
1 
 

LATVIJAS  SPORTA  PEDAGOĢIJAS  AKADĒMIJA 
 

 

REĢISTRĒTS  LSPA 

ar  Nr. 80 

Datums: 14.01.2022. 
 

 

APSTIPRINU 
LSPA Senāta priekšsēdētājs  

____________________ prof. U.Grāvītis 
2021.gada 4.novembrī, protokols Nr. 4 

Ar grozījumiem Senāta sēdē 2022.gada 13.janvārī,                                                                         
protokols Nr. 7 

 

   

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJAS 
PADOMES DARBĪBAS UZSĀKŠANAS 

NOLIKUMS  
 

I Vispārīgie noteikumi 

1. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (turpmāk – LSPA) padomes darbības 
uzsākšanas nolikums nosaka kārtību un noteikumus, saskaņā ar kādiem LSPA padome 
uzsāk savu darbību. Nolikums ir spēkā līdz brīdim, kamēr LSPA padome pēc tās 
izveidošanas pati nav apstiprinājusi tās darbības nolikumu.   

2. Nolikums ir izdots, ievērojot Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 62.punktu. 

3. LSPA padomes sastāvā ir 5 (pieci) padomes locekļi. Padomes sastāvs ir izveidots, 
ievērojot Augstskolu likuma 14.1 pantā noteikto regulējumu. Par padomes darbības 
uzsākšanas dienu un padomes locekļu amata pilnvaru sākuma dienu ir uzskatāma 
diena, kad padome sanāk uz pirmo sēdi. 

 

II LSPA padomes kompetence un primārie uzdevumi 

4. LSPA padomes kompetencē ir: 

4.1. apstiprināt LSPA Satversmi un tās grozījumus un virzīt tos apstiprināšanai LSPA 
Satversmes sapulcē; 

4.2. apstiprināt LSPA attīstības stratēģiju un pārraudzīt tās ieviešanas progresu; 

4.3. apstiprināt LSPA budžetu, finanšu plānu un gada pārskatus; 

4.4. pārraudzīt LSPA un valsts sadarbības un finansēšanas līguma darbību; 

4.5. uzraudzīt LSPA iekšējās kontroles un risku pārvaldības sistēmu darbību, pārskatīt 
to atbilstību un darbības efektivitāti; 

4.6. apstiprināt politikas, kurās definēti LSPA pārvaldības procesi un to darbības 
vispārīgie principi; 

4.7. pēc rektora priekšlikuma lemt par LSPA: 

4.7.1. struktūru; 

4.7.2. struktūrvienību izveidošanu, reorganizāciju un likvidāciju; 

4.7.3. filiāļu un iestāžu dibināšanu un likvidēšanu; 

4.7.4. dalību komercsabiedrībās, nodibinājumos un biedrībās; 
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4.7.5. personāla atlīdzības politiku; 

4.7.6. investīciju piesaisti; 

4.7.7. kredītsaistībām; 

4.7.8. nekustamā īpašuma attīstības plānu; 

4.7.9. auditora izraudzīšanu; 

4.8. apstiprināt LSPA rektora vēlēšanu nolikumu; 

4.9. ievērojot Augstskolu likuma 17. panta ceturtās daļas noteikumus, virzīt LSPA 
Satversmes sapulcē vienu vai vairākus kandidātus ievēlēšanai rektora amatā; 

4.10. noteikt rektora darba pienākumus un atalgojumu, slēgt ar rektoru darba līgumu un 
novērtēt rektora darbību; 

4.11. rosināt rektora atcelšanu no amata, kā arī lemt par rektora atcelšanu no amata, 
ievērojot Augstskolu likuma 17. panta devītās daļas noteikumus; 

4.12. veikt citas ārējos normatīvajos aktos paredzētās funkcijas. 

4.13. 3 (trīs) mēnešu laikā pēc darbības sākšanas izpildīt šādus primāros uzdevumus:. 

4.13.1. iepazīties ar LSPA struktūru, pamata ārējiem un iekšējiem normatīvajiem 
aktiem, t.sk. stratēģiskajiem dokumentiem; 

4.13.2. iepazīties ar LSPA vēsturisko attīstību; 

4.13.3. iepazīties ar LSPA infrastruktūru; 

4.13.4. rīkojot tikšanās sapulces, iepazīties ar LSPA rektoru, prorektoriem, Senātu, 
Padomnieku konventu, Studējošo pašpārvaldi; 

4.13.5. rīkojot tikšanās sapulces, iepazīties ar LSPA akadēmisko, zinātnisko un 
administratīvo struktūrvienību vai funkciju vadītājiem; 

4.13.6. iepazīties ar LSPA 2021.gada un 2022.gada budžetu; 

4.13.7. sastādīt 2022.gada padomes darbības plānu, iepazīstināt ar to rektoru, 
prorektorus un Senātu; 

4.13.8. ņemot vērā LSPA aktuālo finansiālo, personāla un citu resursu kapacitāti, 
izstrādāt priekšlikumus vismaz 2022.gadam un iesniegt tos rektoram un 
prorektoriem par: 

4.13.8.1. strukturālām un funkcionālām iekšējām reformām LSPA darbības 
efektivizēšanā;  

4.13.8.2. finansējuma piesaistes iespējām, izvēršot arī detalizāciju par 
konkrētākām aktivitātēm; 
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4.13.8.3. integrācijas iespējām zinātnes universitāšu ekosistēmā, saglabājot 
LSPA kā patstāvīgas juridiskas personas un augstskolas juridisko statusu; 

4.13.8.4. sadarbības iespējām ar citām institūcijām kā Latvijā, tā ārvalstīs, 
veidojot konsorciju vai citas sadarbības formas; 

4.13.8.5. LSPA zinātniskās darbības uzlabošanas primārajiem 
sasniedzamajiem mērķiem, aktivitātēm to sasniegšanā un rezultātu 
indikatoriem, kas sekmētu LSPA zinātniskās darbības efektivizēšanu, tajā skaitā 
perspektīvā būtu vērstas uz augstāku novērtējumu zinātnisko institūciju 
darbības starptautiskajā novērtējumā; 

4.13.8.6. primārajiem veicamajiem pasākumiem, kas vērsti uz LSPA kā lietišķo 
zinātņu augstskolai Augstskolu likuma 3.4 pantā noteikto mērķu sasniegšanu. 

5.  Citi LSPA pārvaldes orgāni – Senāts, rektors, Satversmes sapulce un akadēmiskā 
šķīrējtiesa, kā arī LSPA darbinieki, LSPA padomes lēmumus, kas likumīgi pieņemti 
padomes kompetences ietvaros, patstāvīgi izpilda vai atbilstoši konkrēto lēmumu 
specifikai un attiecīgā pārvaldes orgāna vai darbinieka uzdevumiem organizē padomes 
lēmumu izpildi.  

6. LSPA padomes darbības primārie uzdevumi: 

6.1. viena mēneša laikā pēc darbības uzsākšanas:  

6.1.1. iepazīties ar līdzšinējo LSPA Satversmi; 

6.1.2. iepazīties ar LSPA struktūru, struktūrvienību un funkciju vadītājiem, 
struktūrvienībām, t.sk. apmeklēt studiju un zinātniskās darbības veikšanas 
lokācijas; 

6.1.3. iepazīties ar LSPA budžetu 2021.gadam un budžeta plānu 2022.gadam; 

6.1.4. izstrādāt LSPA padomes darba plānu 2022.gadam un ar to iepazīstināt 
Senātu, rektoru un prorektorus; 

6.2. divu mēnešu laikā pēc darbības uzsākšanas iesniegt rektoram un Senātam 
konkrētus priekšlikumus LSPA darbības un finansējuma piesaistes uzlabošanai 
2022.gadā, kā arī ilgākā termiņā; 

6.3. darbu plānot un īstenot pieejamā finansējuma ietvaros un apstākļos. 

 

III LSPA padomes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana 

6.  Pirmo LSPA padomes sēdi pēc LSPA padomes sastāva galīgās apstiprināšanas sasauc 
LSPA Senāta priekšsēdētājs. 

7.  Pirmo LSPA padomes sēdi līdz LSPA padomes priekšsēdētāja ievēlēšanai vada LSPA 
Senāta priekšsēdētājs. Pēc ievēlēšanas sēdes vadību pārņem jaunievēlētais LSPA 
padomes priekšsēdētājs, bet LSPA Senāta priekšsēdētājs piedalās novērotāja statusā. 

8.  Pirmajā LSPA padomes sēdē kā novērotāji piedalās arī LSPA rektors un prorektori. 

9.  Pirmajā LSPA padomes sēdē: 
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9.1. padomes locekļi no sava loka, bet ievērojot šī nolikuma 10.punktā norādītos 
papildus nosacījumus, izvirza kandidātus padomes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja 
vietnieka amatiem. Padomes loceklim ir tiesības izvirzīt arī pašam sevi; 

9.2. padomes priekšsēdētāja amata kandidāti pirms ievēlēšanas prezentē 
klātesošajiem savu vīziju un programmu padomes turpmākajam darbam, 
darba organizācijai, prioritātēm, sadarbībai ar pārējiem padomes locekļiem un 
LSPA pārvaldes orgāniem u.c., kā arī atbild uz pārējo padomes locekļu un LSPA 
Senāta priekšsēdētāja, rektora un prorektoru jautājumiem;  

9.3. LSPA Senāta priekšsēdētājam, rektoram un prorektoriem pēc kandidātu 
prezentāciju un jautājumu un atbilžu noklausīšanās ir tiesības sniegt savu viedokli 
par atbilstošāko padomes priekšsēdētāja amata kandidātu. 

10. Par LSPA padomes priekšsēdētāju pirmreizēji ievēlē kādu no padomes locekļiem, ko 
darbam padomē virzījis Valsts prezidents vai Ministru kabinets, bet par 
priekšsēdētāja vietnieku – padomes locekli, ko darbam padomē virzījis LSPA 
Senāts.  

11. LSPA padomes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku ievēlē uz laiku, kāds atbilst 
LSPA padomes darbības laikam.   

 

IV LSPA padomes darba organizēšana un īstenošana 

12. LSPA padomes darbu, t.sk. sēdes, organizē un vada padomes priekšsēdētājs. 
Priekšsēdētāja prombūtnes laikā šīs funkcijas ar visām padomes priekšsēdētāja 
pilnvarām veic padomes priekšsēdētāja vietnieks.  

13. LSPA padomes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās, t.sk. balsošanā par lēmumiem, piedalās  
vismaz 4 (četri) padomes locekļi, no kuriem vismaz viens ir padomes priekšsēdētājs 
vai priekšsēdētāja vietnieks. 

14. Padomes locekļiem nav tiesību neapmeklēt padomes sēdi bez padomei iesniegta 
neapmeklēšanu attaisnojoša dokumenta un pamatojuma. 

15. Ja kāds padomes loceklis neapmeklē vismaz trīs no piecām sasauktām padomes sēdēm 
vai ja padomes loceklis nepilda kādus citus no saviem pienākumiem, pārējiem padomes 
locekļiem ir tiesības kā kopā, tā atsevišķi informēt par šo situāciju institūciju, kura virzīja 
padomes locekli darbam padomē, rosinot šī padomes locekļa atsaukšanai no amata un 
cita piemērota padomes locekļa virzīšanu darbam padomē. 

16. Padomes sēdes tiek sasauktas pēc padomes priekšsēdētāja iniciatīvas. Padomes 
priekšsēdētājam ir pienākums sasaukt padomes sēdi arī gadījumā, ja to pieprasa vismaz 
2 (divi) padomes locekļi, vai kāds cits no LSPA pārvaldes orgāniem.  

17. Padomes priekšsēdētājs sasauc padomes sēdi, vispirms sazinoties ar visiem 
padomes locekļiem un savstarpēji saskaņojot kopīgu vairākumam pieejamu sēdes laiku, 
un pēc tam nosūtot visiem padomes locekļiem uz korektu e-pasta adresi aicinājuma 
vēstuli. Vismaz vienu dienu iepriekš padomes priekšsēdētājs izsūta visiem padomes 
locekļiem uz korektu e-pasta adresi arī informāciju par darba kārtību.  

18. LSPA padomes lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso klātesošo padomes locekļu 
vairākums. 
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19. Balsošanu par lēmumiem LSPA padome organizē kā atklātu. Izņēmuma gadījumos, 
ja lēmums skar konkrētas personālijas, padome var pati nolemt konkrētā jautājumā 
balsošanu īstenot kā aizklātu. 

20. LSPA padomes priekšsēdētājs bez īpaša pilnvarojuma pārstāv padomi un paraksta 
dokumentus padomes vārdā. Pārējo padomes locekļu pilnvaru apjomu attiecībās ar 
citām fiziskām vai juridiskām personām nosaka pati padome. 

21. LSPA padomes dokumentācijas tehniskai noformēšanai, t.sk. sēžu protokolēšanai, 
lēmumu projektu tehniskai gatavošanai un lietvedības kārtošanai, ar rektora 
rīkojumu tiek nozīmēts LSPA padomes sekretārs(-i). Sēdes protokolā sekretārs 
atspoguļo darba kārtību, diskusiju dalībniekus un viedokļu esenci, balsošanas 
kārtību un rezultātus un citus aspektus, ko sekretārs uzskata par nepieciešamu 
iekļaut protokolā, lai iespējami plaši atspoguļotu sēdes norisi. Pieņemtos 
lēmumus atkarībā no lēmuma apjoma un būtiskuma padome noformē kā 
atsevišķus dokumentus, vai iekļauj protokolā. 

22. LSPA padomes sēdes notiek klātienē vai attālināti, ar visiem padomes locekļiem 
pieejamiem digitāliem rīkiem, kas nodrošina pilnvērtīga darba veikšanu. Atsevišķus 
mazāk būtiskus lēmumus var saskaņot e-pasta balsojumā, ja par to neiebilst neviens 
LSPA padomes loceklis. 

23. Darba kārtības priekšlikumus LSPA padomei var iesniegt ikviens padomes loceklis, kā 
arī pārējie LSPA pārvaldes orgāni. Ja LSPA padome atsaka cita LSPA pārvaldes orgāna 
pieteikta darba kārtības priekšlikuma iekļaušanu darba kārtībā, LSPA padome šādu 
lēmumu īpaši pamato.  

24. LSPA padome savās sēdēs atbilstoši izskatāmā jautājuma specifikai un tā kvalitatīvākai 
izlemšanai drīkst pieaicināt arī LSPA darbiniekus, ekspertus, citas fiziskas vai 
juridiskas personas. 

25. Citiem LSPA pārvaldes orgāniem LSPA padome atbilstoši izskatāmā jautājuma 
specifikai un tā kvalitatīvākai izlemšanai drīkst pieprasīt tiem pieejamo 
dokumentāciju. 

26. LSPA padomes sēdes ir atklātas, ja vien padome konkrētā sēdē, argumentējot šādu 
pozīciju, nenobalso par sēdes vai tās daļas noturēšanu slēgtā formātā. Atklāta sēde 
nozīmē, ka novērotāja statusā tajā var piedalīties LSPA administrācijas, citu LSPA 
pārvaldes orgānu, Padomnieku konventa, Studējošo pašpārvaldes pārstāvji, kā 
arī trešās personas. Minētais neattiecas uz šajā nolikumā minētajiem izņēmuma 
gadījumiem attiecībā par padomes pirmo sēdi.  

27. LSPA padomes lēmumi ir atklāti un publiskojami, ja vien padome konkrētā sēdē, 
argumentējot šādu pozīciju, nenobalso par konkrēta lēmuma vai tā daļas atzīšanu par 
ierobežotas pieejamības informāciju. Padome 3 (trīs) darba dienu laikā sēdes 
iesniedz rektoram informācijai sēdes protokolu un lēmumus.  

 

V LSPA padomes locekļa amata priekšlaicīga atstāšana 

28. LSPA padomes locekli atsaukt no amata ir tiesības viņa izvirzītājam saskaņā ar 
Augstskolu likumu. 

29. LSPA padomes loceklim ir tiesības arī brīvprātīgi atstāt amatu, par to uzrakstot 
rakstveida iesniegumu LSPA rektoram. Šādā gadījumā LSPA rektors iespējami 
nekavējoši informē institūciju, kura attiecīgo LSPA padomes locekli bija izvirzījusi 
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darbam padomē un lūdz izvirzīt jaunu LSPA padomes locekli uz atlikušo LSPA padomes 
sasaukuma pilnvaru laiku. 

30. LSPA padomes priekšsēdētājam un priekšsēdētāja vietniekam ir tiesības brīvprātīgi 
atteikties  attiecīgi no padomes priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja vietnieka amata, 
turklāt – ar tiesībām šādā gadījumā atstāt arī padomes locekļa amatu vai saglabāt 
padomes locekļa amatu. Šādā gadījumā padome nākošajā sēdē veic attiecīgi jauna 
padomes priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu. Ja no minētajiem 
amatiem vienlaikus atteikušies gan padomes priekšsēdētājs, gan priekšsēdētāja 
vietnieks, kā rezultātā nav iespējams nodrošināt padomes darbu un nākošās sēdes 
sasaukšanu un vadīšanu:  

30.1. padome par šo situāciju informē LSPA Senāta priekšsēdētāju; 

30.2. LSPA Senāta priekšsēdētājs sasauc LSPA padomes ārkārtas sēdi; 

30.3. LSPA Senāta priekšsēdētājs vada LSPA padomes ārkārtas sēdi līdz jauna 
padomes priekšsēdētāja ievēlēšanai. 

31. LSPA padome nav lemtspējīga, kamēr tās sastāvā ir atbrīvojušās un nav no jauna 
nokomplektētas vairāk kā viena vakantā amata vieta. Ja šajā periodā ir nepieciešams 
pieņemt neatliekamus, LSPA padomei piekritīgus jautājumus, par tiem lemj LSPA 
Senāts. 

 

VI Noslēguma jautājumi 

32. LSPA padomes priekšsēdētājam un locekļiem atalgojumu par amata pienākumu 
veikšanu nosaka saskaņā ar ārējiem un LSPA iekšējiem normatīvajiem aktiem. 

33. Citi ar LSPA padomes darbību saistīti jautājumi risināmi saskaņā ar ārējiem vai LSPA 
iekšējiem normatīvajiem aktiem. 

 

           LSPA 

 

Dokumenta izstrādāšanas vēsture: 

Versija   Datums  Izstrādātājs/Papildinātājs  Labojumi / Komentāri  

1.0 04.11.2021. Jurists Dāvis Šleija  Jauns dokuments 
 

2.0 13.01.2022. Prorektore prof. Andra Fernāte  Grozījumi 
 

 

 

 

 

 

 


