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LATVIJAS  SPORTA  PEDAGOĢIJAS  AKADĒMIJA 
APSTIPRINU 

 LSPA Senāta  priekšsēdētājs  

                                                                                              ______________ prof. U.Grāvītis  

2014.gada 6.martā 

protokols Nr.7 

LSPA MEDICĪNAS DAĻAS  

NOLIKUMS 
 

1. Vispārīgie noteikumi 
 

1.1. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) Medicīnas daļa (turpmāk tekstā – 

Daļa) ir LSPA struktūrvienība bez juridiskas personas tiesībām, kas savas 

kompetences ietvaros sniedz pirmo palīdzību izglītības iestādē un tās organizētajos 

pasākumos saskaņā ar normatīvajos aktos par veselības aprūpes organizēšanu 

noteikto. 

1.2. Daļa darbojas atbilstoši LSPA Satversmei, LR Augstskolu likumam, šim 

Nolikumam un citiem ar tās darbību saistītiem normatīvajiem aktiem.  

1.3. Daļa veic uzdevumus, sadarbojoties ar citām LSPA struktūrvienībām un par savu 

darbību atskaitās LSPA Senātam. 

 

2. Daļas darbības mērķis un galvenie uzdevumi 
 

2.1. Darbības mērķis: nodrošināt pirmās palīdzības pieejamību LSPA personālam  

augstskolā un tās organizētajos pasākumos.  

2.2. Galvenie uzdevumi: 

2.2.1. Veikt LSPA studējošo veselības stāvokļa novērtēšanu. 

2.2.2. Sniegt konsultācijas studējošiem un darbiniekiem. 

2.2.3.  Sadarboties ar Studiju departamenta darbiniekiem jautājumos, kas saistīti ar 

studējošo veselības stāvokli. 

2.2.4. Sniegt akadēmiskajam personālam metodiskus norādījumus, ieteikumus LSPA 

organizēto sporta pasākumu organizēšanai un kontrolēt traumatisma cēloņu 

novēršanu. 

2.2.5. Konsultēt veselīga dzīvesveida un veselību veicinošu un higiēnas pasākumu 

popularizēšanā. 

2.2.6. Veikt profilaktiskos pasākumus sabiedrības veselības nodrošināšanai. 

2.2.7.  Izglītot LSPA personālu par veselības uzturēšanu, veicināšanu, saglabāšanu. 

2.2.8. Nodrošināt studējošiem, ja nepieciešams, konsultācijas par nosūtīšanu uz 

ārstniecības iestādi un konsultāciju centriem pie speciālistiem. 

2.2.9. Sniegt pirmo palīdzību studējošam augstskolā, ja viņš guvis nelielu sadzīves 

traumu un nav apdraudēta viņa veselība un dzīvība.  

2.2.10.  Nodrošināt pirmās palīdzības pieejamību ārstniecības iestādē, ja studējošam ir 

smaga trauma vai saslimšana, un nodrošināt pirmās palīdzības sniegšanu 

studējošam līdz brīdim, kamēr ierodas neatliekamās medicīniskās palīdzības 

brigāde. 

2.2.11.  Nodrošināt Daļu ar pirmās palīdzības sniegšanas aptieciņas medicīnisko 

materiālu minimumu, ja LSPA rektors konsultējoties ar ārstniecības personu 

nolemj, tad pirmās palīdzības sniegšanai paredzēto aptieciņu papildina ar 

nepieciešamajiem medikamentiem.   

2.2.12.  Nodrošināt pirmo medicīnisko palīdzību LSPA organizētos sporta pasākumos. 
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2.2.13.  Sniegt informāciju Sporta medicīnas valsts aģentūrai par iespējamiem dopinga 

lietošanas gadījumiem. 

2.2.14.  Atbrīvot studējošo no teorētiskām vai praktiskām nodarbībām, ja viņš saslimst 

augstskolā, bet ne ilgāk kā uz vienu dienu, lai studējošais apmeklētu ģimenes 

ārstu. 

 

3. Daļas kompetence 
 

  Savas kompetences ietvaros Daļai ir tiesības: 

3.1. noteikt savas darbības formas, saturu un virzienus saskaņā ar šajā nolikumā 

noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem; 

3.2.  sniegt priekšlikumus par daļas kompetencē esošiem darbības virzieniem; 

3.3. pieprasīt un saņemt no LSPA struktūrvienībām Daļas uzdevumu veikšanai 

nepieciešamo informāciju, dokumentus un skaidrojumus; 

3.4. organizēt un piedalīties semināros un apspriedēs par jautājumiem, kas ir Daļas 

kompetencē; 

3.5. sadarboties ar citām organizācijām, iestādēm un LSPA struktūrvienībām Daļas 

kompetencē esošo jautājumu risināšanai; 

 

4. Daļas struktūra un darba organizācija 
 

4.1. Daļas struktūra un amati: 

4.1.1. Medicīna daļas vadītājs; 

4.1.2. Ambulatorās aprūpes māsa; 

4.1.3. Traumatologs ortopēds.   

4.2. Daļas darbinieki funkcionāli ir pakļauti LSPA Studiju prorektoram, bet strukturāli 

ir pakļauti Daļas vadītājam. 

4.3. Daļas darbu vada daļas vadītājs, kura: 

4.3.1. pienākumi ir organizēt, koordinēt, vadīt un kontrolēt Daļas darbu noteikto 

uzdevumu izpildei; 

4.3.2. tiesības: lemt par Daļas kompetencē esošo jautājumu realizācijas formām un 

iesniegt priekšlikumus par Daļas darba pilnveidi. 

4.4. Daļas vadītāja un darbinieku amata pienākumus nosaka šis nolikums, darba līgums 

un amata apraksts. 

4.5. Daļas vadītāju un darbiniekus rektors ar rīkojumu apstiprina amatā un atbrīvo no tā 

LR likumdošanā noteiktajā kārtībā. 

 

5. Daļas finansēšana 
 

Daļas darbība tiek finansēta LSPA piešķirtā valsts budžeta ietvaros. 

 

6. Noslēguma noteikumi 
 

6.1. LSPA Medicīnas daļas nolikumu pieņem un groza Akadēmijas Senāts. 

6.2. Akadēmijas Medicīnas daļu paplašina, reorganizē vai/un likvidē ar LSPA Senāta 

lēmumu. 

6.3. Atzīt par spēku zaudējušu “LSPA Medicīnas daļas nolikumu” (apstiprināts 

LSPA Senāta sēdē 06.05.2004.).   

6.4. Nolikums stājas spēkā ar 2014.gada 6.martu. 

                               LSPA  


