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Par Sporta medicīnas, fizioterapijas, masāžas un pielāgotās fiziskās 

izglītības katedras darbu no 2014./2015. līdz 2018./2019.ak.g. 

 

 Sporta medicīnas, fizioterapijas, masāžas un pielāgotās fiziskās izglītības 

katedra ir LSPA struktūrvienība, kas realizē augstākās profesionālās izglītības 

Sporta zinātnes un Veselības aprūpes studiju programmās iekļautos studiju 

kursus, atbilstīgi studiju programmu mērķiem, uzdevumiem un sagaidāmiem 

rezultātiem, veic zinātniskās pētniecības darbu, vada studējošo zinātniski 

pētniecisko darbu izstrādi, uztur materiāli tehnisko bāzi.  

Katedras docētāji organizē un realizē 10 studiju kursus Sporta zinātnes 

bakalaura programmā,28 studiju kursus Fizioterapijas bakalaura programmā 

un 25 studiju kursus maģistratūras programmā Veselības aprūpes speciālists 

sportā. 

 Studiju kursu programmu izstrādi un studiju norisi šajās programmās 

nodrošināja katedras profesori A.Kļaviņa, A.Paeglītis, V.Lāriņš, asociētā 

profesore Z.Pavāre, docente Z.Galeja, lektori A.Liepa, N.Vārpa, J.Kolbina-

Lieldidža, asistenti K.Ostrovska, M.Čampa un vieslektori. Katedras vadītāja 

pienākumus izpildīja  profesors V.Lāriņš. Nepietiekama atalgojuma dēļ darbu 

akadēmijā ir atstājuši profesionāli perspektīvi docētāji kā N.Vārpa, A.Šnēvelis, 

J.Kolbina-Lieldidža, kā arī stundu pasniedzēji nav motivēti pāriet uz štata 

slodzēm katedrā. 

Katedras docētāji ir augsti kvalificēti speciālisti katrs savā nozarē, ar 

lielu pedagoģiskā un profesionālā darba stāžu   pilnveido savu zinātnisko, 

pedagoģisko un profesionālo kvalifikāciju. Studiju kursu apguvē un zināšanu 

kontrolē  tiek izmantotas digitālās tehnoloģijas, studentiem KVS sistēmā tiek 

nodrošināti studiju kursu metodiskie materiāli, datorprezentācijas. Visi 

pasniedzēji savu darbu cenšas paveikt apzinīgi, izmantojot savas zināšanas un 

pedagoģiskās prasmes Katedras docētāji nepārtraukti pilnveido zinātnisko, 

pedagoģisko un profesionālo kvalifikāciju, izstrādā jaunus mācību materiālus 

iekļaujot jaunākos zinātniski pētnieciskā darba rezultātus. Studiju kursi 

pietiekamā apjomā tiek nodrošināti ar mācību, izdales un uzskates materiāliem. 

Tomēr studiju kursos joprojām nav pietiekams klāsts mācību grāmatu un 

mācību metodiskie līdzekļi docētāju vadītajos kursos. Sakarā ar lielo studējošo 

skaitu grupu nodarbībās kvalitatīva studiju procesa nodrošināšanai 

nepieciešams papildināt to ar jaunāko zinātnisko aparatūru, programmatūru, 



uzskates līdzekļiem, inventāru, fizioterapijas un funkcionālās diagnostikas 

aparatūru. 

Katedras kolektīvs gan pēc savas kvalifikācijas, gan motivācijas ir gatavs 

izpildīt uzdevumus, ko uzliek valsts un LSPA Satversme speciālistu 

sagatavošanā. 

 

Senāts nolemj: 

 

1. Atzīt Sporta medicīnas, fizioterapijas, masāžas un pielāgotās fiziskās 

izglītības katedras darbu no 2014./2015. līdz 2018./2019.ak.gadam par 

atbilstošu prasībām.  

2. Katedras kolektīvam rekomendē:  

- turpināt darbu pie studiju kursu programmu pilnveidošanas un mācību 

metodisko materiālu latviešu valodā izstrādes docētāju vadītajos kursos; 

- aktivizēt jauno docētāju dalību zinātnisko projektu izstrādē un zinātniski 

pētnieciskajā darbībā; 

- īstenot jaunu docētāju piesaisti katedrā ilgtspējīgai attīstībai;  

- turpināt pilnveidot katedras materiāli tehnisko bāzi ar jaunāko zinātnisko 

aparatūru, programmatūru, uzskates līdzekļiem un inventāru. 

3.  Kontroli par Senāta lēmuma izpildi uzdot katedras vadītājam profesoram      

V.Lāriņam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Senāta priekšsēdētājs                                                                       U.Grāvītis 

 


