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1. STUDIJU VIRZIENA VESELĪBAS APRŪPE  RAKSTUROJUMS  LSPA 
 

 

1.1. Veselības aprūpes studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to saistība 

ar augstskolas vai koledžas kopējo stratēģiju 

 

Studiju virziena Veselības aprūpe attīstības stratēģija Latvijas Sporta pedagoģijas 

akadēmijā atbilst augstskolas misijai, vīzijai un Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 

līdz 2030.gadam: nodrošināt starptautiski atzītas kvalitatīvas studijas sporta zinātnē un 

veselības aprūpē, attīstīt inovatīvu pētniecību sporta zinātnē un veselības aprūpes nozarē un to 

integrēt studiju procesā, kas nodrošinātu konkurētspējīgus fizioterapijas speciālistus 

fizioterapijā sporta jomā Latvijas un starptautiskajā darba tirgū, popularizējot ilgtspējīgu un 

veselīgu dzīvesveidu, radošu, iecietīgu un tolerantu sabiedrību, veicināt LSPA kā starptautiski 

atzītu nacionālas  un starptautiskas nozīmes izglītības, zinātnes augstskolas ilgtspējīgu 

attīstību. Kļūt par modernu starptautiski atzītu un prestižu akadēmiju, kas aktīvi iekļaujas 

vienotā Eiropas augstākās izglītības un zinātnes telpā, stiprinot sadarbību ar darba devējiem, 

izveidot darba tirgus prasībām atbilstošas, elastīgas, uz kompetencēm balstītas studijas sporta 

zinātnē un veselības aprūpē.  

Studiju virziens Veselības aprūpe ir cieši saistīts ar LSPA Satversmē definētajiem 

augstskolas galvenajiem mērķiem un uzdevumiem:  

 dot studentiem augstāko profesionālo izglītību sporta zinātnē un veselības aprūpē, 

attīstīt zinātni un izkopt kultūru, uzturēt un attīstīt Latvijas intelektuālo potenciālu; 

 gatavot profesionāli izglītotus speciālistus sporta zinātnes un veselības aprūpes jomās 

zinātnei, kultūrai, izglītībai, kā arī, dodot un apvienojot jaunas zināšanas, prasmes un 

kompetenci sporta zinātnē un veselības aprūpē, tās izmantot sabiedrības veselības 

interesēs, attiecīgā sporta veida specifikā tiek nodrošināta veselības aprūpes speciālista 

fizioterapijā darbība un līdz ar to tiek sekmēta arī sportisko rezultātu izaugsme, 

veselības nodrošināšana un saglabāšana. Izglītot veselības aprūpes speciālistus 

fizioterapijā un sagatavot tos tādai profesionālai darbībai, kas sekmētu vispārējo 

cilvēktiesību principu ievērošanu valstī un sabiedrībā, un nodrošinātu sabiedrību ar 

kvalitatīviem veselības aprūpes speciālistiem fizioterapijā.  
 

 

1.2. Veselības aprūpes studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums 

no Latvijas Republikas interešu viedokļa. Studiju virziena un studiju programmu 

atbilstība darba tirgus pieprasījumam – darba un izglītības tirgus novērtējuma 

rezultāti par darba vietu pieejamību studiju programmu absolventiem 
 

Pēc Latvijas Valsts statistikas pārvaldes datiem, Veselības inspekcijas Ārstniecības 

personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra Valsts statistikas pārskata atbilstoši Ministru 

Kabineta 2009.gada 6.janvāra Noteikumu Nr.10 „Noteikumi par valsts statistikas pārskatiem 

veselības aprūpes jomā” 9. pielikumam „Pārskats par personālu”, reģistra papildinātajiem 

datiem pamatojoties uz ārstniecības iestāžu sniegto informāciju (ārstniecības iestādes 

informāciju Reģistram sniedz ar Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra 

uzskaites karti un Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izmaiņu lapu 

(1. pielikums Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumiem Nr.192)), atjaunotajos 

statistikas datos (10.08.2012), rehabilitologi un funkcionālie speciālisti, tai skaitā 

fizioterapeiti, 2011.gadā ir 0.5 uz  10 000 iedzīvotāju, kas  pēc vidējiem ES datiem praktiski 

vērtējams kā nepietiekams atbilstošo speciālistu nodrošinājums Latvijas veselības 

aprūpes jomas vajadzībām. 
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 Veselības aprūpes pakalpojumus lielā mērā izšķir cilvēkresursu pieejamība konkrēto 

pakalpojumu sniegšanai, jo tikai gadījumā, ja attiecīgajā valstī ir pietiekams attiecīgās jomas 

speciālistu nodrošinājums, tā ir spējīga apmierināt valsts iekšējo pieprasījumu, kā arī ārvalstu 

pacientu vajadzības. Ņemot vērā Latvijas nodrošinājumu ar veselības aprūpes cilvēku 

resursiem un rezidentu skaita attiecību, var secināt, ka tuvāko gadu laikā Latvija saskarsies ar 

ārstu un vidējā līmeņa aprūpes personāla nepietiekamību. /Latvijas Valsts kancelejas projekta 

„Veselības pakalpojumu eksportspējas novērtējums un rekomendāciju izstrāde” 

Starpziņojums par veselības aprūpes pakalpojumu eksportspējas salīdzinājumu Baltijas 

valstīs, 2011./  

 Pēc Veselības inspekcijas Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu 

reģistra Valsts statistikas pārskata ir redzams, ka Latvijas Republikā veselības aprūpes 

speciālistu skaits rehabilitācijas jomā ir nepietiekošs. Bet pozitīva tendence Latvijā ir 

fizioterapeita specialitātes veselības aprūpē prestižs un pieprasījums ar katru gadu, par ko 

liecina pieaugošais speciālistu pieprasījums. Fizioterapeita pakalpojumus plaši izmanto 

slimnīcās, poliklīnikās, rehabilitācijas centros, vispārizglītojošās un speciālās skolās, 

bērnudārzos, pansionātos, sociālās aprūpes centros, SPA kompleksos, sporta komandās, 

sporta un fitnesa klubos, valsts, pašvaldības un privātajās struktūrās. Līdztekus fizioterapeitu 

darba nozīmīgumam slimību profilakses un rehabilitācijas jomā, nozīmīgs ir fizioterapeitu 

ieguldījums sportistu medicīniskajā aprūpē Latvijas vadošo sportistu dalībai Olimpiskajās 

spēlēs individuālajos un komandu sporta veidos Eiropas un pasaules kausos, Eiropas un 

pasaules čempionātos.  

 LSPA realizētās veselības aprūpes virziena profesionālās studiju programmas 

Fizioterapija (kods 42722) sagatavoto speciālistu veselības aprūpē fizioterapijā piedāvājums ir 

atbilstošs Latvijas Republikas funkcionālo speciālistu pieprasījumam. Ņemot vērā valsts 

reģionālās attīstības perspektīvo plānojumu veselības aprūpes un sporta jomā, tuvākajos gados 

tiek paredzēts paaugstināts pieprasījums pēc fizioterapijas speciālistiem un fizioterapijas 

speciālistiem sporta jomā. 

 

 

1.3.  Veselības aprūpes studiju virziena attīstības plāns. Sadarbības iespējas Latvijā un 

ārzemēs veselības aprūpes studiju virziena ietvaros 

 

Veselības aprūpes studiju virziena attīstība LSPA, nodrošinot veselības aprūpes 

studiju virziena ilglaicīgumu, tiek plānota: 

1.) īstenojot Profesionālā bakalaura studiju programmu „Fizioterapija” (42722) 

uz fizioterapiju sporta jomā; 

2.) veidojot kopīgu ar Tartu Universitāti (2012.gada 7.janvārī noslēgts sadarbības 

līgums Nr.5/12)  Profesionālo maģistrantūras programmu „Veselības aprūpe 

sportā” ar atsevišķam profesionālajām kvalifikācijām: 

 „Sporta fizioterapeits”; 

  „Hidroterapeits”; 

  "Pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists". 

Profesionālā maģistra programmas „Veselības aprūpe sportā” profesionālās 

kvalifikācijas „Pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists” ietvaros ir sadarbība starp LSPA 

(sadarbību vada asoc.prof. A.Kļaviņa, pielāgoto aktivitāšu speciāliste, Latvijas Bērnu un 

Jauniešu invalīdu sporta federācijas vadītāja) un Zviedrijas un Somijas augstskolām 

(Sektionen för Hälsa och Samhälle (L.Kristen) un UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ, Faculty 

of Sport and Health Sciences, Ph.D., Docent, Head of Department (R.Pauli)). 
3.) Ilglaicība Veselības aprūpes virzienā LSPA tiek plānota nākotnē attīstot arī 

doktorantūru fizioterapijā sporta jomā. 
4.) Latvijas Republikas IZM struktūrvienības, Latvijas Olimpiskā komiteja, Latvijas 

sporta veidu federācijas, Latvijas Olimpiskā vienība, ir izteikušas ieinteresētību un atbalstu 
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Sporta fizioterapijas virziena attīstībai LSPA fizioterapijas speciālistu sportā sagatavošanā.  

Sporta fizioterapijas attīstība LSPA ir iespējama sadarbībā ar vadošo sporta struktūrvienību 

speciālistiem 1) piedaloties Studiju programmas izstrādē, 2) Studiju programmas realizācijā, 

t.i., ir ieplānots izmantot to resursus prakses organizācijā, kā arī zinātnisko potenciālu Latvijas 

Olimpiskās vienības Darbspēju laboratoriju (vadītāja dr. D.Jukmane). Jāatzīmē profesionālo 

sporta organizāciju (hokejs, futbols, basketbols u.c.) lielo ieinteresētību šādu speciālistu 

sagatavošanā. Tiek izskatīti jautājumi par sadarbību ar federācijām un sporta klubiem par 

studējošo studiju finansēšanu.  

Pasliktinoties ekonomiskai situācijai valstī, ir iespējams pie esošās studiju maksas 

samazināt studējošo skaitu studiju grupās, nepasliktinot studiju programmas kvalitāti. 

Paredzot perspektīvā studējošo skaitu samazināšanos Latvijā, tiek izstrādāta vidusskolas 

abiturientiem Profesionālās orientācijas programma fizioterapijā sporta jomā. 

 

1.4. Veselības aprūpes studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze 

 

1.tabula 

Iekšējie/ārējie faktori 

Stiprās puses - Studiju virziena Veselības aprūpe īpašības,  

kas  var palīdzēt sasniegt noteikto mērķi 

 LSPA veselības aprūpes virziena realizētā Profesionālā bakalaura studiju programma 

„Fizioterapija” ar integrētu Profesionālo bakalaura grādu veselības aprūpē ar 

kvalifikāciju Fizioterapeits ar specializāciju sporta jomā ir starpdisciplināra studiju 

programma un ir vienīgā šāda veida studiju programma Latvijā un Baltijas valstīs; 

 Veselības aprūpes virziena ilglaicīgums tiek nodrošināts īstenojot Profesionālā 

bakalaura studiju programmu „Fizioterapija” (42722) fizioterapijā sporta jomā un 

izstrādājot kopīgu ar Tartu Universitāti Profesionālo maģistrantūras programmu 

„Veselības aprūpe sportā” ar profesionālajām kvalifikācijām: „Sporta fizioterapeits”, 

„Hidroterapeits”, "Pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists". 

 Veselības aprūpes virziena studiju programmu attīstība LSPA tiek īstenota, ņemot 

vērā studējošo, darba devēju, profesionālo organizāciju viedokli un reģionālās 

intereses, kā arī pamatojoties uz Profesionālās izglītības un nodarbinātības 

trīspusējās sadarbības apakšpadomes 1012.06.13, Prot.Nr.7, saskaņoto Fizioterapeita 

profesijas standartu (profesijas kods 226402). 

 Iespējas turpināt studijas maģistrantūrā „ Veselības aprūpe sportā” pēc Profesionālā 

Bakalaura studiju programmas „Fizioterapija” (42722) absolvēšanas.  

 Augsta mācībspēku pedagoģiskā un profesionālā kvalifikācija;  

 Augsti kvalificētu vieslektoru piesaistīšana teorētiskajos un praktiskajos studiju 

kursos un kvalificēti profesionāli prakses vadītāji. 

 Laba sadarbība ar citām augstskolas katedrām (Studiju programmas realizāciju 

nodrošina visas LSPA katedras) un struktūrvienībām.  

 Ir nodrošinātas iespējas veikt zinātniski praktiskos pētījumus kopīgi ar Latvijas un 

ārvalstu universitāšu (ar sadarbības līgumu augstskolām) akadēmisko personālu un 

studējošiem. 

 LSPA bakalaura studiju programmas ietvaros sadarbojas ar Latvijas Universitāti, 

Rīgas Stradiņa Universitātes Rehabilitācijas fakultāti – Rehabilitācijas skolu, Rīgas 

Medicīnas koledžu, kā arī ar ārvalstu augstskolām: University of Tartu, Lithuanian 

Academy of Physical Education, Vilnius Pedagogical University, Siauliai 

University, Josef Pilsudski University of  Physical Education in Warsaw, Technical 

University of Radom, Academy of Physical education and Sport, Swedish School of 

Sports and  Health Sciense, Högskolan Dalarna, Halmstad University   School of 

Social & Health Sciences, National Sports Academy  „Vassil Levski“, Charles 

University in Prague, J.E.Purkyne University in Usti nad Labem, Katholieke 
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Universiteit Leuven, Comenius University in Bratislava, Universitą degli Studi di 

Roma “Foro Italico”, Universidad De Jaen, Univesidad De Malaga, College of 

Computer Science and Business Administration on Lomža. 

 Veselības aprūpes virzienā studējošo un docētāju dalība ERASMUS mobilitātes 

programmā partneraugstskolās, ar kurām ir noslēgti sadarbības līgumi. Vienlaicīgi 

tiek plānota ārzemju studentu iesaistīšana studijās fizioterapijas studiju programmā. 

Studiju kvalitātes paaugstināšanai tiek plānota uzaicināto ārzemju vieslektoru 

piedalīšanās Studiju programmas realizācijā.  

 LSPA Starptautisko sakaru daļa ir izstrādājusi studējošo mobilitātes un ārvalstu 

studējošo piesaistīšanas plānus/projektus (t.sk. tiek veidotas studiju programmas, 

sagatavoti moduļi, kursi, prakses un pētījumi ārvalstu studentiem angļu valodā, tiek 

veikti reklāmas un cita veida pasākumi ārvalstu studentu piesaistīšanai) veselības 

aprūpes virzienā. LSPA sadarbības partnerus Mūžizglītības programmā 

(LLL/ERASMUS). 

http://lspa.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=757&Itemid=317.  

 LSPA studiju virzienā Veselības aprūpe  piedāvā iespēju veidot kopīgu studiju kursu 

vai moduli (Pielāgotā fiziskā izglītībā, Sporta medicīnā, Sporta masāžā, Zinātniski 

pētnieciskās izmeklēšanas metodēs fizioterapijā) ar Latvijas augstskolu 

profesionālās izglītības programmām veselības aprūpē (sadarbības līgums ar RSU, 

2010.04.29, Nr.05/10) 

 Sadarbība ar SIA Rīgas Austrumu Klīniskā slimnīca "Biķernieki”, SIA Rīgas 

Austrumu Klīniskā slimnīca "Gaiļezers”, SIA Veselības centrs 4, Juglas medicīnas 

centrs, Audemus, SIA Medicīnas centrs ORTO, SIA Traumatoloģijas un ortopēdijas 

klīniskā slimnīca, Latvijas Olimpiskā vienība, Nacionālais Rehabilitācijas centrs 

Vaivari, SIA Baltijas fizioterapija, SIA Veselības centrs Pļavnieki, SIA Medicīnas 

centrs Elite, SIA Bērnu rehabilitācijas centrs ”Mēs esam līdzās”, SIA rehabilitācijas 

centrs ”Baltezers”, SIA ”LOV”, Latvijas basketbola savienību. 

  Profesionālo sporta organizāciju (hokejs, futbols, basketbols u.c.) liela ieinteresētība 

par veselības aprūpes sportā speciālistiem. Tiek izskatīti jautājumi ar federācijām un 

sporta klubiem un par par studiju finansēšanu. 

Vājās puses - Studiju virziena Veselības aprūpe faktori, 

kas var kavēt noteiktā mērķa sasniegšanu. 

 LSPA bibliotēkas nepietiekamais nodrošinājums ar jaunāko mācību literatūru un 

zinātnisko  periodiku veselības aprūpē fizioterapijā; 

 Nepietiekams pilna laika štata akadēmiskais personāls veselības aprūpē ar 

fizioterapeita vai rehabilitologa kvalifikāciju; 

 Nepietiekami izmantotas studentu un mācībspēku apmaiņas iespējas ar citu Latvijas 

un ārvalstu augstskolām atsevišķu studiju moduļu un prakses realizācijā veselības 

aprūpē.  

 Nepietiekami izstrādāti studējošo mobilitātes un ārvalstu studējošo piesaistīšanas 

plāni  un ārvalstu studējošo piesaistīšanas plāni un projekti veselības aprūpē.  

Jāsagatavo moduļi, kursi, prakses un pētījumi ārvalstu studentiem angļu vai citā 

svešvalodā; 

 Nepietiekams nodrošinājums ar zinātniski pētniecisko aparatūru studiju virziena 

Veselības aprūpe studiju kursu realizācijai un zinātniski pētnieciskam darbam; 

 Nepietiekams specializēto auditoriju un kabinetu  daudzums un aprīkojums veselības 

aprūpes studiju kursu nodrošināšanai; 

 

Draudi -  tie ārējie faktori, kas var  kavēt studiju virziena  

Veselības aprūpe noteiktā mērķa sasniegšanā 

 Studentu skaita samazinājums veselības aprūpes virziena studiju programmās sakarā 

ar demogrāfisko un sociāli ekonomisko krīzi Latvijā, kas var izraisīt finansiālo 

http://lspa.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=757&Itemid=317
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līdzekļu samazinājumu programmas realizācijā; 

 Finansējuma samazinājums zinātniski pētniecisko projektu un līgumdarbu veikšanai, 

kas var ietekmēt studiju zinātniskā darba kvalitāti un materiāli tehniskās bāzes 

pilnveidošanu un atjaunošanu veselības aprūpē; 

 Ārzemju studentu piesaistīšanai veselības aprūpes studiju programmās docētāju 

nepietiekamais svešvalodu zināšanas līmenis; 

 

Veselības aprūpes studiju virziens ir integrēts LSPA struktūrā 

 un tā attīstības un draudu novēršanas iespējas ir: 

 

 Patstāvīgi pilnveidojot studiju virziena Veselības aprūpe studiju programmu 

attīstības stratēģiju, ievērojot izmaiņas darba tirgū un svarīgākās rehabilitācijas 

attīstības tendences Latvijā, Eiropas savienībā un pasaulē;  

 Veselības aprūpes studiju programmu studiju kursu un satura pilnveidošana, jaunu 

studiju kursu izstrāde un ieviešana virzienā veselības aprūpe;  

 attīstot sadarbības projektus un līgumus ar dažādām Latvijas un ārvalstu izglītības un 

zinātniski pētnieciskām institūcijām, pašvaldībām un privātām iestādēm veselības 

aprūpes jomā;  

 attīstot sadarbību ar ārvalstu augstskolām studentu un mācībspēku apmaiņas 

programmas veselības aprūpē, attīstot kopīgus zinātniski pētnieciskus projektus un 

to realizācijā iesaistot studējošos turpinot sadarbības līgumu noslēgšanu;  

 akadēmiskā personāla zinātniskās un metodiskās kvalifikācijas paaugstināšana, 

kvalificētu vieslektoru piesaiste atsevišķu studiju kursu realizācijā veselības aprūpē. 

 materiālās bāzes pilnveidošana ar mūsdienu prasībām atbilstošu aprīkojumu, 

tehnoloģijām, informācijas līdzekļiem, īpašu uzmanību veltot jaunāko zinātnisko un 

periodisko izdevumu pieejamībai veselības aprūpē. 

 veselības aprūpes studiju virzienā metodiskās un mācību literatūras sagatavošana 

valsts valodā un izdošana. 

 regulāru veselības aprūpes studentu un darba devēju aptauju studiju procesa 

novērtēšanai realizēšana un analīze.  

 attīstot tālākizglītības un mūžizglītības programmu veselības aprūpē fizioterapijā, 

organizējot atsevišķus tālākizglītības studiju kursus sporta fizioterapijā. 

 finansējuma piesaiste attīstot zinātniski pētnieciskos projektus un pasūtījuma 

līgumdarbu izpildi veselības aprūpē fizioterapijā. 

 

 

1.5. Veselības aprūpes studiju virziena iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas 

apraksts 

 

Studiju virziena Veselības aprūpe iekšējā kvalitātes kontrole un vadība balstīta uz 

Eiropas kvalitātes vadības fonda modeļa (EFQM – European Foundation for Quality 

Managemen) un Deminga cikla PLĀNO-VEIC-IZVĒRTĒ-RĪKOJIES principiem un 

kritērijiem: studiju virziena veselības aprūpē vadība un stratēģija, cilvēku (akadēmiskā 

personāla, studentu) vadība, resursu vadība, studiju un pētniecības vadība, studējošo 

apmierinātība, darba devēju apmierinātība, ietekme uz sabiedrību. Balstoties uz novērojumu, 

dokumentu un aptauju izvērtēšanu, var konstatēt, ka dažādu kritēriju vērtējums atbilst 

galvenokārt sistēmorientētai (3. stadija) un ķēdes orientētajai (4. stadija) stadijai. Atsevišķos 

gadījumos daļēji tiek sasniegti augstākās (5.stadijas- visaptveroša kvalitātes vadība) rādītāji. 

Veselības aprūpes studiju organizāciju un zināšanu vērtēšanu atspoguļo kvalitātes 

nodrošināšanas un novērtēšanas sistēma.  

Kvalitātes vadība tiek nodrošināta 2 līmeņos: LSPA un Fizioterapijas nodaļa. 

Vispārēju uzraudzību par studijām veselības aprūpes virzienā veic LSPA Studiju 
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departaments. Kvalitātes vadības nodrošināšanā tiek izdalīts: docētāju kvalitātes novērtēšana 

un studiju priekšmetu programmu novērtēšana. Kvalitātes vērtēšanas sistēmā ir trīs mērķi: 

LSPA stratēģiskais mērķis, veselības aprūpes virziena kopējais mērķis un studiju programmas 

un studiju kursu mērķi veselības aprūpē. Kā mērķi, tā uzdevumi ir saistīti ar akadēmiskā 

potenciāla un materiālās bāzes iespējām, akcentējot nākotnes perspektīvas atbilstoši darba 

tirgus pieprasījumam veselības aprūpē.  

Veselības aprūpes virzienā regulāri tiek nodrošināta atgriezeniskā saite ar darba 

devējiem, studentiem un absolventiem par virziena veselības aprūpē studiju programmu  

kvalitāti. Studiju kvalitāti novērtē pēc iegūtajiem studentu aptaujas rezultātiem, sekmju 

vērtējuma ieskaitēs un eksāmenos, kolēģu vērtējuma, metodiskā darba. Aptauju veic pēc 

studiju priekšmeta pilna kursa noklausīšanās. Studentu aptaujas rezultātus apspriež 

Fizioterapijas nodaļas sēdēs, kā arī LSPA Studiju Domē. Viens no dokumentu krājumiem, kas 

raksturo kvalitātes vadīšanu, ir LSPA mācībspēku individuālā pakete. Dokumenti tajā tiek 

atlasīti vadoties no 10 kritērijiem: zinātniskā biogrāfija; beidzamo 5 gadu laikā: publicētie 

darbi, uzstāšanās konferencēs, piedalīšanās izstādēs, zinātniskais darbs, mācībspēka vadībā 

izstrādātie un aizstāvētie bakalaura, maģistra un promocijas darbi, studentu aptaujas rezultāti 

par mācībspēka darbu; administratīvie pienākumi LSPA un ārpus cita veida zinātniskā, 

izglītojošā, publicistiskā, radošā darbība. 

LSPA mērķprogrammā ir noteikts, ka pašnovērtēšana ir nepārtraukts process, bet 

apkopojoša sanāksme notiek ne retāk kā reizi gadā. Tā notiek, piedaloties darba devējiem, 

absolventiem, mācībspēkiem, studentiem. Starpposmā notiek konsultēšanās un pārrunas ar 

Veselības aprūpe studiju virziena programmas kvalitātē ieinteresētajām pusēm. Uzlabojumi 

programmā notiek, ievērojot ieteikumus, kurus sniedz gan studenti, gan darba devēji, kā arī 

Veselības aprūpes studiju programmas vadītājs kopā ar Fizioterapijas nodaļas vadītāju, 

analizējot situāciju potenciālajās darba vietās. Darba devēji tiek iekļauti Fizioterapeita Valsts 

kvalifikācijas pārbaudījumu komisijās (D.Šmite - LFA priekšsēdētāja, D.Stirāne – LFA,NRC 

Vaivari, O.Līcis – KUS Gaiļezers). 

 

 

1.6.  Veselības aprūpes studiju virzienam pieejamie resursi (tai skaitā finanšu resursi) 

un materiāltehniskais nodrošinājums 

 

Veselības aprūpē realizētā Profesionālā bakalaura studiju programma „Fizioterapija” 

tiek īstenota par studējošo fizisko un juridisko personu līdzekļiem atbilstoši LSPA 

uzņemšanas noteikumiem un LSPA Senāta lēmumam 03.06.2010. Nr.18, protokola Nr.11 

„Par studiju maksas un maksas pakalpojumu noteikšanu”. Fizioterapijas studiju programmas 

izmaksas veido LSPA docētāju darba apmaksa, vieslektoru stundu darba apmaksa, studiju 

procesa organizācijas un vadības apmaksa, pakalpojumu apmaksa, mācību inventāra un 

literatūras iegāde un saimnieciskie izdevumi. LSPA faktiskie ienākumi 2010.gadā ir Ls 1891 

417.-, finansējums studijām 2010.gadā ir Ls 1526 300.- 2011./2012.studiju gadā Profesionālā 

bakalaura studiju programmas „Fizioterapija” studiju maksa klātienes studentiem ir Ls 1490.-, 

neklātienes studentiem – Ls 1320.-, Studiju programmas faktiskie ieņēmumi ir Ls 125 850.-. 

Finanšu resursi ir pietiekami studiju programmas īstenošanai un to izmantošana tiek regulāri 

kontrolēta. 

Profesionālās augstākās izglītības programmas „Fizioterapija” studiju procesa 

nodrošināšanai zinātnisko pētījumu veikšanai, projektu, kursa un bakalaura darbu izstrādei 

izmanto LSPA materiāli tehnisko bāzi. Kvalifikācijas prakses nodrošināšanai tiek slēgti 

sadarbības līgumi ar veselības aprūpes sistēmas iestādēm, izmantojot šo iestāžu materiāli 

tehniskās iespējas. Studentu Studējošo pašpārvaldei 2010.gadā ir Ls 9950.-, kas ir 0,5%no 

LSPA kopējā gada budžeta. Izdevumi informācijas resursu iegādei 2010.gadā ir Ls 24031,7, 

izdevumi resursu iegādei uz vienu studējošo 2010.gadā ir Ls 17,8. 2010.gadā ir iegādāta 

zinātniskā aparatūra BALEX ANALIZER OF SUPOPORT RESPENSE Ls 8085.- vērtībā.  
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Veselības aprūpes virziena Profesionālās augstākās izglītības programmas 

„Fizioterapija” studiju procesa nodrošināšanai, zinātnisko pētījumu veikšanai, projektu, kursa 

un bakalaura darbu izstrādei tiek izmantota LSPA materiāli tehniskā bāze.  

Studiju procesā tiek izmantotas specializētas auditorijas, kabineti, kas aprīkotas ar 

fizioterapijas inventāru, praktiskām fizioterapijas nodarbībām fizioterapeitiskais inventārs un 

speciālas ierīces (cilvēka funkcionālie modeļi, kušetes, darbaspēju un funkcionālās 

diagnostikas ierīces, fizisko īpašību testēšanas un masāžas palīglīdzekļi, sīkinventārs pēdas un 

kāju muskulatūras attīstīšanai un trenēšanai, palīglīdzekļi roku un plaukstas muskulatūras 

trenēšanai, fizioterapijas bumbas, paklāji, ķermeņa korekcijas rullīši u.c.), kā arī LSPA  

zinātniski pētnieciskās laboratorijas, Sporta medicīnas, fizioterapijas, ārstnieciskās 

vingrošanas un masāžas katedras zinātniskā aparatūra un inventārs; 

Studiju nodrošinājums ir moderns, tiek izmantoti 36 datori, multimediji un internets, ir 

nodrošināta piekļuveZinātniskās datu bāzēm (Thomson Reuters Web of Science, SCOPUS, 

ERIH, Engineering Village2, EBSCO). Studiju un zinātniski pētnieciskais process LSPA tiek 

nodrošināts ar jaunākās paaudzes zinātniski pētniecisko aparatūru kā Monarc firmas 

veloergometri, datorizētais podometrs Balrex, izokinētisko sistēmu REW 9000 (technogim), 

trīsdeminsiju video kamera biomehānisko procesu pētīšanai, un kustību reakcijas ātruma 

noteikšanas aparāts analizatori Reactiometer RA-1, Newtest 300-series Powertimers,  

Wireless system SPARQ.  
LSPA Sporta nozares bibliotēkas krājums tiek veidots atbilstoši LSPA studiju un 

zinātniskā darba virzieniem, studiju programmu prasībām.. LSPA bibliotēkas grāmatu fondā 

uz 2012.gada sākumu ir 253 000 vienības un to veido, galvenokārt, mācību, profesionālā, 

metodiskā un zinātniskā literatūra dažādās zinātņu nozarēs – pedagoģijā, psiholoģijā, 

fizioloģijā, sporta medicīnā u.c. ar veselības aprūpi un fizioterapiju saistītās jomās, kā arī 

uzziņu un periodiskie izdevumi latviešu, krievu, angļu un vācu valodā. Nozares un 

profesionālās specializācijas studiju priekšmetos bibliotēkā ir pieejamas jaunākās mācību 

grāmatas latviešu valodā, kā arī angļu un krievu valodā. Nozīmīgu krājuma daļu sastāda 

LSPA izdotās mācību spēku monogrāfijas, metodiskie un lekciju materiāli. Līdz ar to 

elektroniskajā katalogā tiek veidotas divas datu bāzes, grāmatu datu bāze (3223 ieraksti), 

analītikas datu bāze (7582 ieraksti). Bibliotēku apmeklē apmēram 2000 lietotāju. Visiem 

Bibliotēkas lietotājiem ir iespēja saņemt konsultāciju no Bibliotēkas 

darbiniekiem pa tālruni vai elektroniski. LSPA Sporta nozares bibliotēka kopš 

2000.gada izmanto BIS ALISE. 

 

    

1.7. Studiju programmu uzskaitījums, norādot to apjomu kredītpunktos, studiju veidu, 

iegūstamo grādu, grādu un profesionālo kvalifikāciju. Studiju programmu atbilstība 

Latvijas Republikas un augstskolas stratēģijai 

 

  1. No 2011./2012.studiju gada LSPA Veselības aprūpes virzienā tiek realizēta jauna 

Profesionālā bakalaura studiju programma „Fizioterapija” (kods 42722) ar 

kvalifikāciju Fizioterapeits (kods LR profesiju klasifikatorā 322602) ar specializāciju 

sporta jomā, kas atbilst LR MK noteikumiem un LR Fizioterapijas Asociācijas prasībām par 

fizioterapeitu kvalifikāciju. Profesionālās izglītības bakalaura studiju programma 

„Fizioterapija” licencēta 14.10.2010., Nr. 04054-7., un Studiju programmas praktiskā 

realizācija ir uzsākta ar 2011./2012. studiju gadu. Profesionālais bakalaura grāds veselības 

aprūpē dod tiesības, izpildot uzņemšanas prasības, turpināt izglītību profesionālā maģistra 

studiju programmā maģistra grāda iegūšanai fizioterapijā. 

 Programmas kopapjoms ir 160 KP, ko apgūst 4 studiju gados pilna laika klātienē un 

4,5 studiju gados nepilna laika neklātienē. Bakalaura programmas obligātais saturs 

profesionālās izglītības programmā „Fizioterapija” ietverts šādās studiju programmas 

struktūras pamatdaļās: studiju kursi; trīs kursa darbi, prakse ārpus izglītības iestādes (turpmāk 
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- Profesionālā kvalifikācijas prakse); valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir bakalaura darba 

izstrādāšana un aizstāvēšana.  

 Profesionālās augstākās izglītības programmas “Fizioterapija” kopapjoms ir 160 LR 

kredītpunkti. No minētā apjoma 26 KP ir profesionālās kvalifikācijas prakse ārpus izglītības 

iestādes (4.studiju gadā), 12 KP paredzēti valsts pārbaudījumam, kura sastāvdaļa ir  bakalaura 

darba izstrādāšana un aizstāvēšana (4. studiju gadā) un 122  KP veido teorētiskie un 

praktiskie kursi (nozares teorētiskie, informācijas tehnoloģiju, profesionālās specializācijas un 

brīvās izvēles studiju kursi). Studiju procesā 65.8 % no studiju kursu apjoma īsteno praktiski 

(skat. 2.tab.). 

 Vispārizglītojoši studiju kursi – humanitāro un sociālo zinātņu teorētiskie kursi un 

kursi, kas attīsta sociālās, komunikatīvas un organizatoriskās pamatiemaņas ir obligāti visiem 

profesionālajā programmā imatrikulētajiem studentiem. Šie kursi izlīdzina studentu zināšanu 

līmeni un dod studentiem vispusīgas zināšanas, prasmes un iemaņas. Apgūstot teorētiskos un 

praktiskos kursus, students iegūst 22 KP, Kopumā vispārizglītojošo studiju kursu apjoms ir 22 

KP jeb 13,75 % no kopējā kredītpunktu skaita. 

Astotajā semestrī izstrādājot un aizstāvot bakalaura darbu, students iegūst 12 KP, jeb 

7,5 % no kopējā kredītpunktu apjoma. Otrajā, ceturtajā un piektajā semestrī izstrādājot kursa 

darbus, students iegūst 3 KP, jeb 1,875 % no kopējā kredītpunktu apjoma (skat. 2.tab.). 

Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi ir obligāti visiem 

profesionālajā programmā imatrikulētajiem studentiem. Apgūstot minētos pamatkursus, 

studentiem ir nodrošinātas specifiskās teorētiskās studijas fizioterapeita profesijas apguvei un 

studentam jāiegūst 44 KP, jeb 27,5 % no kopējā kredītpunktu skaita (skat. 2.tab.). 

Nozares profesionālās specializācijas kursi, kuri nodrošina studentiem padziļinātas 

studijas fizioterapijas specializācijā un ļauj studentiem apgūt profesionālas prasmes un 

iemaņas, kopumā sastādot 73 KP, jeb 45,625 % (skat. 2.tab.). 

Brīvās izvēles studiju kursi 6 KP, kuri  ir saistīti ar veselības jautājumu padziļinātu 

apguvi un  ar fizioterapiju sportā. Studentiem tiek piedāvāti 12 studiju kursi, no kuriem  

jāizvēlas un jāapgūst studiju kursi 6 KP apjomā. Kopumā brīvie izvēles studiju kursi sastāda 

3,75 % no kopējā kredītpunktu skaita (skat. 2.tab.). 

2.tabula 

Veselības aprūpes virziena Profesionālā bakalaura studiju programmas 

Fizioterapija (42722)  programmas struktūra 

 

 

Programmas daļas KP % 

1. Vispārizglītojošie studiju kursi. 

Humanitāro un sociālo zinātņu teorētiskie 

kursi un kursi, kas attīsta sociālās, 

komunikatīvas un organizatoriskās 

pamatiemaņas 

22 

 
13,75 %  

 

2. Nozares teorētiskie pamatkursi un 

informācijas tehnoloģiju kursi 

44 27,5 % 

3. Nozares profesionālās specializācijas 

kursi 

73  45,63 % 

4.Profesionālās kvalifikācijas prakse*  26 16,25 

5. Brīvās izvēles kursi 

 

6 3,75 % 

6.Bakalaura darbs.  

    Valsts kvalifikācijas pārbaudījums  

12 7,5 % 

7. Kursa darbs  3 1,87 % 

KOPĀ 160 100 
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2. Veselības aprūpes studiju virzienā ir izstrādāta Profesionālā maģistra studiju 

programma „Veselības aprūpe sportā” ar profesionālajām kvalifikācijām: 

 „Sporta fizioterapeits” 

  „Hidroterapeits” 

  „Pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists” 

Studiju programma tiek gatavota iesniegšanai uz licencēšanu. 

 

1.8.  Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījums, norādot 

tā kvalifikāciju un pienākumus, tai skaitā studiju programmu un tās daļu, kuru katrs no 

akadēmiskā personāla īstenos 

 

Profesionālā bakalaura programmas „Fizioterapija” teorētiskos un praktiskos kursus 

un klīnisko praksi kopumā nodrošina 67 mācībspēki: (skat. 3., 4., 5.tabulu), kuru zinātniskā 

un profesionālā kvalifikācija atbilst Augstskolu likuma prasībām. 

  Studiju procesa realizācijā LSPA pamatdarbā strādā 36 docētāji, no kuriem 17 

profesori, 11 docenti. 4 lektori, 4 asistenti. Atsevišķu studiju kursu un prakšu nodrošināšanai 

tiek piesaistīti 3 profesori, 5 docenti, 3 vieslektori, 6 ārsti, 12 fizioterapeiti, aromaterapeite un 

ārstniecības persona (medicīnas māsa ar augstāko izglītību), skat.3.tab.. 

Bakalaura studiju programmas nodrošināšanā pamatdarbā strādā 53,7% studiju 

programmā piesaistītie viesdocētāji 46,3%. 

3.tabula 

Mācībspēki Profesionālajā studiju programmā Fizioterapija 

Amats Pamatdarbā 

strādājošie 

Viesdocētāji 

Profesori, asoc. prof. 25.37 % 4.45 % 

Docenti 16.42 % 7.46 % 

Lektori 5.97 %   4.48 % 

Asistenti 5.97 %  

Ārsti  8.96 % 

Ārstniecības persona  

(medicīnas māsa ar augstāko izglītību) 

 1.49 % 

Terapeits  1.49 % 

Fizioterapeiti  17.91 %   

KOPĀ 53,7% 46,3% 

 

4. tabula 

Fizioterapijas programmas LSPA  akadēmiskais personāls,  

Amats, profesija, zinātniskais  vai maģistra grāds 

Vārds, uzvārds Ieņemamais 

amats, (profesija) 

Zinātniskais 

grāds 

Pasniedzamais 

Studiju kurss 
1 2 3 4 

Viesturs LĀRIŅŠ Profesors, 

katedras vadītājs 

Dr.med. Sporta medicīna 

Alvis PAEGLĪTIS 

 

Profesors Dr.biol. Fizioterapijas pamati I; 

Fizioterapijas pamati II; 

Vides zinības un ekoloģija 

Aija KĻAVIŅA Asoc.profesore Dr.ph. Funkcionālo spēju novēršana un 

klasifikācija; 

Kustību terapijas pamati; 

Fizioterapija handikapa sportā; 

PFA fiziskajā rehabilitācijā;  
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1 2 3 4 

Zane PAVĀRE Asoc.profesore Dr.med Pirmā palīdzība; 

Traumatoloģija; 

Ortopēdija 

Ieva KUNDZIŅA Asistente  Mg.paed.  Anatomija 

Lilita OZOLIŅA Asistente Mg.biol. Normālā fizioloģija 

Leonīds ČUPRIKS Profesors, 

katedras vadītājs 

Dr.paed. Aciklisko sporta veidu treniņu 

teorija un metodika 

Edvīns 

LEŠENKOVS 

Docents Mg.paed. Ievads specialitātē; 

Ārstniecību reglamentējošie 

dokumenti; 

Fizioterapijas plānošana un  

medicīniskā dokumentācija; 

Fizioterapija sportā; 

Fizioterapija sportistu 

rehabilitācijā; 

Masāža 

Zinta GALEJA lektore Mg.paed. Ārstnieciskā vingrošana; 

Izmeklēšanas metodes 

fizioterapijā; 

Biruta LUIKA Docente, 

katedras vadītāja 

Mg.paed. Lietvedība 

Aino 

KUZŅECOVA 

Profesore Dr.phil. Filosofijas un ētikas pamati 

Iveta BOGE Docente Mg.ed. Terminoloģija svešvalodā 

Ludmila 

MALAHOVA 

Docente Mg.paed. Terminoloģija svešvalodā 

Signe LUIKA Lektore MBA 

 

Projektu izstrāde; 

Komercdarbības un vadības 

pamati 

Uldis ŠVINKS Profesos Dr.paed. Pieaugušo pedagoģija 

Agita ĀBELE Profesore Dr.paed. Saskarsmes psiholoģija 

Inta IMMERE Docente Mg.paed. Vispārīgā pedagoģija 

Žermēna VAZNE Docente Dr. paed.. Sporta pedagoģija 

Jānis LANKA Profesors, 

katedras vadītājs 

Dr.hab. paed Kinezioloģija 

Biomehānika 

Eduards POPOVS Profesors Dr.paed. Pētniecības metodoloģija 

Juris DRAVNIEKS Profesors Dr.paed. Pētniecības metodoloģija 

Inese PONTAGA Profesore, 

katedras vadītāja 

Dr.med. Vecumposmu fizioloģija 

Sporta fizioloģija 

Inta Māra 

RUBANA 

Profesore   Dr.biol. Sabiedrības veselība, higiēna 

Maija DZINTARE Docente  Dr.chem. Bioķīmijas pamati 

 

Māris GAILIS Lektors Mg.paed. Ciklisko sporta veidu treniņu 

teorija un metodika 

Tatjana ĻISICINA Lektore   Mg.paed. Ciklisko sporta veidu treniņu 

teorija un metodika 

Ļubova 

MAĻARENKO 

Docente Mg.paed. Aciklisko sporta veidu treniņu 

teorija un metodika 

Daina KRAUKSTA Profesore, 

katedras vadītāja 

Dr.pead. Aciklisko sporta veidu treniņu 

teorija un metodika 
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1 2 3 4 

Andris RUDZĪTIS Profesors, 

katedras vadītājs 

Dr.pead. Aciklisko sporta veidu treniņu 

teorija un metodika 

Andris SPUNDE Asoc.prof. Dr.paed. Aciklisko sporta veidu treniņu 

teorija un metodika 

 

5. tabula 

Viesdocētāji (amats,  zinātniskais vai maģistra grāds) 

Vārds, uzvārds Ieņemamais 

amats, 

(profesija) 

Zinātniskais 

grāds 
Pasniedzmais  
studiju kurss 

Antons SKUTELIS Asoc.prof.  Dr.pharm. Farmakoloģija 

Ilze ČERŅAVSKA Ārste Dr.med. Rengenaloģija 

Daina ŠMITE Fizioterapeite Mg. 
veselības aprūpē 

Valsts kvalifikāciijas 

pārbaudījumu komisijas locekle 

Sandra SEIMANE Ārste, 

speciāliste, 

ergoterapeite 

Mg. 
veselības aprūpē 

Ergonomija 

Baiba DRUVMALE-

DRUVLEJA 

Ārstniecības 

persona 
Mg. 

veselības aprūpē 
Ķirurģijas pamati 
Infekcijas slimības 
Klīniskās aprūpes pamati 

Dzintra VĀVERE Ārste speciāliste Dr.med. ph 

terap. 
Vispārējā fizikālā medicīna 
Klīniskā fizikālā medicīna 

Imants LĀCIS Ārsts speciālists Dr.med.  Iekšķīgās slimības 

Oskars LĪCIS Fizioterapeits Mg. 
fizioterapijā 

Stažēšanās prakse 

Dagnija PUĶĪTE Fizioterapeite Mg.pead. Stažēšanās prakse 

Sandra ROZENŠTOKA Ārste speciāliste Dr.med. Stažēšanās prakse 

Sanita SLIKŠĀNE - 

ROMAŅENKO 

Fizioterapeite Mg. 
fizioterapijā 

Stažēšanās prakse 

Ainārs ČIVČS Lektors Dr.med. Ievads specialitātē. Veselības 

aprūpes un organizācijas pamati 

Inga MOCKUS Lektore Mg.  
veselības aprūpē 

Bioloģija, mikrobioloģija, 

virusoloģija un parazitoloģija 

Andris KONRADS Profesors Dr.paed. Sporta treniņu teorija un 

metodika 

Anna STAFECKA Ārste speciāliste Dr.med. Medicīniskā terminoloģija 

Sarmīte TŪBELE Ārste speciāliste Dr.med. Logopēdija 

Dace STIRĀNE Fizioterapeite Mg. 
veselības aprūpē 

Neiroloģija 
Fizioterapija neiroloģijā 
Stažēšanās prakse 

Inga ĒRGLE Fizioterapeite Mg. 
veselības aprūpē 

Fizioterapija pediatrijā 
Fizioterapija iekšķīgajās slimībās 
Motorā attīstība, kontrole 

Astrīda DZIRNIECE Ārste speciāliste Dr.med. Pediatrija 

Una VESETA Fizioterapeite Mg.paed. Sievietes veselības aprūpe 
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1.9.  Veselības aprūpes studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla 

pētnieciskā darbība un tā ietekme uz studiju darbu, studējošo iesaistīšana pētniecības 

projektos, kā arī dalība starptautiskajos projektos, Latvijas Zinātnes padomes un citu 

institūciju finansētajos projektos pārskata periodā 

 

Studiju virziena Veselības aprūpe akadēmiskā personāla attīstība ir paredzēta gan 

profesionālajā, gan pedagoģiskajā aspektā. Studiju kursu realizācijā tiek iesaistīti kvalificēti 

mācībspēki, tai skaitā augsti kvalificēti vietējie un ārvalstu mācībspēki. Pēc doktorantūras 

studijām ASV Pielāgotās fiziskās rehabilitācijas jomā Studiju programmā „Fizioterapija„ 

iesaistījās Phd asoc.prof. A.Kļaviņa, kura vada studiju kursu „Pielāgotā fiziskā izglītība”. Pēc 

maģistratūras studijām un Paed.mag. iegūšanas studiju kursā „Fizioterapijas izmeklēšanas 

metodes” tika piesaistīta Z.Galeja sākumā kā stundu pasniedzēja un 2011.gadā ievēlēta  

lektores amatā.  

 Profesionālā bakalaura studiju programmas „Fizioterapija” realizācijā iesaistītais 

akadēmiskais personāls piedalās un vada profesionāli orientētus Eiropas sociālā un 

struktūrfonda zinātniski pētnieciskos un citus projektus. 

Veselības aprūpes realizācijā iesaistītā mācībspēku vadība un līdzdalība Latvijas 

izglītības projektos: 

 Asoc.prof.A.Kļaviņa: 

 2011. – 2012.g. vada  ESF projektu „Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu 

programmas ieviešanu garīgas un fiziskas veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības 

riska mazināšanai bērniem un jauniešiem ”,Nr.1DP/1.2.2.4.2./11/APIA/VIAA/109, 

2011-2012.gads, projekta vadītāja.;  

 2010. – 2011.g. ASV mazo grantu programma „Paralimpiskā izglītība skolā”; 2009. -

2011.g. 5-LG750-11-GR – 004, 2009 -2010 6586 USD, projekta vadītāja.   

Prof.V.Lāriņš, asoc.prof.A.Paeglītis, asoc.prof.A.Kļaviņa:  

 ESF projekts „Integratīvas mācību metodikas izstrāde un ieviešana adaptācijai 

sociālajā vidē skolēniem un jauniešiem ar mācīšanās, kognitīvo funkciju un kustību 

traucējumiem”,  2009/0305/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/122, 2009-2011.gads. 

Prof.V.Lāriņš: 

 2011. – 2012.g. Granta projekts „Starpnozaru zinātniskās grupas izveidošana viedo 

tekstiliju jaunu funkcionālo īpašību attīstīšanai un integrēšanai inovatīvos 

izstrādājumos”, Nr.2009/0198/1DP/1.1.1.2.0?09/APIA/VIAA/148 (PVS ID 1372) 

Profesionālās studiju programmas „Fizioterapija” mācībspēki (prof. A.Ābele, prof. 

I.Pontaga, prof. J.Grants, prof. U.Grāvītis, prof. V.Lāriņš, prof. A. Rudzītis, asoc. Prof. L. 

Žilinskis, doc M.R.Gailis, doc. I. Ļubinska, lekt. R. Līcis, asist. M. Lesčinskis ) realizē, ESF 

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.2. apakšaktivitātes „Profesionālajā 

izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana” projektu „Kompetents sporta 

pedagogs” ar identifikācijas Nr. 1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/004.  

 Sešos ESF projektos (IZM, LU) kā realizētāji piedalās Profesionālā bakalaura studiju 

programmas „Fizioterapija” mācībspēki (prof. V.Lāriņš, prof. I.M.Rubana, prof. J.Grants, 

asoc. prof. Ž.Vazne). 

 LSPA mācībspēku vadība un līdzdalība starptautiskos pētniecības projektos 

 Asoc.prof.A.Kļaviņa - NORDPLUS projekts „Cooperative learning in physical 

education”, Nr. HZ-2011_1a-26907, 01.09.2011. – 31. 12.2012. projekta vadības grupas 

locekle., AAUW, „Collaboration directed learning in physical education”, 01.07.2011. -

30.06.2012., projekta vadītāja;  

Prof. V.Lāriņš ir Ziemeļvalstu Visby projekta sadarbībā ar Linčepingas Universitāti 

(Zviedrija) „The Physical Health in Baltic Youth Study” izpildītājs.  

Asoc.prof. A.Fernāte ir LU PPFM PZI Latvijas Universitātes ASEM LLL Hub Āzijas 

un Eiropas mūžmācīšanās un izglītības pētniecības 5. Tīkla „ASEM pamatkompetences” 

(ASEM LLL  Core Competences) pētnieku grupas vadītāja un vadošā pētniece Eiropas 
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Sociālā fonda finansētā  projektā „Atbalsts izglītības pētījumiem 

Nr.2011/0011/1dp/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIAA/001(1.2.2.3.2.apakšaktivitāte)”; Nr. 511883-

LLP-1-2010-1-R0-KA4-ŹĄ4ĢŠ, EK „Dzīves darbībā izveidoto kompetenču izvērtēšanas 

instrumentārija pārvēršana par kapitālu: izplatīšana Eiropā – CAPIVAL” (Capitalizing on 

Validpack: going Europe wide). 

 Projekta „Dual career for young athletes in Europe (DC-SPORT)” vadītājs ir prof. 

J.Grants.  

 Prof. J.Grants ir starptautiskā (SWE, LAT, RUS) projekta “Talent Detection and 

Development in the KHL Ice-hockey League”” Latvijas grupas vadītājs. 

Asist. I. Kundziņa ir starptautiskā (POL, LAT) projekta „Heatth Behavior of 

University Students” dalībniece. 

 

 

1.10  Veselības aprūpes studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla 

galveno zinātnisko publikāciju un sagatavotās mācību literatūras saraksts pārskata 

periodā 

 

Zinātniskās konferences:  

5.Baltijas Sporta zinātnes konference „Exercise and Sport Sciences” notika 

2011.gada 7. – 9. Aprīlī, Tartu, Igaunijā, kurā piedalījās 19 LSPA mācībspēki. Tika nolasīti 6 

ziņojumi un prezentēti 11 stenda referāti. LSPA doktorants Aivars Kaupužs (darba vadītājs 

prof. V.Lāriņš) izcīnīja 1.vietu starp jaunajiem zinātniekiem sekcijā „Exercise Biology”. 

 A.Klavina: 

 How to include students with severe and multiple disabilities in general physical 

education? La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation. 6, 2011, 27 – 

39.lpp.,   

  Development and Initial Validation of the Computerized Evaluation  Protocol of 

Interactions in Physical Education. Measurement in Physical Education and Exercise 

Science, 15(1), 2011, 26-46.lpp.   

 Druvmale-Druvleja, Z. Priede-Kalniņš. Ķirurģisko pacientu izjustās garīgās 

vajadzības. 3. Starptautiskās zinātniskās konferences „Aktualitātes veselības aprūpes 

izglītības pilnveidē: Mūsdienas un nākotne” rakstu krājums, LU Akadēmiskais 

apgāds, Rīga, 2011, 43-50lpp. 

 Helēna Kārkliņa, Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. Kongresa un Letonikas 

4.kongresa Medicīnas sekcija. Rīga., Ģimenes biopsihosociālais modelis un bērnu 

barojums Latvijā. Līdzautori: Dž.Krūmiņa G.Knipše I.Kokare J.Valeinis. IEA World 

Congress of Epidemiology,  Edinburgh., H. Karklina, P. Apinis, L. Kalnina , M. 

Sauka, D. Mozgis, D. Krumina, G. KnipseAnalysis of body composition of 9- and 10 

year- old children in Latvia. Medicina (Kaunas) 47 (10): 573 – 578. 

 Doc. Maija Pozemkovska -  Международный симпозиум „Традиции и новаторство 

в истории отечественной медицины” (Российская Академия медицинских наук), 

15.11.2011, Москва, referāta nosaukums „Россия Коллекция И.И. Мечникова в 

Музее истории медицины им. Паула Страдыня в Риге”; Medicīnas zinātne un 

Latvijas sabiedrības veselība XXI gadsimtā (Pasaules latviešu zinātnieku 3. Kongresa 

medicīnas sekcija), 25.10.2011, Rīga, Referāta nosaukums „Latvijas medicīnas 

vēstures izpēte: XXI gadsimts”. 

 Lektore, fizioterapeite D.Stirāne – „ Funkcionālās elektrostimulācijas izmantošanas 

iespējas parētiskās pleca locītavas sāpju mazināšanā un augšējās ekstremitātes motorās 

funkcijas uzlabošanā pacientiem pēc insulta.” Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskā 

konference, 2011., 346. Lpp. , ar referātu „Students 17iešsaistes17 preparedness in 

family sport”. Līdzautori  D. Stirāne, E. Kiukucāne, A. Vētra. 

 Lektors N.Vārpa  -  „Muguras veselība”, Latvijas Radio 2, 2011.,  



Studiju virziena VESELĪBAS APRŪPE Pašnovērtējuma ziņojums par 2011./2012. akadēmisko gadu  
 

18 

 Žurnāls „Doctus” Dzintra Vāvere, Dūņas veselības profilaksei, ārstēšanai un 

rehabilitācijai, 2011, N9, 39-41. 

Zinātniski pētnieciskajā darbā un zinātnisko projektu izstrādāšanā tiek iesaistīti studējošie, 

kuri tādējādi apgūst zinātniski pētnieciskā darba iemaņas, metodes un prasmes, kuras tiek 

saistītas ar studiju kursu apguvi, to satura paplašināšanu, profesionālo kompetenču apguvi. 

Iegūtie zinātnisko pētījumu rezultāti tiek izmantoti kursa darbu, bakalaura un maģistra darbu 

izstrādāšanā. 

 

 

1.11. Veselības aprūpes studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību (piemēram,  

katedru, profesoru grupu, laboratoriju, institūtu) uzskaitījums, norādot to uzdevumus 

studiju virziena un konkrētu studiju programmu 

 

LSPA Veselības aprūpes studiju virziena īstenošanā iesaistītās katedras nodrošina 

atbilstošo studiju kursu pasniegšanu, mācību - metodisko darbu, studiju kursu, programmu 

izstrādi, atjaunošanu un precizēšanu, kā arī studiju kvalitāti.  

Veselības aprūpes Profesionālā bakalaura studiju programmas „Fizioterapija” (42722) 

īstenošanā piedalās šādas LSPA  katedras:  

Sporta medicīnas, fizioterapijas, masāžas un pielāgotās fiziskās izglītības katedra 

nodrošina tādus studiju kursus kā Sporta medicīna - prof.V.Lāriņš, Pirmā palīdzība, 

Ortopēdija, Traumatoloģija, Fizioterapija traumatoloģijā un ortopēdijā – ortozēšanas, 

protezēšanas pamati – prof.Z.Pavāre, Dinamiskā anatomija - vieslekt.N.Vārpa, Ievads 

specialitātē, Profesionālā ētika, deontoloģija. Profesionālās darbības tiesiskie aspekti., 

Masāža, mīksto audu tehnikas, Fizioterapija sportā, Fizioterapija sportistu rehabilitācijā, 

Fiziskā sagatavotība fizioterapijā – doc.E.Lešenkovs, Manuālās terapijas pamati, 

Hidroterapija, Vides zinības – civilā aizsardzība un ekoloģija – prof.A.Paeglītis, Ārstnieciskā 

vingrošana - lekt.Z.Galeja, Kustību terapijas pamati, Fizioterapija ginekoloģijā un 

dzemdniecībā. Sieviešu veselības aprūpe, Pielāgotās fiziskās aktivitātes fiziskajā 

rehabilitācijā, Fizioterapija handikapa sportā, Funkcionālo spēju ierobežojumu novērtēšana un 

klasifikācija, - asoc.prof.A.Kļaviņa, kā arī katedra nodrošina ar visdocētājiem tādus studiju 

kursus kā Medicīnas vēsture, Ārstniecību reglamentējošie normatīvie dokumenti.Veselības 

aprūpes un organizācijas pamati, Medicīnas terminoloģija, Bioloģija, mikrobioloģija, 

virusoloģija un parazitoloģija, Farmakoloģijas pamati, Kinezioloģija, Pediatrija, Logopēdijas 

pamati, Iekšķīgās slimības, Neiroloģija, Klīniskās aprūpes pamati, Iekšķīgo slimību 

propedeitika, Vispārīgā ķirurģija, Infekcijas slimības, Dermatoveneroloģija, Staru 

diagnostika, Fizioterapija neiroloģijā, Vispārīgā fizikālā medicīna, Fizioterapija psihiatrijā un 

narkoloģijā, Fizioterapija pie iekšķīgām slimībām, reimatoloģijā, gerontoloģijā, Fizioterapija 

pediatrijā, Ergonomija, Motorā attīstība, motorā kontrole, Speciālā fizikālā medicīna, 

Aromaterapija. 

 Anatomijas, fizioloģijas, bioķīmijas un higiēnas katedra: Sabiedrības veselība, 

higiēna, Uzturmācība. Uzturs fiziskā slodzē – I.M.Rubana, Anatomija – asist.I.Kundziņa, 

Normālā fizioloģija, Vecumposmu fizioloģija, Patoloģiskā fizioloģija – prof.I.Pontaga, 

Bioķīmijas pamati, Sporta bioķīmija – doc.M.Dzintare; 

Informātikas un biomehānikas katedra: Biomehānika – prof.J.Lanka, Informātika, 

Metroloģija un medicīnas statistika – lekt.T.Krilovs, Pētniecības metodoloģija – 

prof.J.Dravnieks, prof.E.Popovs; 

Sporta treniņu teorijas, pedagoģijas, psiholoģijas un pedagoģisko prakšu 

katedra:  Vispārīgā psiholoģija, Saskarsmes psiholoģija – prof.A.Ābele,  Sporta pedagoģija – 

prof.R.Jansone,  

Vadības un komunikāciju zinātnes katedra: Projektu izstrāde – lekt.S.Luika,  

Tiesību pamati, Komercdarbības pamati,  Lietvedība,  Vadības teorija,  – prof.B.Luika, 

Grāmatvedības pamati – lekt.L.Tīse, terminaloģija svešvalodā – doc.I.Boge. 
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Praktiskās katedras - Sporta spēļu katedra, Slēpošanas, šaušanas, orientēšanās, 

tūrisma un rekreācijas katedra; Smagatlētikas, boksa un cīņas katedra; Vingrošanas 

katedra; un Vieglatlētikas katedra nodrošina ciklisko un aciklisko sporta veidu treniņu 

teoriju un metodiku. Izvērsumu skat.6.tab. 

6.tabula 

Ciklisko un aciklisko sporta veidu treniņu teorijas un metodikas  

praktiskā īstenošana 2011./2012.akad.gadā. 

 PILNA LAIKA KLĀTIENE 

1. Ciklisko sporta veidu treniņu teorija un metodika 2 daļās: 

No 25. ned.- 29. ned. 

slēpošana 2 st. ned., kopā 10 st.  (prof.D.Krauksta) 

No 30. ned.-39. ned. 

vieglatlētika 2.st.ned., kopā 20 st. (lekt.R.Gailis/lekt.T.Lisicina)  

 

2. Aciklisko  sporta veidu treniņu teorija un metodika - 3 daļās:   

No 25. ned. – 29.ned. kopā 10 st. 

vingrošana 10 st.(doc.Maļarenko) 

No 30.ned. – 34.ned kopā 10 st. 

smagatlētika 10 st (prof.L.Čupriks)  

No 35.ned. – 39. ned. kopā 10 st. 

sporta spēles 10 st. (prof.A.Rudzītis) 

 NEPILNA LAIKA NEKLĀTIENE 

1. Ciklisko sporta veidu treniņu teorija un metodika 2 daļās: slēpošana 6 st. 

(prof.D.Krauksta) + vieglatlētika 12 st. (lekt.R.Gailis/lekt.T.Lisicina); 

2. Aciklisko sporta veidu treniņu teorija un metodika 3 daļās:  vingrošana 6 

st.(doc.Ļ.Maļarenko) + smagatlētika 6 st.(prof.LČupriks) + sporta spēles 6 

st.(prof.A.Rudzītis); 

 

 

1.12. Informācija par ārējiem sakariem 

1.12.1. sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām 

 

 Latvijas Olimpiskās vienība, Latvijas Sporta institūcijas atbalsta Sporta fizioterapijas 

virziena attīstību un sadarbojas jauno speciālistu sagatavošanā 1) piedaloties Studiju 

programmas izstrādē, 2) Studiju programmas realizācijā, t.i., ir ieplānots izmantot to resursus 

prakses organizācijā, kā arī zinātnisko potenciālu Latvijas Olimpiskās vienības Darbspēju 

laboratoriju (vadītāja dr.D.Jukmane). Jāatzīmē profesionālo sporta organizāciju (hokejs, 

futbols, basketbols u.c.) lielo ieinteresētību šādu speciālistu sagatavošanā. Tiek izskatīti 

jautājumi ar sporta klubiem un federācijām par studiju finansēšanu. Ņemot vērā valsts 

reģionālās attīstības perspektīvo plānojumu sportā, tiek paredzēts paaugstināts pieprasījums 

pēc fizioterapijas speciālistiem, īpaši sporta jomā.  

Ir izveidojusies sadarbība ar profesionālo - Latvijas Fizioterapeitu asociāciju. 

Profesionālās studiju programmas fizioterapijā studenti jau studiju laikā iesaistās Latvijas  

Fizioterapeitu asociācijas darbā. Pasniedzēji aktīvi piedalās asociācijas organizētajos  

pēcdiploma izglītības pasākumos. Latvijas fizioterapeitu asociācijas un darba devēju pārstāvji 

piedalās Veselības aprūpes studiju programmas Fizioterapija bakalaura darbu aizstāvēšanā un 

Valsts pārbaudījumos. Profesionālā asociācija un darba devēji pozitīvi vērtē studiju 

programmu.  
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1.12.2. sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras īsteno līdzīgus 

studiju virzienus un līdzīgas studiju programmas 

 

Piedaloties Eiropas izglītības apmaiņas studiju programmās, studējošiem veselības 

aprūpes virzienā paredzēta iespēja apgūt atsevišķus studiju kursus, moduļus, kā arī iziet praksi 

ES augstākās izglītības iestāžu profesionālās studiju programmās. 2012.gadā noslēgts 

sadarbības līgums ar Tartu universitāti. LSPA noslēgtie sadarbības līgumi ar Sofijas Sporta 

akadēmiju (Bulgārija), Lēvenes Universitāti (Beļģija), Prāgas Universitāti (Čehija), Kauņas 

Fiziskās Kultūras akadēmiju u.c. nodrošina studējošiem studiju un prakses iespējas minēto 

augstskolu fizioterapijas studiju programmās un docētāju apmaiņu. LSPA sadarbības 

partnerus Mūžizglītības programmā (LLL/ERASMUS). 

 Latvijas augstskolās studējošiem ir iespējas pieteikties un apgūt atsevišķu studiju 

kursus, moduļus, vai iziet praksi LSPA Profesionālā bakalaura studiju programmas 

„Fizioterapija” ietvaros.  

LSPA veselības aprūpes virziena Profesionālā bakalaura studiju programma 

„Fizioterapija” (42722) piedāvā iespēju veidot kopīgu studiju kursu vai moduli (Pielāgotā 

fiziskā izglītībā, Sporta medicīnā, Sporta masāžā, Zinātniski pētnieciskās izmeklēšanas 

metodēs fizioterapijā) ar Latvijas augstskolu profesionālās izglītība sprogrammām veselības 

aprūpē (sadarbības līgums ar RSU, 2010.04.29, Nr.05/10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Studiju virziena VESELĪBAS APRŪPE Pašnovērtējuma ziņojums par 2011./2012. akadēmisko gadu 

 21 

2. STUDIJU VIRZIENA VESELĪBAS APRŪPE  

PROFESIONĀLĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS FIZIOTERAPIJA  

(kods 42722) RAKSTUROJUMS 

Pašvērtējums par 2011./2012.akadēmisko gadu 

 

 LSPA izveidota jauna Profesionālā bakalaura studiju programma „Fizioterapija” 

(kods 42722) ar kvalifikāciju Fizioterapeits (kods LR profesiju klasifikatorā 322602) ar 

specializāciju sporta jomā, kas atbilst LR MK noteikumiem un LR Fizioterapijas 

Asociācijas prasībām par fizioterapeitu kvalifikāciju. Profesionālās izglītības bakalaura 

studiju programma „Fizioterapija” licencēta 14.10.2010., Nr. 04054-7., un Studiju 

Programmas praktiskā realizācija ir uzsākta ar 2011./2012.akadēmisko gadu. 

Profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē dod tiesības, izpildot uzņemšanas prasības, 

turpināt izglītību profesionālā maģistra studiju programmā maģistra grāda iegūšanai 

fizioterapijā. 

Profesionālā bakalaura studiju programma „Fizioterapija” (atbilst veselības 

aprūpes nozarei IKK 42722) ar Profesionālo bakalaura grādu veselības aprūpē ar 

kvalifikāciju „FIZIOTERAPEITS” (322602) ar specializāciju sporta jomā ir vienīgā 

šāda veida studiju programma Latvijā un Baltijas valstīs. 

Fizioterapijas studiju programma atbilst Pasaules Fizioterapeitu Konfederācijas 

(WCPT) vadlīnijām (WCPT Position Statement, 2007), Eiropas Fizioterapijas standarta 

prasībām (European Physiotherapy Benchmark Statement (2003) un LR Fizioterapijas 

profesijas standartam (2005). 

 Pašnovērtējuma ziņojums ietver programmas īstenošanas svarīgākos kvantitatīvos un 

kvalitatīvos indikatorus, tās pilnveides stratēģiskos virzienus 2011./2012. akadēmiskajā gadā, 

ievērojot AIP (Augstākās Izglītības Padome) un AIKNC (Augstākās Izglītības Kvalitātes 

Novērtēšanas Centrs) ieteikumus studiju kvalitātes uzlabošanai, kā arī standartus un vadlīnijas 

kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā, īpaši akcentējot ilgtspējas un 

sadarbības jautājumus. 

 Profesionālā bakalaura studiju programma „FIZIOTERAPIJA” ar Profesionālo 

bakalaura grādu veselības aprūpē ar kvalifikāciju „FIZIOTERAPEITS” ar 

specializāciju sporta jomā realizācija pamatojas uz:  

 LR 12.06.1997 likums „Ārstniecības likums” 

(http://www.likumi.lv/doc.php?id=44108); 

 LR 29.10.1998. likums "Izglītības likums" (http://www.likumi.lv/doc.php?id=50759 ) ; 

 LR 02.11.1995. likums "Augstskolu likums” 

(http://www.aic.lv/Rp/Latv/LIK/augs_likums.htm ) ; 

 LR 20.07.2001.likums „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās 

kvalifikācijas atzīšanu”  http://www.likumi.lv/doc.php?id=26021  

 LR MK  noteikumiem „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

valsts standartu”  

 LR IZM Fizioterapijas profesijas standartu, apstiprināts 06.06.2005., Nr. 505,  

http://visc.gov.lv/saturs/profizgl/standarti/ps0330.pdf ; 

 LSPA Satversmi, apstiprināta 26.04.07. LR Saeimā; 

http://www.lspa.lv/files/documents/Satversme.doc  

 LSPA 12.12.04. Senāta lēmums Nr.8 „LSPA Fizioterapijas nodaļas nolikums” 

http://www.lspa.lv/files/senate/decisions/2012/12.04/FizioterapijasnodalasNolikums.d

oc  

 LSPA 05.03.2009., grozījumi 10.03.2011. Senāta lēmums Nr. 8 „Nolikums par 

bakalaura grāda iegūšanu Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā; 

http://www.lspa.lv/files/documents/Bakalaura_grada_pieskirsana.doc   

http://www.likumi.lv/doc.php?id=44108
http://www.likumi.lv/doc.php?id=50759
http://www.aic.lv/Rp/Latv/LIK/augs_likums.htm
http://www.likumi.lv/doc.php?id=26021
http://www.likumi.lv/doc.php?id=26021
http://www.likumi.lv/doc.php?id=26021
http://visc.gov.lv/saturs/profizgl/standarti/ps0330.pdf
http://www.lspa.lv/files/documents/Satversme.doc
http://www.lspa.lv/files/senate/decisions/2012/12.04/FizioterapijasnodalasNolikums.doc
http://www.lspa.lv/files/senate/decisions/2012/12.04/FizioterapijasnodalasNolikums.doc
http://www.lspa.lv/files/documents/Bakalaura_grada_pieskirsana.doc
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 LSPA 18.06.2009., grozījumi Senāta lēmums Nr. 13 „LSPA uzņemšanas komisijas 

nolikums”; 

http://www.lspa.lv/files/intranet/documents/nolikumi/visparigi/Uznemsanas_komisija

_2012.doc  

 LSPA attīstības stratēģisko plānu 2009. - 2013. gada plānošanas programmai; 

http://www.lspa.lv/files/documents/LSPA_Attistibas_strategija_2009-2013.doc  

 Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam (Latvija2030). 

http://www.latvija2030.lv/upload/lias_1redakcija_pilnv_final.pdf  

Profesionālā bakalaura studiju programmas „Fizioterapija” specifika un stiprā puse ir 

tās apguve Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, jo papildus pamatstudijām studiju 

programmā „Fizioterapija”  iespējams gūt izpratni par  dažāda līmeņa sportistu sagatavošanu, 

kas saistīta ar lielām un  maksimālām fiziskām un psiholoģiskām slodzēm treniņu procesā, kā 

arī veselības sportā un ikdienas fiziskajās aktivitātēs, ko nodrošina labi sagatavotas organisma 

funkcionālās sistēmas. Sporta praksē šo darbību realizē fizioterapeits, kurš savā profesionālajā 

darbībā izmanto jaunākās fizioterapijā pielietojamās metodes un tehnoloģijas kustību balsta 

sistēmas korekcijai, vienlaicīgi pārzinot attiecīgā sporta veida treniņu teoriju un metodiku. 

Tādējādi apvienojot zināšanas, iemaņas, prasmes un kompetenci fizioterapijā un attiecīgā 

sporta veida specifikā, tiek nodrošināta kvalitatīva fizioterapeita darbība un līdz ar to tiek 

sekmēta arī sportisko rezultātu izaugsme, veselības nodrošināšana un saglabāšana. 

Papildus pamatstudijās paredzētajai klīniskai praksei un pētnieciskai darbībai 

veselības aprūpē, studenti apgūst zinātniski pētnieciskā darba iemaņas sporta zinātnē un 

sporta medicīnas jomā. Galvenie zinātniskās izpētes virzieni ir fizioterapeita klīniskā prakse, 

kā arī treniņu līdzekļu un metodikas pilnveidošana, sporta traumu un specifisku saslimšanu 

profilakse un rehabilitācija. Zinātniskā darbība tiek realizēta sporta zinātnes centros un 

laboratorijās, kā LSPA „Fizioterapijas un sporta medicīnas pētnieciskā laboratorija”, LSPA 

„Augstu sasniegumu sporta  teorijas  un  prakses pētniecības  laboratorija”, LSPA 

„Funkcionālo  spēju  un  fizisko  īpašību  pētniecības laboratorija”, LSPA „Sporta  

psiholoģijas  pētniecības  laboratorija”, LSPA „Rekreācijas  pētniecības  laboratorija”, SIA 

„LOV zinātniskā funkcionālās diagnostikas laboratorija”, SIA„Ortopēdijas un protezēšanas 

centrs” u.c.. 

 
2.1.  Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi 

 

Profesionālā bakalaura studiju programmas „Fizioterapija” ar specializāciju sporta 

jomā mērķis ir nodrošināt Latvijas valsts ekonomikas un sociālajām vajadzībām atbilstošas 

profesionālās studijas veselības aprūpes nozarē, nodrošinot to ar kvalificētiem un profesionāli 

sagatavotiem fizioterapijas speciālistiem, atbilstoši LR MK noteikumiem un Fizioterapeita 

profesijas standartam. 

Studiju programmas galvenie uzdevumi ir:  

īstenot demokrātisku vērtību veicinošas un personību attīstošas fizioterapeita 

profesijas standartam atbilstošas, un praksē pielietojamas profesionālās studijas fizioterapijā; 

 nodrošināt padziļinātu zināšanu apguvi fizioterapijā, attīstīt patstāvīgās mācīšanās un 

zinātniski pētnieciskās prasmes, sagatavojot studējošos jaunrades un profesionāli 

pedagoģiskajam darbam fizioterapijā;  

sekmēt jauno fizioterapijas speciālistu konkurētspēju esošajos mainīgajos 

sociālekonomiskajos apstākļos vietējā un starptautiskajā darba tirgū, profesionālās un 

pētnieciskās prasmes fizioterapijā;  

veicināt fizioterapeita kvalifikāciju ieguvušo vēlmi pilnveidot profesionālo 

kvalifikāciju turpinot studijas maģistrantūrā, doktorantūrā un citāsmūžizglītības programmās. 

 

 

http://www.lspa.lv/files/intranet/documents/nolikumi/visparigi/Uznemsanas_komisija_2012.doc
http://www.lspa.lv/files/intranet/documents/nolikumi/visparigi/Uznemsanas_komisija_2012.doc
http://www.lspa.lv/files/documents/LSPA_Attistibas_strategija_2009-2013.doc
http://www.latvija2030.lv/upload/lias_1redakcija_pilnv_final.pdf


Studiju virziena VESELĪBAS APRŪPE Pašnovērtējuma ziņojums par 2011./2012. akadēmisko gadu 

 23 

2.2. Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti 

 

Sagaidāmie studiju rezultāti: Studiju laikā studējošie apgūst studiju programmu 160 

KP apjomā (MK noteikumi Nr.481). Iegūstamā Profesionālā kvalifikācija fizioterapeits ar 

profesionālo bakalaura grādu veselības aprūpē pēc divu gadu praktiskā darba veselības 

aprūpes sistēmā sertificēta fizioterapeita vadībā dod tiesības sertificēties Latvijas 

Fizioterapeitu Asociācijā un strādāt dažādās veselības aprūpes, sociālās aprūpes, izglītības un 

sporta jomās. Studiju rezultātā jauno speciālistu zināšanas, prasmes un kompetence atbilst 

fizioterapijas profesijas standarta prasībām. 

Pēc augstākās izglītības programmas apguves iegūstamie studiju rezultāti 

zināšanu formā: padziļinātas zināšanas  dabisku vai mākslīgi iegūtu fizisko faktoru ietekmi uz 

cilvēka organismu un izmanto tās terapeitiski-profilaktiskajos, rehabilitācijas un atjaunojošos 

pasākumos;  nozīmīgas zināšanas par fizioterapijas tehnoloģiju metožu pielietojumu pacientu 

ārstēšanā, ilgtermiņa izaugsmes nosacījumiem, sportistu rehabilitācijā pēc fiziskām un 

psiholoģiskām slodzēm; mūsdienīgas zināšanas par iedzīvotāju saslimšanu profilaksi un 

veselības veicināšanu, iedzīvotāju un pacientu izglītošana veselības jautājumos; detalizētas, 

padziļinātas zināšanas pacienta fizioterapeitiskajā izmeklēšanā; fizisko un funkcionālo 

traucējumu ārstēšana saslimšanu gadījumā, ka arī komplikāciju samazināšanā vai novēršanā 

pēc saslimšanas, izmantojot fizioterapijas tehnoloģijas; izvērstas zināšanas par fizioterapeita 

profesijai raksturīgās pamata un specializētajām zināšanām un šo zināšanu kritisku izpratni, 

turklāt daļa zināšanu atbilst fizioterapijas nozares augstāko sasniegumu līmenim; 

strukturētas zināšanas par veselības aprūpes nozares un fizioterapijas profesionālās jomas 

svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni; analītiskas par vides un individuālo faktoru 

ietekmi uz cilvēka veselību un organisma adaptāciju fiziskām slodzēm, kā arī fizioterapijas 

pasākumu efektivitāti; detalizētas zināšanas par pieņemto lēmumu risku teorētiskiem 

aspektiem un lomu uz lēmuma realizācijas procesu; specifiskas zināšanas par pacientu aprūpi 

ilgstošas saslimšanas vai nespējas gadījumā, kā arī sportistu rehabilitācijā pēc psiholoģiskām 

un fiziskām slodzēm sportistiem ar speciālām vajadzībām. 

Pēc augstākās izglītības programmas apguves studiju rezultātā iegūstamās 

prasmes: prot veikt pacienta rehabilitācijas procesa analīzi, pamatot alternatīvos 

rehabilitācijas scenārijus un formulēt nepieciešamos to realizācijas nosacījumus; prot 

metodoloģiski pamatot pacientu fizioterapeitisko izmeklēšanu, novērtēšanu, ārstēšanu, 

konsultēšanu un profilakses darbu, kas ir vērsts uz funkcionālo spēju uzlabošanu, atjaunošanu 

un saglabāšanu dažāda vecuma indivīdiem vai to grupām; prot argumentēti un patstāvīgi 

iegūt, atlasīt un analizēt informāciju veselības aprūpes, rehabilitācijas t.sk. sporta jomās un to 

izmantot praktiskajā darbībā, kā arī pieņemt lēmumus un risināt problēmas veselības aprūpes 

nozarē vai fizioterapeita profesijā; prot savā darbībā praktiski ievērot ārstniecības personas 

profesionālo ētiku un ievērot LR normatīvajos aktos noteiktos ētiskos principus un pacienta 

tiesības; spēj izvirzīt terapijas mērķi un adekvātus uzdevumus, sastādīt terapijas plānu 

pacientiem; prot patstāvīgi izstrādāt projektus un nozares attīstības programmas; prot 

radoši izmantot pacienta fizioterapeitiskās izmeklēšanas, novērtēšanas rezultātus, prot  

konsultēt un realizēt profilakses darbu; prot kvalitatīvi  izvērtēt savas profesionālās darbības 

ietekmi uz sabiedrību un indivīdu, piedalās attiecīgās profesionālās jomas attīstībā, veicot 

pētījumus, analizējot un pielietojot praksē to rezultātus, kā arī nemitīgi papildinot savas 

zināšanas, prasmes un profesionālo kompetenci; spēj novērtēt cēloņu un seku sakarības 

profesionālajā un turpmākajā pētnieciskajā darbībā;  prot radoši, mērķtiecīgi, saturiski un 

praktiski pielietot apgūtās fizioterapeitiskās pētījumu metodes pētnieciskajā darbā, 

akcentējot izzinošo, analītisko, vispārinošo un radošo prasmju prioritāti; prot radoši pielietot 

semināru, diskusiju, „prāta vētru” u.tml. laikā iegūtās idejas un zināšanas. 

Pēc augstākās izglītības programmas apguves iegūstamie studiju rezultāti 

attieksmju formā: Pārdomātais un uz kvalitātes paaugstināšanu orientētais studiju 
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programmas pilnveides process ir garants un nosacījums tādu studentu attieksmju formēšanai 

un izpausmei kā kritiskai, uz teorētiskām zināšanām un praktiskām kompetencēm balstītai 

attieksmei pret vispārcilvēciskās attieksmes (empātija, tolerance, līdzjūtība) un vienlaicīgi ar 

veselības aprūpi saistītās attieksmes, veidojot apziņu un izpratni par veselību un dzīvību kā 

vērtību, par veselības saglabāšanu kā nozīmīgu cilvēka funkcionēšanas priekšnoteikumu; 

godīgai, atbildīgai un profesionālai attieksmei pret saviem darba pienākumiem un 

uzdevumiem; patiesai ieinteresētībai un pārdomātai rīcībai ekonomiskās krīzes radīto seku 

pārvarēšanā; atvērtībai un savstarpējas cieņas, labestības un uzmanības attieksmju 

uzturēšanai un multiplicēšanai darba kolektīvos un ģimenē. 

 

 

2.3.  Studiju programmas plāns (studiju kursu un studiju moduļu saraksts un to apjoms 

kredītpunktos, sadalījums pa studiju programmas obligātās, ierobežotās izvēles vai 

brīvās izvēles daļām, norādot to apjomu kredītpunktos, īstenošanas plānojums) 

 

Apguvei paredzētie studiju kursi un studiju programmas daļas atbilst MK noteikumiem 

Nr.481 "Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu" 

(27.11.2001.) Profesionālā bakalaura studiju programmā „Fizioterapija” iekļauj šādas studiju 

programmas daļas: 

 Vispārizglītojošie studiju kursi. Humanitāro un sociālo zinātņu teorētiskie kursi un 

kursi, kas attīsta sociālās, komunikatīvās un organizatoriskās pamatiemaņas; 

 Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi; 

 Nozares profesionālās specializācijas kursi; 

 Brīvās izvēles kursi; 

Pēc programmas licencēšanas (14.10.2010.), uzsākot studijas Profesionālā bakalaura 

studiju programmā „Fizioterapija” 2011./2012.akadēmiskajā gadā, programmu 

veidojošo moduļu skaits un nosaukumi nav mainīti un tie ir: 

1. Cilvēks, Vide un Veselība; 

2. Ievads specialitātē; 

3. Medicīnas terminoloģija svešvalodās; 

4. Filozofija un Ētika; 

5. Uzņēmējdarbība profesionālo kompetenču veidošanai; 

6. Psiholoģija; 

7. Pedagoģija; 

8. Sporta treniņu teorija un metodika; 

9. Anatomija; 

10. Fizioloģija; 

11. Biomehānika; 

12. Informātika un Medicīnas statistika; 

13. Sporta medicīna un Pirmā palīdzība; 

14. Klīniskā medicīna; 

15. Pētniecības metodoloģija; 

16. Fizioterapijas pamati  - Izmeklēšanas un ārstēšanas metodes fizioterapijā (I); 

17. Fiziskie vingrinājumi fizioterapijā; 

18. Fizioterapijas terapeitiskie pamati 

19. Fizioterapijas pamati  - Izmeklēšanas un ārstēšanas metodes fizioterapijā (II); 

20. Uz pacientu orientēta mērķtiecīga fizioterapijas plānošana. Medicīniskā 

dokumentācija; 

21. Ergonomija; 

22. Motorā attīstība, motorā kontrole; 

23. Pielāgotās fiziskās aktivitātes fiziskajā rehabilitācijā; 

24. Profesionālās kvalifikācijas  prakse; 
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25. Bakalaura darbs, Valsts Kvalifikācijas pārbaudījums; 

26. Sporta fizioterapija; 

27. Cilvēks, Daba, Veselība; 

28. Vadības modulis. 

Studiju programmas makrostruktūra kopš licencēšanas brīža nav mainīta, saglabājot 

sekojošas programmas daļu attiecības (KP apjomā), kopējam KP apjomam paliekot 

nemainīgam – 160 KP:  

 No minētā apjoma 26 KP ir profesionālās kvalifikācijas prakse ārpus izglītības 

iestādes (4.studiju gadā), 12 KP paredzēti valsts pārbaudījumam, kura sastāvdaļa ir  bakalaura 

darba izstrādāšana un aizstāvēšana (4.studiju gadā) un 122  KP veido teorētiskie un praktiskie 

kursi (nozares teorētiskie, informācijas tehnoloģiju, profesionālās specializācijas un brīvās 

izvēles studiju kursi). Studiju procesā 65.8 % no studiju kursu apjoma īsteno praktiski. 

 Vispārizglītojoši studiju kursi – humanitāro un sociālo zinātņu teorētiskie kursi un 

kursi, kas attīsta sociālās, komunikatīvas un organizatoriskās pamatiemaņas ir obligāti visiem 

profesionālajā programmā imatrikulētajiem studentiem. Šie kursi izlīdzina studentu zināšanu 

līmeni un dod studentiem vispusīgas zināšanas, prasmes un iemaņas. Apgūstot teorētiskos un 

praktiskos kursus, students iegūst 22 KP, Kopumā vispārizglītojošo studiju kursu apjoms ir 22 

KP jeb 13,75 % no kopējā kredītpunktu skaita (7. tab.). 

Astotajā semestrī izstrādājot un aizstāvot bakalaura darbu students iegūst 12 KP, jeb 

7,5 % no kopējā kredītpunktu apjoma. Otrajā, ceturtajā un piektajā semestrī izstrādājot kursa 

darbus students iegūst 3 KP, jeb 1,87 % no kopējā kredītpunktu apjoma (7. tab.). 

Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi ir obligāti visiem 

profesionālajā programmā imatrikulētajiem studentiem. Apgūstot minētos pamatkursus, 

studentiem ir nodrošinātas specifiskās teorētiskās studijas fizioterapeita profesijas apguvei un 

studentam jāiegūst 44 KP, jeb 27,5 % no kopējā kredītpunktu skaita (7. tab.). 

Nozares profesionālās specializācijas kursi, kuri nodrošina studentiem padziļinātas 

studijas fizioterapijas specializācijā un ļauj studentiem apgūt profesionālas prasmes un 

iemaņas, kopumā sastāda 73 KP, jeb 45,63 % (7. tab.). 

Brīvās izvēles studiju kursi 6 KP, kuri ir saistīti ar veselības jautājumu padziļinātu 

apguvi un ar fizioterapiju sportā. Studentiem tiek piedāvāti 12 studiju kursi, no kuriem  

jāizvēlas un jāapgūst studiju kursi 6 KP apjomā. Kopumā brīvie izvēles studiju kursi sastāda 

3,75 % no kopējā kredītpunktu skaita (7. tab.). 

7.tabula 

Profesionālā bakalaura studiju programmas „Fizioterapija” (42722) makrostruktūra 

 Šāda programmas struktūra atbilst MK noteikumiem Nr.481 "Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības valsts standartu" 

 

Programmas daļas KP % 

1. Vispārizglītojošie studiju kursi. Humanitāro un sociālo 

zinātņu teorētiskie kursi un kursi, kas attīsta sociālās, 

komunikatīvas un organizatoriskās pamatiemaņas 

22 

 

13,75 %  

 

2. Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju 

kursi 
44 27,5 % 

3. Nozares profesionālās specializācijas kursi 73  45,63 % 

4. Profesionālās kvalifikācijas prakse*  26 16,25 

5. Brīvās izvēles kursi 

 
6 3,75 % 

6. Bakalaura darbs.  
    Valsts kvalifikācijas pārbaudījums  

12 7,5 % 

7. Kursa darbs  3 1,87 % 

KOPĀ 160 100 
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8.tabula 

 Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmas „Fizioterapija” studiju saturs 
N

r.
p
.k

. 

Vispārizglītojošie studiju kursi.  
Informātika un medicīnas statistika,  kas attīsta sociālās, komunikatīvās un organizatoriskās 

pamatiemaņas, 21 KP  

 

Modulis, Studiju kurss  

Semestris KP skaits Kontakt 

stundas KP ECTS 

1

. 

Cilvēks, Vide un Veselība 3 4.5 60 

Medicīnas vēsture 1  0.5 0.75 10 
Sabiedrības veselība, higiēna 1 1.5 2.25 30 
Vides zinības –  
civilā aizsardzība un ekoloģija 

1 1 1.5 20 

2

. 

Ievads specialitātē 2 3 40 
Ievads specialitātē.  Veselības aprūpes  
un organizācijas pamati. 

1 1 1.5 20 

Profesionālā ētika, ārstniecību 

reglamentējošie normatīvie dokumenti 
1 1 1.5 20 

3

. 

Medicīnas terminoloģija svešvalodās 3 4.5 60 
Medicīnas terminoloģija 1 1.5 2.25 30 
Terminoloģija svešvalodā 1 1.5 2.25 30 

4

. 

Filozofija un Ētika 2 3 40 
Filozofijas un ētikas pamati 2 2 3 40 

Uzņēmējdarbība profesionālo kompetenču veidošanai 4 6 80 
Projektu izstrāde 1 1 1.5 20 
Tiesību pamati 1 1 1.5 20 
Komercdarbības un vadības pamati 1 1.5 2.25 30 
Lietvedība 1 0.5 0.75 20 

5

. 

Psiholoģija 2 3 40 

Vispārīgā un saskarsmes psiholoģija 2. 2 3 40 

6

. 

Pedagoģija 3 6 80 

Vispārīgā pedagoģija 2 1 1.5 20 

Pieaugušo pedagoģija 2 1 1.5 20 

Sporta pedagoģija 2 1 1.5 20 

7 Izvēles kursi  1 2 3 40 

KOPĀ      1. semestris 20 30 400 

1

. 

Sporta treniņu teorija un metodika 5 7.5 100 

Sporta treniņu teorija un metodika 2 2 3 40 
Ciklisko sporta veidu treniņu teorija un 

metodika 
1 1.5 3 30 

Aciklisko sporta  
veidu treniņu teorija un metodika 

2 1.5 2.25 30 

KOPĀ 22 33 480 

1 Bakalaura darbs 6,7,8 12 18 240 

2 Valsts kvalifikācijas pārbaudījums* 8 4* 6* 80* 

3 Kursa darbs 2,4,5 3 4.5 60 

KOPĀ 15 22.5 300 

Skaidrojums: * Valsts kvalifikācijas pārbaudījuma 4 KP ir  kopā ar bakalaura darba 12 KP 
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N
r.

 p
. 

k
. 

. 

 Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi,  
44 KP 

Kursa nosaukums Semestris KP skaits Kontakt 
stundas KP ECTS 

2. Anatomija 6,5 9,75 120 

Anatomija 2 3,5 5.25 60 
Dinamiskā anatomija  3 3 4.5 60 

3. Fizioloģija  5 7.5 100 
Normālā fizioloģija 1 2 3 40 
Vecumposmu fizioloģija 1 1 1.5 20 
Patoloģiskā fizioloģija 2 2 3 40 

4. Bioķīmija, Bioloģija un Mikrobioloģija 2 3 40 
Bioķīmijas pamati 1 1 1.5 20 
Bioloģija, mikrobioloģija, 
 virusoloģija un parazitoloģija 

1 1 1.5 20 

5. Biomehānika 1,5 2,25 40 
Biomehānika 2 1,5 2,25 40 

6. Kursa darbs ↑ 2 1 1.5 20 

 KOPĀ      2. semestris 20 30 400 

1. Sporta bioķīmija 3 1 1.5 20 

2. Informātika un Medicīnas statistika 2.5 3.75 50 
Informātika 3 1.5 2.25 30 
Metroloģija un medicīnas statistika 3 1 1.5 20 

3. Farmakoloģijas pamati 3 1 1.5 20 

4.  Kinezioloģija 3 1.5 2.25 30 

5. Pediatrija 3 1 1.5 20 

6.  Logopēdijas pamati 3 1 1.5 20 

7. Funkcionālo spēju ierobežojumu 
 novērtēšana un klasifikācija 

3 
 

1 1.5 20 

8. Sporta medicīna un Pirmā palīdzība 5 7.5 100 
Sporta medicīna 3 3 4.5 60 
Pirmā palīdzība 3 2 3 40 

9. Klīniskā medicīna 4 6 80 
Iekšķīgās slimības 3 2 3 40 
Neiroloģija 4 2 3 40 

10. Izvēles kursi 3 2 3 40 

 KOPĀ      3. semestris 20 30 400 

1. Klīniskā medicīna 9 13.5 180 
Klīniskās aprūpes pamati 4 1 1.5 20 
Iekšķīgo slimību propedeitika 3 1 1.5 20 
Vispārīgā ķirurģija 4 1 1.5 30 
Infekcijas slimības 4 1 1.5 30 
Dermatoveneroloģija 4 1 1.5 30 
Ortopēdija 4 2 3 40 
Traumatoloģija 4 2 3 40 

2. Pētniecības metodoloģija 3 2 3 40 
 KOPĀ 44 66 880 
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N

r.
p

.k
. 

k
. 

Brīvās izvēles kursi,  7 KP 

 

Kursa nosaukums Semestris KP skaits Kontakt 
stundas KP ECTS 

1. Sporta fizioterapija 5 7.5 80 

Fizioterapija handikapa sportā  1 1.5 20 

Fizioterapija sportistu rehabilitācijā  1 1.5 20 

Fiziskā sagatavotība fizioterapijā  1 1.5 20 

Sporta fizioloģija  1 1.5 20 

2. Cilvēks, Daba, Veselība 4 6 60 

Aromaterapija  1 1.5 20 

Pirtniecība  1 1.5 20 

Uzturmācība. Uzturs fiziskā slodzē  1 1.5 20 

3. Vadības modulis 4 6 80 

Grāmatvedības pamati  1 1.5 20 

 

Studiju programmas realizācijas izmaiņas 2011./2012.akadēmiskajā gadā ir nebūtiskas 

un saistītas ar nepieciešamību pakārtot atsevišķu studiju kursu secīgu apguvi 1.studiju gadā. 

Lai samazinātu studiju kursu sadrumstalotību atsevišķi studiju kursi (1 KP) apvienoti vienā 

studiju kursā (2 KP), kā, piemēram: 

1. Studiju kursi „Filozofijas pamati” (1KP) un „Ētikas pamati” (1KP) ir apvienoti 

vienā studiju kursā „Filozofijas un ētikas pamati”( 2KP);  „Vispārīgā psiholoģija” 

(1 KP) un „Saskarsmes psiholoģija” (1KP) apvienoti vienā studiju kursā 

„Vispārīgā un saskarsmes psiholoģija” (2KP), Studiju kursi „Komercdarbības 

pamati” (1KP) un „Vadības pamati” (1KP) ir apvienoti vienā studiju kursā 

„Komercdarbības un vadības pamati” (1.5 KP); 

2. Lai sekmētu optimālāku studiju kursa „Ciklisko un aciklisko sporta veidu treniņu 

teorija un metodika” apguvi, studiju modulī „Sporta treniņu teorija un metodika” 

tika izdalīta tā teorētiskā daļa kā atsevišķs studiju kurss „Sporta treniņu teorija un 

 

 
N

r.
p

.k
.  

Kursa nosaukums Semestris KP skaits Kontakt 
stundas KP  ECTS 

1

. 
Pielāgotās fiziskās aktivitātes  
fiziskajā rehabilitācijā 

7 2 3 40 

2

. 
Speciālā fizikālā medicīna 

 

7 2 3 40 

3

. 
Bakalaura darbs 7 6 12 120 

4

. 
Profesionālās  
kvalifikācijas prakse 

7 10 12 200 

 KOPĀ     7. semestris 20 30 400 

 

 

 

1. 
 

Profesionālās 
kvalifikācijas  prakse 

8 16 24 320 

 2. Bakalaura darbs, Valsts  
Kvalifikācijas pārbaudījums 

8 4 6 80 

 KOPĀ     8. semestris 20 30 400 

 KOPĀ 

 

73 111 1 480 
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metodika”  2KP apjomā un attiecīgi samazināti studiju kursi „Ciklisko un 

aciklisko sporta veidu treniņu teorija un metodika”.  

3. Saistībā ar nepieciešamību izstrādāt kursa darbu jau 1.studiju gada 2.semestrī, 

studiju kurss „Metroloģija un medicīniskā statistika” (1KP) tika pārcelts no 

3.semestra uz 2.semestri; 

4. Studiju kurss „Sporta fizioloģija” (1 KP) pārcelts no 3.semestra uz 2.semestri, 

savukārt studiju kurss „Dinamiskā anatomija” (3.KP) no 2.semestra pārcelts uz 

3.semestri. 

 

 

2.4. Studiju kursu un studiju moduļu (ja tādi ir) apraksti 

 

Ar studiju kursu aprakstiem var iepazīties pielikumā Nr.1. 

 

2.5.  Studiju programmas organizācija 

 

Profesionālā bakalaura studiju programmu „Fizioterapija” iespējams apgūt pilna un 

nepilna laika studijās. Studiju ilgums ir sekojošs: 

 pilna laika klātienes studijās – 4 gadi (8 semestri); 

 nepilna laika neklātienes studijās–4,5 gadi (9 semestri); 

Profesionālā bakalaura studiju programmu „Fizioterapija” vada Studiju programmas 

direktors Sporta medicīnas katedras vadītājs Dr.med., profesors V.Lāriņš. 

Studiju process tiek organizēts atbilstoši LR Satversmei, Latvijas Sporta pedagoģijas 

akadēmijas Satversmei, LR Augstskolu likumam un normatīvajiem dokumentiem, kuri ir 

spēkā Latvijas Republikā, kā arī saskaņā ar LSPA Senāta studiju reglamentējušiem 

dokumentiem.  

 Profesionālās augstākās izglītības programmas „Fizioterapija” studiju procesu 

organizē un vada Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Fizioterapijas nodaļa un Sporta 

medicīnas, fizioterapijas, ārstnieciskās vingrošanas un masāžas katedra (turpmāk tekstā – 

Sporta medicīnas katedra) kopā ar Studiju departamentu.  

Studiju darbs profesionālajā programmā „Fizioterapija” tiek plānots un organizēts 

atbilstoši LSPA Studiju daļas, Fizioterapijas nodaļas un Sporta medicīnas katedras darba 

plāniem un studiju grafikiem. Studiju plāns tiek veidots katram studiju kursam un atbilst 

studiju programmas mērķiem un uzdevumiem. 

  Studiju procesā iesaistīti sertificēti  fizioterapeiti, ārsti rehabilitologi, sporta ārsti, 

LSPA docenti un profesori, MLA Stradiņa Universitātes mācībspēki, ārsti speciālisti un 

prakses bāzes vadošie speciālisti. Programmas realizācijā tiek izmantots LSPA metodiskais 

un  tehniskais nodrošinājums, kā arī piesaistītās prakses bāzes 

 

 

2.6.  Prasības, uzsākot studiju programmu 

 

 Imatrikulācija profesionālajā bakalaura izglītības programmā „Fizioterapija” notiek 

saskaņā ar LSPA uzņemšanas noteikumiem, kurus apstiprina LSPA Senāts. Konkursa kārtībā 

LSPA uzņem LR pilsoņus un personas, kurām ir izdota LR nepilsoņu pase, kā arī personas, 

kurām ir izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas. Ārvalstniekus uzņem atbilstoši 

Augstskolu likuma 83. pantam, un LSPA uzņemšanas noteikumiem, Izglītības likumam un 

LR normatīvajiem dokumentiem 

 Lai studētu augstskolā, nepieciešams vidējo izglītību apliecinošs dokuments. 

atbilstoši LR Izglītības likumam un LR normatīvajiem dokumentiem, profesionālo studiju 

programmu „Fizioterapeits” var apgūt Latvijas Republikas pilsoņi un LR patstāvīgie 

iedzīvotāji neatkarīgi no dzimuma, sociālā un mantiskā stāvokļa, rases un nacionālās 
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piederības, politiskajiem uzskatiem un reliģiskās pārliecības, nodarbošanās un dzīves vietas. 

Reflektantu ieskaitīšana specialitātē notiek konkursa kārtībā pēc bioloģijas, ķīmijas un 

svešvalodas centralizēto eksāmenu rezultātiem vidējās mācību iestādēs (atzīme vidējo 

izglītību apliecinošā dokumentā). Reflektantiem, kuri nav kārtojuši skolas izlaiduma 

eksāmenu bioloģijā un ķīmijā, ir jākārto iestājpārbaudījumi augstāk minētajos priekšmetos.  

Uzņemšanai nepieciešamie centralizēto eksāmenu sertifikāti: 

1. CE Sertifikāts bioloģijā(A-E līmenis) 

2. CE Sertifikāts ķīmijā (A-E līmenis) 

3. CE sertifikāts svešvalodā (A-E līmenis)  

4. CE sertifikāts latviešu valodā (A-E līmenis)* 
Saskaņā ar likumu centralizētos eksāmenus var nekārtot personas, kuras 

ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gadam, personas, kuras ieguvušas vidējo 

izglītību ārzemēs, kā arī personas ar īpašām vajadzībām. Personas, kuras var 

nekārtot centralizētos eksāmenus, vērtē pēc divu centralizēto eksāmenu 

priekšmetu atzīmēm no vidējās izglītības dokumenta sekmju izraksta. 

Konkursā vērtē 3 (trīs) centralizēto eksāmenu rezultātus. 

 
Skaidrojums: 

*Mazākumtautību skolu absolventiem jāiesniedz sertifikāts par latviešu valodas centralizētā 

eksāmena nokārtošanu vismaz C līmenī. Ja vērtējums ir zemāks, tad var studēt tikai par maksu ar 

tiesībām studiju laikā pretendēt uz valsts budžeta finansētām vietām 

 

 

2.7.  Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un formas, 

tālmācības metožu izmantošana) 
 

LSPA Studiju programmas „Fizioterapija” realizācijas procesā iesaistītās katedras 

nodrošina atbilstošo studiju kursu pasniegšanu, mācību -metodisko darbu, studiju kursu, 

programmu izstrādi, atjaunošanu un precizēšanu, kā arī studiju kvalitāti.  

Studiju programmas praktiskā īstenošanā piedalās šādas LSPA katedras: Sporta 

medicīnas, fizioterapijas, masāžas un pielāgotās fiziskās izglītības katedra nodrošina 

tādus studiju kursus kā Sporta medicīna - prof.V.Lāriņš, Pirmā palīdzība, Ortopēdija, 

Traumatoloģija, Fizioterapija traumatoloģijā un ortopēdijā – ortozēšanas, protezēšanas pamati 

– prof.Z.Pavāre, Dinamiskā anatomija - vieslekt.N.Vārpa, Ievads specialitātē, Profesionālā 

ētika, deontoloģija. Profesionālās darbības tiesiskie aspekti., Masāža, mīksto audu tehnikas, 

Fizioterapija sportā, Fizioterapija sportistu rehabilitācijā, Fiziskā sagatavotība fizioterapijā – 

doc.E.Lešenkovs, Manuālās terapijas pamati, Hidroterapija, Vides zinības – civilā aizsardzība 

un ekoloģija – prof.A.Paeglītis, Ārstnieciskā vingrošana - lekt.Z.Galeja, Kustību terapijas 

pamati, Fizioterapija ginekoloģijā un dzemdniecībā. Sieviešu veselības aprūpe, Pielāgotās 

fiziskās aktivitātes fiziskajā rehabilitācijā, Fizioterapija handikapa sportā, Funkcionālo spēju 

ierobežojumu novērtēšana un klasifikācija, - asoc.prof.A.Kļaviņa, kā arī katedra nodrošina ar 

visdocētājiem tādus studiju kursus kā Medicīnas vēsture, Ārstniecību reglamentējošie 

normatīvie dokumenti.Veselības aprūpes un organizācijas pamati, Medicīnas terminoloģija, 

Bioloģija, mikrobioloģija, virusoloģija un parazitoloģija, Farmakoloģijas pamati, 

Kinezioloģija, Pediatrija, Logopēdijas pamati, Iekšķīgās slimības, Neiroloģija, Klīniskās 

aprūpes pamati, Iekšķīgo slimību propedeitika, Vispārīgā ķirurģija, Infekcijas slimības, 

Dermatoveneroloģija, Staru diagnostika, Fizioterapija neiroloģijā, Vispārīgā fizikālā 

medicīna, Fizioterapija psihiatrijā un narkoloģijā, Fizioterapija pie iekšķīgām slimībām, 

reimatoloģijā, gerontoloģijā, Fizioterapija pediatrijā, Ergonomija, Motorā attīstība, motorā 

kontrole, Speciālā fizikālā medicīna, Aromaterapija. 

 Anatomijas, fizioloģijas, bioķīmijas un higiēnas katedra: Sabiedrības veselība, 

higiēna, Uzturmācība. Uzturs fiziskā slodzē – I.M.Rubana, Anatomija – asist.I.Kundziņa, 
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Normālā fizioloģija, Vecumposmu fizioloģija, Patoloģiskā fizioloģija – prof.I.Pontaga, 

Bioķīmijas pamati, Sporta bioķīmija – doc.M.Dzintare; 

Informātikas un biomehānikas katedra: Biomehānika – prof.J.Lanka, Informātika, 

Metroloģija un medicīnas statistika – lekt.T.Krilovs, Pētniecības metodoloģija – 

prof.J.Dravnieks, prof.E.Popovs;  

Sporta treniņu teorijas, pedagoģijas, psiholoģijas un pedagoģisko prakšu 

katedra:  Vispārīgā psiholoģija, Saskarsmes psiholoģija – prof.A.Ābele,  Sporta pedagoģija – 

prof.U.Švinks. 

Vadības un komunikāciju zinātnes katedra: Projektu izstrāde – lekt.S.Luika,  

Tiesību pamati, Komercdarbības pamati,  Lietvedība,  Vadības teorija,  – prof.B.Luika, 

Grāmatvedības pamati – lekt.L.Tīse, terminaloģija svešvalodā – doc.I.Boge. 

Praktiskās katedras - Sporta spēļu katedra, Slēpošanas, šaušanas, orientēšanās, 

tūrisma un rekreācijas katedra; Smagatlētikas, boksa un cīņas katedra; Vingrošanas 

katedra; un Vieglatlētikas katedra nodrošina ciklisko un aciklisko sporta veidu treniņu 

teoriju un metodiku. Izvērsumu skat.9.tab. 

 

9.tabula 

Ciklisko un aciklisko sporta veidu treniņu teorijas un metodikas praktiskā 

īstenošana 2011./2012.akad.gadā. 

 PILNA LAIKA KLĀTIENE 

1. Ciklisko sporta veidu treniņu teorija un metodika 2 daļās: 

No 25. ned.- 29. ned. 

slēpošana 2 st. ned., kopā 10 st.  (prof.D.Krauksta) 

No 30. ned.-39. ned. 

vieglatlētika 2.st.ned., kopā 20 st. (lekt.R.Gailis/lekt.T.Ļisicina)  

 

2. Aciklisko  sporta veidu treniņu teorija un metodika - 3 daļās:   

No 25. ned. – 29.ned. kopā 10 st. 

vingrošana 10 st.(doc.Maļarenko) 

No 30.ned. – 34.ned kopā 10 st. 

smagatlētika 10 st (prof.L.Čupriks)  

No 35.ned. – 39. ned. kopā 10 st. 

sporta spēles 10 st. (prof.A.Rudzītis) 

 NEPILNA LAIKA NEKLĀTIENE 

1. Ciklisko sporta veidu treniņu teorija un metodika 2 daļās: slēpošana 6 st. 

(prof.D.Krauksta) + vieglatlētika 12 st. (lekt.R.Gailis/lekt.T.Ļisicina); 

2. Aciklisko sporta veidu treniņu teorija un metodika 3 daļās:  vingrošana 6 

st.(doc.Ļ.Maļarenko) + smagatlētika 6 st.(prof.LČupriks) + sporta spēles 6 

st.(prof.A.Rudzītis); 

 

Studiju programmas „Fizioterapija” ietvaros 1.studiju gadam 2012.04.04. tika 

organizētas Kauņas Fiziskās kultūras akadēmijas docētājas Romas Vaznonienes Erasmus 

vieslekcijas Fizioterapeitu praktiskās nodarbības par tēmu "Therapeutic exercise program".  

Profesionālā bakalaura studiju programmas „Fizioterapija” studiju programmas 

praktiskā īstenošanā, vadoties no attiecīgā studiju kursa specifikas un kontaktstundas veida 

(lekcija, praktiskie un laboratorijas darbi un semināri) dažādās attiecībās tiek izmantotas 

monoloģiskā, dialoģiskā jeb aktīvā un pētnieciskā studiju metode, kas ir studentu un 

mācībspēka kopīga vai individuāla izziņas darbība, kas ir plānota un paredzēta studentu 

attīstības mērķu sasniegšanai. Zināšanu kontroles formas ir testi, kontroldarbi, referāti, 

studentu individuālā darba pārbaudes, tematiskas prezentācijas, slimības vēsturu analīze. 
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Apgūstot nozares teorētiskos pamatkursus un informācijas tehnoloģiju kursus, vadošā 

studiju forma ir lekcijas, praktiskās nodarbības un patstāvīgās studijas. Šajā daļā iegūtās 

zināšanas mācībspēki kontrolē ar testu, eseju, ieskaišu, referātu u.c. palīdzību.  

 Nozares profesionālās specializācijas kursu apguvē 65.8 % īsteno praktiski  

praktiskās nodarbībās, ievērojami mazāk ir lekcijas un semināri. Klīniskās prakses laikā 

studējošie apgūst praktiskās fizioterapeita darba iemaņas.  

Sociālo, komunikatīvo un organizatorisko pamatiemaņu apgūšanas studiju forma ir 

lekcijas un praktiskās nodarbības.  

Lekcijās kā galvenajā monoloģiskās metodes formā, kas tiek īstenota ar moderno 

informācijas tehnoloģiju palīdzību, mācībspēki, lai nodrošinātu atgriezenisko saikni ar 

auditoriju un lielāku formu dažādību, radoši iekļauj arī dialoģiskās metodes elementus: uzdod 

auditorijai jautājumus, organizē grupu darbu vai uzdevumu individuālu izpildi, vienlaicīgi 

lekcijas saturā akcentējot gan tēmas teorētiskos, vēsturiskos un praktiskos aspektus, gan 

teorētisko atziņu ilustrācijai izmantojot atbilstošo statistisko faktu materiālu. Mērķtiecīga un 

atraktīva studentu attieksmju, prasmju un zināšanu veidošana tiek nodrošināta ar  

dialoģiskām metodes formām: 

 instruktīvo sarunu, 

 rosinošās grupas, 

 „Prāta vētras”, 

 dialoga, 

 diskusiju, 

 lomu spēles, 

Minētās studiju formas palīdz atklāt studējošo individuālās radošās domāšanas iespējas un 

formulēt netradicionālas idejas un risinājumus, veicina pamatotāku problēmas vai jautājuma 

izpratni, attīsta komunikatīvās prasmes (paust un aizstāvēt savu viedokli, pārliecināt), 

nodrošina reālu konkurenci, sadarbību, kritisku situācijas vērtējumu, kreativitāti un ikviena 

dalībnieka aktīvu iesaistīšanos.  

 Īpaša loma studiju programmas praktiskā īstenošanā ir pētnieciskās studiju metodes 

pielietošanai, jo ar tās dažādo formu palīdzību: 

 problēmuzdevumu, 

 situācijas un praktisku uzdevumu, 

 projektu, 

 literatūras studiju, 

 stratēģiskās analīzes un plānošanas, 

 pētījuma uzdevumu, 

 semināru 

Tiek akcentēta un nodrošināta teorētisku un praktisku atziņu un problēmu kritiska 

vērtēšana un risināšana, tajās tiek sekmēts individuālais un grupu darbs, studentiem ar 

mācībspēku nodrošinot atgriezenisko saikni apgūto teorētisko zināšanu un prasmju kontekstā 

rakstiska vai mutiska rezultāta veidā. Studiju metožu un formu pilnveides aspektā dominē 

uzsvars uz lekciju un interaktīvo studiju formu tālāku izvērsumu: darbu nelielās grupās, 

patstāvīgu darbu, projektu, referātu izstrādāšanu un prezentēšanu, un jaunāko informācijas 

sistēmu tehnoloģiju līdzekļu radīto 

iespēju plašākai izmantošanai studiju procesā. 

 Profesionālā bakalaura studiju programmas „Fizioterapija” mācībspēki ir sagatavojuši 

un tipogrāfiski pavairojuši pasniedzamo studiju kursu mācību līdzekļus, lekciju kursus, 

praktisko darbu uzdevumu krājumus, metodiskos norādījumus studiju kursu apguvei un 

patstāvīgā darba uzdevumus konkrētiem studiju kursiem. Studentiem ir radīta iespēja 

atsevišķu lekciju materiālus iegūt elektroniskā formātā ar disketes (CD), zibatmiņas palīdzību 

vai saņemt savā e-pastā vai pavairošanai no izdrukāta teksta. Lekciju un semināru nodarbībās 
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ir radītas iespējas plaši pielietot grafoprojektorus, MS Power Point tehniskās iespējas ar 

videoprojektoru. 

Praktiskajās nodarbībās kā „Manuālās terapijas pamati”, „Izmeklēšanas metodes”, 

Ārstnieciskā vingrošana”, „Masāža”, „Kustību terapijas pamati”, „Motorās attīstības 

kontrole”, „Fizioterapija pediatrijā”, „Fizioterapija sportā”, „Rehabilitācija sportā”, 

„Pielāgotās fiziskās aktivitātes fiziskajā rehabilitācijā” , „Fizioterapija traumatoloģijā”, 

„Fizioterapija pie iekšķīgām slimībām, reimatoloģijā, gerontoloģijā”, „Aciklisko sporta veidu 

sporta treniņu teorija un metodika”, „Ciklisko sporta veidu sporta treniņu teorija un 

metodika”, „Fizioterapija ginekoloģijā un dzemdniecībā. Sieviešu veselības aprūpe” tiek 

izmantotas tādas studiju formas kā izvērtēšanas metodes, kā galvenās var minēt: stājas un 

gaitas analīze, kustību apjoma un kvalitātes mērījumi un analīze, muskuļu funkciju (spēka, 

garuma, izturības) izvērtējums, līdzsvara un koordinācijas testi, motorās kontroles analīze, 

ķermeņa izjūtas un apzināšanās novērtējums, muskuļu un saišu saspringuma izvērtējums, 

sirds-asinsvadu sistēmas reakcijas uz slodzi, elpošanas funkciju novērtējums un analīze, kā arī 

dažādi speciālie testi. Praktiskajās nodarbībās tiek apgūtas  gan aktīvas, gan pasīvas terapijas 

metodes. Kā galvenās fizioterapeitiskās ārstēšanas metodes var minēt: terapeitiskie 

vingrinājumi (gan aktīvi, gan pasīvi; ar dažādu mērķi (piem., muskuļu funkciju uzlabošanai, 

elpošanas funkciju uzlabošanai, ķermeņa izjūtas veicināšanai), ar un bez dažādiem rīkiem), 

līdzsvara un koordinācijas treniņš, relaksācijas tehnikas, pozicionāšana, mīksto audu tehnikas 

un locītavu mobilizācija, speciālas terapijas: Bobata terapijas, PNF, PIR, Feldenkreisa metode 

u.c., fizikālie faktori (aukstuma un siltuma aplikācijas, ultraskaņa, TENS u.c.), palīgierīču 

lietošanas apmācība un treniņš .c.. 

 

 

 

2.8. Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu 

sasniegšanai un  novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība) 

 

Vērtējot profesionālās studiju programmas „Fizioterapija“ apguvi, tiek ievēroti Latvijas 

Republikas Ministru kabineta noteikumos Nr.481 norādītie pamatprincipi:  

1. Zināšanu un prasmju vērtēšanas atklātība – atbilstoši izvirzītajiem programmu 

mērķiem un uzdevumiem, kā arī studiju kursu sasniegumu vērtēšanai. 

2. Vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par 

programmas obligātā satura apguvi. 

3. Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir ieskaite vai eksāmens. Minimālais 

studiju kursa apjoms, lai organizētu eksāmenu, ir 2 kredītpunkti. 

4. Eksāmenā un valsts pārbaudījumā programmas apguve tiek vērtēta 10 ballu sistēma 

(10.tabula): 

10.tabula 

Zināšanu vērtēšanas skala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apguves līmenis Atzīme Skaidrojums Aptuvenā 

ECTS 

atzīme 

Ļoti augsts 10 Izcili A 

9 Teicami A 

Augsts 8 Ļoti labi B 

7 Labi C 

Vidējs 6 Gandrīz labi D 

5 Viduvēji E 

4 Gandrīz viduvēji E/FX 

Zems 3 – 1 Negatīvs vērtējums Fail 
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Zināšanu vērtēšana notiek saskaņā ar Valsts akadēmiskās izglītības standarta un LSPA 

Studiju nolikuma prasībām.  

Studiju rezultātus vērtē pēc diviem rādītājiem – kvalitatīvā un kvantitatīvā. 

Kvalitatīvajam vērtējumam izmanto 10 ballu skalas kritērijus vai vērtējumu: ieskaitīts, 

neieskaitīts. Mācībspēkam studiju kursā ir tiesības studiju rezultātu vērtēšanai semestra laikā 

izmantot citus vērtēšanas kritērijus (punktus u.c.), kurus pārvērš atbilstošā 10 ballu skalas 

vērtējumā vai vērtējumā ieskaitīts, neieskaitīts. Kvantitatīvais rādītājs ir studiju kursa apjoms 

kredītpunktos (KP) un kontaktstundu skaits vienā KP, ko apstiprina LSPA Senāts. Izpildīto 

KP apjomu studējošā jau iegūto KP summai pieskaita tikai tad, ja par studiju kursu saņemts 

sekmīgs vērtējums. Studējošā izpildītā darba apjoma atbilstību studiju plānam novērtē katra 

semestra beigās. Lai semestri uzskatītu par sekmīgi pabeigtu, viss studiju plānā semestrim 

paredzētais jānokārto līdz pārbaudījumu perioda beigām, izņemot, ja, piemēram, saņemts 

pārbaudījumu kārtošanas termiņa pagarinājums. Tiek aprēķināta vidējā svērtā atzīme, kas tiek 

ierakstīta diploma pielikumā.  

Students pārbaudījumus (ieskaites un ieskaites ar vērtējumu, eksāmenus) kārto 

saskaņā ar LSPA Studiju nolikumu un studiju kursa prasībām un to organizē LSPA Studiju 

daļa un Dekanāts. Pārbaudījumu, eksāmenu un ieskaišu skaitu semestrī reglamentē studiju 

plāns. Studiju programmā paredzētos pārbaudījumus, ieskaites ar atzīmi vērtē mācībspēks, 

kurš to vada. Mācībspēki pirmajā nodarbībā konkrēta studiju kursa ietvaros iepazīstina 

studējošos arī ar zināšanu un prasmju vērtēšanas sistēmu, kas ir pieejama arī LSPA 

informācijas sistēmā Studējošie tiek informēti par prasībām pārbaudījumu sekmīgai 

nokārtošanai: kā tiks vērtētas zināšanas, kādā mērā darbs semestrī ietekmēs eksāmena vai 

ieskaites vērtējumu, kādas zināšanu novērtēšanas formas tiks pielietotas. 

Studiju procesā tiek praktizēti šādi eksāmenu kārtošanas veidi: 

 akumulējošā eksāmenā studējošais iegūst savu zināšanu, prasmju un iemaņu 

vērtējumu pēc semestrī nokārtoto patstāvīgo darbu (kolokviju, kontroldarbu), 

zinātnisko referātu rezultātiem, ietverot visu kursa programmā paredzēto studiju 

saturu. Tas nozīmē, ka regulārs darbs semestrī ietekmē galīgo vērtējumu studiju kursā; 

 eksāmens, kuru kārto individuālo studiju un pārbaudījumu periodā par visu kursu 

vai tā daļu, ja kursu studē vairākus semestrus. Eksāmeni pamatos ir rakstiski, taču 

iespējami arī mutiski, jaukti, testu veidā vai arī kombinēti. 

Sekmīgi studējot, ieskaite saņemama bez papildus zināšanu pārbaudes līdz studiju kursa 

pārbaudījuma beigām. Studējošajam, kuru neapmierina šāds ieskaites kvalitatīvais 

novērtējums, ir tiesības līdz pārbaudījumu perioda beigām vienu reizi 

labot ieskaites atzīmi, atbildot par visu studiju kursu vai tā atsevišķām daļām. 

Studiju procesā mācībspēki izmanto arī citas daudzveidīgas zināšanu novērtēšanas formas: 

 kontroldarbus; 

 testus; 

     individuāli vai grupā izstrādātus un aizstāvētus projektus; 

     studentu patstāvīgo darbu; 

     mājas darbus; 

     aktīvu līdzdalību semināros; 

 referātu sagatavošanu un prezentēšanu u.c. 

Mācībspēki īpaši akcentē studentu prasmi strādāt ar mācību un zinātnisko literatūru, 

sistematizēt un analizēt statistiskos datus, pieņemt un pamatot konkrētu lēmumu alternatīvu 

variantu kontekstā, prasmi pielietot teorētiskās zināšanas praktiskā darbībā. Atzinīgi tiek 

novērtēta arī literatūras studēšana svešvalodās, retorikas un diskusijas prasmju līmenis, 

moderno informācijas tehnisko līdzekļu izmantošanas apgūšanas pakāpe, patstāvīga 

zinātniski-pētnieciskā darba veikšana. Minēto prasmju apguvi īpaši veicina interaktīvās 

studiju vides izmantošana studiju procesā. 
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Profesionālā bakalaura studiju programmas „Fizioterapija” direktors atbilstoši LSPA 

nolikumam par pielīdzināšanu (apstiprināts 05.05.2011.. Nr. 10)  studiju kursus paredzēts 

pielīdzināt, ja tie ir apgūti citā studiju programmā, LSPA Mūžizglītības centrā vai citās 

augstākās izglītības iestādēs LR MK noteikumos un LSPA iekšējos normatīvajos dokumentos 

noteiktajā kārtībā. Arī starptautisko augstākās izglītības apmaiņas programmu ietvaros apgūtie 

studiju kursi un prakses saskaņā ar iepriekšējo vienošanos noteiktā kārtībā paredzēts 

pielīdzināt un ieskaitīt studējošā iegūto KP apjomā (1 KP = 1,5 ECTS). 
http://www.lspa.lv/files/intranet/documents/nolikumi/students/Kreditpunktikursu_atzisana.doc   

Bakalaura darbu aizstāvēšana Profesionālā bakalaura studiju programmā 

„Fizioterapija” paredzēta  2014./2015.akadēmiskajā gadā.  
Bakalaura darbu aizstāvēšanā kā vērtēšanas galvenie kritēriji ir izdalīti: 

 tēmas aktualitāte; 

 pielietoto metožu realizācija; 

     mērķu un uzdevumu sasniegšanas novērtējums; 

     oriģināli, inovatīvi tēmas risinājumi; 

     izmantotā literatūra; 

     darba struktūra un noformējums; 

     prezentācijas prasmes.  

Kopumā pārbaudījumu darbos studējošiem tiks dota iespēja apliecināt savas analītiskās, 

radošās un pētnieciskās spējas, apgūtās zināšanas un zinātnisko atziņu lietošanas prasmes.  

 

2.9. Studiju programmas izmaksas 

 

Profesionālo studiju programmu „Fizioterapija” finansējums paredzēts realizēt par 

studējošo fizisko un juridisko personu līdzekļiem atbilstoši LSPA uzņemšanas noteikumiem 

un LSPA senāta lēmumam 03.06.2010. Nr.18, protokola Nr.11 „Par studiju maksas un maksas 

pakalpojumu noteikšanu”. Fizioterapijas studiju programmas izmaksas veido LSPA docētāju 

darba apmaksa, vieslektoru stundu darba apmaksa, studiju procesa organizācijas un vadības 

apmaksa, pakalpojumu apmaksa, mācību inventāra un literatūras iegāde un saimnieciskie 

izdevumi (11. tab.).  

11. tabula 

Profesionālā bakalaura studiju programmas “Fizioterapija” izmaksas 

Nr. Parametra nosaukums 
Rindas 

Nr. Aprēķina formula 
Aprēķinātais 

lielums 

    A B   C D 

I Tiešās studiju programmas izmaksas        

  Viena pasniedzēja darba algas fonda aprēķins vienam studentam gadā      

  Amats 

Pasniedzēju 
vidējā darba alga 

mēnesī 
Pasn. īpatsvars st. progr. 

nodrošināšanai       

  Profesors 826 19.4% 1 D1=A1*B1 160.24 

  As.profesors 661 6% 2 D2=A2*B2 39.66 

  Docents 529 16.4% 3 D3=A3*B3 86.76 

  Lektors 423 6% 4 D4=A4*B4 25.38 

  Asistents 338 6% 5 D5=A5*B5 20.28 

  Viesdocētāji 398 46.2% 6 D6=A6*B6 183.88 

     100%   D1+D2+D3+D4+D5+D6 = 516.2 

  pasniedzēja vidējā alga gadā, Ls 7 D7=(D1+D2+D3+D4+D5+D6)*12 6194.4 

  vidējais studentu skaits uz 1 pasniedzēju 8 X 19,00 

  Pasniedzēja darba alga uz 1 studentu gadā, Ls 9 D9=D7/D8 326.02 

  
vidējais studentu skaits uz 1 darbinieku (neskaitot infrastruktūras un 
pārvaldes darbiniekus - skat. II sadaļu) 10 X 19,00 

  darbinieka vidējā alga = 180 Ls x 2 = 360 Ls 11 X 360,00 

http://www.lspa.lv/files/intranet/documents/nolikumi/students/Kreditpunktikursu_atzisana.doc
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  Pārējo darbinieku darba alga uz 1 studentu gadā, Ls 12 D12=(D11/D10)*12 227.37 

N1 Darba algas fonds uz 1 studentu gadā, Ls 13 D13=D9+D12 553.39 

N2 Darba devēja sociālie maksājumi uz 1 studentu gadā (24,09%),Ls 14 D14=D13*0,2409 133.31 

N3 Komandējumu un dienesta braucienu izmaksas uz 1 studentu gadā, 15  2,00 

  pasta un citu pakalpojumu izmaksas gadā uz 1 studentu, Ls 16 X 3,66 

 nekustāmo īpašumu nodoklis par zemi uz 1 studentu, Ls 17 X 0,28 

 remontu izmaksas uz 1 studentu, Ls 18 X 30,00 

 tehniskās apkopes izmaksas uz 1 studentu, Ls 19 X 12,00 

 administratīva darba nodrošināšana uz 1 studentu, Ls 20 X 1,37 

 citi pakalpojumi  uz 1 studiju vietu gadā, Ls 21 X 1,42 

N4 Pakalpojumu apmaksa -- kopā Ls 22 
D22=D16+D17+D18+D19+D20+D2
1 48,73 

  patērētā elektroenerģija 23 X 0,60 

  apkure 24 X 28,98 

 ūdensapgāde un kanalizācija 25 X 10.45 

 mācību līdzekļu un materiāli iegādes izmaksas uz 1 studiju vietu gadā 26 X 4,50 

 inventāra iegādes izmaksas uz 1 studiju vietu gadā 27 X 2,50 

 kancelejas preču iegādes izmaksas uz 1 studiju vietu gadā 28 X 5,20 

N5 Materiāli un mazvērtīgā inventāra iegāde uz 1 studentu gadā, Ls 29 
D29=D23+D24+D25+D26+D27+D2
8 52,23 

  mācību grāmatas uz 1 studentu gadā 30 X 13,00 

  1 grāmatas cena, Ls 31 X 8,00 

  grāmatu kalpošanas laiks gados 32 X 10,00 

  žurnālu iegādes izmaksas uz vienu studentu gadā, Ls 33 X 2,00 

N6 Grāmatu un žurnālu iegādes izmaksas uz 1 studentu gadā, Ls 34 D34=D30*D31/D32+D33 12,40 

  iekārtu iegādes izmaksas iegādes izmaksas uz 1 studiju vietu gadā 35 X 34,90 

  iekārtu modernizēšanai izmaksas 36 X 6,98 

N7 Iekārtu iegādes un moderniz. izmaksas uz 1 studentu gadā, Ls 37 D37=D35+D36 41,88 

 

 

 
 2.10. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai profesijas 

standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un citiem 

normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā 

 
Studiju programmas atbilstība noteikumiem par otrā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības valsts standartu 

 „Otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un piektā līmeņa profesionālo 

kvalifikāciju iegūst, apgūstot otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmas: profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas (turpmāk - 

bakalaura programma), profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas 

(turpmāk - maģistra programma), profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, 

profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, kuras īsteno pēc akadēmiskās 

(bakalaura vai maģistra) izglītības vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības apguves 

(turpmāk - īsā profesionālā programma).” 

(MK 29.05.2007. noteikumi Nr.348). LSPA profesionālā studiju programma 

Fizioterapija ir profesionālās augtākās izglītības studiju programma ar bakalaura grādu 

veselības aprūpē, kura veidota pēc Izglītības likuma 14. panta 19. punkta noteikumiem, kas 

nosaka otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu.  

 Pēc otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standarta bakalaura 

programmas apjoms ir vismaz 160 kredītpunktu. LSPA profesionālā studiju programmas 

Fizioterapija ar bakalaura grādu veselības aprūpē kopapjoms ir 160 KP, ko apgūst 4 studiju 

gados (skat.2. tab.). 
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 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standarts paredz bakalaura 

programmas obligāto saturu, kas nodrošina profesionālo kompetenci — zināšanu, prasmju un 

attieksmju kopumu, kas nepieciešams profesionālās darbības veikšanai kā nozarei atbilstošo 

humanitāro, sociālo, dabaszinātņu, inženierzinātņu, informācijas tehnoloģiju, vadībzinību un 

nozares teorētisko pamatu zināšanas, kā arī to piemērošanas un patstāvīgās mācīšanās 

prasmes; spēju stratēģiski un analītiski formulēt un risināt nozares problēmas; speciālās 

iemaņas un prasmes profesijā; prasmes informācijas ieguvē, atlasē un apstrādē; jaunrades, 

pētniecības, organizāciju un kvalitātes vadības prasmes; izpratni par profesionālo ētiku un 

nozares projektu īstenošanas ietekmi uz vidi un sabiedrību; sociālās pamatprasmes 

(komunikatīvās prasmes, patstāvīga darba un komandas darba prasmes); motivāciju 

tālākizglītībai un sistemātiskai profesionālās kvalifikācijas pilnveidei. (Grozīts ar MK 

29.05.2007. noteikumiem Nr.348).  

Bakalaura programmas obligātais saturs profesionālās izglītības programmā 

„Fizioterapija” ietverts šādās studiju programmas struktūras pamatdaļās: studiju kursi; prakse 

ārpus izglītības iestādes (turpmāk - Profesionālā kvalifikācijas prakse); valsts pārbaudījums, 

kura sastāvdaļa ir bakalaura darba vai diplomdarba (diplomprojekta) izstrādāšana un 

aizstāvēšana.  

 Pēc otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standarta, kas paredz:  

bakalaura programmas obligāto saturu veido vispārizglītojošie studiju kursi, kuru apjoms ir 

vismaz 20 kredītpunktu: humanitāro un sociālo zinātņu, tai skaitā pedagoģijas, psiholoģijas un 

biznesa ekonomikas, teorētiskie kursi;  kursi, kas attīsta sociālās, komunikatīvās un 

organizatoriskās pamatiemaņas. Kursos iekļauj moduli uzņēmējdarbības profesionālo 

kompetenču veidošanai (uzņēmumu organizācija un dibināšana, vadīšanas metodes, projektu 

izstrādes un vadīšanas pamati, lietvedības un finanšu uzskaites sistēma, zināšanas par sociālā 

dialoga veidošanu sabiedrībā, darba tiesiskās attiecības reglamentējošajiem normatīvajiem 

aktiem. Moduli īsteno, izmantojot galvenokārt kompetences treniņa, lietišķo spēļu un līdzīgas 

praktiskās metodes). Moduli vismaz sešu kredītpunktu apjomā iekļauj visās bakalaura 

programmās. Studējošais moduli apgūst, ja tas nav apgūts iepriekšējā profesionālās augstākās 

izglītības programmā; nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi, kuru 

apjoms ir vismaz 36 kredītpunkti; nozares profesionālās specializācijas kursi, kuru apjoms ir 

vismaz 60 kredītpunktu; bakalaura programmas brīvās izvēles kursi, kuru apjoms ir vismaz 6 

kredītpunkti; prakse, kuras apjoms ir vismaz 26 kredītpunkti; valsts pārbaudījums, kura 

sastāvdaļa ir bakalaura darba vai diplomdarba (diplomprojekta) izstrāde un aizstāvēšana un 

kura apjoms ir vismaz 12 kredītpunktu (Grozīts ar MK 29.05.2007. noteikumiem Nr.348).  

LSPA profesionālās izglītības Fizioterapija bakalaura programmas obligātā satura 

atbilstību skat.12.tab. 

12.tabula 

Studiju programmas atbilstība noteikumiem par otrā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības valsts standartu 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības valsts standarts 

Profesionālā  studiju programma 

„Fizioterapija” ar bakalaura grādu veselības 

aprūpē 

Bakalaura programmas apjoms ir vismaz 

160 kredītpunkti. 

Programmas apjoms ir 160 KP, ko apgūst pilna 

laika studējošie 4 mācību gadu laikā. 

Bakalaura programmas obligāto saturu veido: 

Vispārizglītojošie studiju kursi, kuru 

apjoms ir vismaz 20 kredītpunktu: 

humanitāro un sociālo zinātņu teorētiskie 

kursi, kursi, kas attīsta sociālās, 

komunikatīvās un organizatoriskās 

pamatiemaņas; 

Atbilst studiju kursi – humanitārie, sociālie, 

dabaszinātņu, inženierzinātņu, informācijas 

tehnoloģiju un vadībzinību, kas atbilstoši 

studentu sagatavotībai paredz attīstīt to 

piemērošanas un patstāvīgās mācīšanās 

prasmes 22 KP apjomā atbilstoši izvēlētajai 

specializācijai; 
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Nozares teorētiskie pamatkursi un 

informācijas tehnoloģiju kursi, kuru 

apjoms ir vismaz 36 kredītpunkti; 

Apgūstot nozares teorētiskos un informācijas 

tehnoloģiju pamatkursus, studentiem ir 

nodrošinātas specifiskās teorētiskās studijas 

fizioterapeita profesijas apguvei 44 KP apjomā; 

Nozares profesionālās specializācijas 

kursi, kuru apjoms ir vismaz 60 

kredītpunkti; 

Nozares profesionālās specializācijas kursi 

nodrošina studentiem padziļinātas studijas 

fizioterapijas specializācijā un dod studentiem 

profesionālas prasmes un iemaņas, kopumā 

sastāda 73 KP; 

Bakalaura programmas brīvās izvēles 

kursi, kuru apjoms ir vismaz 6 

kredītpunkti; 

Brīvās izvēles kursu apjoms ir  6 KP; 

Prakse, kuras apjoms ir vismaz 26 

kredītpunkti; 

Prakses apjoms ir 26 KP; 

Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir 

bakalaura darba vai diplomdarba 

(diplomprojekta) izstrāde un aizstāvēšana 

un kura apjoms ir vismaz 12 kredītpunktu. 

Valsts pārbaudījuma, kura sastāvdaļa ir 

bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana 

apjoms ir 12 KP; 

Pēc bakalaura programmas apguves 

piešķir piektā līmeņa profesionālo 

kvalifikāciju un profesionālo bakalaura 

grādu nozarē (profesionālās darbības 

jomā).  

Pēc bakalaura programmas apguves piešķir 

piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju 

fizioterapeits (322602) 

ar specializāciju sporta jomā un profesionālo 

bakalaura grādu veselības aprūpē 

 

Profesionālās bakalaura izglītības programmas „Fizioterapija” atbilstība  

valsts profesionālās izglītības standartam „Fizioterapeits” 

Studiju programma atbilst Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās 

sadarbības apakšpadomes 1012.06.13, Prot.Nr.7, apstiprinātam Fizioterapeita profesijas 

standartam (profesijas kods 226402). Pēc Fizioterapeita profesijas standarta fizioterapeits veic 

darba pienākumus, izmantojot fizioterapijas tehnoloģijas; veic pacientu (klientu) 

fizioterapeitisko izmeklēšanu, funkcionālo traucējumu novērtēšanu un to novēršanu vai 

mazināšanu; veic veselību veicinošo, konsultatīvo, profilaktisko darbu sabiedrībā; piedalās 

zinātniski pētnieciskajos projektos un profesionālās izglītības realizēšanā, veicinot 

specialitātes attīstību; vada citus darbiniekus, organizē, piedalās vai vada multiprofesionālas 

rehabilitācijas komandas darbu; ir atbildīgs par pastāvīgu profesionālās kvalifikācijas 

uzturēšanu un paaugstināšanu savas profesionālās darbības laikā. 

Fizioterapeits savu profesionālo darbību var veikt patstāvīgi vai multiprofesionālas 

rehabilitācijas komandas sastāvā ārstniecības iestādē, kas reģistrēta ārstniecības iestāžu 

reģistrā, atbilst normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un 

to struktūrvienībām un nodrošina ārstniecības pakalpojumus, var strādāt kā individuālais 

komersants vai pašnodarbinātā persona. 

Apguvei paredzētie studiju kursi un studiju programmas daļas atbilst 20.11.2001. MK 

noteikumiem Nr.481 "Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 

standartu" ("LV", 171 (2558), 27.11.2001.) [stājas spēkā 28.11.2001.], izdoti saskaņā ar 

Izglītības likuma 14.panta 19.punktu. Studiju programmas daļas: 

 Vispārizglītojošie studiju kursi. Humanitāro un sociālo zinātņu teorētiskie kursi un 

kursi, kas attīsta sociālās, komunikatīvās un organizatoriskās pamatiemaņas (9.1 

(Izglītības likums, 14.pants, 19.punkts)); 

 Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi (9.2(Izglītības 

likums, 14.pants, 19.punkts ); 
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 Nozares profesionālās specializācijas kursi (9.3 (Izglītības likums, 14.pants, 19.punkts 

); 

 Brīvās izvēles kursi (9.4 (Izglītības likums, 14.pants, 19.punkts)) 

 

13.tabula 

Profesionālās bakalaura izglītības programmas „Fizioterapija” atbilstība valsts 

profesionālās izglītības standartam „Fizioterapeits” 

 Zināšanu līmenis  

Zināšanas Priekšstats Izpratne Lietošana Apguvei paredzētais  
studiju kurss  

(studiju programmas daļa) 
1 2 3 4 5 

Fizioterapijas 

pamatjēdzieni – cilvēks 

vide veselība 

 X  1. Vides zinības – civilā 

aizsardzība un ekoloģija 

(1) 
Medicīnas vēsture  X  1. Medicīnas vēsture (1); 

Cilvēka anatomija, 

fizioloģija 
 X  1. Anatomija (2) 

2. Dinamiskā anatomija (2) 
3. Normālā fizioloģija (2) 
4. Vecumposmu fizioloģija 

(2) 
Bioloģija, 

mikrobioloģija, 

virusoloģija 

 X  1. Bioloģija (2) 
2. Mikrobioloģija, 

virusoloģija un 

parazitoloģija (2) 
Fizioterapijas teorētiskie 

pamati – motorā attīstība 

un motorā kontrole 

 X  1. Motorā attīstība, motorā 

kontrole  (3) 
 

Medicīnas terminoloģija   X 1. Medicīnas terminoloģija (1 

Klīniskās aprūpes pamati    1. Klīniskās aprūpes pamati (3) 

Sporta pedagoģija   X 1. Sporta pedagoģija (1) 

Terapeitiskie 

vingrojumi,  
to izvēles principi 

  X 1. Ārstnieciskā vingrošana (3) 
2. Kustību terapijas pamati (3) 
Fizioterapijas terapeitiskie 

pamati (3)    
Fizioterapijā 

pielietojamās 

izmeklēšanas metodes 

  X 1. Fizioterapijas pamati (3) 

Pacienta funkcionālā 

novērtēšana 
  X 1. Funkcionālo spēju  

ierobežojumu novērtēšana  
       un klasifikācija (2) 

Fizioterapijā 

pielietojamās ārstēšanas 

metodes: terapeitiskie 

vingrinājumi, masāža, 

manuālās terapijas 

pamati, fizikālā terapija 

  X 1. Masāža, mīksto audu 

tehnikas (3) 
2. Hidroterapija (3) 

3. Manuālās terapijas pamati 

(3) 
4. Vispārējā fizikālā 

medicīna (3) 

5. Speciālā fizikālā medicīna 

(3) 
Uz pacientu orientēta 

mērķtiecīga 

fizioterapijas plānošana 

  X 1. Uz pacientu orientēta 
mērķtiecīga fizioterapijas 

plānošana.  
2.    Medicīniskā 
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dokumentācija (3) 
 

1 2 3 4 5 

Veselības aprūpes 

organizācijas pamati  
 X  1. Ievads specialitātē. 

Veselības aprūpes 

organizācijas pamati (1) 
Rehabilitācijas 

organizācijas pamati  
  X 1. Fizioterapijas pamati (3) 

2.  Rehabilitācijas 

organizācijas pamati (3) 
3.    Komandas darbs 

rehabilitācijā (3) 
Komandas darbs 

rehabilitācijā  
  X 1. Rehabilitācijas 

organizācijas pamati(3) 
2. Komandas darbs 

rehilitācijā (3) 

Sporta medicīna   X  1. Sporta medicīna (2) 

Iekšķīgās slimības,  
to ārstēšanas principi  

 X  1. Iekšķīgās slimības (2) 
2. Iekšķīgo slimību 

propedeitika (2) 

3. Fizioterapija pie iekšķīgām 

slimībām, reimatoloģijā, 

gerontoloģijā (3) 
Geriatrija,  
ārstēšanas principi  

  X 1. Fizioterapija pie iekšķīgām 

slimībām, reimatoloģijā, 

gerontoloģijā (3) 
Neiroloģiskās 

saslimšanas, to 

ārstēšanas principi  

  X 1. Neiroloģija (2) 

Ortopēdija un 

traumatoloģija, 

ārstēšanas principi  

  X 1. Ortopēdija (2) 
2. Traumatoloģija (2) 

Bērnu slimības, to 

ārstēšanas principi  
  X 1. Pediatrija (2) 

Neatliekamā medicīniskā 

palīdzība  
  X 1. Pirmā palīdzība (2) 

Diagnostiskās 

radioloģijas metodes  
  X 1. Staru diagnostika (3) 

Fizioterapija iekšķīgajās 

slimībās  
  X 1. Fizioterapija pie iekšķīgām 

slimībām, reimatoloģijā, 

gerontoloģijā (3); 
Fizioterapija 

gerontoloģijā  
  X 1. Fizioterapija pie iekšķīgām 

slimībām, reimatoloģijā, 

gerontoloģijā (3) 
Fizioterapija neiroloģijā    X 1. Fizioterapija neiroloģiojā (3) 

Fizioterapija ortopēdijā 

un traumatoloģijā  
  X 1. Fizioterapija ortopēdijā – 

ortozēšanas protezēšanas 

pamati (3) 
Fizioterapija pediatrijā    X 1. Fizioterapija pediatrijā (3) 

Fizioterapija primārajā 

un sekundārajā slimību 

profilaksē  

  X 1. Fizioterapijas pamati (3) 

Fizioterapijas 

efektivitātes zinātniskā 

novērtēšana  

 X  1.Fizioterapijas pamati (3) 

Sabiedrības veselība   X  1. Sabiedrības veselība, 
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higiēna (1)  
Sabiedrības veselība   X  1. Sabiedrības veselība, 

higiēna (1) 
1 2 3 4 5 

Vides veselība un to 

ietekmējošie faktori  
 X  1. Vides zinības – civilā 

aizsardzība un ekoloģija 

(1) 
Ergonomija    X 1. Ergonomija (3) 

Zinātniskā darba 

metodoloģija  
   1. Pātniecības metodoloģija 

(2) 
Datu apstrādes un 

analīzes metodes  
   1. Metroloģija (2) 

 
Datorzināšanas    X 1. Informātika (2) 

Psiholoģijas pamati, 

saskarsmes psiholoģija  
  X 1. Vispārīgā psiholoģija (1) 

2. Saskarsmes psiholoģija (1) 
Ekonomikas un 

uzņēmējdarbības pamati  
 X  1. Ekonomikas pamati (1); 

2. Komercdarbības pamati, 

lietvedība (1); 
Pedagoģijas pamati   X  1. Vispārīgā pedagoģija (1); 

2. Pieaugušo pedagoģija (1); 
Vispārējie tiesību pamati   X  1. Profesionālā ētika, 

deontoloģija. Profesionālās 

darbības tiesiskie aspekti 

(1);   
Medicīniskā 

dokumentēšana  
  X 1. Medicīniskā dokumentācija 

(3);     
Ārstniecību 

reglamentējošie 

normatīvie dokumenti  

 X  1. Ievads specialitātē. 
    Veselības aprūpes  
    un organizācijas pamati. 
    Ārstniecību  
    reglamentējošie 
    normatīvie dokumenti (1); 

Svešvaloda    X 1. Terminaloģija anģļu valodā 

(1)  
Cilvēka kustību un 

funkciju nosakošie 

fizioloģiskie, 

biomehāniskie, 

psiholoģiskie un sociālie 

faktori; 

 X  1. Biomehānika (2) 
 

Kinezioloģija  X  1. Kinezioloģija (2) 

Patoloģiskā fizioloģija  X  1. Patoloģiskā fizioloģija (2) 

Farmakoloģijas pamati   X 1. Farmakoloģijas pamati (2) 
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2.11. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam 

atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz 

divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu vai koledžu studiju programmām 

 

Latvijā nav iespējas apgūt profesionālā bakalaura programmu „Fizioterapija”, kur 

iegūstamā kvalifikācija būtu fizioterapeits ar bakalaura grādu veselības aprūpē ar 

specializāciju sporta jomā.  

LSPA profesionālā bakalaura studiju programma veselības aprūpē ar kvalifikāciju 

fizioterapeits salīdzinot ar ES valstu augstskolu realizētajām profesionālajām studiju 

programmām fizioterapijā ir atbilstoša Helsinku Zviedru Universitātē ARCADA un Katoļu 

Augstskolā Briģē - Ostendē (KHBO) programmām, kuras  nodrošina iegūstamo fizioterapeita 

kvalifikāciju un profesionālo bakalaura grādu veselības aprūpē. Apgūstamo teorētisko un 

praktisko studiju priekšmetu klāsts, to sadalījums pa studiju gadiem, kredītpunktu apjoms 

atsevišķos studiju priekšmetos un klīniskās prakses apjoms arī ir līdzvērtīgs (skat. 8.tab.).  

Studiju ilgums LSPA programmā ir 4 gadi, Universitātē ARCADA 3,5 gadi, bet Katoļu 

Augstskolā KHBO 3 gadi. Profesionālais bakalaura grāds visās trijās minētajās augstskolās 

dod tiesības, izpildot uzņemšanas prasības attiecīgajā maģistra programmā, turpināt izglītību 

profesionālā maģistra studiju programmā. Studiju programmas apjoms gadā ir savstarpēji 

salīdzināms, jo Universitātes ARCADA un Katoļu Augstskolas KHBO fizioterapijas studiju 

programmām kredītpunktu apjoms ir 210 ECTS, starpība ar LSPA profesionālo studiju 

programmu  20 KP.  Vispārizglītojošie kursi LSPA profesionālās izglītības programmā 

sastāda 22 KP, Universitātes ARCADA profesionālās izglītības programmā – 30 ECTS, 

savukārt Katoļu Augstskolas KHBO programmā – 20 ECTS. Šajā sadaļā visās trijās studiju 

programmās ir iekļauti humanitāro un sociālo zinātņu teorētiskie kursi, kā ievads specialitātē 

(LSPA), ievads universitātes studijām (ARCADA), medicīnas terminoloģija svešvalodās 

(LSPA), valodas (ARCADA), ekonomikas un komercdarbības pamati (LSPA) , vadība un 

pārvaldība (ARCADA) u.c.. 

 Teorētiskie pamatpriekšmeti LSPA profesionālajā studiju programmā Fizioterapija 

sastāda 44 KP, savukārt Universitātē ARCADA teorētiskie pamatpriekšmeti ir apvienoti kopā 

ar profesionālās specializācijas kursiem 120 ECTS apjomā, bet Katoļu Augstskolā KHBO 71 

ECTS. Šajā sadaļā ietilpst nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģijas kursi. 

Piemēram, anatomija, biomehānika, fizioloģija, bioloģija, pedagoģija, psiholoģija un sporta 

teorija (LSPA), veselība, kustības un funkcijas modulī, kur ietilpst anatomija, fizioloģija, 

biomehānika, novērtēšanas metodes, fiziskā izglītība, uzvedība, zinātne un rehabilitācija, 

klīniskā fizioterapija (ARCDA) u.c..  

 Profesionālie priekšmeti kā nozares specializācijas kursi LSPA profesionālā studiju 

programmā sastāda 73 KP, šajā sadaļā ietilpst arī klīniskā prakse 26 KP apjomā, Katoļu 

Augstskolas KHBO profesionālajā programmā nozares specializācijas kursi nosedz 92 ECTS.  

 Salīdzinot LSPA profesionālās izglītības programmas Fizioterapija saturu ar 

ARCADA Universitātes un Katoļu Augstskolas KHBO profesionālo izglītības programmu 

fizioterapijā redzam, ka šīs programmas ir savstarpēji salīdzināmas.
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14.tabula 
LSPA  profesionālās studiju programmas “Fizioterapija” salīdzinājums  

ar citu augstskolu līdzīgām programmām  

Kredītpunktu skaits LSPA programma 

KP 

ARCADA 

ECTS 

KHBO 

ECTS 

1. Studiju ilgums 4 3,5 3,5 

2. Studiju 

programmas apjoms 

gadā 

160  210 210 

3. Klīniskā prakse un 

mācību prakse 

26  30 30 

10 

4. Valsts 

pārbaudījumi, 

ieskaitot bakalaura 

darba izstrādāšanu un 

aizstāvēšanu 

12  20 7 

5. Vispārizglītojošie 

priekšmeti 

22 30 20 

6. Teorētiskie 

pamatpriekšmeti 

44   

120 

71 

7. Profesionālie 

priekšmeti 

73   92 

8. Grāds Bakalaurs Bakalaurs Bakalaurs 

9. Kvalifikācija Fizioterapeits Fizioterapeits Fizioterapeits 

 

 

2.12.  Informācija par studējošajiem 

 

2.12.1 .studējošo skaits 

Studējošo skaits 2011./2012.akadēmiskajā gadā uz 2.semestra sākuma Profesionālā 

bakalaura augstākās izglītības programmā „Fizioterapija” pilna laika klātienes studijās ir 57 

studenti, nepilna laika neklātienē - 23 studenti, kopā Profesionālā bakalaura izglītības 

programmā „Fizioterapija” 1.studiju gadā uz 2012.gada 1.aprīli studē 79 studenti. No 

Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmas „Fizioterapija” pilna laika klātienes 

studijām izstājies 1 students, no nepilna laika neklātienes – 7 studenti, 1 studente ir pārgājusi 

no neklātienes uz klātieni.  

 

2.12.2.  1.studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits 

 

2011./2012.akadēmiskajā gadā Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā 

„Fizioterapija” imatrikulēti 88 studenti. 

 

2.12.3. absolventu (ja tādi ir) skaits 
 

Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programma „Fizioterapija” tiek realizēta ar 

2011./2012.akadēmisko gadu un pirmie absolventi šajā studiju programmā paredzami  

2015.gadā. 
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2.13. Studējošo aptaujas un to analīze 

 

2011./2012 akadēmiskā gada 2.semestrī tika veikta 1.studiju gada studentu aptauja, 

kuru datu analīze ļauj kritiski novērtēt jaunās īstenotās studiju programmas satura, tās 

organizācijas, studiju procesa nodrošinājuma ar mācību metodisko materiālu un auditoriju 

labiekārtošanas mērķtiecīgo virzību un līmeni. Programmas iekšējās kvalitātes pilnveides 

aspektā nozīmīgi ir arī studentu aptaujās izteiktie viedokļi saistībā ar mācībspēku un studentu 

savstarpējo attiecību modeli, mācībspēku reālu un patiesu ieinteresētību un atbalstu studentu 

profesionālās izaugsmes veicināšanā 

 Izanalizējot visas aptaujas anketas par mācību procesa vērtējumu un atsevišķi katru 

mācību grupu, var secināt, ka LSPA Profesionālā bakalaura studiju programmas 

„Fizioterapija” 1.studiju gada studenti ir apmierināti ar Studiju programmas kvalitāti un 

studiju procesu. Jautājumā (skat. 2.pielikumu), vai „Esmu apmierināts (-a), ka izvēlējos studēt 

šajā studiju programmā”, 97% respondentu ir atbildējuši ar „pilnībā piekrītu”, 3% no 

aptaujātajiem studentiem ir atbildējis ar atbildi „drīzāk piekrītu”. 

Analizējot atbildes uz anketas jautājumu „Mani apmierina studiju kursu piedāvājums 

studiju programmā” 97% no respondentiem ir atbildējuši pozitīvi ar atbildi „pilnībā piekrītu” 

un „daļēji piekrītu”, kas vērtējams kā labs rādītājs Studiju programmas novērtējumā.  

Vērtējot studiju kursu kvalitāti kopumā, var secināt, ka 68% respondentu ir devuši 

atbildi „Pilnībā piekrītu”, 32% respondentu atbildējuši ar atbildi „drīzāk piekrītu”, kas 

vērtējams kā pozitīvs rādītājs LSPA Profesionālā bakalaura studiju programmas 

„Fizioterapija” 1.studiju gada studentu apmierinātībā ar Studiju programmas studiju kursu 

kvalitāti. (2.pielikums 3.attēls). 

Jautājumā (skat.2.pielikuma 4.attēlu) „Mani apmierina 1.kursa pirmā pusgadā iegūtās 

teorētiskās zināšanas” 44% respondentu atbildējuši „pilnībā piekrītu”, 53% respondentu 

jautājumu novērtēja ar atbildi „drīzāk piekrītu”, 3% respondentu izvēlējās atbildes variantu 

„nevaru pateikt”. Analizējot atbildes redzam, ka studenti par Studiju programmas 1.studiju 

gada teorētisko zināšanu līmeni izsakās pozitīvi un ir apmierināti ar to kvalitāti.  

Vērtējot anketas jautājumu „Studiju laikā iegūstu pietiekamas praktiskās iemaņas”, 

redzam, ka ar atbildi „pilnībā piekrītu” ir atbildējuši tikai 6% respondentu, „drīzāk piekrītu” ir 

atbildējuši 47% respondentu, bet 3% ir atbildējuši ar „pilnībā nepiekrītu” un 12% ir 

izvēlējušies atbildes variantu „nevaru pateikt”. Šis salīdzinoši zemais vērtējums ir 

izskaidrojams ar to, ka Studiju programmas 1.studiju gadā tiek apgūti vispārizglītojoši studiju 

kursi – humanitāro un sociālo zinātņu teorētiskie kursi un kursi, kas attīsta sociālās, 

komunikatīvas un organizatoriskās pamatiemaņas, kas izlīdzina studentu zināšanu līmeni un 

dod studentiem vispusīgas zināšanas, prasmes un iemaņas, nozares profesionālās 

specializācijas kursi, kuri nodrošina studentiem padziļinātas studijas fizioterapijas 

specializācijā un ļauj studentiem apgūt profesionālas prasmes un iemaņas tiks apgūti 

vēlākajos studiju kursos.  

Jautājumā „Studiju procesā iegūstu jaunas, inovatīvas atziņas” respondentu viedoklis 

starp „pilnībā piekrītu” un „drīzāk piekrītu” dalās uz pusēm – 47%, bet atbildi „pilnībā 

nepiekrītu” izvēlējušies 2% no respondentiem.  

Analizējot 7.anketas jautājumu „Studiju maksa ir atbilstoša studiju kvalitātei” redzam, 

ka respondentu viedoklis ir „pilnībā piekrītu” – 15%, „drīzāk piekrītu” – 59%, „drīzāk 

nepiekrītu” – 23%, bet atbildi „nevaru pateikt” izvēlējušies 3%. Šos rādītājus varam skaidrot 

ar Studiju programmas realizācijas uzsākšanu 2012./2012.akadēmiskajā gadā un 1.studiju 

gadā ir vispārizglītojošie studiju kursi, bet nozares teorētiskie pamatkursi un profesionālās 

specializācijas kursi tiks apgūti vēlākajos kursos.  
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Jautājumā „Studiju laikā iemācos efektīvi strādāt ar informāciju” 32% respondentu 

atbildējuši „pilnībā piekrītu”, 59% respondentu izvēlējušies atbildi „drīzāk piekrītu”, 3% - 

„drīzāk nepiekrītu”, 3% „pilnībā nepiekrītu” un 3% „nevaru pateikt”.  

  82% respondentu jautājumā „Iegūtās zināšanas un prasmes man noderēs darbā” ir 

atbildējuši ar „pilnībā piekrītu”, 15% atbildējuši „drīzāk piekrītu”, 3%. 

Jautājumā „Nodarbību pārbaudījumu plānojums ir pārdomāts” ar 32% respondentu 

atbildējuši ar „pilnībā piekrītu”, 53% - „drīzāk piekrītu”, 6% respondentu devuši atbildi 

„drīzāk nepiekrītu”, pilnībā nepiekrīt 3%, bet 6% izvēlējušies atbildi „nevaru pateikt”.  

70% respondentu anketas 11.jautājumā „Informācija par studiju procesu ir viegli 

pieejama” atbildējuši „drīzāk piekrītu”, 30% - „drīzāk nepiekrītu”. Studentu augstais 

pozitīvais novērtējums ir skaidrojams ar to, ka ar 2011./2012. Studiju gadu ir izveidots katram 

akadēmijas studentam savs @lspa.lv epasts 

http://www.lspa.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=827:katram-akadmijas-

studentam-savs-lspalv-e-pasts&catid=169:aktualittes&Itemid=279, ko izmanto studiju 

procesā, sazinoties ar pasniedzējiem vai LSPA vadību. Tāpat katram kursam ir izveidota sava 

unikāla e-pasta adrese, uz kuru sūtot kādu informāciju, automātiski to saņems VISI kursa 

studenti. Ir izveidotas šādas e-pastu grupas: fiz2011@lspa.lv    2011.gada 1.kursa klātienes 

Fizioterapijas studenti; nfiz2011@lspa.lv  2011.gada 1.kursa neklātienes Fizioterapijas 

studenti. 

Studentu ērtībai ar 2011./2012. akadēmisko gadu ir izveidota LSPA Kursu Vadības 

Sistēma (KVS) http://kvs.lspa.lv/. kurā ikviens students var iegūt informāciju par savām 

LSPA studijām un apskatīt atzīmes, lasīt tieši viņam paredzētās ziņas un aktuālos notikumus, 

strādāt e-studijās un sazināties ar citiem studentiem. LSPA kursu vadības sistēma studentiem 

nodrošina ērtu iespēju piekļūt elektroniskiem mācību materiāliem, elektroniskajiem testiem, 

kā arī tā noderēs elektroniskai mājasdarbu nodošanai. Katram mācību priekšmetam plānots 

izveidot atsevišķu vidi, kurā iespējams sadarboties gan ar saviem kursabiedriem, gan arī ar 

mācībspēku un uzzināt, kādas katrā studiju priekšmetā būs aplūkojamās tēmas un kādas ir 

mācībspēka prasības sekmīgai priekšmeta nokārtošanai.  

Jautājumā „Studiju materiālu un auditoriju tehniskais nodrošinājums ir labs”, 18% 

respondentu atbildējuši „pilnībā piekrītu”, 44% procentu respondentu atbildējuši „drīzāk 

piekrītu”, bet 32% respondentu izvēlējušies atbildi „drīzāk nepiekrītu”, 6% - atbildi „nevaru 

pateikt”. Analizējot atbildes uz šo jautājumu, salīdzinoši ar iepriekšējiem anketas 

jautājumiem, secinām, ka tikai 62% respondentu ir atbildējuši pozitīvi, tādējādi rādot savu 

apmierinātību ar Studiju programmas tehnisko nodrošinājumu, 38% respondentu ir pauduši 

savu neapmierinātību. 

68% respondentu anketas jautājumā „Es ieteiktu saviem draugiem studēt šajā studiju 

programmā” atbildējuši ar atbildi „pilnībā piekrītu”, 32% atbildējuši „drīzāk piekrītu” un 

analizējot šo anketas jautājumu redzam, ka 100% no respondentiem ir devuši pozitīvu 

vērtējumu.  

Anketas jautājumos par Studiju programmas mācībspēku kvalifikāciju, erudīciju, 

attieksmi pret studentiem un  konsultāciju un vai  pasniedzēji atspoguļoja jaunākos nozares 

sasniegumus un problēmas 53% respondentu  atbildējuši ar „pilnībā piekrītu”, 44% 

respondentu devuši atbildi „drīzāk piekrītu”, 3% - „nevaru pateikt”. Vērtējot šos būtiskos 

jautājumus Studiju programmas studiju procesa kvalitātes novērtējumā, redzam, ka 97% 

respondentu devuši pozitīvu novērtējumu. 

Anketas jautājumā „Novērtējiet, lūdzu, studiju programmas apguves grūtības pakāpi”, 

9% respondentu devuši vērtējumu „ļoti grūti”, 73% devuši vērtējumu „grūti”, 9% respondentu 

devuši atbildi „vidēji” un 9% - „nevar pateikt”.  

Tas liecina par Studiju programmas „Fizioterapija” augsto kvalitāti un izvirzītajām prasībām.  

 Vērtējot un izanalizējot Profesionālā bakalaura studiju programmas „Fizioterapija” 

1.studiju gada studējošo viedokli, varam izdarīt pozitīvus secinājumus par Studijas 

http://www.lspa.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=827:katram-akadmijas-studentam-savs-lspalv-e-pasts&catid=169:aktualittes&Itemid=279
http://www.lspa.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=827:katram-akadmijas-studentam-savs-lspalv-e-pasts&catid=169:aktualittes&Itemid=279
mailto:fiz2011@lspa.lv
mailto:nfiz2011@lspa.lv
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programmas satura, organizācijas un realizācijas atbilstošo un labo kvalitāti. Studijas 

programmas attīstībai jāuzlabo studiju programmas „Fizioterapija” materiāli tehnisko bāzi.  

 

 

2.14. Absolventu (ja tādi ir) aptaujas un to analīze 

 

Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programma „Fizioterapija” tiek realizēta ar 

2011./2012.akadēmisko gadu un pirmie absolventi šajā studiju programmā paredzami  

2015.gadā. 

 

2.15. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
 

Studējošo līmenī līdzdalība studiju procesa pilnveidē tiek nodrošināta ar:  

 aktīvu līdzdalību mācībspēku darba kvalitātes vērtēšanā, piedaloties anketēšanā 

LSPA un katedras līmenī; 

     aktīvu līdzdalību Profesionālā bakalaura izglītības programmas „Fizioterapija” 

Studiju Domes, LSPA Senāta lēmumu pieņemšanā, kas attiecās uz Profesionālā 

bakalaura izglītības programmas „Fizioterapija” studiju programmas, tās struktūras 

un atsevišķu studiju kursu, kā arī studiju procesa organizācijas uzlabošanas 

jautājumiem; 

 aktīvu darbību Studentu pašpārvaldē. 

Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā tiek realizēta kā individuālas un 

grupu tikšanās ar studentiem un mācībspēku sanāksmēs reizi mēnesī. Notiek studiju kursu 

satura, mērķu, uzdevumu un rezultātu pārskatīšana un izvērtēšana. Didaktiskās koncepcijas 

shēmā ir šādas cikliskās darbības: 

 1) Diskusijas ar studentiem, personālu, studiju programmas direktoru, kurās tiek 

diskutēts izvērtēts studiju programmas saturs (mērķi, uzdevumi, rezultāti), kvalitāte (mērķi, 

uzdevumi, rezultāti, mācīšanas /mācīšanās metodes, patstāvīgais darbs, vērtējums, ieteicamā 

literatūru, docētāju kompetence un attieksme) un studiju kursu izstrāde (plānošana, 

kontaktstundas un patstāvīgā darba stundas, pēctecība, u.c.) - vairākas reizes mācību gadā;  

2) Studenti tiek rakstiski anketēti studiju kursa beigās (anketēšanu veic docētājs) un 

mācību gada beigās, (šo anketēšanu veic LSPA Sporta medicīnas katedra) Diskusijas ar LSPA 

docētājiem par sadarbības un studiju kvalitātes pilnveidi studiju kursos un studiju programmā;  

4) Konceptuālā izglītības attīstības pilnveide docētāju, studiju programmas direktora un 

studējošo skatījumā;  

5) Studiju kursu pilnveidošana studiju programmā; 

6) Lēmumu pieņemšana metodiskajā komisijā;  

7) Studiju programmas pilnveidošana (uzlabojumu īstenošana). 
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3. KOPSAVILKUMS PAR STUDIJU VIRZIENA VESELĪBAS APRŪPE UN 

PROFESIONĀLĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS FIZIOTERAPIJA 

(kods 42722) ATTĪSTĪBAS PLĀNIEM UN ILGTSPĒJU 

 

 

3.1. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības vai 

mākslinieciskās jaunrades biogrāfijas 

 

Studiju virziena Veselības aprūpe īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla 

zinātniskās pētniecības biogrāfijas skat. pielikumā Nr.3.  

 

 

3.2. Par katras studiju programmas apgūšanu izsniedzamā diploma pielikuma paraugs 

(aizpildīts) 

 

Ar studiju virziena VESELĪBAS APRŪPE īstenotās Profesionālā bakalaura studiju 

programmas „Fizioterapija” (kods 42722) absolventiem izsniedzamā diploma paraugu 

skat.pielikumā Nr.12. 

 

 

3.3. Dokumenti, kas apliecina, ka gadījumā, ja studiju programmu likvidē, pieteicējs 

nodrošinās attiecīgās studiju programmas studējošajiem iespēju turpināt izglītības ieguvi 

citā studiju programmā vai citā augstskolā vai koledžā (finansiālais pamatojums vai līgums 

ar citu akreditētu augstskolu vai koledžu) 

 

2012.gada 8.martā, protokols Nr.16, LSPA Senātā, saskaņā ar LSPA Profesionālā 

bakalaura studiju programmas „Fizioterapija” akreditāciju un atsaucoties uz Latvijas Sporta 

pedagoģijas akadēmijas Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmas 

„Fizioterapija” (kods 42722) direktora Dr.med. prof. Viestura Lāriņa informāciju par 

nepieciešamību gadījumā, ja augstākās izglītības programma tiek likvidēta, vai rodas apstākļi, 

kad nav iespējams realizēt Studiju programmu, atbilstoši MK 2006.gada 3.oktobra 

noteikumiem Nr.821 par „Augstskolu, koledžu un augstākās izglītības programmu 

akreditācijas kārtību” 2.pielikuma „Augstākās izglītības programmas akreditācijas 

iesniegumam pievienojamie dokumenti” 11.punktu: „Dokumenti, kas apliecina, ka gadījumā, 

ja augstākās izglītības programma tiek likvidēta, pieteicējs nodrošinās attiecīgās augstākās 

izglītības programmas studējošajiem iespēju turpināt izglītības ieguvi citā augstākās izglītības 

programmā vai citā augstskolā, vai koledžā (finansiālais pamatojums vai līgums ar citu 

akreditētu augstskolu vai koledžu)”,  

tika nolemts, gadījumā, ja Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programma 

„Fizioterapija” tiek likvidēta vai rodas apstākļi, kad nav iespējams to realizēt, LSPA 

apņemas nodrošināt Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmas „Fizioterapija” 

studējošiem iespējas turpināt izglītības ieguvi Profesionālā bakalaura augstākās izglītības 

programmas „Sporta zinātne” (kods 42813) Izglītības un sporta darba speciālists ar vienu no 

profesionālām kvalifikācijām: sporta skolotājs, vadītājs sporta jomā, rekreācijas speciālists, 

sporta veidu vecākais treneris vai fizioterapeits (akreditācija līdz 31.12.2016.). (skat. 

10.pielikumu.) 
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3.4. Studējošo, absolventu, darba devēju aptauju materiāli  

 

2011./2012 akadēmiskā gada 2.semestrī tika veikta 1.studiju gada studentu aptauja, 

kuru datu analīze ļauj kritiski novērtēt jaunās īstenotās studiju programmas satura, tās 

organizācijas, studiju procesa nodrošinājuma ar mācību metodisko materiālu un auditoriju 

labiekārtošanas mērķtiecīgo virzību un līmeni. Programmas iekšējās kvalitātes pilnveides 

aspektā nozīmīgi ir arī studentu aptaujās izteiktie viedokļi saistībā ar mācībspēku un studentu 

savstarpējo attiecību modeli, mācībspēku reālu un patiesu ieinteresētību un atbalstu studentu 

profesionālās izaugsmes veicināšanā  

 Vērtējot un izanalizējot Profesionālā bakalaura studiju programmas „Fizioterapija” 

(kods 42722) 1.studiju gada studējošo viedokli, varam izdarīt pozitīvus secinājumus par 

Studijas programmas satura, organizācijas un realizācijas atbilstošo un labo kvalitāti. Studijas 

programmas attīstībai jāuzlabo  Studiju programmas „Fizioterapija” materiāli tehnisko bāzi.  

Visus studējošo aptaujas materiālus skat.pielikumā Nr.2. 

Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programma „Fizioterapija” tiek realizēta ar 

2011./2012.akadēmisko gadu un pirmie absolventi šajā studiju programmā paredzami  

2015.gadā. 

 

 

3.5. Prakses līgumi vai tās personas izsniegtas izziņas, kas nodrošinās prakses vietas, kā arī 

prakses nolikumi  
 

Veselības aprūpes virzienā īstenotās Profesionālā bakalaura studiju programmas 

„Fizioterapija” (kods 42722) prakses nolikumu skat. pielikumā Nr.1, prakses līgumus skat. 

pielikumā Nr.14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Studiju virziena VESELĪBAS APRŪPE Pašnovērtējuma ziņojums par 2011./2012. akadēmisko gadu          

 

 

 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIELIKUMI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


