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Par Studiju departamenta darbību 2012./2013.ak.gadā 

LSPA Studiju departaments tika dibināts, pamatojoties uz 2012.gada 30.augusta 

LSPA Senāta lēmumu Nr. 3, tas darbojas atbilstoši LR Augstskolu likumam, LSPA 

Satversmei, LSPA Studiju departamenta Nolikumam un citiem ar Studiju departamentu 

saistītiem normatīvajiem aktiem. Departamenta mērķis: nodrošināt studējošiem 

kvalitatīvu izglītību un profesionālo sagatavotību LSPA īstenojamās studiju programmās, 

zinātniski pētniecisko darbu, starptautiskās sadarbības aktivitātes un studējošo, kā arī 

docētāju darba kultūru.  

Departamentā strādā desmit darbinieki: divas izglītības darba speciālistes, četras 

izglītības darba metodiķes, Maģistrantūras un doktorantūras vadītāja, Profesionālās 

pilnveides un mūžizglītības centra vadītāja, Tipogrāfijas vadītāja un Departamenta 

vadītājs. Studiju departamenta vadītājs darbu amatā uzsāka 2012.gada 8.oktobrī. 

Departaments koordinē institūtu, nodaļu, katedru, profesoru grupu, centru, programmu 

direktoru un kvalifikāciju vadītāju darbību LSPA programmu realizācijai. Tiek 

nodrošināta studiju procesa atbilstība LR normatīvajiem aktiem, LSPA normatīvajiem 

aktiem, tai skaitā licencēšanas un akreditācijas dokumentiem. LSPA vadībai lēmumu 

pieņemšanai akadēmiskajā jomā un informācijas sagatavošanai atskaitēm tiek sniegta 

nepieciešamā informācija par norisēm studiju procesā un studējošo akadēmisko un 

finansiālo saistību izpildi visās akadēmijā realizētajās studiju programmās. Tiek plānots, 

organizēts un koordinēts studiju process akadēmijā. Gan studējošajiem, gan interesentiem 

tiek sniegta informācija un konsultācijas par studiju iespējām un kārtību akadēmijā, 

stipendiju fondiem un kredītu iespējām. Studējošajiem pēc pieprasījuma tiek izsniegtas 

izziņas par studenta statusu, sekmēm, citiem studiju datiem. Departamentā palīdz risināt 

sociālos jautājumus studējošajiem. Ir sakārtots jautājums par ERASMUS programmā 

studējošo studiju kursu pielīdzināšanu LSPA studiju kursiem. Departamenta pārziņā ir 

reflektantu uzņemšanas, līgumu slēgšanas, ISEC karšu izgatavošanas, imatrikulācijas un 

eksmatrikulācijas jautājumi. Sadarbībā ar Informatīvās sistēmas izstrādātājiem tiek 

pilnveidots studējošo reģistrs. Pilnībā tiek komplektētas studējošo personīgās lietas, un 

cita ar studijām saistītā informatīvā dokumentācija atbilstoši nomenklatūras prasībām. 

Tiek nodrošināta izziņu, diplomu, diplomu pielikumu sagatavošana, kā arī studējošo 

iesniegumu izskatīšana. Sadarbībā ar Nodaļām un katedrām tiek pārraudzīta studiju kursu 

programmu realizācija, nodarbību un prakšu norise, studiju noslēguma darbu 

aizstāvēšana, kā arī tiek kontrolēta normatīvo aktu ievērošana studiju procesā. Tiek 

apkopota un analizēta informācija par potenciālo studentu izteiktajām vēlmēm, darba 

tirgus prasībām, absolventu vērtējumu par studiju procesu LSPA. Semestra noslēgumā 

tiek apkopota informācija par akadēmisko un finansiālo prasību izpildi. Tiek plānota un 

pārraudzīta LSPA docētāju un viesdocētāju darba slodze. Notiek darbs Studiju 

departamenta uzdevumu izpildei nepieciešamo reglamentējošo dokumentu izstrāde un 



saskaņošana. Kompetences ietvaros tiek sagatavota informācija rīkojumu un Senāta 

lēmumu pieņemšanai par studentu imatrikulāciju, studiju pārtraukšanu, reģistrēšanu 

studijām pēc studiju pārtraukuma, eksmatrikulāciju, stipendiju piešķiršanu, grādu un 

profesionālo kvalifikāciju piešķiršanu LSPA īstenotajās studiju programmās. Tiek 

kontrolēta studējošo akadēmisko un finansiālo saistību izpilde, sadarbībā ar studējošajiem 

risinātas nodarbību kvalitātes pilnveides problēmas, notiek sadarbība ar studentu 

pašpārvaldi. Tiek pārraudzīti un, ja nepieciešams, risināti ar studējošo sadzīvi saistīti 

jautājumi studentu viesnīcā, akadēmijā, slēpošanas un tūrisma nometnēs.  

Ir sūdzības no studentu puses par atsevišķu docētāju attieksmi pret studējošajiem 

gan klātienes, gan neklātienes studijās.  

 

Noklausoties Studiju departamenta vadītāja I.Kravaļa ziņojumu,  

 

Senāts nolemj: 

1. Atzīt Studiju departamenta darbu 2012./2013.akadēmiskajā gadā par apmierinošu. 

2. Departamenta vadītājam turpināt darbu komunikācijas uzlabošanā ar studējošajiem.   

3. Sadarbībā ar nodaļu un katedru vadītājiem apspriest studiju procesa organizācijas 

pilnveides iespējas, sekmēt labāku studējošo un docētāju savstarpējo sapratni. 

4. Turpināt Departamenta darba pilnveidošanu ar studējošajiem, lai panāktu savlaicīgu 

akadēmisko un finansiālo saistību izpildi. Lielāku vērību veltīt nepilna laika neklātienē 

studējošo saistību izpildei. 

5. Atbildīgais par lēmumu izpildi Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.Kravalis. 

 

 

 

Senāta priekšsēdētāja vietnieks                                J.Žīdens  

 


