstskolu finansēšanas
sasaisti ar izglītības un
pētniecības kvalitāti atbilstoši ES
Padomes rekomendācijām,
nodrošināt kvalitatīvas augstākās
izglītības pieejamību un atbilstību
tautsaimniecības vajadzībām un
darba tirgus prasībām, un
stiprinātu saikni ar zinātni un
pētniecību (prioritārs, lai novērstu
budžeta līdzekļu sadrumstalotību
un ļautu sasniegt NAP 2020
mērķus).

Augstākajā izglītībā ieguldītā finansējuma efektīvāka pārvaldība, kvalitātes uzlabošana, sistēmas orientācija uz produkta
eksportspējas celšanu – "trīs pīlāru" finansēšanas modeļa īstenošana, kā arī to ārvalstu studentu īpatsvara palielināšanās līdz
10 %, kuri studē grāda vai kvalifikācijas iegūšanai.

Izpildes
termiņi

Atbildīgie
LSPA

31.12.2017.

LSPA
administrācija

Darbības rezultāti
 Izstrādāts un apstiprināts LSPA Senāta sēdē 2015.gada 27.augustā, sēdes
protokols Nr. 1 „Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas PLĀNS turpmākajai
darbībai LSPA akadēmiskā personāla atalgojuma sistēmas pilnveidošanai”.
 Izstrādāts un apstiprināts LSPA Senāta sēdē 2016.gada 5.maijā, protokols Nr. 9
„LSPA darba samaksas nolikums”, nodrošinot studiju un zinātniskā darba
integrāciju un atalgojuma sistēmas orientāciju uz rezultātiem, nosakot vienotus
principus un kritērijus LSPA vēlētajam akadēmiskajam personālam atalgojuma
aprēķināšanai un ieviešot atalgojuma politikā rezultātu pārvaldību.
 08.04.2016. LSPA iesaistās 2016. gada 29. martā apstiprinātajā Starptautiskās
Rekonstrukcijas un attīstības bankas ( Pasaules Bankas) pētījumā „ Pētījums
par Eiropas valstīs izmantotu, uz rezultātiem balstītu iekšējās pārvaldības
modeļu piemērotību Latvijas augstākās izglītības institūcijām”, lai veiktu
padziļinātu pārvaldības analīzi. 11.10.2016. Pasaules Bankas eksperti sagatavoja
specifiskas rekomendācijas LSPA, kuru ieviešana ļaus uzlabot studiju un
pētniecības procesu efektivitāti.
 Aktualizēta un apstiprināta LSPA Senāta sēdē 2016.gada 6.oktobrī, sēdes
protokols Nr. 9 „Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas ATTĪSTĪBAS
STRATĒĢIJA 2015. – 2020. gadam”, tajā iekļauts „Latvijas Sporta pedagoģijas
akadēmijas ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2016. – 2020. gadam
ĪSTENOŠANAS PLĀNOJUMS”.
 Kopš 2015. gada novembra LSPA ir uzsākusi virzību uz izcilību atbilstoši
Investors in Excellence standarta prasībām. LSPA rektors ir parakstījis
sertifikācijas organizācijas Latvia Excellence apņemšanās apliecinājumu, kas
atspoguļo augstskolas mērķtiecīgu virzību uz izcilību.

2. Izstrādāt atbilstošu ārējo
normatīvo regulējumu stipendiju
piešķiršanai ārzemniekiem
pētniecībai un dalībai Latvijas
augstskolu organizētajās vasaras
skolās. Noteikt prioritāro un
stratēģiski svarīgo mērķa reģionu
stipendiju kvotas. Nodrošināt
nepieciešamo valsts budžeta
bāzes finansējumu stipendijām
ārzemniekiem 2019.gadā un
turpmāk saskaņā ar Izglītības
attīstības pamatnostādnēs 2014.2020.g. sasniedzamo rezultatīvo
rādītāju (Rīcības virziens: 3.4.
Izglītības starptautiskā
konkurētspēja - Piesaistīti
ārvalstu studenti - Ārvalstu
studentiem piešķirto stipendiju
skaits, gadā: 2020.g. 150).
Plānā noteiktais mērķis:
Valdības rīcības plāna
pasākumi izvirzītā mērķa
sasniegšanai
1. Izstrādāt zinātnes un inovāciju
infrastruktūras un pētnieciskās

31.08.2016.

LSPA
struktūrvienības

 VIAA un IZM informācija par ārvalstu piedāvātajām stipendijām elektroniski
regulāri tika nosūtīta studējošiem un arī ievietota LSPA mājaslapā.
 Uzņemts viens ārvalstnieks Latvijas valsts stipendiāts.
 LSPA līdzdalība Starptautiskās Vasaras skolas “Outdoor Sports and Recreation
Education Summer School” organizēšanā.
 LSPA tiek īstenots projekts, kurā akadēmisko mobilitāti finansē EEZ/Norvēģijas
finanšu instrumenta līdzfinansētā projektu īstenošanas aktivitāte “Stipendijas”,
projekts “Inovatīvi fizisko aktivitāšu mērījumi veselības aprūpes un sporta
zinātnes studijās” (nr. EEZ/NFI/S/2015/021).

Zinātniskās darbības izcilības nodrošinājums – cilvēkresursu atjaunotne un attīstība (2018. gadā privātajā sektorā
nodarbinātie pētnieki 25 %), pētniecības pārnese uzņēmējdarbībā (2018. gadā inovatīvu uzņēmumu īpatsvars valstī 40 %,
privātā sektora ieguldījums pētniecībā un attīstībā 47 % no kopējiem ieguldījumiem valstī 2018. gadā), infrastruktūras
nodrošinājums.
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31.07.2016.
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administrācija

Aktualizēta un apstiprināta LSPA Senāta sēdē 2016.gada 6.oktobrī, sēdes protokols
Nr. 9 „Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2015.

darbības Latvijas Viedās
specializācijas jomās ieguldījumu
teritoriālo kartējumu, tādā veidā
palielinot Latvijas zinātnisko
institūciju pētniecisko un
inovatīvo kapacitāti, kā arī spēju
piesaistīt ārējo finansējumu,
ieguldot cilvēkresursos un
infrastruktūrā.
2. Īstenot Pēcdoktorantūras
pētniecības atbalsta programmu,
attīstot jauno zinātnieku prasmes,
palielinot zinātnisko kapacitāti un
nodrošinot jauno zinātnieku
karjeras iespējas zinātniskajās
institūcijās un pie komersantiem.
Plānā noteiktais mērķis:
Valdības rīcības plāna
pasākumi izvirzītā mērķa
sasniegšanai
1. Īstenosim elastīgas apmācību
programmas, kas ir salāgotas ar
darba un mācību grafiku.

Studiju prorektore

– 2020. gadam”, tajā iekļauts „Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas
ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2016. – 2020. gadam ĪSTENOŠANAS
PLĀNOJUMS”, akcentējot viedās specializācijas stiprināšanu.

30.10.2018.

LSPA Zinātnes
daļa

LSPA veica priekšatlasi darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1.
specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un
inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos
un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”
pētniecības pieteikumu atlases kārtas pētniecības pieteikumu iesniegšanai Valsts
izglītības attīstības aģentūrā.

Izveidota efektīva mūžizglītības (pieaugušo izglītības) sistēma, kas apsteidzoši reaģē uz sagaidāmām darba tirgus izmaiņām,
līdz 9,5 % paaugstinot pieaugušo izglītībā iesaistīto personu īpatsvaru 25–64 gadu iedzīvotāju vecuma grupā.

Izpildes
termiņi
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Darbības rezultāti

30.06.2016.

LSPA
Profesionālās
pilnveides un
mūžizglītības
centrs

Tika izstrādāts, apstiprināts un īstenots „Profesionālās pilnveides un mūžizglītības
centra pasākumu plāns 2015./2016. ak.gadam”, tālākizglītībā un profesionālajā
pilnveidē iesaistītās 670 personas.

prof. A.Fernāte

