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LATVIJAS  SPORTA  PEDAGOĢIJAS  AKADĒMIJA 

 

APSTIPRINĀTS 

 LSPA Senāta sēdē    

                                                                                                       2013.gada 4.aprīlī 

                                                                                                                   protokols Nr.9 

 
Ar grozījumiem, kas apstiprināti LSPA 18.06.2015 Senātā, protokols Nr.10  

 

 

LSPA  STUDIJU  DOMES  NOLIKUMS  
 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Studiju dome ir LSPA vadības institūcija, kura darbojas saskaņā ar LR 

normatīvajiem dokumentiem un LSPA Satversmi un šo nolikumu. 

1.2. Studiju domē ietilpst studiju departamenta vadītājs, nodaļu, katedru 

maģistrantūras, doktorantūras vadītāji, programmu direktori un studiju departamenta 

izglītības darba speciālisti un studējošo pārstāvis. Studiju domi vada studiju prorektors. 

 

2. Studiju domes darbības mērķis, uzdevumi un funkcijas 

2.1. Darbības mērķis: 

Koordinēt katedru, profesoru grupu un institūtu/nodaļu savstarpējo darbību studiju 

jautājumos, noteikt LSPA akadēmiskās darbības pamatvirzienus, to attīstības stratēģiju 

un perspektīvas, izlemt studiju un studentu zinātniskā darba organizatoriskos 

jautājumus, ierosināt jautājumus, kurus jāizskata Senātā.  

2.2. Uzdevumi: 

       2.2.1. Nodrošināt katedru, profesoru grupu un institūtu/nodaļu savstarpēji 

koordinētu darbību studiju jautājumos; 

       2.2.2. Pieņemt lēmumus par LSPA akadēmiskās darbības pamatvirzieniem, to 

attīstības stratēģiju un perspektīvām. 

2.3. Studiju domes funkcijas: 

2.3.1. izlemt studiju procesa organizatoriskus jautājumus; 

2.3.2. izstrādāt ikgadējos studiju darba plānus; 

2.3.3. izvirzīt apstiprināšanai studiju programmu komisijas sastāvu; 

2.3.4. izvirzīt apstiprināšanai akadēmisko grādu un profesionālās kvalifikācijas 

piešķiršanas komisiju sastāvus, to priekšsēdētājus, viņu vietniekus un komisiju 

sekretārus; 

2.3.5. izskatīt jautājumus par programmu un studiju virzienu pašnovērtējumu 

ziņojumiem, izmaiņām studiju programmu saturā un citus studiju jautājumus; 

2.3.6. apstiprināt mūžizglītības un tālākizglītības programmas, kas atbilst LSPA 

studiju programmu profilam 

2.3.7. apstiprināt studiju programmas akadēmiskās un profesionālās izglītības 

iegūšanai, kā arī izmaiņas tajās pamatojoties uz studiju programmu direktoru 

priekšlikumiem un ekspertu atzinumiem; 

2.3.8. virzīt izskatīšanai Senātā: 

2.3.8.1. studiju maksas apmēru LSPA realizējamajās studiju programmās; 
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2.3.8.2. ar studentu uzņemšanu kārtējā akadēmiskajā gadā saistītus 

imatrikulācijas papildnoteikumus, kā arī priekšlikumus par imatrikulējamo studentu 

skaitu attiecīgajā studiju programmā un citus ar to saistītus jautājumus; 

2.3.9. skaidrot šī nolikuma normu piemērošanu; 

2.3.10. pieņemt izlemšanai citus ar studiju procesu saistītus jautājumus, kuru 

izskatīšana saskaņā ar LSPA Satversmi neietilpst Senāta vai citu LSPA institūciju 

kompetencē. 

 

3. Studiju domes tiesības un pienākumi 

3.1. Studiju dome ir tiesīga 

 3.1.1. Lemt par LSPA akadēmiskās darbības pamatvirzieniem, to attīstības 

stratēģiju, perspektīvām un par visiem ar studiju procesa norisi saistītajiem 

jautājumiem akadēmijā.  

3.1.2. Izvirzīt kandidātus no akadēmiskā personāla vidus Studiju departamenta 

vadītāja un citiem ar studiju procesu saistītiem amatiem.  

 3.1.3. Ierosināt Senātam atbrīvot no amata akadēmiskā personāla pārstāvjus 

viņu nekompetences vai rupju disciplīnas pārkāpumu gadījumos. 

 3.1.4. Lemt, ja sēdē piedalās ne mazāk kā puse tās locekļu. Lēmums ir 

pieņemts, ja par to nobalsojusi vairāk nekā puse no klātesošajiem domes locekļiem.  

3.2. Studiju domes pienākumi 

 3.2.1. Izlemt studiju darba organizatoriskos jautājumus. 

3.2.2. Ierosināt jautājumus izskatīšanai LSPA Senātā. 

3.2.3. Risināt akadēmijas studiju procesa jautājumus: 

- studiju plāna un grafika izpilde,  

- iepriekšējā mēneša pasākumu plāna izpilde,  

- nākamā mēneša svarīgāko uzdevumu izvirzīšana u.c. 

 

4. Noslēguma noteikumi 

4.1. Atsevišķu steidzamu jautājumu izlemšanai Studiju dome var pieņemt lēmumus e-

pasta režīmā: 

4.1.1. Lēmuma projektus studiju prorektora (vai viņa prombūtnes laikā studiju 

departamenta vadītāja) vārdā izsūta Studiju domes sekretārs(e). 

4.1.2. Studiju domes locekļu atbildes vēstules ar viņu viedokli elektroniskā 

formā tiek nosūtītas Studiju domes sekretāram(ei) divu darba dienu laikā pēc 

priekšlikuma izsūtīšanas. 

4.2. Lēmumu elektroniskā formā var pieņemt, ja: 

4.2.1.neviens domnieks neiebilst pret šādu lēmuma pieņemšanas kārtību 

attiecīgajā jautājumā; 

4.2.2. elektroniskās atbildes ir iesūtījuši vairāk nekā 50% domnieku; 

4.2.3. vairāk nekā puse no atbildējušiem domniekiem ir izteikuši viedokli „par”. 

4.3. Kārtējās Studiju domes sēdes notiek ne retāk kā reizi divos mēnešos. Studiju 

domes sēdes un to darba kārtība elektroniskā formā tiek izziņotas visiem domniekiem 

vismaz nedēļu pirms sēdes. 

4.4. Studiju domes sēdes protokolē studiju departamenta nozīmēts studiju 

departamenta izglītības darba speciālists (Studiju domes sekretārs).  
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4.5. Uzskatīt par spēku zaudējušu LSPA Senāta sēdē 2004.gada 9.septembrī (protokols 

Nr.2) apstiprināto LSPA Studiju domes nolikumu.  

4.6. Studiju domes nolikumu pieņem un groza LSPA Senāts un tas stājas spēkā ar tā 

pieņemšanas dienu. 

          

 

LSPA 


