
APSTIPRINU 
________________Senāta priekšsēdētājs 

Prof. U.Grāvītis  
2022.gada 3.novembrī, protokols Nr. 3 

 

Studiju virziena “Veselības aprūpe” attīstības plāna attīstības periodam 
 2023.-2028.gadam izstrādes procesa plānojums 

 

Nr.p.k. Veicamās darbības Laika periods Atbildīgais Sasniedzamais 
rezultāts 

1.  Darba tirgus un nozares situācijas un pieprasījuma padziļināta izpēte 

1.1. Padziļinātās intervijas ar veselības 
aprūpes nozares profesionāļiem – 
veselības centru vadītājiem, profesionālo 
organizāciju vadītājiem 

līdz 2022. gada 1. 
decembrim 

Studiju programmu 
direktori  

Veiktas intervijas ar 25 
nozares profesionāļiem, 
izveidots priekšstats par 
nozares vajadzībām 

1.2.  Valsts aktuālo veselības un izglītības 
politikas dokumentu izpēte, studiju 
virzienu akreditācijas komisijas lēmumi 

līdz 2022. gada 1. 
decembrim 

Studiju virziena 
vadītājs  

Noteiktas prioritātes un 
vadlīnijas jaunajam 
studiju virziena 
attīstības plānam 

1.3.  Tikšanās ar studiju virziena  absolventiem  līdz 2022.gada 1. 
decembrim 

Studiju virziena 
vadītājs, 

Iekšējās kvalitātes 
nodrošināšanas 

sistēmas vadības 
centra vadītājs, 

 

Saņemti priekšlikumi 
studiju virziena 

attīstībai un 
studiju programmas 

kvalitātes uzlabošanai 

1.4. Sadarbības iespēju ar Latvijas 
augstskolām izpēte 

līdz 2022.gada 
1.decembrim 

Studiju virziena 
vadītājs, 

Veselības aprūpes 
nodaļas vadītājs 

 

Noteikti virzieni 
sadarbībai 

2.  Inovāciju izpēte ar veselības aprūpi saistītos studiju virzienos Eiropā un pasaulē 

2.1.  Inovācijas studiju programmās 
sadarbības augstskolās 

līdz 2023.gada 1. 
janvārim  

Studiju virziena 
vadītājs  

Noteikti jauni 
sadarbības 

un attīstības virzieni 

2.2.  Inovācijas studiju programmās 
Erasmus+ projektu sadarbības 

augstskolās 

līdz 2023.gada 1. 
janvārim  

Erasmus + 
projektu 

koordinators 

Priekšlikumi studiju 
virziena un studiju 

programmas 
uzlabošanai 

3. Studiju virziena attīstības plāna darba versijas izstrāde 

3.1.  Docētāju un administratīvā 
personāla stratēģiskās 

plānošanas ‘’prāta vētra’’ 

līdz 2023. gada 
1.februārim   

Studiju prorektors Sagatavota studiju 
virziena 

attīstības plāna darba 
versija 

3.2.  Studiju virziena attīstības plāna 
apspriešana Veselības aprūpes nodaļas  

sēdēs 

līdz 2023. gada 24. 
.februārim   

Studiju virziena 
vadītājs  

Izstrādāts studiju 
virziena 

attīstības plāna projekts 

3.3. Studiju virziena attīstības plāna 
apspriešana ar ekspertiem - 

nozares profesionālo organizāciju 
vadītājiem un pārstāvjiem 

līdz 2023.gada 15. 
martam 

Studiju virziena 
vadītājs 

Studiju programmu 
direktori 

Sagatavots studiju 
virziena 

attīstības plāns 
izskatīšanai 

un apstiprināšanai 
Studiju Domē 

4. Studiju virziena attīstības plāna apstiprināšana 

4.1. Studiju virziena attīstības plāna 
izskatīšana Domē 

līdz 2023.gada 30. 
martam 

Studiju virziena 
vadītājs 

Studiju Domē 
apspirināts studiju 

virziena 
attīstības plāns  

 

4.2. Studiju virziena attīstības plāna 
izskatīšana Senātā 

līdz 2023.gada 10. 
aprīlim 

Studiju prorektors LSPA Senātā 
apspirināts studiju 

virziena 
attīstības plāns  

 
 

Studiju prorektore        prof. Andra Fernāte 


