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LATVIJAS  SPORTA  PEDAGOĢIJAS  AKADĒMIJA 
 

APSTIPRINĀTS 

LSPA Senāta sēdē 

2017.gada 6.aprīlī 

protokols Nr. 9 

Ar grozījumiem, kas apstiprināti LSPA 01.11.2018. Senātā, protokols Nr.3 

un attiecināmi uz studiju procesu sākot no 2018./2019.ak.gada 
                                                                                                             

LSPA  FIZIOTERAPIJAS  NODAĻAS  NOLIKUMS 
 

1.  Vispārīgie noteikumi 

1.1. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Fizioterapijas nodaļa (turpmāk tekstā  - 

Nodaļa) ir LSPA struktūrvienība, kas savas kompetences ietvaros veic studiju 

procesa organizāciju un realizāciju, kā arī ar studiju procesu saistītu studiju, 

metodisko, zinātnisko un saimniecisko darbību.  

1.2. Nodaļa dibināta un darbojas atbilstoši LR Augstskolu likumam, LSPA Satversmei, 

šim Nolikumam un citiem ar Nodaļas darbību saistītiem normatīvajiem aktiem. 

1.3. Nodaļa par savu darbību atskaitās LSPA Senātam. 

1.4. Nodaļas nosaukums citās valodās ir:  

1.4.1. angļu valodā: Physiotherapy Department of Latvian Academy of Sport Education; 

1.4.2. vācu valodā:  Physiotherapie Abteilung der Akademie für Sportpädagogik 

 Lettlands;  

1.4.3. krievu valodā: Oтделение физиотерапии Латвийской aкадeмии спортивной 

                       педагогики. 

1.7.   Nodaļai var būt savs subkonts, sava veidlapa un simbolika, kuru apstiprina LSPA 

Senāts. 

1.8.   Nodaļas juridiskā adrese: Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006, Latvija. 
 

2.  Darbības  mērķi  un  uzdevumi 

2.1. Mērķi: 

2.1.1. Nodrošināt Profesionālā bakalaura studiju programmas “Fizioterapija” ar 

kvalifikāciju “Fizioterapeits” (kods 42722) un Profesionālā maģistra studiju 

programmas „Veselības aprūpes speciālists sportā” (47722) ar specializācijas  

virzieniem „Sporta fizioterapeits” un „Pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists 

rehabilitācijā” speciālistu  izglītošanu un tālākizglītību. 

2.1.2. Koordinēt studiju procesu un pētniecisko darbību studiju virziena “Veselības 

aprūpe” programmās.    
2.1.3. Organizēt profesionālās pilnveides programmu un tālākizglītības kursu programmu 

izstrādi veselības aprūpes jomā.  

2.1.4. Koordinē un  organizē akadēmiskā personāla atlases procesu  studiju virzienā 

“Veselības aprūpe” .   

2.2. Uzdevumi: 

2.2.1. Vadīt, koordinēt un realizēt Profesionālā bakalaura studiju programmu 

“Fizioterapija” ar kvalifikāciju “Fizioterapeits” (kods 42722) un Profesionālā 

maģistra studiju programmu „Veselības aprūpes speciālists sportā” (47722) ar 

speicializācijas virzieniem „Sporta fizioterapeits” un „Pielāgoto fizisko aktivitāšu 

speciālists rehabilitācijā”; 
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2.2.2. Pilnveidot Profesionālā bakalaura studiju programmu “Fizioterapija” ar 

kvalifikāciju “Fizioterapeits” (kods 42722)  un Profesionālā maģistra studiju 

programmu „Veselības aprūpes speciālists sportā” (47722) ar specializācijas  

virzieniem „Sporta fizioterapeits” un „Pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists 

rehabilitācijā” atbilstoši Pasaules fizioterapeitu konfederācijas Eiropas nodaļas /ER-

WCPT/, Eiropas augstākās izglītības tīkla fizioterapijā (ENPHE), Eiropas Standartu 

Pielāgotās fiziskās aktivitātēs /EUSAPA/, Spora fizioterapijas kompetencēs un 

standartos /IFSPT/ un Latvijas Fizioterapeita profesijas standarta ieteikumiem un 

prasībām; 

2.2.3. Vadīt un koordinēt Profesionālā bakalaura studiju programmas “Fizioterapija” ar 

kvalifikāciju “Fizioterapeits” (kods 42722 un Profesionālā maģistra studiju 

programmas „Veselības aprūpes speciālists sportā” (47722) ar specializācijas  

virzieniem  „Sporta fizioterapeits” un „Pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists 

rehabilitācijā” izstrādi un pilnveidi; 

2.2.4. Organizēt, nodrošināt un kontrolēt studējošo profesionālās izglītības prakses 

Profesionālā bakalaura studiju programmās “Fizioterapija” ar kvalifikāciju 

“Fizioterapeits” (kods 42722) un Profesionālā maģistra studiju programmā 

„Veselības aprūpes speciālists sportā” (47722) ar specializācijas  virzieniem 

„Sporta fizioterapeits” un „Pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists rehabilitācijā” ; 

2.2.5. Izstrādāt un pilnveidot prakšu organizācijas un norises normatīvos 

dokumentus un metodiskos materiālus Profesionālā bakalaura studiju programmā 

“Fizioterapija” ar kvalifikāciju “Fizioterapeits” (kods 42722) un Profesionālā 

maģistra studiju programmā „Veselības aprūpes speciālists sportā” (47722) ar 

specializācijas  virzieniem „Sporta fizioterapeits” un „Pielāgoto fizisko aktivitāšu 

speciālists rehabilitācijā”; 

2.2.6. Veikt ikgadēju pašnovērtējumu par Profesionālā bakalaura studiju programmu 

“Fizioterapija” ar kvalifikāciju “Fizioterapeits” (kods 42722) un Profesionālā 

maģistra studiju programmu „Veselības aprūpes speciālists sportā” (47722) ar 

specializācijas  virzieniem „Sporta fizioterapeits” un „Pielāgoto fizisko aktivitāšu 

speciālists rehabilitācijā”; 

2.2.7. Izstrādāt un realizēt speciālistu tālākizglītības programmas saistībā ar 

Profesionālā bakalaura studiju programmu “Fizioterapija” ar kvalifikāciju 

“Fizioterapeits” (kods 42722) un Profesionālā maģistra studiju programmu 

„Veselības aprūpes speciālists sportā” (47722) ar specializācijas  virzieniem 

„Sporta fizioterapeits” un „Pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists rehabilitācijā”; 

2.2.8. Sekmēt Nodaļas darbā iesaistīto docētāju un pētnieku akadēmisko, pētniecisko un 

zinātnisko darbību; 

2.2.9. Nodrošināt Profesionālā bakalaura studiju programmas “Fizioterapija” ar 

kvalifikāciju “Fizioterapeits” (kods 42722) un Profesionālā maģistra studiju 

programmas „Veselības aprūpes speciālists sportā” (47722) ar specializācijas  

virzieniem „Sporta fizioterapeits” un „Pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists 

rehabilitācijā” kursa darbu, bakalaura un maģistra darbu tēmu apstiprināšanu, 

sekmēt un kontrolēt zinātniski pētniecisko darbību, kursa darbu, bakalaura un 

maģistra darbu izstrādi un aizstāvēšanu; 
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2.2.10. Organizēt sadarbību ar citām augstākās izglītības institūcijām, izglītības, 

veselības aprūpes, medicīnas, sporta un zinātniskās pētniecības jomā LR un 

ārvalstīs; 

2.2.11. Sadarbībā ar LSPA katedrām un struktūrvienībām organizēt profesionālās 

pilnveides kursus, seminārus un konferences veselības aprūpes un citās zinātņu 

jomās; 

2.2.12. Sekmēt ar Profesionālā bakalaura studiju programmu “Fizioterapija” ar 

kvalifikāciju “Fizioterapeits” (kods 42722) un Profesionālā maģistra studiju 

programmas „Veselības aprūpes speciālists sportā” (47722) ar specializācijas  

virzieniem „Sporta fizioterapeits” un „Pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists 

rehabilitācijā” saistīto speciālistu izglītošanai nepieciešamo metodisko materiālu 

un metodiskās literatūras izstrādi un  izdošanu; 

2.2.13. Sagatavot LSPA Senātam izskatīšanai un apstiprināšanai Nodaļas darbības 

nodrošināšanas ikgadējo finansiālo pamatojumu Profesionālā bakalaura studiju 

programmas “Fizioterapija” ar kvalifikāciju “Fizioterapeits” (kods 42722) un 

Profesionālā maģistra studiju programmas „Veselības aprūpes speciālists sportā” 

(47722) ar specializācijas  virzieniem „Sporta fizioterapeits” un „Pielāgoto fizisko 

aktivitāšu speciālists rehabilitācijā” studiju procesa, prakšu organizācijai un 

realizācijai un zinātniskajai darbībai; 

2.2.14. Sniegt ieteikumus un priekšlikumus studiju virziena “Veselības aprūpe” 

Padomei.  

2.2.15. Sekmēt Nodaļas personālsastāva kvalifikācijas paaugstināšanu. 

 

3. Organizatoriskā struktūra 

3.1. Nodaļas darbību vada Fizioterapijas nodaļas vadītājs, kurš atbild par Nodaļas 

darbību un pārstāv to attiecībās ar juridiskām un fiziskām personām. 

3.2. Nodaļas vadītāju apstiprina ar LSPA rektora rīkojumu. 

3.3. Nodaļas vadītāja tiesības un pienākumi: 

3.3.1. vadīt Nodaļu, plānot, organizēt un koordinēt tās darbu, nodrošināt Nodaļas mērķu 

un uzdevumu izpildi; 

3.3.2. sniegt LSPA vadībai priekšlikumus par Nodaļas darbības pilnveidošanu un Nodaļas 

kompetencē esošo jautājumu risināšanu; 

3.3.3. koordinēt Nodaļas realizējamo projektu līdzekļu izlietojuma plānošanu un sadali; 

3.3.4. atbildēt par Nodaļas rīcībā nodoto telpu, aparatūras, aprīkojuma saglabāšanu un 

izmantošanu Nodaļas funkciju un uzdevumu veikšanai; 

3.3.5. organizēt Nodaļas lietvedības dokumentu apriti, reģistrēšanu un nodošanu arhīvā; 

3.3.6. lietot un parakstīt Nodaļas veidlapu sarakstei studējošo prakses organizatoriskajos 

jautājumos. 

3.4. Nodaļas darbinieku sastāvs (sk. 1.pielikumu): 

3.4.1. profesionālā bakalaura studiju programmas „Fizioterapija” direktors; 

3.4.2. profesionālā bakalaura studiju programmas „Fizioterapija” kvalifikācijas vadītājs; 

3.4.3. profesionālā maģistra studiju programmas „Veselības aprūpes speciālists sportā” 

direktors; 

3.4.4. profesionālā maģistra studiju programmas „Veselības aprūpes speciālists sportā” 

specializācijas virziena  „Sporta fizioterapeits” vadītājs; 
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3.4.5. profesionālā maģistra studiju programmas „Veselības aprūpes speciālists sportā” 

specializācijas virziena  „Pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists rehabilitācijā” 

vadītājs; 

3.4.6. profesionālā bakalaura studiju programmas “Fizioterapija” izglītības darba 

specialists; 

3.4.7. profesionālā maģistra studiju programmas “Veselības aprūpes speciālists sportā” 

izglītības darba specialists. 

3.5. Nodaļas darbinieku sastāvu, atbilstoši veicamiem uzdevumiem, apstiprina ar LSPA 

rektora rīkojumu.  

3.6. Nodaļas vadītājs un darbinieki rīkojas saskaņā ar “Nolikumā par studiju virziena 

vadības kārtību LSPA” un “Nolikumā par studiju virziena “Veselības aprūpe” 

Padomi” noteikto. 

3.7. Nodaļa var veidot struktūrvienības vai paplašināt darbību, saskaņojot ar LSPA 

Senātu. 

3.8. Nodaļa var veidot patstāvīgas vai īslaicīgi darbojošās darba grupas un komisijas, 

pieaicinot speciālistus no citām organizācijām un iestādēm. 

 

4.  Finanses un materiālā bāze 

4.1. Nodaļas finanses veido: 

4.1.1. LSPA budžeta līdzekļi; 

4.1.2. Citi valsts, pašvaldību un organizāciju līdzekļi; 

4.1.3. Studiju maksas ieņēmumi no LSPA Profesionālā bakalaura studiju programmas 

“Fizioterapija” ar kvalifikāciju “Fizioterapeits” (kods 42722) un Profesionālā 

maģistra studiju programmas „Veselības aprūpes speciālists sportā” (47722) ar 

profesionālajām specializācijas  virzieniem “Sporta fizioterapeits” un Pielāgoto 

fizisko aktivitāšu speciālists rehabilitācijā”.  

4.1.4. Juridisku un fizisku personu dāvinājumi un ziedojumi; 

4.1.5. Ienākumi no LSPA saimnieciskās darbības; 

4.1.6. Citi ienākumi, kas nav aizliegti ar likumu un citiem  normatīviem aktiem. 

4.2. Nodaļas darbības finanšu uzskaiti un atskaiti veic LSPA grāmatvedība. 

4.3. Nodaļa savas darbības nodrošināšanai izmanto LSPA telpas, aparatūru un aprīkojumu 

atbilstoši LSPA noteiktajai kārtībai. 

4.4. Nodaļai var būt sava kustamā un nekustamā manta. Tās uzskaiti un izlietošanu veic 

atbilstoši likumdošanai. 

 

5.  Noslēguma noteikumi 

5.1.   Par Nodaļas reorganizāciju un darbības pārtraukšanu lemj LSPA Senāts. 

5.2.   Pārtraucot Nodaļas  darbību, palikusī Nodaļas manta pāriet LSPA pārziņā.   

5.3. Atzīt par spēku zaudējušu 2012.gada 12.aprīlī, protokols Nr.8 LSPA Senātā 

apstiprināto “LSPA Fizioterapijas nodaļas nolikumu”. 

                                                                                                     

                     

                                                                                                           LSPA 
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1.pielikums 

LSPA Fizioterapijas nodaļas nolikumam 

 

 
 

LSPA Studiju virziena 

VESELĪBAS APRŪPE 

vadības un organizatoriskā struktūra 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  

STUDIJU  VIRZIENA  VADĪTĀJS 

 

Fizioterapijas nodaļas  VADĪTĀJS 

LSPA katedras 

MAĢISTRA 
studiju programma 

BAKALAURA 
studiju programma 

MAĢISTRA  
programmas direktors 

BAKALAURA  
programmas direktors 

Kvalifikācijas  
FIZIOTERAPEITS  

vadītājs 

Specializācijas 
virziena 

PFA SPECIĀLISTS 
REHABILITĀCIJĀ 

vadītājs 

Specializācijas 
virziena 
SPORTA 

FIZIOTERAPEITS 
vadītājs 

Izglītības darba speciālists Izglītības darba speciālists 


