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1.

STUDIJU VIRZIENA VESELĪBAS APRŪPE
RAKSTUROJUMS LSPA KOPUMĀ

LSPA Studija virziena VESELĪBAS APRŪPE Pašnovērtējuma ziņojums par 2013./2014.
studiju gadu sagatavots saskaľā ar:
 LR MK noteikumiem Nr.668. „Augstskolu, koledţu un studiju virzienu akreditācijas
noteikumi‖ /2012/ 1
 LR MK noteikumiem Nr.512. „Noteikumi par otrā līmeľa profesionālās augstākās
izglītības valsts standartu‖ /2014/2
 Latvijas ilgtspējīgās attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam /LATVIJA2030, 2013/3
 Nacionālās attīstības plānu 2014.-2020.gadam /NAP2020, 2014/4
 Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2014. –2020. gadam /IZM, 2013/5
 LSPA attīstības programmu 2014. – 2018.gadam /LSPA, 2014/6
 LSPA Zinātnes un pētniecības attīstības stratēģiju 2015.-2020. gadam /LSPA, 2014/7
 Pasaules fizioterapeitu konfederācijas standartu / ER-WCPT,2013/8
 Eiropas Standartiem Pielāgotās fiziskās aktivitātēs vadlīnijām / EUFAPA, 2006/9
 Pasaules Fizioterapeitu Konfederācijas standartu /WCTP,2013/10
 Starptautiskā sporta fizioterapijas standartu /IFSPT/11
 Eiropas Standartiem Pielāgotās fiziskās aktivitātēs /2010/12
 Fizioterapeita profesijas standartu /MK Nr.99., 2012/ 13
LSPA Studiju virzienā „Veselības aprūpe‖ iekļautas 2 studiju programmas:
I. Profesionālā bakalaura studiju programma „Fizioterapija” (kods 42722) ar
piešķiramo profesionālā bakalaura grādu veselības aprūpē un profesionālo
kvalifikāciju fizioterapeits ar specializāciju sporta jomā /akreditēta 26.08.2013,
protokola Nr.232./
II. Profesionālā maģistra studiju programma „Veselības aprūpes speciālists sportā”
(kods 47722) ar piešķiramo profesionālā maģistra grādu veselības aprūpē un
profesionālajām kvalifikācijām sporta fizioterapeits vai pielāgoto fizisko aktivitāšu
speciālists rehabilitācijā /akreditēta 26.08.2013, protokola Nr.232./
1

LR MK noteikumi Nr.668. Augstskolu, koledţu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi,
http://likumi.lv/doc.php?id=252142
2
LR MK noteikumi Nr.512. „Noteikumi par otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu
http://likumi.lv/doc.php?id=268761
3
Latvijas Ilgtspējības Attīstības Stratēģija līdz 2030.gadam, http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=3323
4
Nacionālās attīstības plāns 2014.-2020.gadam, http://www.pkc.gov.lv/par-nap2020
5
IZM Izglītības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam,
http://tap.mk.gov.lv/doc/2005/IZMPam_070114_IAP2020[1].3766.docx
6
LSPA Attīstības programma 2014. – 2018.gadam,
http://www.lspa.eu/files/documents/2013/J.Zidena_LSPA_attistibas_programma_2014-2018.pdf
7
LSPA Zinātnes un pētniecības attīstības stratēģijai 2015.-2020. gadam
8
Pasaules fizioterapeitu konfederācijas standarts /WCPT/, http://www.wcpt.org/guidelines/accreditation
9
Eiropas Federācija pielāgotās fiziskās aktivitātēs Statūti, www.eufapa.eu
10 WCPT, http://www.wcpt.org/policy/ps-research
11 IFSP, http://ifspt.org/wp-content/uploads/2012/04/SPTCompetenciesStandards-final-draft.pdf
12
Kudláček, M. Morgulec-Adamowicz, N. Verellen, J. Eds. (2010) European Standards in Adapted Physical Activity.
Palaky University, Olomouc (http://eusapa.upol.cz/)
13
Fizioterapeitu profesijas standarts, §1.70 http://likumi.lv/doc.php?id=254920
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1.1. Studiju virziena „Veselības aprūpe” attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un
to saistība ar augstskolas kopējo stratēģiju
Studiju virziena Veselības aprūpe attīstības stratēģija Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā
atbilst Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam /LATVIJA2030, 2013/, Nacionālās
attīstības plānā /NAP2020, 2014/ , LSPA attīstības programmā 2014. – 2018.gadam /LSPA, 2014/ ,
LSPA Zinātnes un pētniecības attīstības stratēģijā 2015.-2020. gadam /LSPA, 2014/ , Pasaules
fizioterapeitu konfederācijas standartā /ER-WCPT/, Starptautiskā sporta fizioterapijas standartā
/IFSPT/, Eiropas Standartiem Pielāgotās fiziskās aktivitātēs /2010/ un Latvijas Fizioterapeita
profesijas standartā /LV, 2012/ ietvertajiem vadmotīviem.
1. Nodrošināt tautsaimniecības, kultūras, sociālajām un valsts aizsardzības un drošības
vajadzībām atbilstošas, sporta un veselības aprūpes zinātľu teorētiskajos pamatos
saskaľotas, profesijas standartiem atbilstošas un praksē piemērojamas profesionālās studijas
sporta zinātnes un veselības aprūpes jomās.
2. Attīstīt inovatīvu pētniecību sporta zinātnē un veselības aprūpes nozarē un to integrēt studiju
procesā, kas nodrošinātu konkurētspējīgus fizioterapijas speciālistus fizioterapijā sporta jomā
Latvijas un starptautiskajā darba tirgū.
3. Popularizējot ilgtspējīgu un veselīgu dzīvesveidu, radošu, iecietīgu un tolerantu sabiedrību,
veicināt LSPA kā starptautiski atzītu nacionālas un starptautiskas nozīmes izglītības,
zinātnes augstskolas ilgtspējīgu attīstību, ieviešot progresīvas idejas LSPA tālākai attīstībai,
kas sekmēs materiāli – tehniskās bāzes nostiprināšanu un augstskolas darbības organizēšanas
optimizāciju.
4. Stiprināt LSPA identitāti augstskolu telpā Latvijā, Eiropā un pasaulē, kļūstot par modernu
starptautiski atzītu un prestiţu akadēmiju, kas aktīvi iekļaujas vienotā Eiropas augstākās
izglītības un zinātnes telpā, stiprinot sadarbību ar darba devējiem, izveidojot darba tirgus
prasībām atbilstošas, elastīgas, uz kompetencēm balstītas studijas sporta zinātnē un veselības
aprūpē.
5. Saistīt LSPA veselības un sporta zinātnes, rehabilitāciju caur fiziskajām aktivitātēm
cilvēkiem ar speciālajām vajadzībām attīstību. Pielāgotajās fiziskajās aktivitātēs ietilpst
sporta izglītība, sports, rekreācija un rehabilitācija personām ar invaliditāti, kā arī citas tām
paredzētas priekšrocības (EUFAPA, 200614).
6. Balstīt LSPA veselības aprūpes virziena attīstības stratēģiju uz Pasaules Fizioterapeitu
Konfederācijas Standarta vadmotīviem, virziena attīstību vēršot uz politikas sistēmu un
iespējām strādāt kā sadarbības partneriem Eiropas Augstākās izglītības telpā, atbalstot
Pasaules Veselības Organizācijas mērķus līdz 2020.gadam - kļūt par aktīviem partneriem
Latvijas īstenotprioritārās jomās, kur fizioterapeitiem ir būtiska loma veselības veicināšanā
visa mūţa garumā /ER-WCPT,201315 /.
Studiju virziens Veselības aprūpē ir cieši saistīts ar LSPA Satversmē definētajiem augstskolas
galvenajiem mērķiem un uzdevumiem:

14
15

Eiropas Federācija pielāgotās fiziskās aktivitātēs Statūti, www.eufapa.eu
Eiropas Savienības politikas pamatnostādnes /RC62 5, 2020/
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LSPA mērķis ir nodrošināt starptautiski atzītas kvalitatīvas studijas, attīstīt inovatīvu pētniecību
sporta zinātnē un veselības aprūpē un to integrēt studiju procesā, kas nodrošinātu kompetentus
konkurētspējīgus daţādus sporta un veselības aprūpes speciālistus Latvijas un starptautiskajā darba
tirgū /LSPA APr., 201416/.
Lai īstenotu LSPA mērķi, ir izvirzīti konkrēti uzdevumi:
1. Radīt studentiem iespēju iegūt 1. un 2. līmeľa profesionālo augstāko izglītību sporta un
veselības aprūpes jomā un profesionālo, akadēmisko augstāko izglītību (bakalaura, maģistra
un doktora grādu), sagatavojot kompetentus profesionāļus sporta un veselības aprūpes nozarē.
2. Stiprinot sadarbību ar darba devējiem, izstrādāt darba tirgus prasībām atbilstošas, elastīgas,
uz kompetencēm balstītas savstarpēji atzītas Latvijas un ārvalstu augstskolās studiju
programmas, nodrošinot optimālu studiju vidi, atbilstoši zinātnes attīstības līmenim un
Latvijas kultūras tradīcijām, paplašinot studentiem iespējas iekļauties konkurētspējīgā darba
tirgū, un radot iespējas studējošiem studiju, darba, augstu sasniegumu sporta un ģimenes
dzīves saskaľošanai;
3. Veicināt studiju un pētniecības darba izvēli atbilstoši indivīda interesēm un spējām sporta
zinātnes un veselības aprūpes jomās, rūpējoties par jauno zinātnieku sagatavošanu un
nodrošinot viľiem iespēju iekļauties pasaules akadēmiskajos procesos, kā arī piedāvājot
sabiedrībai iegūtās zinātniskās un profesionālās atziľas, metodes un pētījumu rezultātus,
sekmējot jaunāko zinātnes sasniegumu integrāciju studiju procesā.
4. Veicināt tālākizglītojošas studijas un dalību tālākas izglītības pasākumos; veicināt sadarbību
starp augstskolām, kā arī ar zinātniskās pētniecības iestādēm un citām izglītības iestādēm;
5. Sekmēt LSPA sporta zinātnes un izglītības, augsto sasniegumu sporta, sports visiem, un
sports cilvēkiem ar speciālajām vajadzībām saistītu attīstību, organizējot savu darbu
sabiedrības interesēs, kā arī informējot sabiedrību par savu darbību.
6. Stiprināt LSPA identitāti augstskolu telpā Latvijā, Eiropas vienotās augstākās izglītības telpas
dimensijā un Pasaulē, sadarbojoties ar citu valstu augstskolām, veicinot šo sadarbību, kā arī
studējošo un akadēmiskā personāla apmaiľu starp Latvijas un ārvalstu augstskolām.
7. Dot studentiem augstāko profesionālo izglītību sporta zinātnē un veselības aprūpē, attīstīt
zinātni un izkopt kultūru, uzturēt un attīstīt Latvijas intelektuālo potenciālu.
8. Gatavot profesionāli izglītotus speciālistus sporta zinātnes un veselības aprūpes jomās
zinātnei, kultūrai, izglītībai, kā arī, dodot un apvienojot jaunas zināšanas, prasmes un
kompetenci sporta zinātnē un veselības aprūpē, tās izmantot sabiedrības veselības interesēs,
attiecīgā sporta veida specifikā tiek nodrošināta veselības aprūpes speciālista fizioterapijā
darbība un līdz ar to tiek sekmēta arī sportisko rezultātu izaugsme, veselības nodrošināšana
un saglabāšana. Izglītot veselības aprūpes speciālistus fizioterapijā un sagatavot tos tādai
profesionālai darbībai, kas sekmētu vispārējo cilvēktiesību principu ievērošanu valstī un
sabiedrībā, un nodrošinātu sabiedrību ar kvalitatīviem veselības aprūpes speciālistiem
fizioterapijā /LSPA APr., 201417/.
Kopš 1999.gada Latvija ir pievienojusies Boloľas procesam, kas nosaka vienotus augstākās
izglītības sistēmas uzbūves un diplomu izsniegšanas principus vairāk nekā 40 šīs programmas
dalībvalstīs. Kā Boloľas process, tā arī darba tirgus liek pilnveidot esošās un veidot jaunas studiju
programmas. Saskaľā ar šo procesu, ir nepieciešams veidot atsevišķas studiju programmas, kuru
ilgums ir 3,5-4 gadi (bakalaurs ar kvalifikāciju) ar elastīgu pāreju uz otro izglītības ciklu –

LSPA Attīstības programma 2014. – 2018.gadam
http://www.lspa.eu/files/documents/2013/J.Zidena_LSPA_attistibas_programma_2014-2018.pdf
17 LSPA Attīstības programma 2014. – 2018.gadam
http://www.lspa.eu/files/documents/2013/J.Zidena_LSPA_attistibas_programma_2014-2018.pdf
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maģistrantūra ar kvalifikāciju 1-1,5 gadi. Studenti 5-5,5 gadu laikā iegūs bakalaura, maģistra grādu
un divas kvalifikācijas /Boloľas deklarācija, 1999, §1018 /.
Viena no prioritātēm ir akadēmiskā personāla un studējošo komunikācijas optimizācija, kas tiek
īstenota augstākās izglītības programmas mērķu un uzdevumu sasniegšanai atbilstoši augstākās
izglītības programmas plānam. Kā arī sekmēt akadēmiskā personāla zinātnisko pētījumu, metodisko
darbu izstrādes kvalitāti un pašizglītošanos. Viens no priekšnoteikumiem studiju kvalitātes
nodrošināšanā ir lielāka daudzveidīgas informācijas un studiju materiālu pieejamība studentiem
/LSPA APr., 2014, 19/.

1.2. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums no
Latvijas Republikas interešu viedokļa. Studiju virziena un studiju
programmu atbilstība darba tirgus pieprasījumam – darba un izglītības
tirgus novērtējuma rezultāti par darba vietu pieejamību studiju
programmu absolventiem
Pēc Latvijas valsts statistikas pārvaldes datiem, Veselības inspekcijas Ārstniecības personu un
ārstniecības atbalsta personu reģistra Valsts statistikas pārskata atbilstoši Ministru Kabineta
2009.gada 6.janvāra Noteikumu Nr.10 „Noteikumi par valsts statistikas pārskatiem veselības aprūpes
jomā‖ 9. pielikumam „Pārskats par personālu‖, reģistra papildinātajiem datiem pamatojoties uz
ārstniecības iestāţu sniegto informāciju (ārstniecības iestādes informāciju Reģistram sniedz ar
Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra uzskaites karti un Ārstniecības personu
un ārstniecības atbalsta personu reģistra izmaiľu lapu (1. pielikums Ministru kabineta 2009.gada
24.februāra noteikumiem Nr.192), atjaunotajos statistikas datos (10.08.2012), rehabilitologi un
funkcionālie speciālisti, tai skaitā fizioterapeiti, 2011.gadā ir 0.5 uz 10 000 iedzīvotāju, kas pēc
vidējiem ES datiem praktiski vērtējams kā nepietiekams atbilstošo speciālistu nodrošinājums
Latvijas veselības aprūpes jomas vajadzībām.
2012.gadā Latvijas Fizioterapijas asociācijas veiktās Fizioterapeitu profesionālās karjeras
analīzes Latvijā (LFA20), Latvijā pamatdarbā reģistrēti 462 fizioterapeiti, fizioterapijas pakalpojumus
sniedz 210 ārstniecības iestādes un darba tirgū katru gadu nonāk ap 100 fizioterapijas absolventu, no
visiem aptaujātajiem respondentiem 145 (87%) strādā profesijā, lielākā daļa (106 (64%) Rīgā.
Darbavietas sektors vairākumam ir Valsts slimnīcās 18.62 %, rehabilitācijas centros 17.93%,
poliklīnikās vai veselības centros 20.69%, privātpraksē 15.17%, sociāla iestādēs/mājas aprūpē 13.79
%, izglītības iestādēs 5.52%, sporta iestādēs 8.28%. Pēc veiktā pētījuma tiek secināts, ka būtisks
profesionāļu trūkums ir sporta praksē fizioterapijā sportā. LSPA Veselības aprūpes studiju virzienā
realizētās studiju programmas „Veselības aprūpes speciālists sportā‖ ietvaros tika aptaujātas Latvijas
Sporta Federācijas /27.02.2013/, kuras pauda nepieciešamību darba tirgū pēc sporta fizioterapeitiem
(Latvijas Vieglatlētikas savienība, Latvijas tenisa savienība, Latvijas handbola federācija u.c.).
Veselības aprūpes pakalpojumus lielā mērā izšķir cilvēkresursu pieejamība konkrēto
pakalpojumu sniegšanai, jo tikai gadījumā, ja attiecīgajā valstī ir pietiekams attiecīgās jomas
speciālistu nodrošinājums, tā ir spējīga apmierināt valsts iekšējo pieprasījumu, kā arī ārvalstu
pacientu vajadzības. Ľemot vērā Latvijas nodrošinājumu ar veselības aprūpes cilvēku resursiem un
Eiropas augstākās izglītības telpa Eiropas izglītības Ministru kopējā deklarācija pieņemta Boloņā 1999. gada 19.
Jūnijā, http://www.aic.lv/bolona/Bologna/maindoc/bol_dec_LV.pdf
19 - LSPA Attīstības programma 2014. – 2018.gadam,
http://www.lspa.eu/files/documents/2013/J.Zidena_LSPA_attistibas_programma_2014-2018.pdf
20 LFA, Fizioterapeitu profesionālās karjeras analīze,
http://www.fizioterapeitiem.lv/attachments/article/121/Anna16032013_Fiz_pro_kar_Lat.pdf
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rezidentu skaita attiecību, var secināt, ka tuvāko gadu laikā Latvija saskarsies ar ārstu un vidējā
līmeľa aprūpes personāla nepietiekamību /Valsts kanceleja, 2011.21/.
Pēc Veselības inspekcijas Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra
Valsts statistikas pārskata ir redzams, ka Latvijas Republikā veselības aprūpes speciālistu skaits
rehabilitācijas jomā ir nepietiekošs. Bet pozitīva tendence Latvijā ir fizioterapeita specialitātes
veselības aprūpē prestiţs un pieprasījums ar katru gadu, par ko liecina pieaugošais speciālistu
pieprasījums. Fizioterapeita pakalpojumus plaši izmanto slimnīcās, poliklīnikās, rehabilitācijas
centros, vispārizglītojošās un speciālās skolās, bērnudārzos, pansionātos, sociālās aprūpes centros,
SPA kompleksos, sporta komandās, sporta un fitnesa klubos, valsts, pašvaldības un privātajās
struktūrās. Līdztekus fizioterapeitu darba nozīmīgumam slimību profilakses un rehabilitācijas jomā,
nozīmīgs ir fizioterapeitu ieguldījums sportistu medicīniskajā aprūpē Latvijas vadošo sportistu
dalībai Olimpiskajās spēlēs individuālajos un komandu sporta veidos Eiropas un pasaules kausos,
Eiropas un pasaules čempionātos.
LSPA realizētās veselības aprūpes virziena Profesionālās bakalaura studiju programmas
„Fizioterapija” ar kvalifikāciju „Fizioterapeits” (kods 42722) sagatavoto speciālistu veselības
aprūpē fizioterapijā piedāvājums ir atbilstošs Latvijas Republikas funkcionālo speciālistu
pieprasījumam. Ľemot vērā valsts reģionālās attīstības perspektīvo plānojumu veselības aprūpes un
sporta jomā, tuvākajos gados tiek paredzēts paaugstināts pieprasījums pēc fizioterapijas speciālistiem
un fizioterapijas speciālistiem sporta jomā.
LSPA Profesionālā maģistra studiju programmas „Veselības aprūpes speciālists sportā”
(47722) ar profesionālajām kvalifikācijām „Sporta fizioterapeits” un „Pielāgoto fizisko
aktivitāšu speciālists rehabilitācijā” programmas saturs ir vērsts uz sporta zinātnes un veselības
zinātnes integrāciju. Sporta zinātne ir zinātnes nozare, kurā pēta cilvēka fiziskās veselības, attīstības,
sagatavotības un sporta sasniegumu veidošanās likumsakarības. Tā ietver ar sportu saistītos
integrētus pētījumus pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas, bioloģijas, biomehānikas, socioloģijas un
ekonomikas zinātnes jautājumos. Savukārt veselības aprūpes zinātne ir zinātnes apakšnozare, kas
apvieno biomedicīnas, psihosociālos, organizatoriskos un sabiedrības veselības aspektus indivīda un
sabiedrības grupu aktuālu un potenciālu veselības problēmu risinājumus. Tā ir vērsta uz medicīnas
tehnoloģiju, uzvedības un organizatoriskās intervences plānu izstrādi un novērtēšanu, kā arī šo
zināšanu pielietošanu, lai uzlabotu uz pacientu vērstu veselības aprūpi, adaptāciju un dzīves kvalitāti
veselībā un slimībā. Veselības aprūpe sporta jomā ir cieši saistīta ar likumsakarību izpratni par
sporta treniľu ietekmi uz sportista veselību, fizisko attīstību un fizisko sagatavotību daţādos sporta
veidos. Sportistu veselības nodrošināšanas pamatā ir tā funkcionālo spēju noteikšana un sportistu
rehabilitācija pie specifiskām sporta traumām un sporta nodarbību izraisītiem patoloģiskiem
stāvokļiem, kā arī profilaktisko pasākumu pielietošana. Šī studiju programma sekmē plašākus ar
veselības un sporta zinātni saistītus integrētus pētījumus medicīnas, bioloģijas, biomehānikas,
neirofizioloģijas, sporta farmakoloģijas sporta pedagoģijas un sporta psiholoģijas zinātnes
jautājumos. Studiju programmā tiek ievēroti standarti un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas
augstākās izglītības telpā veselības aprūpes zinātnē.
Pielāgotās fiziskās aktivitātes (PFA) ir viena no pakalpojumu sniegšanas profesionāļu
specialitātēm un akadēmisko pētījumu jomām, kura veicina personu atšķirīgo īpašību pieľemšanu,
rūpējas par labāku piekļuvi aktīva dzīvesveida un sporta iespējām un sekmē inovatīvus risinājumus,
sadarbības pakalpojumu sniegšanu un pašpārliecības veidošanas sistēmas. Pielāgotajās fiziskajās
aktivitātēs ietilpst sporta izglītība, sports, rekreācija un rehabilitācija personām ar invaliditāti, kā arī

21

Latvijas Valsts kancelejas Projekta „Veselības pakalpojumu eksportspējas novērtējums un rekomendāciju
izstrāde” Starpziņojums par veselības aprūpes pakalpojumu eksportspējas salīdzinājumu Baltijas valstīs,
http://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/starpzinojums_veselibas_pakalp_eksportspejas_salidz_baltija.do
c
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citas tām paredzētas priekšrocības (EUFAPA, 2006 )22. Maģistra studiju programmas „Veselības
aprūpes speciālists sportā‖ modulis ―Pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists rehabilitācijā‖ tiek
veidota, lai īstenotu pieaugošo nepieciešamību pēc izglītotiem speciālistiem rehabilitācijas jomā
Latvijā un Eiropā. Šādu speciālistu nepieciešamības pamatojums Eiropas kontekstā ir aprakstīts
zinātniskā publikācijā (Kudlacek un Barrett, 2012 )23. Studiju programma ir veidota saskaľā ar nesen
izstrādātajiem Eiropas Standartiem Pielāgotās fiziskās aktivitātēs 2010.gadā.24
Maģistra studiju programmas modulis ―Pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists
rehabilitācijā‖ ir paredzēts veselības aprūpes speciālistiem, kas vēlas pilnveidot savas profesionālās
zināšanas un kompetences. Šīs programmas mērķis ir sagatavot speciālistus veselības aprūpes jomā,
kas nodrošina universālu pieeju fizisko aktivitāšu programmām, ka līdzekli veselības un sociālai
rehabilitācijai. Šis mērķis ir saskaľā ar ANO ―Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām‖ 25
25.pants, Veselība, 26.pants Adaptācija un rehabilitācija, 30.pants Līdzdalība kultūras dzīvē, atpūta,
brīvā laika pavadīšana un sports. Pasaules Veselības organizācijas (PVO) rekomendācijās regulāras
fiziskās aktivitātes tiek norādītas kā viens no svarīgākajiem faktoriem veselības saglabāšanā.
Latvijā ir ap 148 919 cilvēki ar invaliditāti (LM, 2012 )26, kas ir par 30 tūkstošiem vairāk kā
2008.gadā – 118 898 cilvēki. Bērni ar invaliditāti ir ap 7507. Cilvēku ar invaliditāti skaits pieaug ne
tikai Latvijā, bet visā Eiropā. Tomēr Latvijā ir viens no zemākajiem rādītājiem Eiropā attiecībā uz
cilvēku ar invaliditāti iesaistīšanos sporta aktivitātēs – ap 0,2 %. Lietuvā – ap 1,2 %, Beļģijā – ap 3
%, Norvēģijā – ap 6 %. Kā viena no pamatproblēmām tiek atzīta rehabilitācijas un sociālās sfēras
speciālistu (piem., fizioterapeitu) zināšanu trūkums par pielāgotām fiziskām aktivitātēm (IZM,
Sporta politikas pamatnostādnes 2013.-2020.gadam )27. Būtisks mūsdienu sabiedrības sasniegums ir
arī iedzīvotāju paredzamā mūţa ilguma palielināšanās. Ja šobrīd no visiem eiropiešiem 17% ir vecāki
par 65 gadiem, tad 2060.gadā šie cilvēki veidos gandrīz 30% no iedzīvotāju kopskaita. Seniora
vecuma cilvēki ir viena no svarīgākajām pielāgoto fizisko aktivitāšu mērķa grupām. 28
Saskaľā ar Eiropas Savienības Oficiālo Vēstnesi ieteikumos politikas jomā Reģionu Komiteja
iekļāvusi 57 punktus par fizisko aktivitāšu nozīmi cilvēku ar invaliditāti ikdienā dzīves kvalitātes
faktoru uzlabošanā. Šai dokumentā tiek uzsvērta fizisko aktivitāšu nozīme rehabilitācijā un/vai
konkrētu ārstniecisku mērķu īstenošanā. Komisija aicina dalībvalstis plašāk atzīt attiecīgos nozares
pārstāvjus visos vispārējā sporta un veselības aprūpes sistēmas attīstības un izvērtēšanas pasākumos,
kurus atbalsta ES iestādes. Būtu jāapsver iespējas piešķirt īpašus resursus, lai šāda iesaiste būtu
iespējama, kā arī īpašas apmācības sporta un veselības aprūpes nozarē iesaistītajam profesionālajam
tehniskajam personālam.29
Eiropā pēdējā desmitgadē ir vērojama proaktīva veselības vecināšana, kur nozīmīga vieta ir
fiziski aktīvas sabiedrības sekmēšanai. Maģistra studiju programmas modulis ―Pielāgoto fizisko
aktivitāšu speciālists rehabilitācijā‖ ideoloģiskais pamats ir Eiropas standarts pielāgotās fiziskās
aktivitātēs rehabilitācijā. Šajā dokumentā tiek uzsvērti PFA mērķi un priekšrocības, kā arī nosakot
PFA programmas galvenos pasākumus rehabilitācijas apstākļos, ir iespējams sīki izstrādāt to iemaľu
22

Europas Federācija pielāgotās fiziskās aktivitātēs Statūti, www.eufapa.eu
Kudlacek M. & Barrett U. (2012) Adapted Physical Activity as a profession in Europe. European Journal of Adapted
Physical Activity, 4(2), 7-16.
24
Kudláček, M. Morgulec-Adamowicz, N. Verellen, J. Eds. (2010) European Standards in Adapted Physical Activity.
Palaky University, Olomouc (http://eusapa.upol.cz/)
25
13.12.2006. ―Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām― LV‖, 27 (4219), 17.02.2010.
26
Cilvēku ar invaliditāti skaits pēdējos četros gados pieaudzis par 30 tūkstošiem,
24.05.2012.,http://www.lm.gov.lv/news/id/3580
27
Sporta politikas pamatnostādnes 2013.-2020.gadam, LR IZM
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Sports/2012/IZMPamn_SPP_KONGRESAM.pdf
28
Tematiskais tīkla projekts pielāgotajās fiziskajās aktivitātēs, http://www.thenapa2.org/dissemination/aims.html
29 Eiropas Savienības Oficiālo Vēstnesis C 114/27, 2014/C 114/06, 15.04.2014, http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN-LV/TXT/?Uri=CELEX:52013IR3952&from=EN
23
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uzskaitījumu, kuras vajadzīgas, lai veiksmīgi īstenotu šāda veida programmu. Pēdējos gadu desmitos
PFA ir atzītas par vērtīgu papildinājumu rehabilitācijas programmām. Jāatzīmē, ka Eiropā lielā mērā
atšķiras PFA programmu definīcija, mērķis un saturs. Pētījumā, kas tika veikts ―Eiropas standarti
pielāgotās fiziskās aktivitātēs‖ projekta ietvaros rezultāti liecina, ka daţās Eiropas valstīs
rehabilitācijas programmā nav iekļautas pielāgotās fiziskās aktivitātes. Savukārt citās valstīs tiek
īstenota visai pieticīga sporta programma, kura pacientiem/klientiem lielākoties pieejama pēc
brīvprātīgas iesaistīšanās principa, tāpēc to nevar uzskatīt par rehabilitācijas programmas būtisku
sastāvdaļu. Tomēr aizvien vairāk valstu ievieš pilnībā izstrādātu pielāgoto fizisko aktivitāšu
programmas, kā daļu no fizioterapijas pakalpojumiem.
Pielāgoto fizisko aktivitāšu programmas iekļaušanai rehabilitācijas programmā atsevišķas
papildu disciplīnas veidā ir trejāds pamatojums. Pirmais no tiem tieši attiecas uz rehabilitācijas
programmu un apliecina, ka fiziskās aktivitātes un iesaistīšanās sportā ir lielisks papildinājums
klasiskajām fizioterapijas programmām. Par to liecināja jau agrāko zinātnisko pētījumu rezultāti,
kuros secināts, ka fizioterapijas programmas bieţi vien nevelta pietiekami lielu uzmanību
pacienta/klienta vispārējās fiziskās sagatavotības līmenim, viľu funkcionalitātei un funkcionālajam
potenciālam, iespējamā atbalsta pielāgošanai un optimizēšanai atbilstoši pacienta/klienta
funkcionalitātei, kā arī ikdienā veicamo aktivitāšu izstrādāšanai. Tomēr jāatzīmē, ka līdz šim jau ir
gūti pierādījumi tam, ka pielāgotās fiziskās aktivitātes labvēlīgi ietekmē šos faktorus gan
rehabilitācijas kursa gaitā, gan arī pēc tam. No tā tiek secināts, ka pielāgoto fizisko aktivitāšu
ieviešana rehabilitācijas programmā var uzlabot rehabilitācijas programmas kvalitāti, palīdzēt to
veiksmīgāk īstenot un nepieļaut pacientu/klientu veselības stāvokļa pasliktināšanos.
Pielāgotajām fiziskajām aktivitātēm ir pozitīva ietekme uz pacienta/klienta psiholoģisko
labklājību. Daudzi pacienti/klienti ar neatgriezeniskiem funkcionēšanas traucējumiem mēdz
mazkustīga dzīvesveida dēļ aizvien vairāk ieslīgt sociālajā nošķirtībā. Tam ir rasts risinājums —
ieviešot pielāgotās fiziskās aktivitātes vispārējas rehabilitācijas pieejas programmā, cilvēki ar
invaliditāti var iesaistīties sportā un socializēties, tādējādi gūstot iespēju iepazīties ar citu pieredzi un
iemācīties sadzīvot ar savu invaliditāti vai traucējumiem utt.
Pamatojums pielāgoto fizisko aktivitāšu iekļaušanai rehabilitācijā saistīts ar izglītības un
veselības aprūpes jautājumiem. Ar fizisko aktivitāšu un sporta palīdzību pacienti/klienti iepazīst sava
ķermeľa reakciju uz daţādas intensitātes pakāpes vingrinājumiem (gan maksimālas, gan vidēji lielas
intensitātes vingrinājumiem) un uz ārējiem apstākļiem (laika apstākļiem, vidi u.c.). Tāpat, iesaistoties
pielāgotajās fiziskajās aktivitātēs rehabilitācijas apstākļos, pacienti/klienti uzzina, kāds ir
skaidrojums tādai vai citādai ķermeľa atbildes reakcijai, kā atpazīt simptomus, kuri izraisa
kontrindikācijas fiziskajām aktivitātēm un sportam, un kā šos simptomus novērst vai ārstēt. Turklāt
fiziskās aktivitātes un sports pacientiem/klientiem nodrošina augstāku dzīves kvalitāti, un viľi
saskata ikdienā veicamo aktivitāšu priekšrocības. Rezultātā pielāgoto fizisko aktivitāšu programmai
ir nepārprotami jāapliecina pacientiem/klientiem, ka tā viľiem ir noderīga, lai viľi arī turpmāk — pēc
rehabilitācijas — piekoptu aktīvu dzīvesveidu.
Latvijā un Baltijas valstīs veselības aprūpes speciālisti sporta jomā un pielāgotajā fiziskajā
rehabilitācijā tiek sagatavoti tikai LSPA, gan bakalaura, gan maģistratūras studiju programmās, lai
gan šādas profesionālās kvalifikācijas speciālistu pieprasījums ir liels, tas saistīts ar nepieciešamību
nodrošināt kvalitatīvu veselības aprūpi visa līmeņu sporta nodarbībās. Šādu speciālistu
sagatavošana tiek aktualizēta Veselības aprūpes nostādnēs līdz 2030.gadam: „Latvijas galvenais
resurss ir un būs cilvēks (...).Ilgtermiņa attīstība nav iedomājama bez veselīgiem indivīdiem ar
veselīgu dzīves veidu”30.
Mūsdienu darba tirgū ir vajadzīgi speciālisti, kuri ir spējīgi darboties komandā un aktīvi
iesaistīties vietējos un starptautiskos projektos veselības aprūpes jomā sportā. Darba devēji, sporta
30

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam, http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=3323
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nozares vadītāji rakstveida atsauksmēs izteikuši viedokli, ka aktuāli ir nepieciešami fizioterapeiti
sportā un pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālisti rehabilitācijā, kuri profesionāli un kvalitatīvi var
strādāt ar jaunākajām veselības aprūpes un fizioterapijas tehnoloģijām, kā arī rehabilitācijas
metodēm, iekļaujoties daudzdisciplinārā komandas darbā, sadarbojoties ar sporta nozarē un veselības
aprūpes jomā strādājošiem profesionāļiem. Tādejādi aktuāls ir jautājums par jaunām augstākās
izglītības programmām, kas risinātu šos uzdevumus. Profesionālā maģistrantūras studiju
programma „Veselības aprūpes speciālists sportā” ir orientēta uz šo uzdevumu risināšanu.

1.3. Studiju virziena attīstības plāns. Sadarbības iespējas Latvijā un ārzemēs
veselības aprūpes virziena ietvaros
.
LSPA Veselības aprūpes studiju virziena attīstība atskaites periodā par 2013.-2014.ak.gadu
tika plānota balstoties uz 2013.gada Akreditācijas komisijas lēmumu un rekomendācijām,
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam un LSPA attīstības programmu 2014. –
2018. gadam, LSPA Zinātnes attīstības stratēģiju 2014.-2018.gadam /LSPA,2014/ un Pasaules
fizioterapeitu konfederācijas standartu /ER-WCPT,2013/31, Pasaules Fizioterapeitu Konfederācijas
standartu /WCTP,2013/32, Starptautiskā sporta fizioterapijas standartu /IFSPT/33, Eiropas
Standartiem Pielāgotās fiziskās aktivitātēs /2010/34 un Fizioterapeita profesijas standartu /MK Nr.99.,
2012/ .35
LSPA mērķis ir studējošiem nodrošināt starptautiski atzītas kvalitatīvas studijas, attīstīt
inovatīvu pētniecību sporta zinātnē, veselības aprūpē un to integrēt mūsdienīgā studiju procesā, kas
nodrošinātu kompetentus konkurētspējīgus daţādus sporta speciālistus Latvijas un starptautiskajā
darba tirgū.
Atskaites periodā par 2013.-2014.ak.gadu LSPA Veselības aprūpes studiju virzienā tika
ieviestas Akreditācijas komisijas rekomendācijas četros pamatvirzienos: kvalitātes
paaugstināšanā, resursu piesaistē, studiju virziena ilgtspējas veicināšanā un sadarbības
veicināšanā. Līdz ar to LSPA Veselības aprūpes studiju virziena attīstībai 2013./2014.ak.gadā tika
izdalīts mērķis – nodrošināt LSPA veselības aprūpes studiju virziena ilgtspēju. Lai sasniegtu
izvirzīto mērķi, rīcības virzienā „Kvalitātes paaugstināšana” tika izvirzīti sekojoši pasākumi:
sadarbības palielināšana ar citām vietējām AII., studiju un zinātniskās darbības kvalitātes
paaugstināšana un vietējās un starptautiskās sadarbības pētniecības jomā paaugstināšana. Rīcības
virzienā „Resursu piesaiste” tika izvirzīti pasākumi kā ES fondu vai vietējo resursu finansējuma
piesaiste, studiju iekārtu, mācību līdzekļu un materiālu iegāde, aprīkojuma un telpu stāvokļa
uzlabošana, bibliotēkas resursu palielināšana. Rīcības virzienā „Studiju virziena ilgtspējas
veicināšana” tika izvirzīts uzdevums: akadēmiskā personāla motivācijas un iemaľu veicināšana un
paaugstināšana. Rīcības virzienā „Sadarbības veicināšana” tika izvirzīti sekojoši pasākumi kā
akadēmiskā personāla piesaiste sadarbībā ar citām līdzīga profila izglītības iestādēm Latvijā un
ārvalstīs un ārvalstu studentu piesaiste.
Rīcības virzienos izvirzīto pasākumu rezultātus skat. 2.tab.

31

WCPT guideline for standard evaluation process for accreditation/recognition of physical therapist professional entry
level education programmes http://www.wcpt.org/guidelines/accreditation
32 WCPT, http://www.wcpt.org/policy/ps-research
33 IFSP, http://ifspt.org/wp-content/uploads/2012/04/SPTCompetenciesStandards-final-draft.pdf
34
Kudláček, M. Morgulec-Adamowicz, N. Verellen, J. Eds. (2010) European Standards in Adapted Physical Activity.
Palaky University, Olomouc (http://eusapa.upol.cz/)
35
Fizioterapeitu profesijas standarts, §1.70 http://likumi.lv/doc.php?id=254920
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Sociālā fonda projekta „Augstākās izglītības studiju programmu novērtēšana un priekšlikumi
kvalitātes paaugstināšanai‖ Nr.2011/0012/1DP/2/1DP/1.1.2.1/11/IPIA/VIAA/001 Studiju virzienu
Akreditācijas komisijas 10.05.2013. ekspertīzes tabulā par studiju virziena novērtējumu, studiju
virzienam „Veselības aprūpe” saņemts sekojošs novērtējums, skat.1.tab.:
1.tabula
Studiju virzienam „Veselības aprūpe” saņemtais novērtējums
Kvalitāte
Resursi
Ilgtspēja
Sadarbība

Akreditācijas
lēmums
Akreditēt uz 2 Labi
gadiem
+obligātās
rekomendācijas
Akreditācijas
komisijas
rekomendācijas





Labi

Trūkumi
novēršami 2
gadu laikā

Nepilnības ir
kritiskas

Jāturpina meklēt iespējas piesaistīt ES fondus vai vietējos resursus.
Nepieciešama sadarbības formu paplašināšana un pilnveidošana ar citām
Latvijas AII.
Vēlams sagatavot studiju programmas pašnovērtējumu salīdzinot to ar
Pasaules Fizioterapeitu konfederācijas standartiem.

2.tabula
LSPA Veselības aprūpes studiju virziena attīstības plānojums un īstenošana atskaites
periodā par
2013./2014.ak.gadu, kas nodrošina veselības aprūpes studiju virziena ilgtspēju
Rīcības virziens
Virziens: Kvalitātes paaugstināšana.
mērķa sasniegšanai
Pasākumi izvirzītā
Atskaites perioda par 2013./2014.ak.gadu darbības rezultāti
mērķa sasniegšanai
1.Sadarbības
2013.-2014.gadā ir noslēgti seši sadarbības līgumi ar vietējām AII un
palielināšana
ar
turpinās sadarbība ar:
citām vietējām AII
 Rīgas Stradiľu Universitātes /RSU/ Rehabilitācijas fakultātes
Rehabilitoloģijas pētniecisko laboratoriju pētniecības jomas veselības
aprūpē ietvaros.
 Rīgas Stradiľa Universitātes /RSU/ Rehabilitācijas fakultāti veselības
aprūpes virzienā īstenoto studiju programmu studiju kursu realizēšanā
un darbā Valsts Pārbaudījumu komisijas sastāvā un metodisko
komisiju sanāksmēs
 Rīgas Stradiľu Universitāti /RSU/ Rehabilitācijas fakultāti un
Daugavpils Universitāti /DU/ ―BAR Student Forum.
 Latvijas Universitāti /LU/ Ārstniecības fakultāti veselības aprūpes
virzienā īstenoto studiju programmu studiju kursu realizēšanā un
darbā Valsts Pārbaudījumu komisijas sastāvā un metodisko komisiju
sanāksmēs.
 Rīgas Medicīnas koledţu /RMK/ veselības aprūpes virzienā īstenoto
studiju programmu studiju kursu realizācijā un darbā Valsts
Pārbaudījumu komisijas sastāvā un metodisko komisiju sanāksmēs.
 Rīgas Pedagoģisko izglītības un vadības akadēmiju /RPIVA/ veselības
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2. Studiju un
zinātniskās darbības
kvalitātes
paaugstināšana.
Saskaľā ar LSPA
ZAStr 36 un PWCT
/WCPT,2013 /.
„Policy statement:
Research”37











aprūpes virzienā īstenoto studiju programmu studiju kursu realizēšanā.
Atskaites periodā par 2013./2014.ak.gadu veiktie pasākumi
studiju kvalitātes paaugstināšanai LSPA Veselības aprūpes
virzienā:
Apkopota LSPA pozitīvā pieredze sadarbībai ar darba devējiem
prakšu nodrošināšanā un veiktas izmaiľas prakšu nolikumos, lai
uzlabotu prakšu pieejamību studentiem, paaugstinot darba devēju
motivāciju kvalitatīvu prakšu nodrošināšanā, paredzot vairākus
motivācijas mehānismu alternatīvos variantus, kā rezultātā studenti
gūs praktiskās iemaľas savā specialitātē un veiksmīgāk var iekļauties
darba tirgū LSPA, 2014/38
Apstiprināta LSPA Attīstības daļa, kas savas kompetences ietvaros
veic akadēmijas tālākas attīstības, starptautiskās mobilitātes un
komunikācijas nodrošināšanu Augstskolas stratēģisko mērķu
sasniegšanai /LSPA, 2014/39
Studiju kvalitātes paaugstināšanai atskaites periodā 2013./2014. ak.
gadā turpinās darbs pie LSPA Kursu Vadības Sistēmas (KVS –
Moodle vidē) infrastruktūras un sistēmprogrammas izveides.40.
Studiju kvalitātes paaugstināšanai atskaites periodā 2013./2014. ak.
gadā apstiprināts Nolikums par LSPA studiju programmu apguves
vērtēšanas pamatprincipiem un kārtību, kura ietvaros docētāji savās
studiju programmās atbilstoši nolikumam pilnveidoja vērtēšanas
pamatprincipus.41
Studiju kvalitātes paaugstināšanai atskaites periodā 2013./2014. ak.
gadā veselības aprūpē tika veicināta un nodrošināta studējošiem
individuāla pieeja un atgriezeniskā saite dibinot LSPA Fizioterapijas
studentu padomi /LSPA, 2013/ un organizējot sēdes, kurās tiek
analizēti jautājumi daţādu mācību metoţu izvēlē, individuālu tematu
un problēmu analizēšanā lekciju, praktisko darbu un semināru laikā;
Intensīvi un regulāri notiek elektroniskā saziľa e-pastā, visiem LSPA
studentiem uz studiju laiku tiek izveidoti e-pasti
formā
Vards.Uzvards@lspa.lv.
Piekļūt tam var izmantojot adresi:
http://pasts.lspa.lv

Studiju un zinātniskās darbības paaugstināšanai LSPA
veselības
aprūpes
virzienā
augstskola
pārskata
periodā
2013./2014.ak.gadā atbilstoši plānotajam budţetam studiju virzienā
veselības aprūpe Studiju domes sēdēs un Senātā pārskatījusi un
apstiprinājusi vajadzības un resursus katrā LSPA veselības aprūpes
virziena studiju programmā. Plānošana notiek pamatojoties uz

36
37

LSPA Zinātnes un pētniecības attīstības stratēģija 2015.-2020. gadam,
WCPT, http://www.wcpt.org/policy/ps-research
38
LSPA Nolikums par Profesionālās studiju programmas ―Fizioterapijas‖ (42772) Praksi,
http://www.lspa.eu/files/intranet/documents/nolikumi/students/Prakse_FIZIOTERAPIJA_2014.doc
39
LSPA attīstības daļas nolikums,
http://www.lspa.eu/files/intranet/documents/nolikumi/akad_pers/Attistibas_dalas_nolikums_2014.pdf
40 KVS, http://kvs.lspa.lv/login/index.php
41
LSPA Attīstības programma 2014. – 2018.gadam
http://www.lspa.eu/files/documents/2013/J.Zidena_LSPA_attistibas_programma_2014-2018.pdf
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nepieciešamo mācību līdzekļu un metoţu nepieciešamību veselības
aprūpes attiecīgā mācību procesa nodrošināšanai. 42
 Atskaites periodā 2013./2014.akad.gadā studiju un pētniecības
kvalitātes paaugstināšanai virzienā veselības aprūpe tika papildināts
materiāltehniskais nodrošinājums - LSPA darbu sāk Baltijā pirmā
pētniecības laboratorija „Kinezioloģijas pētniecības laboratorija‖
/2014/ ar sensorjūtīgu grīdu, kas sinhronizēta ar videosistēmu
zinātniski pētnieciskai darbībai kinezioloģijas un sporta biomehānikas
jomā, iegādāta pētnieciskā aparatūra: Spēka platformas BTS P-6000
(Itālija), Videosistēma BTS VIXTA (Itālija), Izokinētiskā ierīce REV9000 (Itālijā), Optiski elektroniskā sistēma MICROGATE
OPTOJUMP (Itālija), Podogrāfs BALREX (Latvija), Pulsometrijas
sistēma POLAR TEAM SYSTEM (ASV), Skrejceliľš LIFE FITNESS
(ASV), materiāltehniskais nodrošinājums atbilst Veselības aprūpes
virzienā iesaistīto studiju programmu profesionālo kvalifikāciju
reglamentējošo normatīvo aktu prasībām – Fizioterapeita profesijas
standartam /2012/43 un
Pasaules Fizioterapeitu Konfederācijas
standarta zinātnes sadaļas vadlīnijām /WCTP,2013/44, Starptautiskās
sporta fizioterapijas standartam /IFSPT/45 un Eiropas Standartiem
Pielāgotās fiziskās aktivitātēs /2010/.46
 Atskaites
periodā
2013./2014.ak.gadā
studiju
kvalitātes
paaugstināšanai tika apstiprināti LSPA grozījumi Nolikumā
‖Bakalaura darba temata un plāna apstiprināšanas kārtība‖47, kas
paredz plašākas iespējas studējošo pētniecības jomā bakalaura darba
līmenī.
 Atskaites periodā 2013./2014.ak.gadā LSPA veselības aprūpes studiju
virziena vadīšanā ievēroti demokrātijas principi, kas ievēroti LSPA
normatīvajos aktos, kuros noteiktas administratīvā personāla,48;49
akadēmiskā personāla50;51 un studējošo52;53;54;55 savstarpējās
attiecības.
42

http://www.lspa.eu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=134&Itemid=185&limitstart=5
Informācija par senāta sēdi 2014.gada 3.aprīlī,
http://www.lspa.eu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=134&Itemid=185&limitstart=5
43
Fizioterapeitu profesijas standarts, §1.70 http://likumi.lv/doc.php?id=254920
44 WCPT, http://www.wcpt.org/policy/ps-research
45 IFSP, http://ifspt.org/wp-content/uploads/2012/04/SPTCompetenciesStandards-final-draft.pdf
46
Kudláček, M. Morgulec-Adamowicz, N. Verellen, J. Eds. (2010) European Standards in Adapted Physical Activity.
Palaky University, Olomouc (http://eusapa.upol.cz/)
47 Bakalaura darba temata un plāna apstiprināšanas kārtība
http://www.lspa.eu/senate/decisions/2013/decembris/Bakalaura_plana_apstiprinasanas_kartiba_LABOJUMI_20
13.pdf
48 Nolikums par struktūrvienību amatiem,
http://www.lspa.eu/files/senate/decisions/2013/decembris/Vaditaju_amatu_nolikums_labots.pdf
49 Lēmums par LSPA struktūru - par daļu un nodaļu izveidi,
http://www.lspa.eu/files/senate/decisions/2012/08.12/Nodalu_izveide_Senats_06.12.2012.pdf
50 Nolikums par LSPA akadēmiskā personāla vēlēšanām,
http://www.lspa.eu/files/senate/decisions/2013/decembris/Akad_personala_velesanas_2013.pdf
51
LSPA Lēmums par studiju procesu 2013./2014.ak.gadā,
http://www.lspa.eu/files/senate/decisions/2013/Studijuprocess2013_pieGraf.pdf
52 Nolikums par studiju uzsākšanas kārtību LSPA vēlākos studiju posmos.
http://www.lspa.eu/files/documents/Studiju_uzsaksana_velakos_posmos.doc
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Atskaites
periodā
2013./2014.akad.gadā
studiju
kvalitātes
paaugstināšanai virzienā veselības aprūpe tika papildināti mācību
metodiskie materiāli, kas ievietoti LSPA KVS-MOODLE sistēmā.
 Atskaites
periodā
2013./2014.akad.gadā
studiju
kvalitātes
paaugstināšanai virzienā veselības aprūpe uz nākošajiem 3 gadiem
apstiprināts LSPA Ētikas lietu komisijas sastāvs: vad.pētniece Monta
Jakovļeva, prof. Inta Māra Rubana, doc.Inta Immere, pētniece Inta
Budviķe, lektore Zinta Galeja, studente Ulrika Malta.
2014./2015.ak.gadā komisijas priekšsēdētāja būs M.Jakovļeva un
apstiprināts LSPA Ētikas lietu komisijas nolikums56 un LSPA
personāla Ētikas kodekss.57
Atskaites periodā par 2013./2014.ak.gadu veiktie pasākumi
zinātniskās darbības paaugstināšanai LSPA Veselības aprūpes
virzienā:
 Apstiprināta Augstākās Izglītības un zinātnes attīstības pasākumu
plāna īstenošana LSPA 2013.gada 2. pusgadā LSPA galveno
uzdevumu realizācijā saskaľā ar Augstākās izglītības un zinātnes
attīstības pasākumu plānu laika posmam no 2013.gada 1.novembra
līdz 2014.gada 31.decembrim /LSPA,2013/.58
 Lai nodrošinātu studējošajiem iespēju iegūt augstāko profesionālo
izglītību un sagatavotību, attīstīt pētniecību veselības aprūpē un sporta
jomā (...), apstiprināta LSPA Zinātniskās darbības attīstības stratēģija
2015.-2020. gadam par galveno mērķi - LSPA ir vienīgā sporta
augstskola valstī, kas garantē studiju un zinātniski pētnieciskā darba
vienotību sporta zinātnē un veselības aprūpē sportā saskaľā ar
"Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2014.-2020. gadam", "Zinātnes,
tehnoloģiju attīstības un inovācijas pamatnostādnēm 2014.-2020.
gadam", „Viedās specializācijas stratēģiju 2014.-2020. gadam‖,
―Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020. gadam‖ un „Sporta
politikas pamatnostādnēm 2013.-2020. gadam‖ /LSPA, 2014/.




Zinātniskās darbības paaugstināšanai atskaites periodā 2013./2014.ak.gadā,
tika apstiprinātas LSPA zinātnes attīstības galvenās vadlīnijas: Latvijas
Sporta zinātnes un veselības aprūpes sporta jomā zinātnes centra izveide
sadarbībā ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Sporta
departamentu, funkcionāli konsolidējoties ar Latvijas Olimpisko komiteju
(LOK), Latvijas Olimpisko vienību (LOV), Latvijas Sporta federāciju
padomi (LSFP), Murjāľu Sporta ģimnāziju, olimpiskajiem centriem un
sporta veidu federācijām sporta zinātnes un veselības aprūpes sporta jomā,
kā arī pētniecība sadarbībā ar citām Latvijas, Eiropas, īpaši Baltijas,

53

Nolikums par studiju pārtraukšanas un atsākšanas kārtību LSPA,
http://www.lspa.eu/files/senate/decisions/2013/marts/Stud_partrauksana_LSPA.pdf
54 Nolikums par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu,
http://www.lspa.eu/files/documents/Pieredzes_atzisana_2013.pdf
55 LSPA Studentu pašpārvaldes nolikums,
http://www.lspa.eu/files/senate/decisions/2014/Junijs/Studentu_pasparvaldes_nolikums_2014.pdf
56 LSPA nolikums, http://www.lspa.eu/files/senate/decisions/2014/Oktobri/Etikas_komisija_nolikums_2014.pdf
57
LSPA personāla Ētikas kodekss.
http://www.lspa.eu/files/senate/decisions/2014/Oktobri/Personala_etikas_kodekss_2014.pdf
58
Augstākās izglītības un zinātnes attīstības pasākumu plāna īstenošana LSPA 2013.gada 2. Pusgadā,
http://www.lspa.eu/files/senate/decisions/2013/decembris/LSPA_plans_2013_2_pusg_1.pdf
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Skandināvijas un pasaules valstu augstskolām un pētniecības centriem, un
cieša sadarbība ar veselības aprūpes un citām tautsaimniecības













nozarēm, lai radītu inovācijas un augstas pievienotās vērtības
produktus un tehnoloģijas un efektīvi koordinētu veselības aprūpes
zinātnes un sporta izglītības industrijas attīstību un veselības aprūpi
sporta jomā.
Atskaites periodā par 2013./2014.ak.gadu LSPA pētniecības tematikā
kā viena no prioritātēm ir noteikts virziens - Sabiedrības veselības
uzlabošana, tai skaitā rehabilitācija daţāda vecuma cilvēkiem: tautas
sports, bērnu un jaunatnes sports, pielāgotās fiziskās aktivitātes
rehabilitācijā. 59
Atskaites periodā par 2013./2014.ak.gadu noslēgta un turpinās
sadarbība ar 39 ārzemju augstskolām un zinātniskajām institūcijām,
īpaši aktīvi veselības aprūpes jomā ar:
Groningen, University of Science Universitāes Medical Center,
Halmstad University,
University of Tartu,
Norwegian school of sport sciences,
Haaga-Helia University of Applied Sciences
Lithuanian Sport University,
Lithuanian University of Educational Sciences,
Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw,
Swedish School of Sports and Health Sciense,
Katholieke Universiteit Leuven,
Bologna University.
Atskaites periodā 2013./2014.ak.gadā docētāji un pētnieki veselības
aprūpes studiju virzienā sekmīgi darbojās un turpinās augstas klases
sportistu izpēte sadarbībā ar LOV un sporta federācijām.
Atskaites periodā 2013./2014.ak.gadā tika rīkota ikgadējā LSPA
doktorantu, maģistrantu un bakalauru konference zinātniskās darbības
paaugstināšanai. 60
Atskaites periodā 2013./2014.ak.gadā tika rīkota LSPA zinātniskās
aparatūras izstāde informējot sporta jomas un veselības aprūpes sportā
speciālistus par aparatūras praktiskās lietošanas metodiku un
iegūstamajiem rezultātiem. 61
Atskaites periodā 2013./2014.ak.gadā pētījumu veikšanai studējošo,
docētāju un komercstruktūru vajadzībām tika sekmīgi izmantota
LSPA pētniecības laboratorijas. 2014.gadā dibināta LSPA
Kinezioloģijas pētniecības laboratorija zinātniski pētnieciskai
darbībai kinezioloģijas un sporta biomehānikas jomā, studentu
integrēšanai eksperimentu organizēšanā un testēšanas prakses
nodrošināšanā. Laboratorija nodrošināta ar pētniecisko aparatūru EUR
45 878.- apmērā.
Atskaites periodā par 2013./2014.ak.gadu LSPA zinātniskā kapacitāte

59

Piedāvātie izpētes virzieni LSPA studiju virzienā veselības aprūpe,
http://www.lspa.eu/files/intranet/documents/metodiskie/bak_darb_temas/BAK_darbu_temas_2014_fizioterapija.pdf
60
http://www.lspa.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2112:lspa-6starptautiskaj-doktorantu-unmaistrantu-zintniskaj-konferenc-prezent-60-refertus&catid=116:petnieciba&Itemid=165
61 http://www.lspa.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2146:17aprl-latvijas-sporta-pedagoijasakadmija-prezents-savu-zintniski-ptniecisko-aparatru-un-ptjumu-metodiku-&catid=116:petnieciba&Itemid=165
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atspoguļota starptautiski citējamā ţurnālā angļu valodā ―LASE
Journal of Sport Science‖62 un „Baltic Journal of Sport and Health
Sciences‖63
 Ţurnāla LASE Journal of Sport Science zinātniskos rakstus
recenzējuši 15 mācībspēki, pieci mācībspēki recenzējuši mācību
līdzekļus, grāmatas un izglītības programmas, divi mācībspēki – citu
starptautisku ţurnālu tekstus (prof. J.Grants – Polija, Lietuva; prof.
I.Pontaga– Vācija).
3.
Vietējās
un
starptautiskās
sadarbības
pētniecības
jomā
paaugstināšana.
Saskaľā ar LSPA
ZAStr. /LSPA 2014/
un WCPT
standartiem /ERWCPT,201364 /.
„Policy statement:
Research”65

Rīcības virziens
mērķa sasniegšanai
Pasākumi izvirzītā
mērķa sasniegšanai
1. ES fondu vai
vietējo resursu
finansējuma

 Atskaites periodā 2013./2014.ak.gadā tika veikta sadarbība
pētniecības jomas veselības aprūpē ietvaros ar Rīgas Stradiľu
Universitātes /RSU/ Rehabilitācijas fakultātes Rehabilitoloģijas
pētniecisko laboratoriju.
 Saskaľā ar "Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2014.-2020. gadam",
"Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas pamatnostādnēm 2014.2020. gadam", „Viedās specializācijas stratēģiju 2014.-2020. gadam‖,
―Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020. gadam‖, „Sporta
politikas pamatnostādnēm 2013.-2020. gadam‖ un Pasaules
Fizioterapeitu Konfederācijas standarta vadlīnijām /WCPT, 2013/
mūsdienu prakse ir apliecinājusi nepieciešamību veicināt sporta
zinātnes un veselības aprūpes vienotību sporta jomā. Līdz ar to
atskaites periodā 2013./2014.ak.gadā tika veikta un turpinās sadarbība
ar 39 ārzemju augstskolām un zinātniskajām institūcijām, īpaši aktīvi
veselības aprūpes jomā Groningen, University of Science Universitāes
Medical Center,Halmstad University, University of Tartu, Norwegian
school of sport sciences,Haaga-Helia University of Applied Sciences,
Lithuanian Sport University, Lithuanian University of Educational
Sciences, Józef Piłsudski University of Physical Education in
Warsaw,Swedish School of Sports and Health Science, Katholieke
Universiteit Leuven, Bologna University.
 Askaites periodā 2013./2014.ak.gadā Nordic Master in Adapted
Physical Activity ietvaros tika piesaistīti un turpinās sadarbība
pētniecības jomā ar viesdocētājiem no Lithuanian Sports University
(Lithuania), University of Southern Denmark (Denmark), HAAGAHELIA University of Applied Sciences (Finland), Stockholm
University (Sweden).
2.Virziens: Resursu piesaiste
Atskaites perioda par 2013./2014.ak.gadu un

2014.gada I.-III. ceturkšņa darbības rezultāti
Rādītāju nosaukums
2013.gads
2014.gads
LVL
I.-III. ceturksnis
EUR

62

LASE Journal of Sport Science, http://journal.lspa.lv/index.php/8-news/1-pirmais
Baltic Journal of Sport and Health Sciences,
http://www.lsu.lt/sites/default/files/dokuumentai/education_physical_training_a4_2014_04_03-1.pdf
64
Eiropas Fizioterapeitu Konfederācijas politikas pamatnostādnes /RC62 5, 2020/,
65
ER _ WCPT, http://www.wcpt.org/policy/ps-research
63
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piesaiste

Eiropas Savienības politikas
instrumentu un ārvalstu finanšu
līdzfinansētie projekti,

132 005.-

173 570.300 000.-

Maksas pakalpojumi un citi
pašieņēmumi
t.sk. mācību maksa veselības aprūpē

730 424.-

1 047 406.-

135 914.-

752 488.-

ES fondu paredzamie līdzfinansētie
projekti 2015.gadā
2. Studiju iekārtu,
mācību līdzekļu un
materiālu iegāde,
aprīkojuma un telpu
stāvokļa uzlabošana

Rādītāju nosaukums

2013.gads
LVL

838 927.-

2014.gads
I-III ceturksnis
EUR
126 268.-

Telpu stāvokļa
34 165.uzlabošana un
aprīkojums
Mācību līdzekļi un
36 613.49 600.materiāli, studiju
iekārtas, inventārs
3.Bibliotēkas
Salīdzinot ar 2012.gadu, 2013. gadā LSPA sporta un veselības aprūpes
resursu palielināšana nozares bibliotēka iegādājusies par 35% vairāk izdevumus veselības aprūpes
virzienā, 2014.gadā mācību literatūra tika iegādāta par 43 % vairāk, salīdzinot
ar 2013.gadu. Atskaites perioda 2013./2014.ak.gadā papildinātie bibliotēkas
resursi Veselības aprūpes virzienā atbilstoši ar virzienā iekļauto studiju
programmu profesionālo kvalifikāciju reglamentējošo normatīvo aktu
prasībām – Fizioterapeita profesijas standartam /2012/66 un Pasaules
Fizioterapeitu Konfederācijas standarta vadlīnijām
/WCTP,2013/67 ,
Starptautiskās Sporta fizioterapijas standartam /IFSPT/68
un Eiropas
69
Standartiem Pielāgotās fiziskās aktivitātēs /2010/ .
Rīcības virziens
mērķa sasniegšanai
Pasākumi izvirzītā
mērķa sasniegšanai
1.
Akadēmiskā
personāla
motivācijas
un
iemaľu veicināšana
un paaugstināšana

3.Virziens: Studiju virziena ilgtspējas veicināšana
Atskaites periodā par 2013./2014.ak.gadu darbības rezultāti

 Akadēmiskais personāls ir motivēts piedalīties kvalifikācijas celšanas
kursos, semināros, konferencēs un notiek regulāra akadēmiskā
personāla kvalifikācijas paaugstināšana:
2013./2014.st.gads70
2014./2015.st.gads71

Fizioterapeitu profesijas standarts, §1.70, http://likumi.lv/doc.php?id=254920
WCPT, http://www.wcpt.org/policy/ps-research
68 IFSP, http://ifspt.org/wp-content/uploads/2012/04/SPTCompetenciesStandards-final-draft.pdf
69 Kudláček, M. Morgulec-Adamowicz, N. Verellen, J. Eds. (2010) European Standards in Adapted Physical Activity.
Palaky University, Olomouc (http://eusapa.upol.cz/)
70
Docētāju tālākizglītības semināru, starpkatedru pieredzes apmaiľas plāns 2013./2014. ak. g.,
http://www.lspa.eu/files/senate/decisions/2013/novembris/Starpkatedru_seminari_13_14.pdf
66
67
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 Akadēmiskā personāla motivācijas un iemaľu paaugstināšanai atskaites
periodā 2013./2014.ak.gadā tiek segtas LSPA docētāju dalības maksas
mācībās, tālākizglītībā un konferencēs, 2013.gadā Ls 10 070.- apmērā,
2014.gada I.-III.ceturksnī – EUR 5000.-, mācību līdzekļu un materiālu
iegāde studiju kursu nodrošinājumam 2013.gadā Ls 6 845.- apmērā,
2014.gada I.-III.ceturksnī EUR 10 000. Atskaites periodā 2013./2014.ak.gadā akadēmiskā personāla iemaľu
veicināšanai un mobilitātei ERASMUS+ ietvaros tika piesaistīti līdzekļi
EUR 6096.- apmērā, studentu mobilitātei – EUR 3628.- apmērā.

Rīcības virziens
mērķa sasniegšanai
Pasākumi izvirzītā
mērķa sasniegšanai
1.Akadēmiskā
personāla piesaiste
sadarbībā ar citām
līdzīga profila
izglītības iestādēm
Latvijā un ārvalstīs.

 Tiek organizēti docētāju tālākizglītības semināri, starpkatedru
pieredzes apmaiľa, kuras ietvaros notiek arī svešvalodu pilnveide
docētāju starptautisko programmu īstenošanas prasībām,
2013./2014.st.gadā
–
72
akadēmisko
stundu
apjomā,
2013./2014.st.gadā – 76.akadēmisko stundu apjomā.
 Tālākizglītības un mūţizglītības politikas attīstīšanai LSPA, tiek
izveidots un apstiprināts LSPA profesionālās pilnveides un
mūţizglītības centrs /LSPA,2013/72.
 Atskaites periodā 2013./214.ak.gadā akadēmiskā personāla
motivācijas veicināšanai tika apstiprināts Senāta lēmums Nr.19 ‖Par
tālākizglītības semināru vadīšanu‖. 73
4.Virziens: Sadarbības attīstība.
Atskaites perioda par 2013./2014.ak.gada darbības rezultāti

 LSPA Veselības aprūpes studiju virziena ietvaros atskaites periodā
2013./2014.ak.gadā tika piesaistīti un turpinās sadarbība
2014./2015.ak.gadā ar visdocētājiem no Kjetas (Chieta) universitātes,
profesoru Raoul Saggini, profesoru Rosa Grazia Bellomo un
rehabilitācijas specializācijas rezidenti Dr. Alexandra Di Stefano.
 LSPA Veselības aprūpes studiju virziena ietvaros atskaites periodā
2013./2014.ak.gadā tika piesaistīts un turpinās sadarbība
2014./2015.ak.gadā ar Volfganga Gētes Universitāte visdocētāju
Thomas Nikolaus, MSportsSc, Sports Physiotherapist.
 LSPA Veselības aprūpes studiju virziena Profesionālās maģistrantūras
ietvaros modulī Nordic Master in Adapted Physical Activity, atskaites
periodā 2013./2014.ak.gadā tika piesaistīti un turpinās sadarbība
2014./2015.ak.gadā ar Lithuanian Sports University (Lithuania),
University of Southern Denmark (Denmark), HAAGA-HELIA
University of Applied Sciences (Finland), Stockholm University
(Sweden).
 2013./2014.ak.gada ERASMUS + projekta ietvaros LSPA studiju
virzienā Veselības aprūpe tika piesaistīti ārzemju mācībspēki un

Docētāju tālākizglītības semināru, starpkatedru pieredzes apmaiľas plāns 2014./2015. ak.g.,
http://www.lspa.eu/files/senate/decisions/2014/Novembris/Starpkatedru_seminari_14_15_2.pdf
72
LSPA profesionālās pilnveides un mūţizglītības centra nolikums,
http://www.lspa.eu/files/senate/decisions/2013/marts/prof_pc_nol.pdf
73 Informācija par Senāta sēdi 2014.gada 3.aprīlī
http://www.lspa.eu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=134&Itemid=185&limitsta
rt=5
71
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2. Ārvalstu studentu
piesaiste

personāls no citām līdzīga profila izglītības iestādēm no Latvijas un
ārvalstīm: 74
Biruta Švagţdiene – Lietuvas Sporta Universitāte
Regina Andriukaitiene – Lietuvas Sporta Universitāte
Asta Lileikiene - Lietuvas Sporta Universitāte
Tomas Saulius - Lietuvas Sporta Universitāte, Lietuva
Pavol Bartik - Matej Bel Universitāte Banska Bistricā, Slovākija
Slawomir Bodasinski - J.Pilsudska fiziskās izglītības akadēmija,
fakultāte Biala Podlaskā, Polija
Zbigniew Ossowski - Gdaľskas Fiziskās izglītības un sporta
universitāte, Polija
 Atskaites periodā 2013./2014.ak.gadā LSPA bakalaura studiju
programmas „Fizioterapija‖ ietvaros tika piesaistīti Latvijas
Universitātes Ārstniecības fakultātes, Rīgas Stradiľa Universitātes
Rehabilitācijas fakultātes un Rīgas Medicīnas koledţas akadēmiskais
personāls. RSU Rehabilitācijas fakultātes docētāji kā D.Stirāne,
M.Briede, prof.Z.Pavāre, M.Pozemkovska, ir iesaistīti Studiju
programmas „Fizioterapija‖ studiju kursu realizācijā. D.Stirāne –
Neiroloģija, I.S.Priedīte - Valsts kvalifikācijas eksāmenu
priekšsēdētāja; E.Kiukucāne - Fizioterapija neiroloģijā, Profesionālā
kvalifikācijas prakse,Dz.Vāvere - Vispārējā fizikālā medicīna,
Speciālā fizikālā medicīna, asoc.prof.G.Stūre - Infekcijas slimības,
M.Briede - Valsts Kvalifikācijas pārbaudījumi (Diplomdarbu, Valsts
kvalifikācijas eksāmenu, bakalauru komisijas priekšsēdētaja),
M.Pozemkovska – Medicīnas vēsture; prof.Z.Pavāre – Ortopēdija,
Traumatoloģija, Pirmā palīdzība; S. Rozenštoka - Sporta medicīna,
Profesionālā kvalifikācijas prakse. Rīgas Medicīnas koledţas docētāji
ir iesaistīti kā stundu pasniedzēji šādu studiju kursu realizācijā:
doc.B.Avota - Ķirurģijas pamati, Klīniskās aprūpes pamati;
doc.I.Lācis - Farmakoloģijas pamati, Iekšķīgo slimību propedeitika,
Iekšķīgās slimības; O. Prokofjeva - Dermatoveneroloģija; A.Stafecka
– Medicīnas terminoloģijas; Latvijas Universtitātes Ārstniecības,
bioloģijas fakultātes docētāji: asoc.prof.S.Tūbele pasniedz studiju
kursu Logopēdija, D.Tjarve - Informātika, Metroloģija un medicīniskā
statistika, S.Seimane - Ergonomija, J.Smiltiľa - Fizioterapija
psihiatrijā un narkoloģijā.
 Pamatojoties uz Augstākās izglītības un zinātnes attīstības pasākumu
plāna LSPA 2014. gadā un LSPA galveno uzdevumu realizāciju
saskaľā ar augstākās izglītības un zinātnes attīstības pasākumu plānu
laika posmam no 2013.gada 1.novembra līdz 2014.gada
31.decembrim, tiek veicināta augstākās izglītības internacionalizācijas
procesi un pilnveidoti to institucionālā koordinācija.75
 No 26.09.2013.-14.02.2014.) Kārļa Universitātē, Fiziskās izglītības un
sporta fakultātē, Erasmus mobilitātes apmaiľas programmā studēja

Ārzemju mācībspēki un personāls lspa 2013./2014.ak.g.,
http://www.lspa.eu/?option=com_content&view=article&id=1661%253Arzemju-mcbspki-un-personls-lspa20122013akg&catid=237%253Ainformcija&Itemid=136
75 Augstākās izglītības un zinātnes attīstības pasākumu plāna īstenošana LSPA 2013.gada 2. Pusgadā,
http://www.lspa.eu/files/senate/decisions/2013/decembris/LSPA_plans_2013_2_pusg_1.pdf
74
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Studiju programmas ‗Fizioterapija‖ 2.studiju gada studentes Santa
Kanceviča - Kārļa Universitāte, Čehija un I.Mālmane - Tartu
Universitāte, Igaunija (10.02.-29.06.2014.).76
 No 1.09.2014.- 31.01.2015 Profesionālā maģistra studiju programmā
„Veselības aprūpes speciālists sportā‖ (47722) imatrikulētas (rīkojuma
Nr.224-s) Katerina Dubnova -Kārļa Universitāte Prāgā, Čehija un
Pavla Zahradľikova - Kārļa Universitāte Prāgā, Čehija.77
LSPA Veselības aprūpes studiju virziena attīstības plāna realizācija saskaľā ar LSPA attīstības
programmā 2014. – 2018.gadam /LSPA, 2014/ izvirzīto mērķu un uzdevumu par studiju procesa un
studiju vides attīstību, veidojot jaunas starpnozaru vai starptautiskas izcilības programmas Veselības
aprūpes studiju virzienā, paredz:
 Tālāk attīstīt un pilnveidot veselības aprūpes studiju virziena bakalaura un maģistra studiju
programmas.
 Apvienojot LSPA katedru, fizioterapijas nodaļas un pētniecisko laboratoriju resursus izveidot
fakultāti Veselības izglītībā (fizioterapijas) un Veselības izglītības un zinātnes centru.
 Sadarbībā ar Latvijas un Baltijas AII veidot starptautisku doktorantūras studiju programmu
Veselības aprūpē fizioterapijā un pielāgotajā fiziskajā izglītībā.
 Attīstīt jaunas pirmā līmeľa augstākās izglītības profesionālo studiju programmas Veselības
aprūpē.
 Pie Veselības izglītības un zinātnes centra izveidot Veselības aprūpes speciālistu
profesionālās pilnveides un kvalifikācijas celšanas nodaļu.
Tādējādi kopumā tiks nodrošināta mērķtiecīga LSPA veselības aprūpes studiju virziena
attīstība un ilgtspēja.
LSPA Veselības aprūpes studiju virzienā realizētajā Profesionālajā maģistra studiju
programmā „Veselības aprūpes speciālists sporta jomā‖ profesionālās kvalifikācijas „Pielāgoto
fizisko aktivitāšu speciālists rehabilitācijā‖ tiek veiktas iestrādes konsorcija izveidei starp Baltijas un
Skandināvijas augstskolām starptautiskas kopīgās maģistratūras studiju programmas Pielāgotās
fiziskās aktivitātes izveidei 2016.gadā. Programmas ietvaros paredzams ieviest inovatīvas studiju
formas - elastīgas un mācībām draudzīgas vides veidošana - vispārīgās, mācīšanās un pētnieciskās
infrastruktūras pilnveide augstskolā, izmantojot Eiropas un Nacionālās Atbalsta programmas. Tiek
plānota sistemātiska viesprofesoru piesaiste studiju kursu īstenošanā, sekmējot mācību kvalitāti un
uzlabojot studiju procesa profesionalitāti. Programmas ietvaros plānots identificēt un attīstīt
inovatīvus pētniecības virzienus, iekļaujot tādus, kas demonstrē starpdisciplināru pieeju starp AII
Latvijā un Starptautiskā līmenī (piem., pielāgotās fiziskās aktivitātes hronisku saslimšanu
komplikāciju mazināšanai un likvidēšanai, fizisko slodţu apjoms bērniem un jauniešiem ar
funkcionēšanas traucējumiem, personu ar invaliditāti ietekmējošo slimību profilakses un terapijas
pasākumu dzīves kvalitātes uzlabošanai u.c.). Studiju pētnieciskie darbi tiks veikta sadarbībā ar citu
valstu augstskolu pētniekiem, veicinot Starptautiska līmeľa zinātnisko sadarbību un nodrošinot
augstu zinātnisko publicitāti. Viena no nākotnes prioritātēm ir starpdisciplināru projektu veikšana,
kas iekļauj stratēģiski svarīgas pētniecības prioritātes sporta zinātnē un veselības aprūpē. Tiks
palielināta pētniecības virzienu elastīgums, paverot iespējas plašākai starpnozaru sadarbībai un ārējo
finanšu resursu piesaistei. Starptautisko autoru kolektīva grāmatas izdošana sporta zinātnes studiju
kursiem ―Pielāgotās fiziskās aktivitātes‖, ―Speciālā pedagoģija sporta stundā‖. Studiju kursu
76

Lspa studenti ārzemju augstskolās 2013./2014.ak.g.,
http://www.lspa.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=1653%3Alspa-studenti-rzemju-augstskols20122013akg&catid=237%3Ainformcija&Itemid=136
77 Ārzemju studenti LSPA 2014./2015.ak.g.
http://www.lspa.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2297:rzemju-studenti-lspa20142015akg&catid=237:informcija
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maģistra programmā Veselības aprūpē ar profesionālo kvalifikāciju „Pielāgoto fiziko aktivitāšu
speciālists rehabilitācijā‖ metodisko materiālu izveide.

1.4.

Studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze

SVID analīzē tiek atspoguļota stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze atskaites periodā
2013./2014.ak.gadā LSPA Veselības aprūpes studiju virzienā.
Stiprās puses
 Iespējas turpināt studijas maģistrantūrā „ Veselības aprūpes speciālists sportā‖ (kods 47722)
pēc Profesionālā Bakalaura studiju programmas „Fizioterapija‖ (kods 42722) absolvēšanas,
tādējādi nodrošinot ilgtspēju LSPA studiju virzienā Veselības aprūpe.
 Veselības aprūpes virziena satura un akadēmiskā personāla atbilstība mūsdienu veselības
aprūpes fizioterapijas ar specializāciju sporta jomā zinātnes saturam un attīstības tendencēm,
kurās tiek integrētas virzienā iesaistīto studiju programmu profesionālo kvalifikāciju
reglamentējošo normatīvo aktu prasības – Fizioterapeita profesijas standarta vadlīnijas /2012/ ,
Pasaules Fizioterapeitu Konfederācijas standarta vadlīnijas /WCTP,2013/, Starptautiskās
Sporta fizioterapijas standarta vadlīnijas /IFSPT/ un Eiropas Standartiem Pielāgotās fiziskās
aktivitātēs vadlīnijām/ EUFAPA, 200678 /.
 Uz darba tirgu orientēta dinamiska apmācība veselības aprūpes virzienā realizētajās
studiju programmās, akcentējot profesionālo kvalifikāciju darba devēju un Profesionālo
Asociāciju standartos iekļautās prasības Profesionālā bakalaura studiju programmā
„Fizioterapija‖ un profesionālā maģistra studiju programmā ‗Veselības aprūpes speciālists
sportā” iekļaujot un realizējot jaunus un darba tirgum aktuālus studiju kursus un moduļus.
 Veselības aprūpes virzienā realizētās studiju programmas ir vienīgās šāda veida studiju
programmas Latvijā un Baltijas valstīs, kas nodrošina pastāvīgu studējošo interesi par LSPA
Veselības aprūpes virzienā iesaistītajām studiju programmām.
 LSPA veselības aprūpes studiju virziena vadīšanā ievēroti demokrātijas principi, kas
ievēroti LSPA normatīvajos aktos, kuros noteiktas administratīvā personāla,79;80 akadēmiskā
personāla81;82 un studējošo83;84;85;86 87savstarpējās attiecības.
78

Eiropas Federācija pielāgotās fiziskās aktivitātēs Statūti, www.eufapa.eu
Nolikums par struktūrvienību amatiem,
http://www.lspa.eu/files/senate/decisions/2013/decembris/Vaditaju_amatu_nolikums_labots.pdf
80 Lēmums par LSPA struktūru - par daļu un nodaļu izveidi,
http://www.lspa.eu/files/senate/decisions/2012/08.12/Nodalu_izveide_Senats_06.12.2012.pdf
81 Nolikums par LSPA akadēmiskā personāla vēlēšanām,
http://www.lspa.eu/files/senate/decisions/2013/decembris/Akad_personala_velesanas_2013.pdf
82
Par studiju procesu 2014./2015.ak.gadā,
http://www.lspa.eu/files/senate/decisions/2014/Maijs/Studijuprocess2014_pieGraf_fin.pdf
83 Nolikums par studiju uzsākšanas kārtību LSPA vēlākos studiju posmos.
http://www.lspa.eu/files/documents/Studiju_uzsaksana_velakos_posmos.doc
84 Nolikums par studiju pārtraukšanas un atsākšanas kārtību LSPA,
http://www.lspa.eu/files/senate/decisions/2013/marts/Stud_partrauksana_LSPA.pdf
85 Nolikums par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu,
http://www.lspa.eu/files/documents/Pieredzes_atzisana_2013.pdf
86 LSPA Studentu pašpārvaldes nolikums,
http://www.lspa.eu/files/senate/decisions/2014/Junijs/Studentu_pasparvaldes_nolikums_2014.pdf
87 LSPA Ētikas lietu komisijas nolikums un LSPA personāla Ētikas kodekss.
79
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 Individuālās pieejas un atgriezeniskās saites nodrošinājums studējošiem, dibinot LSPA
Fizioterapijas studentu padomi /LSPA, 2013/ un organizējot sēdes, kurās tiek analizēti
jautājumi daţādu mācību metoţu izvēlē, individuālu tematu un problēmu analizēšanā lekciju,
praktisko darbu un semināru laikā. Intensīvi un regulāri notiek elektroniskā saziľa e-pastā,
visiem LSPA studentiem uz studiju laiku tiek izveidoti e-pasti formā Vards.Uzvards@lspa.lv.
 Veiksmīga sadarbība ar citām LSPA katedrām un struktūrvienībām, LSPA veselības aprūpē
iekļauto studiju programmu realizāciju nodrošina visas LSPA katedras.
 LSPA veselības aprūpes virzienā ir nodrošinātas iespējas veikt zinātniski praktiskos
pētījumus kopīgi ar Latvijas un ārvalstu AII akadēmisko personālu un studējošiem88
 LSPA veselības aprūpes studiju virzienā veiksmīgi sadarbojas ar vietējām līdzīga profila
AII – Rīgas Stradiľu Universitātes /RSU/ Rehabilitācijas fakultāti, Daugavpils Universitāti
/DU/ , Latvijas Universitātes /LU/ Ārstniecības fakultāti, Rīgas Medicīnas koledţu /RMK/
Rīgas Pedagoģisko izglītības un vadības akadēmiju /RPIVA/.
 LSPA veselības aprūpes studiju virzienā studiju metodes ir mūsdienīgas, ir pieejamas estudijas Kursu vadības sistēma /KVS – Moodle vide/, izveidota KVS infrastruktūra un
sistēmprogramma.89
 LSPA studiju virzienā Veselības aprūpe studējošo sasniegumu vērtēšanas standarti un
prasības ir skaidras un pieejamas studiju kursu aprakstos90
 LSPA veselības aprūpes studiju virziena akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības darbs
ir saistīts ar docētāju studiju kursiem (pielikums Nr.2).
 LSPA veselības aprūpes studiju virzienā ir nodrošināta studiju programmu un studiju kursu
sasaiste ar zinātniski pētniecisko darbu, mācībspēki iesaistās veselības aprūpes
fizioterapijas jomas ar specializāciju sporta un pielāgoto fizisko aktivitāšu jomu zinātniskās
pētniecības grantos, pētījumu programmās, LSPA veselības aprūpes ietvaros funkcionāli
konsolidējas ar Latvijas Olimpisko komiteju (LOK), Latvijas Olimpisko vienību (LOV),
Latvijas Sporta federāciju padomi (LSFP), olimpiskajiem centriem un sporta veidu
federācijām sporta zinātnes un veselības aprūpes sporta jomā un pielāgoto fizisko aktivitāšu
jomā, kā arī pētniecībā sadarbībā ar citām Latvijas, Eiropas, īpaši Baltijas, Skandināvijas un
pasaules valstu augstskolām un pētniecības centriem91.
 LSPA veselības aprūpes studiju virziena studiju procesā tiek imatrikulēti ārzemju
studenti.92
 LSPA veselības aprūpes studiju virzienā tiek piesaistīti ārzemju vieslektori studiju
programmu realizācijā.93
 LSPA veselības aprūpes studiju virzienā ir ieviesta iekšējā kvalitātes nodrošināšanas
sistēma un tā atbilst ENQA izstrādāto Eiropas standartu un vadlīniju kvalitātes nodrošināšanai
augstākajā izglītībā (ESG) prasībām.94
 LSPA veselības aprūpes studiju virzienā studiju procesa nodrošināšanai, zinātnisko
pētījumu veikšanai, projektu, kursu, bakalauru un maģistru darbu izstrādei tiek
izmantota Fizioterapijas un Sporta medicīnas pētnieciskā laboratorija, LSPA Kinezioloģijas
88

Starpinstitucionālie līgumi ERASMUS + programmā 2014. - 2020.,
http://www.lspa.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=757&Itemid=317
89
KVS, http://kvs.lspa.lv/login/index.php
90
Nolikums par LSPA studiju programmu apguves vērtēšanas pamatprincipiem un kārtību
http://www.lspa.eu/files/senate/decisions/2014/Oktobri/Vertesanas_pamatprincipi_2014.pdf
91 LSPA zinātnes un pētniecības attīstībasstratēģija 2015.-2020. Gadam
92 Studējošo mobilitāte, http://www.lspa.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=1654%3Arzemjustudenti-lspa-20122013akg&catid=237%3Ainformcija&Itemid=136
93
Pieaicinātais mācībspēks, http://www.lspa.eu/?option=com_content&view=article&id=1661%253Arzemju-mcbspkiun-personls-lspa-20122013akg&catid=237%253Ainformcija&Itemid=136
94
Izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēma latvijas sporta pedagoģijas akadēmijā, 2012
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pētniecības laboratorija un citas LSPA pētnieciskās laboratorijas, Sporta medicīnas katedras
un citu LSPA katedru materiāli tehniskā bāze.95
LSPA bibliotēkas krājums tiek veidots atbilstoši LSPA veselības aprūpes studiju un
zinātniskā darba virzieniem, veselības aprūpes virziena studiju programmu prasībām.
Bibliotēkas resursi Veselības aprūpes virzienā atbilstoši ar virzienā iekļauto studiju
programmu profesionālo kvalifikāciju reglamentējošo normatīvo aktu prasībām –
Fizioterapeita profesijas standartam /2012/.96 un Pasaules Fizioterapeitu Konfederācijas
standarta vadlīnijām /WCTP,2013/97, Starptautiskās sporta fizioterapijas standartam /IFSPT/98
un Eiropas Standartiem Pielāgotās fiziskās aktivitātēs /2010/.99
Profesionālo sporta organizāciju (hokejs, futbols, basketbols u.c.) liela ieinteresētība par
veselības aprūpes sportā speciālistiem. Tiek izskatīti jautājumi ar federācijām un sporta
klubiem un par studiju finansēšanu.
LSPA veselības aprūpes studiju virzienā iekļauto studiju programmu Kvalifikācijas Prakses
piesaiste Latvijas reģioniem, tādējādi veicinot jauno speciālistu darba iespējas.100
Augsts studējošo un darba devēju, profesionālo organizāciju u.c. viedoklis par LSPA
veselības aprūpes studiju virzienā iekļautajām studiju programmu kvalitātes atbilstību
studiju programmas izvirzītajiem mērķiem.
LSPA veselības aprūpes studiju virziena studējošo iesaiste studiju kvalitātes pilnveidē,
atgriezeniskās saites nodrošināšanā izveidotajā LSPA Fizioterapeitu studentu padomē. LSPA
2013./2014.ak.g.fizioterapeitu padomes sēdē piedalās visu studiju gadu studenti no pilna laika
klātienes un nepilna laika neklātienes studējošiem, ikmēneša sēdēs tiek risināti daţādi ar
studiju procesu un kvalitāti saistītie jautājumi.
Ir izveidota sistēma LSPA veselības aprūpes studiju virziena mērķiem atbilstoša
Kvalifikācijas prakses Fizioterapijā organizācija un vadīšana, prakses uzdevumi ir skaidri
formulēti, norādījumi ir pieejami un tiek kontrolēts to izpildījums.101
Studiju nodrošinājums atbilst mūsdienu tehnoloģiju iespējām, tiek izmantoti datori,
multimediji un internets. Ir pieejama zinātniskā vide - zinātniskā aparatūra, datori,
audio/video līdzekļi, telpu aprīkojums un datu bāzes.
LSPA veselības aprūpes studiju virzienā pieejamais materiāltehniskais nodrošinājums
atbilst Veselības aprūpes virzienā iesaistīto studiju programmu profesionālo kvalifikāciju
reglamentējošo normatīvo aktu prasībām – Fizioterapeita profesijas standartam /2012/ un
Pasaules Fizioterapeitu Konfederācijas standarta zinātnes sadaļas vadlīnijām /WCTP,2013/ ,
Starptautiskās Sporta fizioterapijas standartam /IFSPT/ un Eiropas Standartiem Pielāgotās
fiziskās aktivitātēs /2010/. LSPA darbu sāk Baltijā pirmā pētniecības laboratorija
„Kinezioloģijas pētniecības laboratorija‖ /2014/ ar sensorjūtīgu grīdu, kas sinhronizēta ar
videosistēmu zinātniski pētnieciskai darbībai kinezioloģijas un sporta biomehānikas jomā,
iegādāta pētnieciskā aparatūra: Spēka platformas BTS P-6000 (Itālija), Videosistēma BTS
VIXTA (Itālija), Izokinētiskā ierīce REV-9000 (Itālijā), Optiski elektroniskā sistēma

95

Pētniecības laboratorijas,
http://www.lspa.eu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=181&Itemid=306
96 Fizioterapeitu profesijas standarts, §1.70 , http://likumi.lv/doc.php?id=254920
97 WCPT, http://www.wcpt.org/policy/ps-research
98 IFSP, http://ifspt.org/wp-content/uploads/2012/04/SPTCompetenciesStandards-final-draft.pdf
99 Kudláček, M. Morgulec-Adamowicz, N. Verellen, J. Eds. (2010) European Standards in Adapted Physical Activity.
Palaky University, Olomouc (http://eusapa.upol.cz/)
100
Nolikums par Praksi Profesionālajā bakalaura studiju programmā ―Fizoterapija‖ (427722),
http://www.lspa.eu/files/intranet/documents/nolikumi/students/Prakse_FIZIOTERAPIJA_2014.doc
101
Nolikums par Praksi Profesionālajā bakalaura studiju programmā ―Fizoterapija‖ (427722),
http://www.lspa.eu/files/intranet/documents/nolikumi/students/Prakse_FIZIOTERAPIJA_2014.doc
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MICROGATE OPTOJUMP (Itālija), Podogrāfs BALREX (Latvija), Pulsometrijas sistēma
POLAR TEAM SYSTEM (ASV), Skrejceliľš LIFE FITNESS (ASV).
LSPA veselības aprūpes studiju virzienā notiek regulāra akadēmiskā personāla
kvalifikācijas paaugstināšana.
LSPA veselības aprūpes studiju virzienā notiek regulāra akadēmiskā personāla attīstības
politikas plānošana un īstenošana, t.sk., atbilstoši reģiona vajadzībām.
LSPA veselības aprūpes studiju virziena realizācijā ir izveidojusi sadarbību ar profesionālo
fizioterapeitu asociāciju /LFA/.
Veselības aprūpes virzienā studējošo un docētāju dalība ERASMUS+ mobilitātes
programmā partneraugstskolās, ar kurām ir noslēgti sadarbības līgumi. 102
Iespējas

 Regulāri veicināt LSPA veselības aprūpes studiju virzienā iesaistītā akadēmiskā personāla
kvalifikācijas paaugstināšanu.
 LSPA veselības aprūpes studiju virzienā iesaistītā akadēmiskā personāla attīstības politikas
plānošana un īstenošana atbilstoši reģiona vajadzībām.
 Paplašināt sadarbību ar Latvijas un ārvalstu AII par studiju programmu vai atsevišķu moduļu
īstenošanu LSPA veselības aprūpes studiju virzienā.
 Veicināt LSPA veselības aprūpes studiju virzienā realizēto studiju programmu Profesionālās
kvalifikācijas prakses iespējas ārzemēs prakses cikla Fizioterapija sportā ietvaros.
 Nodrošināt atsevišķu studiju programmu vai to moduļu realizāciju svešvalodās LSPA
veselības aprūpes studiju virzienā.
 Paplašinot savas pozīcijas ārzemju studentu piesaistē LSPA veselības aprūpes studiju
virzienā, kā tas ir citās Eiropas augstskolās.
 Palielināt štata vietas uz pilna laika akadēmiskā personāla amatiem LSPA veselības aprūpes
studiju virzienā ar fizioterapeita vai rehabilitologa kvalifikāciju.
 Iesaistot vairāk LSPA veselības aprūpes studiju virzienā akadēmisko un administratīvo
personālu, studējošos, sociālos un sadarbības partnerus kvalitātes vadības sistēmas pilnveidē.
 Sasaistot Akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības darbu tematiku ar reģionu
aktualitātēm un interesēm, ar LSPA veselības aprūpes virziena studiju programmu saturu un
attīstības plāniem.
 Īpaši izdalot LSPA veselības aprūpes studiju virziena studiju programmu saturā kursus, kas
tiktu piedāvāti un izmantoti apgūšanai citu Latvijas AII studiju programmu studējošiem.
 Plānojot un veidojot kopīgu studiju programmu vai atsevišķu studiju moduli ar kādu no AII
veselības aprūpes virzienā.
 Turpinot īstenot kursus angļu valodā zinātniskajā leksikā veselības zinātnē.
 Pilnveidojot tālākizglītības izglītošanās procesus, noslēdzot sadarbības līgumus starp LSPA
Tālākizglītības nodaļu un Latvijas Fizioterapijas asociāciju.
 Plānojot un attīstot Doktorantūru veselības aprūpē.
Vājās puses


Konkurences trūkums uz pilna laika akadēmiskā personāla štata vietām LSPA veselības
aprūpes studiju virzienā ar fizioterapeita vai rehabilitologa kvalifikāciju;
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Nepietiekami izmantotas studentu un mācībspēku apmaiľas iespējas ar citu Latvijas un

ārvalstu augstskolām atsevišķu studiju moduļu un prakses realizācijā LSPA veselības
aprūpes studiju virzienā.
Ierobeţota pieejamība zinātniski pētnieciskai aparatūrai LSPA veselības aprūpes studiju
virziena studiju kursu realizācijai un zinātniski pētnieciskam darbam.
Ierobeţots specializēto auditoriju un kabinetu daudzums un aprīkojums LSPA veselības
aprūpes studiju virzienā studiju kursu nodrošināšanai.
LSPA bibliotēkā ierobeţoti pieejami resursi ar zinātnisko periodiku veselības aprūpē
fizioterapijā.
Draudi










Sākot ar 2016. gadu, LSPA sporta zinātnes un veselības aprūpes pētniecībai sporta jomā
nav valsts nodrošināta bāzes finansējuma plāna.
Pētījumu veikšanai veselības aprūpē un sporta zinātnē, īpaši sporta izglītības jomā,
nepietiekams piešķirtā valsts finansējuma apjoms, kas apdraud jaunās paaudzes fiziskās
veselības optimāla līmeľa nodrošināšanu.
Vērojama sabiedrības vērtību orientācijas maiľa, par ko lielā mērā liecina sabiedrības
daļas viedoklis, ka pētniecība sporta zinātnē un veselības aprūpē sporta jomā nav
uzskatāma par veselības un cilvēka personības veidošanās garantu.
Studentu skaita samazinājums veselības aprūpes virziena studiju programmās sakarā ar
demogrāfisko un sociāli ekonomisko krīzi Latvijā, kas var izraisīt finansiālo līdzekļu
samazinājumu programmas realizācijā.
Jauno speciālistu materiālo stimulu trūkums iesaistei pētniecībā.

.
Veselības aprūpes studiju virziens ir integrēts LSPA struktūrā un tā attīstības un draudu
novēršanas iespējas ir:
 Patstāvīgi pilnveidojot studiju virziena Veselības aprūpe studiju programmu attīstības
stratēģiju, ievērojot izmaiľas darba tirgū un svarīgākās rehabilitācijas attīstības
tendences Latvijā, Eiropas Savienībā un pasaulē;
 Veselības aprūpes studiju programmu studiju kursu un satura pilnveidošana, jaunu
studiju kursu izstrāde un ieviešana virzienā veselības aprūpe.
 Pilnveidojot sadarbības projektus un līgumus ar daţādām Latvijas un ārvalstu izglītības
un zinātniski pētnieciskām institūcijām, pašvaldībām un privātām iestādēm veselības
aprūpes jomā.
 Attīstot sadarbību ar ārvalstu augstskolām studentu un mācībspēku apmaiľas
programmas veselības aprūpē, attīstot kopīgus zinātniski pētnieciskus projektus un to
realizācijā iesaistot studējošos, turpinot sadarbības līgumu noslēgšanu.
 Akadēmiskā personāla zinātniskās un metodiskās kvalifikācijas paaugstināšana,
kvalificētu vieslektoru piesaiste atsevišķu studiju kursu realizācijā veselības aprūpē.
 Materiālās bāzes pilnveidošana ar mūsdienu prasībām atbilstošu aprīkojumu,
tehnoloģijām, informācijas līdzekļiem, īpašu uzmanību veltot jaunāko zinātnisko un
periodisko izdevumu pieejamībai veselības aprūpē.
 Veselības aprūpes studiju virzienā metodiskās un mācību literatūras sagatavošana valsts
valodā un izdošana.
 Regulāru veselības aprūpes studentu un darba devēju aptauju studiju procesa
novērtēšanai realizēšana un analīze.
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 Attīstot tālākizglītības un mūţizglītības programmu veselības aprūpē fizioterapijā,
organizējot atsevišķus tālākizglītības studiju kursus sporta fizioterapijā.
 Finansējuma piesaiste attīstot zinātniski pētnieciskos projektus un pasūtījuma
līgumdarbu izpildi veselības aprūpē fizioterapijā.

1.5.

Studiju virziena iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apraksts

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas politika
un stratēģija bāzējas uz 2005.gadā Boloľas procesā pieľemtajiem Eiropas standartiem un vadlīnijām
augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanai, 2005.gada Bergenas komunikē piedāvātajiem Eiropas
Nacionālās kvalitātes nodrošināšanas asociācijas (ENQA) piedāvātajiem standartiem un vadlīnijām,
Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 15.februāra rekomendācijām.
Studiju virziena Veselības aprūpē iekšējā kvalitātes kontrole un vadība balstīta uz Eiropas
kvalitātes vadības fonda modeļa (EFQM – European Foundation for Quality Management) un
Deminga cikla Plāno- Veic- Izvērtē- Rīkojies principiem un kritērijiem: studiju virziena veselības
aprūpē vadība un stratēģija, cilvēku (akadēmiskā personāla, studentu) vadība, resursu vadība, studiju
un pētniecības vadība, studējošo apmierinātība, darba devēju apmierinātība, ietekme uz sabiedrību.
Balstoties uz novērojumu, dokumentu un aptauju izvērtēšanu, var konstatēt, ka daţādu kritēriju
vērtējums atbilst galvenokārt sistēmorientētai (3. stadija) un ķēdes orientētajai (4. stadija) stadijai.
Atsevišķos gadījumos daļēji tiek sasniegti augstākie (5. stadijas- visaptveroša kvalitātes vadība)
rādītāji. Veselības aprūpes studiju organizāciju un zināšanu vērtēšanu atspoguļo kvalitātes
nodrošināšanas un novērtēšanas sistēma.
LSPA iekšējās kvalitātes nodrošināšanas politikas pamatnostādījums –iekšējās kvalitātes
nodrošināšana uzskatāma kā nepārtrauktas pilnveides procesa vadība. Latvijas Sporta pedagoģijas
akadēmijas tālākās attīstības veicināšanai realizēta visaptveroša kvalitātes vadība, kas ietver:
izglītības kvalitāti, saimniekošanas efektivitāti akadēmijas sabiedrības norisēs, izglītības kvalitāti
veido 3 jomas: studiju process, pētniecība, jaunrade un inovācijas.
Jaunradi un inovācijas raksturo jaunu studiju norišu, programmu, tehnoloģiju un metoţu
izstrāde, kā arī esošo vērtīguma un efektivitātes paaugstināšana tās ilgtspējas nodrošināšana.
LSPA Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas galvenais stratēģiskais virziens – Izcilības un ilgtspējas
nodrošināšana, nepārtraukta pilnveide un kontrole. 103 Stratēģijas pamatkoncepcija: visu līmeľu
vadības un darbinieku pārliecība un aizrautība, aktīva studiju procesa organizēšana un realizācija,
attīstoša personāla kvalifikācijas pilnveide, lietišķs, mērķtiecīgs, uz līdztiesību bāzēts vadījums,
rezultativitāte, vērtīguma vairojums sabiedrībā.
Kvalitātes vadība tiek nodrošināta 2 līmeľos: LSPA un Fizioterapijas nodaļa. Vispārēju
uzraudzību par studijām veselības aprūpes virzienā veic LSPA Studiju daļa. Kvalitātes vadības
nodrošināšanā tiek izdalīts: docētāju kvalitātes novērtēšana un studiju priekšmetu programmu
novērtēšana. Kvalitātes vērtēšanas sistēmā ir trīs mērķi: LSPA stratēģiskais mērķis, veselības
aprūpes virziena kopējais mērķis un studiju programmas un studiju kursu mērķi veselības aprūpē. Kā
mērķi, tā uzdevumi ir saistīti ar akadēmiskā potenciāla un materiālās bāzes iespējām, akcentējot
nākotnes perspektīvas atbilstoši darba tirgus pieprasījumam veselības aprūpē.
Veselības aprūpes virzienā regulāri tiek nodrošināta atgriezeniskā saite ar darba devējiem,
studentiem un absolventiem par virziena veselības aprūpē studiju programmu kvalitāti. Studiju
kvalitāti novērtē pēc iegūtajiem studentu aptaujas rezultātiem, sekmju vērtējuma ieskaitēs un
eksāmenos, kolēģu vērtējuma, metodiskā darba. Aptauju veic pēc studiju priekšmeta pilna kursa
noklausīšanās. Studentu aptaujas rezultātus apsprieţ Fizioterapijas nodaļas sēdēs, kā arī LSPA
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Studiju Domē. Viens no dokumentu krājumiem, kas raksturo kvalitātes vadīšanu, ir LSPA
mācībspēku individuālā pakete. Dokumenti tajā tiek atlasīti vadoties no 10 kritērijiem: zinātniskā
biogrāfija; beidzamo 5 gadu laikā: publicētie darbi, uzstāšanās konferencēs, piedalīšanās izstādēs,
zinātniskais darbs, mācībspēka vadībā izstrādātie un aizstāvētie bakalaura, maģistra un promocijas
darbi, studentu aptaujas rezultāti par mācībspēka darbu; administratīvie pienākumi LSPA un ārpus
cita veida zinātniskā, izglītojošā, publicistiskā, radošā darbība.
LSPA mērķprogrammā ir noteikts, ka pašnovērtēšanās ir nepārtraukts process, bet
apkopojoša sanāksme notiek ne retāk kā reizi gadā. Tā notiek, piedaloties darba devējiem,
absolventiem, mācībspēkiem, studentiem. Starpposmā notiek konsultēšanās un pārrunas ar Veselības
aprūpe studiju virziena programmas kvalitātē ieinteresētajām pusēm. Uzlabojumi programmā notiek,
ievērojot ieteikumus, kurus sniedz gan studenti, gan darba devēji, kā arī Veselības aprūpes studiju
programmas vadītājs kopā ar Fizioterapijas nodaļas vadītāju, analizējot situāciju potenciālajās darba
vietās. Darba devēji tiek iekļauti Fizioterapeita Valsts Kvalifikācijas pārbaudījumu komisijās un
Veselības aprūpes studiju virziena metodiskajās sēdēs (I.S.Priedīte – Sporta medicīnas aģentūras
direktore, M.Briede – Latvijas Fizioterapeitu asociācijas valdes locekle, D.Stirāne – Latvijas
Fizioterapeitu asociācijas valdes locekle, R.Gaidlazda - Latvijas Fizioterapeitu asociācijas valdes
locekle, A.Ivuškāns – SIA „Baltijas fizioterapija‖, E.Lešenkovs – Latvijas Olimpiskā vienība,
O.Līcis – RAKUS Gaiļezers u.c. ).

1.6.

Studiju virzienam pieejamie resursi (tai skaitā finanšu resursi) un
materiāltehniskais nodrošinājums

Veselības aprūpē realizētajā Profesionālā bakalaura studiju programmas „Fizioterapija‖
(42722) un profesionālās studiju programmas „Veselības aprūpes speciālists sportā‖ (47722)
finansējums tiek realizēts par studējošo fizisko un juridisko personu līdzekļiem atbilstoši LSPA
uzľemšanas noteikumiem un LSPA senāta lēmumu 03.10.2013. Nr.6, protokola Nr.2 „Par studiju
maksas noteikšanu ”ar grozījumiem un papildinājumiem 06.11.2014, protokola Nr.2.
Studiju izmaksas veido LSPA docētāju darba apmaksa, vieslektoru stundu darba apmaksa,
studiju procesa organizācijas un vadības apmaksa, pakalpojumu apmaksa, mācību inventāra un
literatūras iegāde un saimnieciskie izdevumi.
LSPA faktiskie ienākumi 2013.gadā ir Ls 1 888 428.-, finansējums no studējošo fiziskajiem
vai juridiskajiem līdzekļiem studijām veselības aprūpē 2013./2014.gadā ir EUR 752 488. Eiropas
Savienības politikas instrumentu un ārvalstu finanšu līdzfinensētie projekti 2013. gadā 132 005.-,
2014.gadā EUR 173 570.-, noslēgti sadarbības līgumi par ES fondu projektu realizāciju 2015.gadā
EUR 838 927.- apmērā.
2013. gadā LSPA iegādājusies studiju iekārtas, līdzekļus, kā arī aprīkojuma un telpu stāvokļa
uzlabošanai Ls 36 613.- apjomā:
 telpu stāvokļa uzlabošana un aprīkojums LS 34 165. administratīvie izdevumi, kursu un semināru organizēšana LS 10 150. datortehnika LS 3 934. datorprogrammas LS 1 470. medicīniskās ierīces LS 2 048. mācību līdzekļi un studiju iekārtu iegāde materiāli LS 19 464.2014.gadā LSPA iegādājusies studiju līdzekļus, studiju iekārtas, kā arī aprīkojuma un telpu stāvokļa
uzlabošanu EUR 49 600.-:
 telpu stāvokļa uzlabošana un aprīkojums EUR 21 600. administratīvie izdevumi, kursu un semināru organizēšana EUR 14 500. Studiju iekārtu un mācību inventāra iegāde EUR 466 578.Studentu studējošo pašpārvaldei 2013.gadā ir Ls 9950.-, kas ir 0,5% no LSPA kopējā gada budţeta.
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2013./2014.studiju gadā Profesionālā maģistra studiju programmas „Veselības aprūpes speciālists
sportā‖ (47722) studiju maksa ir Ls 2400.-, /EUR 3414.89/. Finanšu resursi ir pietiekami studiju
programmas īstenošanai un to izmantošana tiek regulāri kontrolēta.
Profesionālās augstākās izglītības programmas „Fizioterapija‖ studiju procesa nodrošināšanai
zinātnisko pētījumu veikšanai, projektu, kursa un bakalaura darbu izstrādei izmanto LSPA materiāli
tehnisko bāzi. Kvalifikācijas prakses nodrošināšanai tiek slēgti sadarbības līgumi ar veselības
aprūpes sistēmas iestādēm, izmantojot šo iestāţu materiāli tehniskās iespējas.
Lai pilnveidotu Veselības aprūpes programmas Fizioterapija realizāciju un studiju procesa
materiāli tehnisko nodrošinājumu ar mūsdienīgu studiju un zinātniski pētniecisko aparatūru ar
2013./2014.studiju gadu studiju kursu realizācijā tiek nodrošināta datortehniku klašu izmantošana,
kur studiju kursos docētāji izmanto portatīvos datorus PowerPoint prezentācijām, tai skaitā,
multimediju iespējas, interaktīvās tāfeles un internetu. Studējošajiem nodrošināts interneta serviss,
pieeja bezvada internetam WIFI, kā arī piekļuve zinātnisko datu bāzēm IZM projekta „Vienota
nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide‖
ietvaros ir iegādāta piekļuve daudznozaru zinātniskās literatūras datu bāzei Science Direct un
citēšanas indeksu datu bāzei Scopus. Piekļuve tiek nodrošināta sākot jau ar 2012.gada 1.janvāri. Citu
datu bāzu iegāde šobrīd projektā netiek plānota un būtu iespējama tikai atsevišķiem partneriem no
tiem plānotā projekta finansējuma.
Profesionālās augstākās izglītības programmas „Fizioterapija‖ studiju procesa
nodrošināšanai, zinātnisko pētījumu veikšanai, projektu, kursa un bakalaura darbu izstrādei tiek
izmantota Fizioterapijas un Sporta medicīnas pētnieciskās laboratorijas, Sporta medicīnas katedras
un citu LSPA katedru materiāli tehniskā bāze: Podogrāfijas aparatūra „BALREKS‖ pēdas balsta
reakcijas novērtēšanai, statiskā līdzsvara testēšanas un novērtēšanas platforma „DBA DIGITAL
BALANCE ANALYZER‖, slēpošanas tehniskā izpildījuma analīzes programma „Swing-2008‖,
trenētības un cilvēka funkcionālā stāvokļa noteikšanas sistēma „OMEGA‖, bumbas lidojuma ātruma
mērītājs „Super Schus‖, psihofizioloģisko spēju „VINES‖ testu sistēma, vertikālā lēciena mērītājs
„Vertec‖, starta reakcijas laika iekārta „Reactime‖ un universāla bezvadu laika fiksēšanas iekārta
„Racetime2‖, „Cable Motion Dual Adjustable Pulley (CMDAP)‖ trenaţieris, aparatūra eksplozīvā
spēka mērīšanai „Fitro Dyne Premium‖, aparatūra reakcijas ātruma mērīšanai „Fitro Agility sheck‖,
izokinētiskā dinanometriskā sistēma „REW 9000‖, vibrostimulācijas komplekss „RE 21‖, zinātniskā
aparatūra „BALREX ANALIZER OF SUPORT RESPONSE‖.
2013. gadā Fizioterapijas un Sporta medicīnas pētnieciskās laboratorijas labiekārtošanai
iegādāta jauna moderna funkcionālās diagnostikas aparatūra: „Life Fitness Elevation‖ slīdceliľš Ls 9
489,99 vērtībā.
2014.gadā atklāta jauna LSPA „Kinezioloģijas pētniecības laboratorija‖, kurā iegādāta
pētniecības aparatūra Spēka platformas BTS P-6000 (Itālija) un Videosistēma BTS VIXTA (Itālija)
EUR 45 878,00 apmērā.
Izokinetiskā ierīce REV-9000 (Itālijā) - sadarbībā ar LSPA Funkcionālo Spēju un Fizisko Īpāšību
pētniecības laboratoriju.
Optiski elektroniskā sistēma MICROGATE OPTOJUMP (Itālija) – sadarbībā ar LSPA Sporta
Spēļu Zinātniski Metodisko centru.
Podogrāfs BALREX (Latvija) – sadarbībā ar LSPA Fizioterapijas un Sporta Medicīnas pētniecības
laboratoriju.
Pulsometrijas sistēma POLAR TEAM SYSTEM (ASV) – sadarbībā ar LSPA Sporta Spēļu
Zinātniski Metodisko centru.
Skrejceliņš LIFE FITNESS (ASV) – sadarbībā ar LSPA Fizioterapijas un Sporta Medicīnas
pētniecības laboratoriju.
Starp LSPA un Latvijas Olimpiskās vienības Fiziskās darba spēju diagnostikas laboratoriju
noslēgts sadarbības līgums (2012.gads) (vad. Dr.med.D.Jukmane). LOV Fiziskās darba spēju
diagnostikas laboratorijā tiek organizētas fizioterapijas studiju kursu praktiskās nodarbības sportistu
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funkcionālajā diagnostikā, iegūtie dati tiek izmantoti studējošo pētnieciskajos darbos. Fizisko
darbspēju laboratorija ir viena no modernākajām Baltijā, kur sportistu veselības, darbspēju un
trenētības noteikšanā tiek izmantota jaunākās paaudzes funkcionālās diagnostikas aparatūra, kā
„OXYCON‖ mobilās diagnostikas sistēma, darbspēju veloergometri „Monark‖, speciālas
konstrukcijas airēšanas ergometri, kā arī vieni no lielākajiem un modernākajiem slīdceliľiem Eiropā
u.c. funkcionālā diagnostikas aparatūra.
Veselības aprūpes virzienā iekļauto studiju programmu studiju procesa nodrošināšanai,
zinātnisko pētījumu veikšanai, projektu, kursa un bakalaura darbu izstrādei tiek izmantota LSPA
materiāli tehniskā bāze.
Studiju procesā tiek izmantotas specializētas auditorijas, kabineti, kas aprīkotas ar
fizioterapijas inventāru, praktiskām fizioterapijas nodarbībām fizioterapeitiskais inventārs un
speciālas ierīces (cilvēka funkcionālie modeļi, kušetes, darbaspēju un funkcionālās diagnostikas
ierīces, fizisko īpašību testēšanas un masāţas palīglīdzekļi, sīkinventārs pēdas un kāju muskulatūras
attīstīšanai un trenēšanai, palīglīdzekļi roku un plaukstas muskulatūras trenēšanai, fizioterapijas
bumbas, paklāji, ķermeľa korekcijas rullīši u.c.), kā arī LSPA zinātniski pētnieciskās laboratorijas,
Sporta Medicīnas, fizioterapijas, ārstnieciskās vingrošanas un masāţas katedras zinātniskā aparatūra
un inventārs.
Studiju nodrošinājums ir moderns, tiek izmantoti 36 datori, multimediji un internets, ir
nodrošināta piekļuve Zinātniskajām datu bāzēm. 2013. – 2014.gadā tiek realizēts IZM virzīts
projekts „Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības
nodrošināšanai izveide”. Studiju un zinātniski pētnieciskais process LSPA tiek nodrošināts ar
jaunākās paaudzes zinātniski pētniecisko aparatūru kā „Monarc‖ firmas veloergometri, datorizētais
podometrs „Balrex‖, izokinētisko sistēmu „REW 9000‖ (technogym), trīsdeminsiju video kamera
biomehānisko procesu pētīšanai, un kustību reakcijas ātruma noteikšanas aparāts, analizatori
„Reactiometer RA-1‖, „Newtest 300-series Powertimers‖, „Wireless system SPARQ‖.
LSPA Sporta nozares bibliotēkas krājums tiek veidots atbilstoši LSPA studiju un zinātniskā
darba virzieniem, studiju programmu prasībām. LSPA bibliotēkas grāmatu fondā uz 2014.gada
sākumu ir 253 000 vienības un to veido, galvenokārt, mācību, profesionālā, metodiskā un zinātniskā
literatūra daţādās zinātľu nozarēs – pedagoģijā, psiholoģijā, fizioloģijā, sporta medicīnā u.c. ar
veselības aprūpi un fizioterapiju saistītās jomās, kā arī uzziľu un periodiskie izdevumi latviešu,
krievu, angļu un vācu valodā. Nozares un profesionālās specializācijas studiju priekšmetos bibliotēkā
ir pieejamas jaunākās mācību grāmatas latviešu valodā, kā arī angļu un krievu valodā. Nozīmīgu
krājuma daļu sastāda LSPA izdotās mācību spēku monogrāfijas, metodiskie un lekciju materiāli.
Līdz ar to elektroniskajā katalogā tiek veidotas divas datu bāzes - grāmatu datu bāze (3223 ieraksti),
analītikas datu bāze (7582 ieraksti). Bibliotēku apmeklē apmēram 2500 lietotāju. Visiem Bibliotēkas
lietotājiem ir iespēja saľemt konsultāciju no Bibliotēkas darbiniekiem pa tālruni vai elektroniski.

1.7. Studiju programmu uzskaitījums, norādot to apjomu kredītpunktos,
studiju veidu, iegūstamo grādu, grādu un profesionālo kvalifikāciju
1. No 2011./2012.akadēmiskā gada LSPA Veselības aprūpes virzienā tiek realizēta un
Veselības aprūpes studiju virzienā ar LZM Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013.gada 26.jūnija
lēmumu Nr.232 ir akreditēta (akreditācijas lapa Nr.227) Profesionālā bakalaura studiju
programma „Fizioterapija” (kods 42722) ar kvalifikāciju Fizioterapeits (kods LR profesiju
klasifikatorā 322602) ar specializāciju sporta jomā, kas atbilst LR MK noteikumiem un LR
Fizioterapijas Asociācijas prasībām par fizioterapeitu kvalifikāciju. Studiju Programmas praktiskā
realizācija ir uzsākta ar 2011./2012. akadēmisko gadu. Profesionālais bakalaura grāds veselības
aprūpē dod tiesības, izpildot uzľemšanas prasības, turpināt izglītību profesionālā maģistra studiju
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programmā maģistra grāda iegūšanai veselības zinātnē ar profesionālo grādu sporta fizioterapijā vai
pielāgoto aktivitāšu speciālists rehabilitācijā, skat.4.tabulu.
Programmas kopapjoms ir 160 KP, ko apgūst 4 studiju gados pilna laika klātienes nodaļā un
4,5 studiju gados nepilna laika neklātienes nodaļā. Bakalaura programmas obligātais saturs
profesionālās izglītības programmā „Fizioterapija‖ ietverts šādās studiju programmas struktūras
pamatdaļās: studiju kursi, trīs kursa darbi, prakse ārpus izglītības iestādes (turpmāk — Profesionālā
kvalifikācijas prakse), valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir bakalaura darba izstrādāšana un
aizstāvēšana, skat.3.tabulu.
3.tabula
Veselības aprūpes virziena Profesionālā bakalaura studiju programmas
Fizioterapija (42722) programmas raksturlielumi
Kvalifikācijas piešķīrējas institūcijas
nosaukums un statuss:
Programmas kods:

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

Piešķiramā kvalifikācija vai/un grāds:

Profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē ar
kvalifikāciju fizioterapeits (322602)
ar specializāciju sporta jomā
Piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija

Kvalifikācijas līmenis/
vai studiju programmas līmenis:
Studiju un eksaminācijas valoda:
Programmas īstenošanas
ilgums un veids:
Programmas prasības:
Prasības attiecībā uz iepriekšējo
izglītības līmeni:
Profesijas standarts:

42722

Latviešu
4 gadi pilna laika studijas, nepilna laika studijas 4,5
gadi
Nokārtoti studiju kursi 160 Latvijas kredītpunktu
apjomā, aizstāvēts bakalaura darbs un nokārtoti
valsts kvalifikācijas pārbaudījumi
Vidējā izglītība
Fizioterapeits /MK Nr.99, ‖Fizioterapijas profesijas
standarts‖,2012/

2. Veselības aprūpes studiju virzienā ar LZM Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013.gada
26.jūnija lēmumu Nr.232 ir akreditēta (akreditācijas lapa Nr.227) Profesionālā maģistrantūras
programma „Veselības aprūpes speciālists sportā” (47722) ar profesionālajām kvalifikācijām:
 „Sporta fizioterapeits”;
 „Pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists rehabilitācijā”.
Studiju Programmas praktiskā realizācija uzsākta ar 2013./2014. studiju gadu, skat 4.tab..
4.tabula
Studiju programmas „Veselības aprūpes speciālists sportā” raksturlielumi
Studiju programmas raksturlielumi
Profesionālā maģistra studiju programma
Studiju virziens
Veselības aprūpe
Nosaukums
„Veselības aprūpes speciālists sportā”
Kods
47722
Pilna laika klātiene - 2 gadi
Īstenošanas ilgums
80 KP
Apjoms
Prasības, uzsākot studiju programmas Bakalaura grāds un kvalifikācija fizioterapeits

32

LSPA Veselības aprūpes studiju virziena pašnovērtējuma ziľojums par 2013./2014.ak.gadu.
-2014-

apguvi
Iegūstamā kvalifikācija un grāds

Veselības zinātľu maģistrs veselības aprūpē ar
vienu no šādām kvalifikācijām:
Sporta fizioterapeits vai
Pielāgoto fiziko aktivitāšu speciālists
rehabilitācijā
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006
Pilna laika studijas
Dr.med.prof.Viesturs Lāriľš

Vieta, kurā īsteno studiju programmu
Īstenošanas veids
Programmas direktors

1.8. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla
uzskaitījums, norādot tā kvalifikāciju un pienākumus, tai skaitā studiju
programmu un tās daļu, kuru katrs no akadēmiskā personāla īstenos
Profesionālā bakalaura programmas „Fizioterapija” (42722) teorētiskos un praktiskos
kursus un klīnisko praksi kopumā nodrošina 98 mācībspēki: (skat 5., 6., 7.tabulu), kuru zinātniskā
un profesionālā kvalifikācija atbilst Augstskolu likuma prasībām.
Studiju procesa realizācijā LSPA pamatdarbā strādā 46 docētāji, no kuriem 24 (26.96%)
profesori, 11 (12.36%) docenti, 7 (7.86%) lektori, 4 (4.49%) asistenti. Atsevišķu studiju kursu un
prakšu nodrošināšanai tiek piesaistīti 43 viesdocētāji un Valsts kvalifikācijas praksi nodrošina 22
fizioterapeiti.
5.tabula
Mācībspēki Profesionālā bakalaura studiju programmā „Fizioterapija” (42722)
2013./2014.ak.gadā
LSPA akadēmiskais personāls
Viesdocētāji
Kopā
Amats
Viesdocētāji,
Amats
pamatdarbā,
%
%
Profesori, asoc. prof.,

26.96%

viesprofesori

28.11%

Docenti
Lektori
Asistenti,
KOPĀ

12.36%
7.86%
4.49%

viesdocenti
vieslektori
viesasistenti

6.74%
6.74%
6.74%

51.67%
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6. tabula
LSPA Veselības aprūpē iesaistītā akadēmiskā personāla amats (profesija, zinātniskais vai
maģistra grāds) 2013./2014.ak..gadā
Nr.p.k. Vārds, uzvārds
Ieņemamais
Zinātniskais Pasniedzamais
amats,
grāds
Studiju kurss
(profesija)
1.
Viesturs
Profesors,
Dr.med.
1.Sporta medicīna
LĀRIĽŠ
katedras vadītājs
2.Pētniecība bakalaura un
maģistra darba ietvaros
3.Veselības aprūpes virziena
vadītājs
2.
Alvis
Profesors
Dr.biol.
1.Fizioterapijas pamati I;
PAEGLĪTIS
2.Fizioterapijas pamati II;
3.Vides zinības un ekoloģija
4.Manuālās terapijas pamati
2.Pētniecība bakalaura un
maģistra darba ietvaros
3.
Aija
Profesore
Dr.ph.
1.Funkcionālo spēju
KĻAVIĽA
novērtēšana un klasifikācija;
2.Kustību terapijas pamati;
3.Fizioterapija handikapa
sportā;
4.PFA fiziskajā rehabilitācijā;
5.Fizioterapijas plānošana un
medicīniskā dokumentācija
(2013./2014.)
6. Pētniecība bakalaura darba
ietvaros
4.
Rasma
Profesore
Dr.paed.
1.Pētniecība bakalaura darba
JANSONE
ietvaros
5.
Uldis
Profesors
Dr.paed.
1.Pētniecība bakalaura darba
GRĀVĪTIS
ietvaros
2.Kursa darbs
6.
Leonīds
Profesors,
Dr.paed.
1.Aciklisko sporta veidu
ČUPRIKS
katedras vadītājs
treniľu teorija un metodika
2.Pētniecība bakalaura darba
ietvaros
7.
Juris
Profesors
Dr.paed.
1.Sporta aktivitāšu didaktika
GRANTS
2.Pētniecība bakalaura darba
ietvaros
8.
Aino
Profesore
Dr.phil.
1.Filosofijas un ētikas pamati
KUZĽECO
2.Pētniecība bakalaura darba
VA
ietvaros
9.
Uldis
Profesors
Dr.paed.
1.Pieaugušo pedagoģija
ŠVINKS
2.Pētniecība bakalaura darba
ietvaros
10.
Agita ĀBELE Profesore
Dr.paed.
1.Saskarsmes psiholoģija
2.Pētniecība bakalaura darba
ietvaros
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11.

Jānis
LANKA

Profesors,
Dr.hab. paed
katedras vadītājs

12.

Eduards
POPOVS
Juris
DRAVNIEK
S
Inese
PONTAGA

Profesors

Dr.paed.

1.Kinezioloģija
2.Biomehānika
2.Pētniecība bakalaura un
maģistra darba ietvaros
1.Pētniecības metodoloģija

Profesors

Dr.paed.

1.Pētniecības metodoloģija

15.

Inta Māra
RUBANA

Profesore

16.

Daina
Profesore,
Dr.pead.
KRAUKSTA katedras vadītāja

17.

Andris
RUDZĪTIS

Profesors,
Dr.pead.
katedras vadītājs

18.

Jānis
ŢĪDENS

Profesors

Dr.paed.

19.

Zane
PAVĀRE

Asoc.profesore

Dr.med

20.

Ivars
KRAVALIS

Asoc.profesors

Dr.paed.

21.

Andris
SPUNDE

Asoc.profesors

Dr.paed.

22.

Igors ĶĪSIS

Asoc.profesors

Dr.paed.

13.

14.

Profesore,
Dr.med.
katedras vadītāja

Dr.biol.
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1.Vecumposmu fizioloģija
2.Sporta fizioloģija
2.Pētniecība bakalaura un
maģistra darba ietvaros
1.Sabiedrības veselība,
higiēna
2.Uzturmācība, uzturs fiziskā
slodzē
2.Pētniecība bakalaura un
maģistra darba ietvaros
1.Aciklisko sporta veidu
treniľu teorija un metodika
2.Pētniecība bakalaura darba
ietvaros
1.Aciklisko sporta veidu
treniľu teorija un metodika
2.Pētniecība bakalaura darba
ietvaros
1. Aciklisko sporta veidu
treniľu teorija un metodika
2. Pētniecība bakalaura darba
ietvaros
1.Pirmā palīdzība;
2.Traumatoloģija;
3.Ortopēdija
4.Pētniecība bakalaura darba
ietvaros
1.Ciklisko sporta veidu
treniľu teorija un metodika
2.Pētniecība bakalaura darba
ietvaros
1.Aciklisko sporta veidu
treniľu teorija un metodika
2.Pētniecība bakalaura darba
ietvaros
1. Aciklisko sporta veidu
treniľu teorija un metodika
2.Pētniecība bakalaura darba
ietvaros
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23.

1.Pētniecība bakalaura darba
ietvaros
1.Pētniecība bakalaura darba
ietvaros
1.Pētniecība bakalaura darba
ietvaros
1.Pētniecība bakalaura darba
ietvaros

Imants
UPĪTIS
Ilze
AVOTIĽA
Inta BULA BITENIECE
Uģis
CIEMATNI
EKS
Sergejs
SAULĪTE
Biruta
LUIKA

Asoc.profesors

Dr.Biol.

Asoc.viesprofesore
Docente

Dr.paed.

Docents

Dr.paed.

Docents

Dr.paed.

Iveta BOGE
Ludmila
MALAHOV
A
Inta
IMMERE

Docente
Docente

Mg.ed.
Mg.paed.

1.Terminoloģija svešvalodā
1.Terminoloģija svešvalodā

Docente

Mg.paed.

32.

Ţermēna
VAZNE

Docente

Dr. paed..

33.

Maija
DZINTARE

Docente

Dr.chem.

1.Vispārīgā pedagoģija
2.Pētniecība bakalaura darba
ietvaros
1.Sporta pedagoģija
2.Pētniecība bakalaura darba
ietvaros
1.Bioķīmijas pamati
2.Pētniecība bakalaura darba
ietvaros

34.

Ļubova
MAĻAREN
KO
Daina
KREPŠA

Docente

Mg.paed.

1.Aciklisko sporta veidu
treniľu teorija un metodika

Viesdocente

Mg.paed.

36.

Zinta
GALEJA

Lektore

Mg.paed.

37.

Signe
LUIKA
Tatjana
ĻISICINA
Māris
GAILIS
Normunds
VĀRPA

Lektore

MBA

Lektore

Mg.paed.

Lektors

Mg.paed.

Vieslektors

Mg.paed.

1. Aciklisko sporta veidu
treniľu teorija un metodika
2.Pētniecība bakalaura darba
ietvaros
1.Ārstnieciskā vingrošana;
2.Fizioterapijas pamati
3.Pētniecība bakalaura darba
ietvaros
1.Komercdarbības un vadības
pamati
1.Ciklisko sporta veidu
treniľu teorija un metodika
1.Ciklisko sporta veidu
treniľu teorija un metodika
1.Dinamiskā anatomija
2.Dinamiskā anatomija 2
3.Fizioterapijas pamati
4.Pētniecība bakalaura darba

24.
25.
26.

27.
28.

29.
30.

31.

35.

38.
39.
40.

Dr.paed.

Docente,
Mg.paed.
katedras vadītāja
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ietvaros
1.Lietvedība
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ietvaros
41.

Agris LIEPA

Vieslektors

Mg.Sp.c

42.

Aleksandra
ČUPRIKA
Ieva
KUNDZIĽA
Lilita
VOITKEVIČ
A
Karīna
RODIONOV
A
Anna GOBA

Vieslektore

MBA

Asistente

Mg.paed.

Asistente

Mg.biol.

Viesasistente

Mg.ph.

Viesasistente

Bak.med.

43.
44.

45.

46.

Nr.p.k.

3.

4.

Marika BRIEDE

5.

Sandra
SEIMANE

6.

Jurita SMILTIĽA

7.

Baiba AVOTA

2.

1.Normālā fizioloģija
2.Pētniecība bakalaura darba
ietvaros
1.Pētniecība maģistra darba
ietvaros
1.Anatomija
2.Pētniecība bakalaura darba
ietvaros

7.tabula
Viesdocētāji (amats, zinātniskais vai maģistra grāds)
2013./2014.ak.gads
Ieņemamais
amats,
Zinātniskais
Pasniedzamais studiju
Vārds, uzvārds
(profesija)
grāds
kurss
Māris
SKROMANIS
Maija
POZEMKOVSK
A
Ginta KUDLĀNE

1.

1.Neirofizioloģija
2.Kustību fizioloģija
3.Pētniecība bakalaura un
maģistra darba ietvaros
4.Valsts kvalifikācijas prakse
1.Aciklisko sporta veidu
treniľu teorija un metodika
1.Anatomija

Farmakoloģija(2013./2014.)

Viesprof.
(farmaceits)
Viesprof.
(vēsturniece)

Dr.pharm.
Dr.med.

Medicīnas vēsture

Vieslektore
(ārste
speciāliste)
Viesasoc.prof.
(fizioterapeite)

Med.
rezidents

Rentgenoloģija

Viesasoc.prof.
(Ārste,
speciāliste,
ergoterapeite)
Viesasoc.prof.
(Psiholoģe)
Viesasoc.prof.
(Ārstniecības
persona)
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Mg.veselības
aprūpē
Mg.veselības
aprūpē

Mg.psyh.
Mg.veselības
aprūpē

Valsts
Kvalifikāciijas
pārbaudījumu
komisijas
sastāva locekle
Ergonomija

Fizioterapija psihiatrijā un
narkoloģijā
Ķirurģijas pamati
Klīniskās aprūpes pamati
Infekcijas
slimības
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8.

Gunta STŪRE

9.

Dzintra VĀVERE

10.
11.

Sandra
ROZENŠTOKA
Didzis TJARVE

12.

Didzis ELFERTS

13.

Imants LĀCIS

14.

Aleksandrs
GRIBOVS

Viesprof.
(Ārste
speciāliste)
Viesasoc.prof.
(Ārste
speciāliste)
Vieslektore
(Sporta ārste)
Viesprof.
(pētnieks)
Viesprof.

Dr.med.,
asoc.prof.
Dr.med. ph
terap.

(2013./2014.)
Infekcijas slimības
Vispārējā fizikālā medicīna
Klīniskā fizikālā medicīna

Dr.med.

Staţēšanās prakse

Dr.biol.

Informātika (2014./2015.)

Dr.biol.
Doc.

Informātika (2013./2014.)

Viesasoc.prof.
(Ārsts
speciālists)

Dr.med.

Vieslektors
(Fizioterapeits,
ārstniecības
persona)

Bc.sporta
zinātne

1.Iekškīgās slimības
2.Iekšķīgo slimību propedeitika
3.Patoloģiskā fizioloģija
4.Farmakoloģijas
pamati
(2014./2015.)
Masāţa, mīksto audu tehnikas
(2014./2015.)
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15.

Aiga
DOMBROVSKA

16.

Ainārs ČIVČS

17.

Inga MOCKUS

18.

Andris
KONRADS
Anna
STAFECKA

19.

20.

Sarmīte TŪBELE

21.

Dace STIRĀNE

Projektu izstrāde

Viesasist.
(vadītājs sporta
jomā)
Viesprof.

Mg.habil.

Viesprof.
(ķirurģiskā
aprūpes māsa)
Viesprof.

Mg.
Veselības
aprūpē
Dr.paed.

Viesdocents
(Ārste
speciāliste)
Viesprof.
(Ārste
speciāliste)
Viesasoc.prof.
(fizioterapeite)

Dr.med.

Sporta treniľu teorija un
metodika
Medicīniskā terminoloģija

Dr.med.

Logopēdija

Dr.med.

Mg.veselības
aprūpē

22.

Zane
ROŢKALNE

Viesasist.
(fizioterapeite)

Mg.veselības
aprūpē

23.

Rimma
BEĻIKOVA

Vieslekt.
(fizioterapeite)

Mg.veselības
aprūpē

24.

Rasa
GAIDLAZDA
Andris
ŠNĒVELIS

Viesdocents
(fizioterapeite)
Viesasist.
(fizioterapeits)

Mg.veselības
aprūpē
Mg.veselības
aprūpē

Ievads specialitātē. Veselības
aprūpes un organizācijas
pamati
Bioloģija,
mikrobioloģija,
virusoloģija un parazitoloģija

Neiroloģija
Fizioterapija
(2013./2014.)
Staţēšanās
(2013./2014.)
Fizioterapija
(2013./2014.)

26.

Mārtiľš
SEISUMS

Viesasist.
(fizioterapeits)

Mg.veselības
aprūpē

27.

Kristīne
STALĪDZĀNE

Viesdocente
(fizioterapeite)

Mg.veselības
aprūpē

Fizioterapija
slimībās

28.

Olga
PROKOFJEVA

Viesasoc.prof.
(Dermatovener
oloģe)
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prakse
pediatrijā

Fizioterapija
pediatrijā
(2014./2015.)
Fizioterapijas plānošana un
medicīniskā dokumentācija
(2014./2015.)
Motorā attīstība, kontrole
Sporta
(2014./2015.)
Ārstnieciskā
(2014./2015.)
Fizioterapijas
(2014./2015.)
Rehabilitācijas
(2014./2015.)
Sporta
(2014./2015.)

25.

neiroloģijā

medicīna
vingrošana
pamati
pamati
medicīna
iekšķīgajās

Dermatoveneroloģija
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29.

Astrīda
DZIRNIECE

30.

Una VESETA

31.

Jānis ĶEPĪTS

32.

Jānis PETRONIS

33.

Viesprof.
(Ārste
speciāliste)
Viesasoc.prof.
(fizioterapeite)
Viesasist.
(fizioterapeits)
Viesasist.
(fizioterapeits)

Pediatrija

Mg.paed.

Valsts
Kvalifikāciijas
pārbaudījumu
komisijas
sastāva locekle
Dinamiskā anatomija

Bakalaurs
fizioterapijā
Bakalaurs
fizioterapijā

35.

Anna
STAFECKA
Ludmila
MOLOKOVA
Anna GOBA

36.

Andris VLISONS

37.

Hilda KOGZEME

38.

Lolita TĪSE

Viesasoc.prof.
(ekonomiste)
Viesasoc.prof.
(ekonomiste)

Evita
KIUKUCĀNE

Viesdocente
(fizioterapeite)

Mg.veselības
aprūpē

40.

Evita
FRIDRIHSONE

Vieslektore
(ārsts)

41.

Kristīne
KAĽEPE

Viesasoc.prof.
(fizioterapeite)

Rezidentūra
traumatoloģij
ā
Mg. sporta
zinātnē

42.

Linda ONZULE

43.

Ilga Sarmīte
PRIEDĪTE

Viesasoc.prof.
(fizioterapeite)
Viesasoc. prof.
(sporta ārste)

34.

39.

Viesasoc.prof.
(sporta ārsts)
Viesdocente
(aromterapeite)
Vieslektore
(fizioterapeite)
Viesdocents
(jurists)

Dr.med.
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Fizioterapija sportistu
rehabilitācijā (2014./2015.)
Fizioterapija sportā
(2014./2015.)
Medicīnas terminoloģija

Bc.psyh.

Aromterapija

Bakalaurs
fizioterapijā
maģistrs
tiesību
zinātnē
Mg.oec.

Anatomija

Mg.
uzľēmējdarbī
bas vadība

Mg.veselības
aprūpē
Mg.paed.

Tiesību pamati
Grāmatvedība (2014./2015.)
Grāmatvedība
Fizioterapija neiroloģijā
(2014./2015.)
Staţēšanās prakse
(2014./2015.)
Pirmā palīdzība (2014./2015.)
Valsts Kvalifikācijas
pārbaudījumu komisijas
sastāva locekle
Fizioterapija traumatoloģijā,
ortopēdijā
Valsts Kvalifikācijas
pārbaudījumu komisijas
sastāva locekle
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8.tabula
Valsts kvalifikācijas prakses realizācijā studiju virzienā Veselības aprūpe
iesaistītie fizioterapeiti
2013./2014., 2014./2015.ak.gadā
Nr.p.k.
1.

Vārds, uzvārds

Ieņemamais
amats,
(profesija)
Fizioterapeits

2.

Fjodors
FJODOROVS
Evita TRAPŠA

3.

Vanda Jankovska

Fizioterapeite

4.

Elīna Tomberga

Fizioterapeite

5.

Inese Roze

Fizioterapeite

6.

Dace Andţeva

Fizioterapeite

7.

Natālija Meļľikova

Fizioterapeite

8.

Margarita Krauze

Fizioterapeite

Fizioterapeits

Zinātniskais
grāds
Mg.sporta
zinātnē
Mg.veselības
aprūpē
Mg.veselības
aprūpē
Mg.veselības
aprūpē
Bakalaurs
fizioterapijā
Bakalaurs
fizioterapijā
Bakalaurs
fizioterapijā
Mg.veselības
aprūpē
Bakalaurs
fizioterapijā
Mg.uzturzinātnē

Staţēšanās prakse
(2013./2014.)
Staţēšanās prakse
(2013./2014.)
Staţēšanās prakse
(2014./2015.)
Staţēšanās prakse

Bakalaurs
fizioterapijā
Dr.fizioterapijā

Staţēšanās prakse

Mg.veselības
aprūpē
Mg.veselības
aprūpē, dr.pharm.
Mg.veselības
aprūpē
Bakalaurs
fizioterapijā
Bakalaurs
fizioterapijā
Mg.habil.

Staţēšanās prakse
(2014./2015.)
Staţēšanās prakse
(2014./2015.)
Staţēšanās prakse

Staţēšanās prakse
(2014./2015.)
Staţēšanās prakse
Staţēšanās prakse

9.

Karīna Jakovļeva

Fizioterapeite

10.

Jūlija Ľestereca

Fizioterapeite

11.

Vita Grava

Fizioterapeite

12.

Artūrs Ivuškāns

Fizioterapeits

13.

Inga Lokšinska

Fizioterapeite

14.

Līga Kalniľa

Fizioterapeite

15.

Dana Voitko

Fizioterapeite

16.

Jana Gutkina

Fizioterapeite

17.

Gerda Brangule

Fizioterapeite

18.

Jūlija ALKSNE

Fizioterapeite

19.

Ieva Jankoviča

20.

Oskars LĪCIS

Fizioterapeits

Mg.veselības
aprūpē
Mg.fizioterapijā

21.

Irina

Fizioterapeite

Mg.veselības

Fizioterapeite
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Pasniedzamais studiju
kurss

Staţēšanās prakse
(2014./2015.)
Staţēšanās prakse
(2014./2015.)
Staţēšanās prakse
Staţēšanās prakse
Staţēšanās prakse
Staţēšanās prakse

Staţēšanās prakse

Staţēšanās prakse
Staţēšanās prakse
Staţēšanās prakse
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PELAGEJEVSKA
Sandra
Ārste speciāliste
ROZENŠTOKA
Sanita
Fizioterapeite
SLIKŠĀNE
Zane PREISA
Fizioterapeite

22.
23.
24.

aprūpē
Dr.med.

Staţēšanās prakse

Mg.fizioterapijā

Staţēšanās prakse

Bakalaurs
veselības aprūpē

Staţēšanās
(2013./2014.)

Profesionālā maģistrantūras studiju programmā „Veselības aprūpes speciālists sportā”
(47722) teorētiskos un praktiskos kursus un klīnisko praksi nodrošina 45 mācībspēki: (skat 9. 10. un
11. tabulu), kuru
zinātniskā un profesionālā kvalifikācija atbilst Augstskolu likuma prasībām.
Studiju programmas studiju procesa realizācijā LSPA pamatdarbā strādā 24 docētāji, no kuriem 16
profesori, 4 docenti. 2 lektori un 2 asistenti. Atsevišķu studiju kursu un prakšu nodrošināšanai tiek
piesaistīti 21 viesdocētāji, tai skaitā pieci no līdzīga profila ārzemju AII.
Maģistrantūras studiju programmas nodrošināšanā pamatdarbā strādā 53,3 %, studiju
programmā piesaistītie viesdocētāji 46,6 %.
9.tabula
Mācībspēki Profesionālā maģistra studiju programmā
„Veselības aprūpes speciālists sportā”
2013./2014.ak.gadā
Pamatdarbā
Viesdocētāji
Amats
strādājošie
%
%
Profesors asoc. prof.
Docents
Lektors
Asistents
KOPĀ

35.5%
8.88%
4.44%
4.44%
53.3%

34.74%
10.86%
45.6%

10.tabula
Maģistra studiju programmas „Veselības aprūpes speciālists sportā” akadēmiskais personāls,
amats (profesija, zinātniskais vai maģistra grāds)
2013./2014.ak.gadā
Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

1.

Viesturs
LĀRIĽŠ

2.

Alvis
PAEGLĪTIS
Aija KĻAVIĽA

3.

Ieņemamais
amats

Zinātniskais
grāds

Pasniedzamais studiju kurss

Profesors,
Sporta
medicīnsa
katedras
vadītājs
Profesors

Dr.med.,

1.Funkcionālā diagnostika sportā
2.Pētniecība maģistra darba
ietvaros

Dr.biol.

Profesore

Dr.Ph.

1. Pētniecība maģistra darba
ietvaros
1.Rehabilitācija sportā cilvēkiem
ar invaliditāti
2.Veselības zinātne
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Juris GRANTS
Inese
PONTAGA
Maija
DZINTARE
Jānis LANKA
Inta MĀRA RUBANA

Profesors
Profesore

Dr.paed.
Dr.med.

Asoc.profesore

Dr.biol.

Profesors
Profesore

Dr.paed.
Dr.biol.

Profesors

Dr.paed.

Profesors

Dr.paed.

Profesors

Dr.paed.

12.

Leonids
ČUPRIKS
Andris
RUDZĪTIS
Uldis
GRĀVĪTIS
Jānis ŢĪDENS

Profesors

Dr.paed.

13.

Agita ĀBELE

Profesore

Dr.paed.

14.

Zane PAVĀRE

Asoc.profesore

Dr.med.

15.

Ţermēna
VAZNE
Andra
FERNĀTE
Agris LIEPA

Asoc.profesore

Dr.pead.

Asoc.profesore

Dr.paed.

Vieslektors

Mg.Sc.

Karīna
RODIONOVA
Normunds
VĀRPA
Ieva
KUNDZIĽA
Biruta LUIKA

Asistente

Mg.Ph.

3.Pielāgoto fizisko aktivitāšu
teorija un prakse
4.Funkcionēšanas ierobeţojumu
pamatprincipi
5.Pielāgotie sporta veidi
6.Novērtēšanas metodes
rehabilitācijā
7.PFA izglītības sistētmā
Klīniskā diagnostika PFA
8.Psihosociālie aspekti PFA
Sporta aktivitāšu didaktika
Pētniecība maģistra darba
ietvaros
Pētniecība maģistra darba
ietvaros
Sporta biomehānika
1.Uzturmācība sportā
2.Pētniecība maģistra darba
ietvaros
Pētniecība maģistra darba
ietvaros
Pētniecība maģistra darba
ietvaros
Pētniecība maģistra darba
ietvaros
Pētniecība maģistra darba
ietvaros
Pētniecība maģistra darba
ietvaros
1.Sporta traumatoloģija
2. Pētniecība maģistra darba
ietvaros
Pētniecība maģistra darba
ietvaros
Zinātniskā pētniecība veselības
aprūpes jomā sportā
Motorā konrole/kustību apguve
Neirofizioloģija
Kompleksā PFA rehabilitācija

Vieslekotors

Mg.pead.

Dinamiskā anatomija

Asistente

Mg.med.

Docente

Mg.paed.

Pētniecība maģistra darba
ietvaros
Vadībzinības veselības aprūpes
jomā sportā

Ieva
RUDZINSKA

Docente

Dr.Sci.admin. Profesionālā angļu valoda
veselības zinātnē

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
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23.

Sergejs
Docents
SAULĪTE
Uģis
Docents
CIEMATNIEKS

24.

Mg.paed.
Dr.paed.

Pētniecība maģistra darba
ietvaros
Pētniecība maģistra darba
ietvaros

11. tabula
Viesdocētāji ( amats , profesija, zinātniskais vai maģistra grāds) maģistra studiju
programmā „Veselības aprūpes speciālists sportā” (profesija, zinātniskais vai maģistra
grāds) 2013./2014.ak.gadā.
Vārds, uzvārds

1.

2.
3.
4.

Ieņemamais
amats,
(profesija)
Ervīns KAPEJA Viesasoc.prof.
(ārsts farmakologs)
Andris
Viesprofesors
KONRADS
Digna
Viesasoc. prof.
JUKMANE
(sporta ārsts)
Sandra
Vieslekt.
ROZENŠTOKA (sporta ārsts)
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Zinātniskais
grāds

Pasniedzamie studiju
kursi

Dr.pharm.

Sporta farmakoloģija un
dopinga kontrole

Dr.paed.
Dr.mead.
Dr.mead.

Sporta zinātne, teorija un
prakse
1.Funkcionālā diagnostika
sportā
1.Sportistu medicīniskā
aprūpe

LSPA studiju virziena ‗VESELĪBAS APRŪPE‖ pašnovērtējuma ziľojums par
2013./2014.ak.gadu.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

Mareks
OSOVSKIS
Elita
SALGRĀVE
Jurita
SMILTIĽA
Nadija
Strazdiľa
Signe Rinkule
PhD. Lukas
Voids /Lucas
van der Woude/
PhD. Oivinds
Forlands
Standals
/Øyvind
Førland
Standal
PhD. Jurkijs
Vilhs /Jyrki
Vilhu/
Dr. Moliks
Bartos /Molik
Bartos/
Dr. Peters
Davids Hove
/Peter David
Howe
Daina VOITA

Viesasoc.prof.
(fizioterapeits)
Vieslekt.
(fizioterapeite)
Viesasoc.prof.
(psihologs)
Viesasoc.prof.
(fizioterapeite)
Viesasoc. prof.
(fizioterapeite)
Viesprofesors

Mg.ves.apr.
Mg.
Mg.psyh.

1.Manuālā terapija sportā
1.Prakse
1.Sporta psiholoģija

MSc

1.Prakse

MSc

1.Uztura fizioloģija un
higiēna (S.Rinkule)
1. Kompleksā rehabilitācija

Dr.mead.

pielāgotās fiziskās aktivitātēs

Dr.mead.

1.Kompleksā rehabilitācija
pielāgotās fiziskās aktivitātēs

vieslektors

Msc

1.Kompleksā rehabilitācija
pielāgotās fiziskās aktivitātēs

viesasoc.prof.

Ph.D

1.Kompleksā rehabilitācija
pielāgotās fiziskās aktivitātēs

veslektors

Msc

1.Kompleksā rehabilitācija
pielāgotās fiziskās aktivitātēs

Viesasoc.profe
sors

1.Veselības psiholoģija

Viesprofesore

16.

Edvīns
LEŠENKOVS

Viesasoc.prof.

Mg.paed.

1.Sportistu medicīniskā
aprūpe
2.Rehabilitācijas plānošana
sportā
3.Kompleksā
fizioterapeitiskā
rehabilitācija

17.

Signe
TOMSONE

Vieslekt.

Dr.mead.

18.

Dāgs ČUDA

Dr.mead.

19.

Jānis VIĻUMS

Viesasoc.prof.
(sporta ārsts)
Viesasoc. prof.
(ārsts
speciālists)

1.PFA
inventāra/tehnoloģjias
2.Geriatrija
1.Sporta traumatoloģija
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Dr.mead.

1.Sporta traumatoloģija,
klīniskā sadaļa
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2013./2014.ak.gadu.
20.

Vitolds
JURKEVIČS

21.

Pēteris
LĪKUMS

1.9.

Viesasoc. prof.
(ārsts
speciālists)
Viesasoc.
prof.(ārsts
speciālists)

Dr.mead.

1.Sporta traumatoloģija,
klīniskā sadaļa

Dr.mead.

1.Sporta traumatoloģija,
klīniskā sadaļa

Veselības aprūpes studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā
personāla pētnieciskā darbība un tā ietekme uz studiju darbu, studējošo
iesaistīšana pētniecības projektos, kā arī dalība starptautiskajos
projektos, Latvijas Zinātnes padomes un citu institūciju finansētajos
projektos pārskata periodā

LSPA pētnieciskā darbība atskaites periodā 2013./2014.ak.gadā studiju virzienā
Veselības aprūpe realizēta šādos virzienos:
VADĪBA UN LĪDZDALĪBA LATVIJAS PĒTNIECĪBAS PROJEKTOS
2013.2014.ak. gadā pētniecības projektos, kurus izsludinājusi IZM un VIAA, piedalījās un ESF
pētniecības projektus realizēja, tai skaitā ESF projekta Atbalsts sporta zinātnei Nr.
2009/0155/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010
darbības
programmu
Cilvēkresursi
un
nodarbinātība 1.1.2.1.2. apakšaktivitāti Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai kā
promocijas darbu autori un promocijas darbu vadītāji veselības aprūpes virzienā 10 LSPA
mācībspēki (prof. A.Rudzītis, prof. I.Pontaga, prof. J.Grants, prof. J.Lanka, prof. A.Paeglītis,
asoc. prof. L.Ţilinskis, asoc. prof. A.Fernāte, asist. I.Kundziľa, asist. L.Ozoliľa, asist. Z.Galeja).
Prof. A. Ābele piedalījās IZM pasūtītā projektā Nr. 01-28/156 „Par Latvijas sporta
infrastruktūras nodrošinājuma analīzi un sporta bāzu reģistra aktualizēšanu‖ kā vecākais
pētnieks. Prof. A. Rudzītis, prof. V. Lāriľš, asist. I. Reniľš, asist. I. Nikonovs piedalījās IZM
finansētā ar augstu sasniegumu sportu saistītā zinātnes projektā „Sportistu kondīcijas
optimizācija pirms sacensībām‖ un prof. A. Paeglītis „Sportistu tehnisko meistarību noteicošo
biomehānisko parametru atkarība no skeleta muskuļu neirālās regulācijas izmaiľām‖ un kopā ar
asist. N. Vārpa, lekt. Z. Galeja „Minerālvielu koncentrāciju ietekme uz veģetatīvās nervu
sistēmas un muskuļu neiromuskulārās regulācijas un sportista darbaspēju atjaunošanās pētīšanai
augstas klases sportistiem‖. ESF projekta "Starpnozaru zinātniskās grupas izveidošana viedo
tekstīliju jaunu funkcionālo īpašību attīstīšanai un integrēšanai inovatīvos izstrādājumos" Nr.
2009/0198/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/148 (PVS ID 1372) ietvaros par tēmu "Eksperimenta
dalībnieku fiziskās sagatavotības un organisma funkcionālo spēju novērtēšana un apģērba
komplekta ietekme uz veiktspējas izmaiľām" iepirkuma ID1372 un „Jauno zinātnieku grupas
multidisciplinārs pētījums biomateriālu tehnoloģiju izstrādei‖ ID1380, RTU-2011/50-ESF, 20112013.g. Nr. RTU-2011/50-ESF. Projekta tēmas vadītājs, izpildītāji: prof. A.Paeglītis, prof.
A.Rudzītis, asoc,prof. Z.Pavāre, izgl. metodiķe M.Čulkstāne, maģistrante L.Dišlere, maģistrante
A.Šķēle. maģistrante E.Česka, bakalaura programmas studente A.Lāriľa. Latvijas valsts budţeta
finansētās programmas „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas Prezidentūras Eiropas
Savienības Padomē īstenošanā‖ projektā „Šodienas izglītība nākotnes sabiedrības izaugsmei‖,
līgums 2014.LV/PR/07/10 kā projekta vadītāja darbojas prof. A. Kļaviľa.
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VADĪBA UN LĪDZDALĪBA LATVIJAS IZGLĪTĪBAS PROJEKTOS ESF
Piecos ESF projektos (IZM, VIAA) kā realizētāji piedalījās astoľi mācībspēki (prof. R.Jansone,
doc. I.Bula-Biteniece, asoc. prof. A.Fernāte, prof. I.M.Rubana, prof. V.Lāriľš, prof. A.Ābele,
asoc. prof. A.Kļaviľa, pētniece I. Budviķe). Asoc. prof. Ţ. Vazne piedalījās divos LU projektos
kā eksperte „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto
jauniešu atbalsta sistēmas izveidei‖ programmas sadaļā „Karjeras atbalsta programma skolēniem
ar sociālās atstumtības risku un Augstskolu programmu harmonizāciju, atbilstoši iekļaujošās
izglītības principiem‖. Vienošanās Nr. 2010/0328/1DP/1.2.2.4.1./10/IPIA/VIAA/002.
Reģistrācijas Nr. ESS2010-119. ). Asoc. prof. A.Fernāte kā vadošā pētniece piedalījās ESF
projekta (LU) Atbalsts izglītības pētījumiem pētījumā „Jaunu izaicinājumu un to risināšanas
iespēju identificēšana un analīze, kas ietekmē pieaugušo (18 – 24 gadi) iesaistīšanos
(atgriešanos) mūţa mācīšanās procesā‖. Prof. R.Jansone kā projekta vadītāja darbojās Eiropas
Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība‖ papildinājuma 1.2.1.1.2.
apakšaktivitātes „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana‖
projektā ―Kompetents sporta pedagogs‖ Nr. 2009/0235/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/004, 2013,
moduļa „Sporta speciālista integrēto sporta pedagoģiski psiholoģisko kompetenču pilnveide‖
vadītāja bija prof. A. Ābele un izpildītājs - prof. U. Grāvītis. Šī paša projekta ietvaros piedalījās
prof. V.Lāriľš kā moduļa „Sporta speciālistu integrētais praktiskās darbības modulis‖, „Sportistu
medicīniskā kontrole‖ vadītājs. ESF projektu ―Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu
programmas ieviešanu garīgas un fiziskas veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska
mazināšanai bērniem un jauniešiem‖, Nr.1DP/1.2.2.4.2./11/APIA/VIAA/109. vadīja prof. A.
Kļaviľa un piedalījās kā iekļaujošās izglītības eksperts. Asoc. prof. A.Fernāte kā projekta
eksperte piedalījās Latvijas IZM īstenotā un Eiropas Komisijas finansiāli atbalstītā projektā
„Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā‖ (granta lēmuma numurs 20123753/001-001).
VADĪBA UN LĪDZDALĪBA TIRGUS ORIENTĒTAJOS PĒTĪJUMOS
Rekreācijas pētniecības laboratorijas projektu ietvaros asist. I.Kundziľa un prof. J.Grants
sadarbībā ar Madonas pilsētas domi veic pētījumu „Fiziskās rekreācijas veidi 45 – 55 gadus vecu
cilvēku fiziskās veselības un pašsajūtas uzlabošanai‖.
VADĪBA UN LĪDZDALĪBA STARPTAUTISKOS PĒTNIECĪBAS PROJEKTOS
Asoc.prof. A.Kļaviľa ir NORDPLUS Horizontal projekta „Cooperative Learning in Physical
Education‖ nacionālā pārstāve un sadarbībā ar American Association of University Woman
(AAUW ) projekta „Education for All‖ vadītāja, kā arī ar projekta „‖Nordic Master in Adapted
Physical Activities‖ Nr. NPHE-2014/10394 līdzdarbojas ar projektā realizācijā iesaistītajām AII
partnerinstitūcijām - Lithuanian Sports University, HAAGA-HELIA University of Applied
Sciences, Latvian Academy of Sport Education, Halmstad University, 2014.gadā Prof. V. Lāriľš
NORDPLUS Visby programmā ar Linkoping Universitāti līdzdarbojas izpildītājs projektā "The
Physical Health in Baltic Youth Study" 2012-2014. Prof. J.Grants ir projekta vadītājs un
realizētājs no Latvijas puses: 1. Zviedru institūta atbalstītajā projektā Elite Sport Training in
Upper Secondary Education - Models for Sportive Success (Zviedrija, Latvija, Polija, Krievija,
Baltkrievija)104 2. Eiropas Komisijas finansētajā projektā A Cross-sectoral Valorisation
Framework for the Lifelong Learning Strategy in Sport (projekta līdzautori doc. I.Boge, doc.
I.Budviķe, asoc. prof. I.Upītis). Doc. I.Boge piedalījās projektā „Physical Activity Professionals
and Eating Disorders‖ kā dalībniece. Asoc.prof. A.Fernāte piedalās trijos starptautiskos projektos
kā Latvijas Universitātes pētnieku grupas vadītāja un vadošā pētniece: 1. ASEM LLL HUB
104

http://www.lspa.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=1283:elite-sporttraining-in-uppersecondary-education-models-for-sportive-success&catid=225:ptniecbasprojekti&Itemid=390
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Āzijas un Eiropas mūţmācīšanās un izglītības pētniecības 5. tīkls ASEM pamatkompetences
(ASEM LLL Core Competences) un kā pētniece ESF projekta „Atbalsts izglītības pētījumiem‖
(1.2.2.3.2.apakšaktivitāte) ietvaros Āzijas-Eiropas sadarbības Mūţizglītības foruma (ASEM LL
HUB) pētījumā - Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide darbam starpdisciplinārā mācību
vidē, lai tuvinātu mācības reālajai dzīvei un paaugstinātu skolēnu uzľēmību. 2. ASEM LLL
HUB Āzijas un Eiropas mūţmācīšanās un izglītības pētniecības 5. Tīkls ASEM
pamatkompetences (ASEM LLL Core Competences), Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta Atbalsts izglītības pētījumiem pētījums „Jaunu izaicinājumu un to risināšanas iespēju
identificēšana un analīze, kas ietekmē pieaugušo (18-24 gadi) iesaistīšanos (atgriešanos) mūţa
mācīšanās procesā‖. 3. Scientific Exchange Programme NMS-CH" (Latvia) - Sport Psychology
Research Promotion in Latvia as Potential for Human Resources Development. Asoc.prof.
A.Fernāte LSPA koordinēja projektu Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas
- Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā apakšprojekta Pētniecības sekmēšana sporta psiholoģijā
Latvijā kā potenciāls cilvēka kapitāla attīstībā.
VADĪBA UN LĪDZDALĪBA STARPTAUTISKOS IZGLĪTĪBAS PROJEKTOS Ar Eiropas
augstskolu profesoriem kā promocijas darba otrie vadītāji sadarbojas trīs LSPA mācībspēki.
Darba vadītāji LSPA doktorantei L. Ozoliľai - prof. I.Pontaga/ prof. V.Ööpik (Tartu
Universitāte), LSPA doktorantei A. Kļonovai - prof. L.Ţilinskis/ prof. A.Cicchella (Boloľas
Universitāte).
AKADĒMISKĀ PERSONĀLA ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS DARBS IR SAISTĪTS
AR DOCĒTAJIEM STUDIJU KURSIEM. Piemēram, prof. Ābele Agita Studiju programmā
„Fizioterapija‖ vada studiju kursu „Sporta psiholoģijas pamati‖ un saistībā ar vadīto studiju
kursu 2012.gadā vadīja
IZM zinātnisko projektu „Par studentu un jauniešu sportošanas
paradumiem‖ IZM Līg. Nr.01-28/142, bet 2013.gadā piedalījās kā vecākais pētnieks IZM
zinātniskajā projektā „Latvijas sporta bāzu nodrošinājuma analīze un sporta bāzu reģistra
aktualizēšana‖ Līg. Nr. 01-28/15607.012012- 20.02. 2013; prof. Lāriľš Viesturs saistībā ar
docēto studiju kursu „Sporta medicīna‖ 2012.gadā vadīja ESF projektu "Laboratorijas un
zinātniskie pakalpojumi "Starpnozaru zinātniskās grupas izveidošana viedo tekstiliju jaunu
funkcionālo īpašību attīstīšanai un integrēšanai inovatīvos izstrādājumos" Nr.
2009/0198/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/148 (PVS ID 1372) ietvaros tēma "Eksperimenta
dalībnieku fiziskās sagatavotības un organisma funkcionālo spēju novērtēšana un apģērba
komplekta ietekme uz veiktspējas izmaiľām". Iepirkuma ID Nr. RTU-2011/50-ESF. Līgums
05.09.2011. Nr.131/2011
05.09.2011-30.11.2012, kā Izpildītājs
Nord plus Visby
program with Linkoping University "The Physical Health in Baltic Youth Study", 2010-20;
asoc.prof. Zane Pavāre saistībā ar docētajiem studiju kursiem „Traumatoloģija‖ 2012.gadā
piedalījās Pētnieks
ESF projektos „Starpnozaru zinātniskās grupas izveidošana viedo
tekstiliju jaunu funkcionālo īpašību attīstīšanai un integrēšanai inovatīvos izstrādājumos‖
Vienošanās Nr.2009/0198/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/148, PVS ID 1372 un „Jauno
zinātnieku grupas multidisciplinārs pētījums biomateriālu tehnoloģiju izstrādei‖, Vienošanās
Nr.2009/0199/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/090 (PVS ID1380) ; ID Nr.: RTU-2011/50-ESF
Līguma Nr. 131/204 05.09.2011- 30.11.2012, kā izpildītājs 2012.gadā piedalījās
ESF
darbības programmas Cilvēkresursi un nodarbinātība 1.3.2.3. aktivitātes Veselības aprūpes un
veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaľu līmeľa
paaugstināšanas projektā: "Pacienta dzīves kvalitātes nodrošināšana hronisku slimību gadījumā",
Grecka M., Viļumsone A., Blūms J., Pavāre Z. The Definition of Placement of Accelerometer in
Cyclist‘s Jacket. Anniversary Symposium "60 Years of Textiles and Leather Higher Education
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in Iasi". 14th Romanian Textiles and Leather Conference. 46th International Federation of
Knitting Technologists Congress: Book of Proceedings, Romania, Sinaia, 6.-8. September, 2012,
pp 245-259. ISSN: 2285-5378, saistībā ar vadītajiem studiju kursiem kā „Traumatoloģija,
„Ortopēdija‖ „Fizioterapija traumatoloģijā‖, saistībā ar studiju kursu „Traumatoloģija‖
piedalījusies konferencē ar tēmu „Funkcionālo rezultātu analīze displastiskā osteoartrīta
slimniekiem pēc gūţas locītavas endoprotezēšanas‖ RSU 2012.g.konferences tēzes, Rīga,
330.lpp.; asoc.prof. Ţermēna Vazne Studiju programmā „Fizioterapija‖ vada studiju kursu
„Sporta pedagoģija‖ un saistībā ar docēto studiju kursu 2012.0un 2013.gadā piedalās kā eksperts
ESF projektā „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto
jauniešu
atbalsta
sistēmas
izveidei‖
(vienošanās
nr.2010/0328/1dp/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/00207.01.2012- 31.12.2013; asoc.prof.Aija Kļaviľa
saistībā ar docētajiem studiju kursiem „Pielāgotā fiziskā adaptācija‖, „Kustību terapijas pamati‖
2012.gadā kā projekta vadītāja piedalījās ESF projekts „Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta
pasākumu programmas ieviešanu garīgas un fiziskas veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības
riska mazināšanai bērniem un jauniešiem‖ Nr.1DP/1.2.2.4.2./11/APIA/VIAA/109 un kā
pedagogs rehabilitologs ESF projekts "Integratīvas mācību metodikas izstrāde un ieviešana
adaptācijai sociālajā vidē skolēniem un jauniešiem ar mācīšanās, kognitīvo funkciju un kustību
traucējumiem" Nr.2009/0305/1dp/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/122, kā
nacionālā
pārstāve
NORDPLUS - Horizontal projekts "Cooperative learning in physical education", Nr. HZ2011_1a-26907
2011-2013, projekta vadītāja
American Association of University
Woman (Aauw). Projekts "Education for All 09. 2011 – 07. 2012, 2012.gadā projekta vadītāja
Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācija, projekts "Paralympic School Day 2012‖;
prof. Inese Pontaga saistībā ar docēto studiju kursu „Sporta fizioloģija‖ ir kā
promocijas
darba vadītāja „Research bilateral agreement for academic year 2012/ 2012‖ with University of
Tartu, Faculty of Exercise and Sport Sciences, Prof. Vahur Ööpik ―DETERMINATION OF
ATHLETES BODY HYDRATION DEGREE IN DEPENDENCE ON SPORT
SPECIALIZATION AND ITS EFFECT ON PERFORMANCE‖, publicētie darbi starptautiski
citējamos izdevumos: Plecu joslas muskuļu adaptācija treniľiem handbolā pusaudţu vecuma
spēlētājiem. RTU Zinātniskie raksti. Humanitārās un sociālās zinātnes, 2012, 8.sērija, 20.sējums,
108 – 113 lpp. p - ISSN 1407-9291; e – ISSN 2255 – 8543
https://ortus.rtu.lv/science/lv/volume/13099 EBSCO, CSA/ProQues, VINITI, Pontaga I. Knee
joint stability estimation by hamstring/ quadriceps femoris muscles torque ratios in range of
movements in male and female athletes. Gazetta Medica Italiana – Archivio per le Scienze
Mediche. Vol.71, No.3, P.341-349. http://www.minervamedica.it/en/journals/gazzetta-medicaitaliana/article.php?cod=R22Y2012N03A0341;
Prof. A.Paeglītis studiju programmā „Fizioterapija‖ vada tādus studiju kursus kā
„Fizioterapijas pamati‖, „Manuālās terapijas pamati‖, „Pirtniecība‖, „Izmeklēšanas metodes‖,
saistībā ar docētajiem studiju kursiem 2013.studiju gadā tiek veikta zinātniskā darbība IZM
2013.gada valsts budţeta programmā 09.00.00., līguma Nr. Nr.1-27/161, 21.03.2013, „Sports‖
apakšprogramma 09.21.00. „Augstas klases sasnieguma sports‖, tēma „Minerālvielu
koncentrāciju ietekme uz veģetatīvās NS un muskuļu neiromuskulārās regulācijas un sportista
darba spēju atjaunošanās pētīšanai augstas klases sportistiem‖.
Studiju un zinātnisko darbu vadīšana studiju virzienā veselības aprūpe atskaites periodā
2013./2014.ak.gadā - 2013.gadā aizstāvēti 47 bakalaura darbi. Akadēmiskā personāla pētniecības
darba sasaisti ar docētajiem studiju kursiem, skat. pielikumā Nr.2.
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1.10

Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla galveno
zinātnisko publikāciju un sagatavotās mācību literatūras saraksts
pārskata periodā

PUBLICĒTIE DARBI studiju virzienā veselības aprūpe atskaites periodā
2013./2014.ak.gadā kopumā publicēti 149 darbi, tai skaitā 17 publikācijas starptautiski citējamos
izdevumos (SCI), kas iekļautas datu bāzēs INDEX COPERNICUS, SPORT DISCUS,
MEDLINE, SPOLIT u.c., kuru autori ir 22 LSPA mācībspēki. Ne visi mācībspēki ir raduši
iespēju publicēties izdevumos, kuri iekļauti datu bāzēs (INDEX COPERNICUS, SCOPUS, Web
of Science, EBSCO u.c.) un kuriem ir piešķirts ietekmes faktors (Impact Factor). Sešas
publikācijas (pieci LSPA mācībspēki) iekļautas citos zinātniskajos izdevumos. Recenzētos
konferenču rakstu krājumos 35 mācībspēki publicējuši 50 konferenču tēzes. Metodiskās
literatūras izstrādē piedalījušies 12 docētāji, izveidojot 72 metodiskos materiālus. Doc. S. Luika
ir aizstāvējusi promocijas darbu. Divi veselības aprūpes iesaistītie mācībspēki publicējuši divas
monogrāfijas (prof. D. Krauksta, prof. R. Jansone).
PIEDALĪŠANĀS ZINĀTNISKAJĀS KONFERENCĒS 2013.gada 23.-25. aprīlī Rīgā
notika 6. Baltijas zinātnes konference, kurā piedalījās jaunie zinātnieki – LSPA doktorantūras
studenti: I.Kundziľa, Z.Galeja, A.Zuša, R.Līcis, L. Ozoliľa, L.Ozola, Z.Galeja, A.Čuprika.
Četrās jauno zinātnieku konferences darba sekcijās septiľus pētījumus prezentēja šādi LSPA
jaunie zinātnieki: 1. Pedagogy and Psychology (doc. S. Saulīte); 2. Recreation and management
(asist. I. Kundziľa); 3. Exercise in Biology and Physiotherapy (asist. I. Nikonovs, lekt. Z. Galeja,
asist. L. Ozoliľa); Trešajā sekcijā LSPA doktorante I.Kundziľa (darba vadītājs prof. J.Grants)
starp jaunajiem zinātniekiem ar savu pētījumu izcīnīja 1. vietu; Otrajā sekcijā 1. vietu ieguva
LSPA doktorante A.Zuša (darba vadītājs prof. J.Lanka); Pirmajā sekcijā 1. vieta tika piešķirta
LSPA maģistrantam A. Piļkevičam (darba vadītāja prof. R.Jansone). Zinātnieku konferencē
LSPA mācībspēki sešās sekcijās nolasīja 26 referātus: 1. Pedagogy and Psychology (asoc. prof.
A.Fernāte, prof. R.Jansone, asoc. prof. A. Kļaviľa, asoc. prof. Ţ.Vazne, doc. I.Immere, prof.
A.Rudzītis, prof. U.Grāvītis); 2. Coacing and performance (asoc. prof. J.Solovjova, asoc. prof.
I.Upītis, prof. J. Grants, prof. U.Grāvītis, doc. U.Ciematnieks, prof. L.Čupriks); 3. Recreation
and management (asoc. prof. I.Kravalis, prof. J.Grants, prof. D.Krauksta, doc. S.Luika, doc.
B.Luika, prof. R.Jansone);4. Exercise in Biology and Physiotherapy (prof. V.Lāriľš, prof.
A.Rudzītis, asoc. prof. Z.Pavāre, prof. A.Paeglītis, lekt. Z.Galeja, asist. I.Kundziľa); 5. Helth and
Physical Activity (prof. V.Lāriľš, asoc. prof. A.Fernāte). 6. Talent Development in Sport (prof.
J.Grants). 2013. gada 14. martā notika LSPA 5. doktorantu un maģistrantu zinātniskā konference
Teorija un prakse sporta zinātnē un veselības aprūpē. Konferencē piedalījās 45 dalībnieki Latvijā
četrās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs ar pieciem referātiem piedalījušies pieci
mācībspēki. Ārvalstīs 21 starptautiskajā zinātniskajā konferencē piedalījušies 14 mācībspēki,
nolasot 21 referātu.

50

LSPA studiju virziena ‗VESELĪBAS APRŪPE‖ pašnovērtējuma ziľojums par
2013./2014.ak.gadu.

1.11. Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību (piemēram,
katedru, profesoru grupu, laboratoriju, institūtu) uzskaitījums, norādot to
uzdevumus studiju virzienā un konkrētu studiju programmu
LSPA Veselības aprūpes virziena atskaites periodā 2013./2014.ak.gadā studiju
programmu īstenošanā iesaistītās katedras nodrošina atbilstošo studiju kursu pasniegšanu,
pētniecības procesa vadīšanu kursa darbos, bakalaura darbos un maģistra darbos, mācību metodisko darbu, studiju kursu, programmu izstrādi, atjaunošanu un precizēšanu, kā arī studiju
kvalitāti.
Veselības aprūpes Profesionālā bakalaura studiju programmas „Fizioterapija‖ (42722) un
Profesionālās maģistrantūras studiju programmas „Veselības aprūpes speciālists sportā‖ (47722)
īstenošanā piedalās visas LSPA katedras: sporta medicīnas, fizioterapijas, masāţas un
pielāgotās fiziskās izglītības katedra, anatomijas, fizioloģijas, bioķīmijas un higiēnas katedra,
sporta spēļu katedra, sporta un treniľu teorijas, pedagoģijas, psiholoģijas un pedagoģisko prakšu
katedra, smagatlētikas, boksa un cīľas katedra, vadības un komunikāciju zinātnes katedra,
informātikas un biomehānikas katedra, peldēšanas un airēšanas katedra, vieglatlētikas katedra,
vingrošanas katedra.

Nr.p.k.

12.tabula
Veselības aprūpe studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību uzskaitījums,
norādot to uzdevumus studiju virzienā un konkrētu studiju programmu
Vārds, uzvārds
Ieņemamais Zinātnisk Pasniedzamais
Studiju programma
amats,
ais grāds
Studiju kurss
(profesija)

SPORTA MEDICĪNAS, FIZIOTERAPIJAS, MASĀŢAS UN PIELĀGOTĀS FIZISKĀS IZGLĪTĪBAS
KATEDRA
1.
Viesturs LĀRIĽŠ Profesors,
Dr.med.
1. Veselības aprūpes Profesionālā
katedras
virziena vadītājs
bakalaura
studiju
vadītājs
2.Sporta medicīna
programma
3.Pētniecība
„Fizioterapija”
bakalaura darba
(42722)
ietvaros
1.Funkcionālā
diagnostika sportā
2.Pētniecība maģistra
darba ietvaros

2.

Alvis
PAEGLĪTIS

Profesors

Dr.biol.
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1.Fizioterapijas
pamati I;
2.Fizioterapijas
pamati II;
3.Vides zinības un
ekoloģija

Profesionālā
maģistra
studiju
programma
„Veselības aprūpes
speciālists sportā”
(47722)
Profesionālā
bakalaura studiju
programma
„Fizioterapija”
(42722)
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3.

Aija KĻAVIĽA

Profesore

Dr.ph.

4.

Zane PAVĀRE

Asoc.profesore

Dr.med
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4.Manuālās terapijas
pamati
5.Pētniecība
bakalaura darba
ietvaros
1.Pētniecība maģistra Profesionālā
darba ietvaros
maģistra
studiju
programma
„Veselības aprūpes
speciālists sportā”
(47722)
1.Kustību terapijas
Profesionālā
pamati;
bakalaura
studiju
2.Fizioterapija
programma
handikapa sportā;
„Fizioterapija”
3.Fizioterapijas
(42722)
plānošana un
medicīniskā
dokumentācija
(2013./2014.)
4. Pētniecība
bakalaura darba
ietvaros
1.PFA fiziskajā
Profesionālā
rehabilitācijā;
maģistra studiju
2.Funkcionālo spēju programma
novērtēšana un
„Veselības aprūpes
klasifikācija
speciālists sportā”
3.Psihosociālie
(47722)
aspekti PFA
4.Klīniskā
diagnostika
5. Kompleksā
rehabilitācija
pielāgotās fiziskās
aktivitātēs
6.Pielāgotās fiziskās
aktivitātes izglītības
sistēmā
7. Pielāgoto fizisko
aktivitāšu teorija un
prakse
8. Pētniecība
maģistra darba
ietvaros
1.Pirmā palīdzība;
Profesionālā
2.Traumatoloģija;
bakalaura studiju
3.Ortopēdija
programma
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4.Pētniecība
bakalaura darba
ietvaros

„Fizioterapija”
(42722)

1.Sporta
traumatoloģija
2. Pētniecība
maģistra darba
ietvaros

Profesionālā
maģistra studiju
programma
„Veselības aprūpes
speciālists sportā”
(47722)
Profesionālā
bakalaura studiju
programma
„Fizioterapija”
(42722)

5.

Zinta GALEJA

Lektore

Mg.paed.

1.Ārstnieciskā
vingrošana;
2.Fizioterapijas
pamati
3.Pētniecība
bakalaura darba
ietvaros

6.

Normunds
VĀRPA

Vieslektors

Mg.paed.

1.Dinamiskā
anatomija
2. Fizioterapijas
pamati
3. Pētniecība
bakalaura darba
ietvaros
4.Profesionālās
kvalifikācijas prakses
– Sporta prakse
LSPA
1.Dinamiskā
anatomija
2. Pētniecība
maģistra darba
ietvaros

7.

Agris LIEPA

Vieslektors

Mg.Sp.c

8.

Karīna
RODIONOVA

Viesasistente

Mg.ph.
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Profesionālā
bakalaura studiju
programma
„Fizioterapija”
(42722)

Profesionālā
maģistra studiju
programma
„Veselības aprūpes
speciālists sportā”
(47722)
1.Pētniecība
Profesionālā
bakalaura darba
bakalaura studiju
ietvaros
programma
4.Valsts
„Fizioterapija”
kvalifikācijas prakse (42722)
1.Neirofizioloģija
Profesionālā
2.Kustību fizioloģija maģistra studiju
3.Pētniecība maģistra programma
darba ietvaros
„Veselības aprūpes
speciālists sportā”
(47722)
1. Pētniecība
Profesionālā
bakalaura darba
bakalaura studiju
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ietvaros
2.Valts kvalifikācijas
prakse

programma
„Fizioterapija”
(42722)

1.Kompleksā PFA
rehabilitācija
2.Pētniecība maģistra
darba ietvaros

Profesionālā
maģistra studiju
programma
„Veselības aprūpes
speciālists sportā”
(47722)

SPORTA UN TRENIĽU TEORIJAS, PEDAGOĢIJAS, PSIHOLOĢIJAS UN PEDAGOĢISKO PRAKŠU
KATEDRA
9.
Andra FERNĀTE Asoc.profesore Dr.paed.
1. Pētniecība
Profesionālā
bakalaura darba
bakalaura studiju
ietvaros
programma
„Fizioterapija”
(42722)
1.Zinātniskā
Profesionālā
pētniecība veselības
maģistra studiju
aprūpes jomā sportā programma
2. Pētniecība
„Veselības aprūpes
maģistra darba
speciālists sportā”
ietvaros
(47722)
10.
Rasma
Profesore
Dr.paed.
1.Pētniecība
Profesionālā
JANSONE
bakalaura darba
bakalaura studiju
ietvaros
programma
„Fizioterapija”
(42722)
11.
Agita ĀBELE
Profesore
Dr.paed.
1.Saskarsmes
Profesionālā
psiholoģija
bakalaura studiju
2.Pētniecība
programma
bakalaura darba
„Fizioterapija”
ietvaros
(42722)
1.Pētniecība maģistra Profesionālā
darba ietvaros
maģistra studiju
programma
„Veselības aprūpes
speciālists sportā”
(47722)
12.
Inta BULA Docente
Dr.paed.
1.Pētniecība
Profesionālā
BITENIECE
bakalaura darba
bakalaura studiju
ietvaros
programma
„Fizioterapija”
(42722)
13.
Ţermēna VAZNE Docente
Dr. paed.. 1.Sporta pedagoģija
Profesionālā
2.Pētniecība
bakalaura studiju
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bakalaura darba
ietvaros

14.

15.

16.

17.

18.

programma
„Fizioterapija”
(42722)
1. Pētniecība
Profesionālā
maģistra darba
maģistra studiju
ietvaros
programma
„Veselības aprūpes
speciālists sportā”
(47722)
Uldis ŠVINKS
Profesos
Dr.paed.
1.Pieaugušo
Profesionālā
pedagoģija
bakalaura studiju
2.Pētniecība
programma
bakalaura darba
„Fizioterapija”
ietvaros
(42722)
Inta IMMERE
Docente
Mg.paed.
1.Vispārīgā
Profesionālā
pedagoģija
bakalaura studiju
2.Pētniecība
programma
bakalaura darba
„Fizioterapija”
ietvaros
(42722)
ANATOMIJAS, FIZIOLOĢIJAS, BIOĶĪMIJAS UN HIGIĒNAS KATEDRA
Inese PONTAGA Profesore,
Dr.med.
1.Vecumposmu
Profesionālā
katedras
fizioloģija
bakalaura studiju
vadītāja
2.Sporta fizioloģija
programma
3.Pētniecība
„Fizioterapija”
bakalaura darba
(42722)
ietvaros
1. Pētniecība
Profesionālā
maģistra darba
maģistra studiju
ietvaros
programma
„Veselības aprūpes
speciālists sportā”
(47722)
Inta Māra
Profesore
Dr.biol.
1.Sabiedrības
Profesionālā
RUBANA
veselība, higiēna
bakalaura studiju
2.Uzturmācība,
programma
uzturs fiziskā slodzē „Fizioterapija”
2.Pētniecība
(42722)
bakalaura darba
ietvaros
1. Pētniecība
Profesionālā
maģistra darba
maģistra studiju
ietvaros
programma
„Veselības aprūpes
speciālists sportā”
(47722)
Maija
Docente
Dr.chem.
1.Bioķīmijas pamati Profesionālā
DZINTARE
2.Pētniecība
bakalaura studiju
bakalaura darba
programma
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„Fizioterapija”
(42722)
1.Anatomija
Profesionālā
2. Pētniecība
bakalaura studiju
bakalaura darba
programma
ietvaros
„Fizioterapija”
(42722)
1. Pētniecība
Profesionālā
maģistra darba
maģistra studiju
ietvaros
programma
„Veselības aprūpes
speciālists sportā”
(47722)
1.Normālā fizioloģija Profesionālā
2.Pētniecība
bakalaura studiju
bakalaura darba
programma
ietvaros
„Fizioterapija”
(42722)
1.Anatomija
Profesionālā
2.Pētniecība
bakalaura studiju
bakalaura darba
programma
ietvaros
„Fizioterapija”
(42722)
ietvaros
19.

Ieva KUNDZIĽA Asistente

Mg.paed.

20.

Lilita
VOITKEVIČA

Asistente

Mg.biol.

21.

Anna GOBA

Viesasistente

Bak.med.

22.

Uldis GRĀVĪTIS

SPORTA SPĒĻU KATEDRA
Profesors
Dr.paed.
1.Pētniecība
bakalaura darba
ietvaros
2.Kursa darbs
1. Pētniecība
maģistra darba
ietvaros

23.

Andris
RUDZĪTIS

Profesors,
katedras
vadītājs

Dr.pead.

56

1.Aciklisko sporta
veidu treniľu teorija
un metodika
2.Pētniecība
bakalaura darba
ietvaros
1. Pētniecība
maģistra darba
ietvaros

Profesionālā
bakalaura studiju
programma
„Fizioterapija”
(42722)
Profesionālā
maģistra studiju
programma
„Veselības aprūpes
speciālists sportā”
(47722)
Profesionālā
bakalaura studiju
programma
„Fizioterapija”
(42722)
Profesionālā
maģistra studiju
programma
„Veselības aprūpes
speciālists sportā”
(47722)
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24.

Jānis ŢĪDENS

Profesors

Dr.paed.

25.

26.

27.

Andris SPUNDE

Igors ĶĪSIS

Asoc.profesors

Asoc.profesors

28.

Daina KREPŠA

29.

Leonīds
ČUPRIKS

Viesdocente

Dr.paed.

Dr.paed.

Mg.paed.

1. Aciklisko sporta
veidu treniľu teorija
un metodika
2. Pētniecība
bakalaura darba
ietvaros
1. Pētniecība
maģistra darba
ietvaros

1.Aciklisko sporta
veidu treniľu teorija
un metodika
2.Pētniecība
bakalaura darba
ietvaros
1. Pētniecība
maģistra darba
ietvaros

1. Aciklisko sporta
veidu treniľu teorija
un metodika
2.Pētniecība
bakalaura darba
ietvaros
1. Pētniecība
maģistra darba
ietvaros

1. Aciklisko sporta
veidu treniľu teorija
un metodika
2.Pētniecība
bakalaura darba
ietvaros
SMAGATLĒTIKAS, BOKSA UN CĪĽAS KATEDRA
Profesors,
Dr.paed.
1.Aciklisko sporta
katedras
veidu treniľu teorija
vadītājs
un metodika
2.Pētniecība
bakalaura darba
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Profesionālā
bakalaura studiju
programma
„Fizioterapija”
(42722)
Profesionālā
maģistra studiju
programma
„Veselības aprūpes
speciālists sportā”
(47722)
Profesionālā
bakalaura studiju
programma
„Fizioterapija”
(42722)
Profesionālā
maģistra studiju
programma
„Veselības aprūpes
speciālists sportā”
(47722)
Profesionālā
bakalaura studiju
programma
„Fizioterapija”
(42722)
Profesionālā
maģistra studiju
programma
„Veselības aprūpes
speciālists sportā”
(47722)
Profesionālā
bakalaura studiju
programma
„Fizioterapija”
(42722)
Profesionālā
bakalaura studiju
programma
„Fizioterapija”
(42722)
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ietvaros
1. Pētniecība
maģistra darba
ietvaros

Profesionālā
maģistra studiju
programma
„Veselības aprūpes
speciālists sportā”
(47722)
30.
Uģis
Docents
Dr.paed.
1.Pētniecība
Profesionālā
CIEMATNIEKS
bakalaura darba
bakalaura studiju
ietvaros
programma
„Fizioterapija”
(42722)
31.
Sergejs
Docents
Dr.paed.
1.Pētniecība maģistra Profesionālā
SAULĪTE
darba ietvaros
maģistra studiju
programma
„Veselības aprūpes
speciālists sportā”
(47722)
32.
Aleksandra
Vieslektore
MBA
1.Aciklisko sporta
Profesionālā
ČUPRIKA
veidu treniľu teorija bakalaura studiju
un metodika
programma
„Fizioterapija”
(42722)
SLĒPOŠANAS, ŠAUŠANAS, ORIENTĒŠANĀS, TŪRISMA UN REKREĀCIJAS KATEDRA
33.
Juris GRANTS
Profesors
Dr.paed.
1.Sporta aktivitāšu
Profesionālā
didaktika
bakalaura studiju
2.Pētniecība
programma
bakalaura darba
„Fizioterapija”
ietvaros
(42722)
34.
1.Pētniecība maģistra Profesionālā
darba ietvaros
maģistra studiju
programma
„Veselības aprūpes
speciālists sportā”
(47722)
35.
Daina
Profesore,
Dr.pead.
1.Aciklisko sporta
Profesionālā
KRAUKSTA
katedras
veidu treniľu teorija
bakalaura studiju
vadītāja
un metodika
programma
2.Pētniecība
„Fizioterapija”
bakalaura darba
(42722)
ietvaros
36.
Ivars
Asoc.profesors Dr.paed.
1.Ciklisko sporta
Profesionālā
KRAVALIS
veidu treniľu teorija
bakalaura studiju
un metodika
programma
2.Pētniecība
„Fizioterapija”
bakalaura darba
(42722)
ietvaros
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37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

VADĪBAS UN KOMUNIKĀCIJU ZINĀTNES KATEDRA
Aino
Profesore
Dr.phil.
1.Filosofijas un
Profesionālā
KUZĽECOVA
ētikas pamati
bakalaura studiju
2.Pētniecība
programma
bakalaura darba
„Fizioterapija”
ietvaros
(42722)
1.Pētniecība maģistra Profesionālā
darba ietvaros
maģistra studiju
programma
„Veselības aprūpes
speciālists sportā”
(47722)
Biruta LUIKA
Docente,
Mg.paed.
1.Lietvedība
Profesionālā
katedras
bakalaura studiju
vadītāja
programma
„Fizioterapija”
(42722)
Signe LUIKA
Docente
Dr.paed.
1.Projektu vadība
Profesionālā
2.Komercdarbības un bakalaura studiju
vadības pamati
programma
„Fizioterapija”
(42722)
Iveta BOGE
Docente
Mg.ped.
1.Terminoloģija
Profesionālā
svešvalodā
bakalaura studiju
programma
„Fizioterapija”
(42722)
Ludmila
Docente
Mg.paed.
1.Terminoloģija
Profesionālā
MALAHOVA
svešvalodā
bakalaura studiju
programma
„Fizioterapija”
(42722)
Ieva
Docente
Dr.Sci.ad
1.Zinātniskā leksika
Profesionālā
RUDZINSKA
min
veselības zinātnē
maģistra studiju
programma
„Veselības aprūpes
speciālists sportā”
(47722)
INFORMĀTIKAS UN BIOMEHĀNIKAS KATEDRA
Jānis LANKA
Profesors,
Dr.hab.
1.Kinezioloģija
Profesionālā
katedras
paed
2.Biomehānika
bakalaura studiju
vadītājs
2.Pētniecība
programma
bakalaura darba
„Fizioterapija”
ietvaros
(42722)
1.Sporta
Profesionālā
biomehānika
maģistra studiju
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2.Pētniecība maģistra programma
darba ietvaros
„Veselības aprūpes
speciālists sportā”
(47722)
1.Pētniecības
Profesionālā
metodoloģija
bakalaura studiju
programma
„Fizioterapija”
(42722)
1.Pētniecības
Profesionālā
metodoloģija
bakalaura studiju
programma
„Fizioterapija”
(42722)

45.

Eduards
POPOVS

Profesors

Dr.paed.

46.

Juris
DRAVNIEKS

Profesors

Dr.paed.

47.

Imants UPĪTIS

48.

Ilze AVOTIĽA

49.

Tatjana
ĻISICINA

Lektore

Mg.paed.

1.Ciklisko sporta
veidu treniľu teorija
un metodika

50.

Māris GAILIS

Lektors

Mg.paed.

1.Ciklisko sporta
veidu treniľu teorija
un metodika

51.

Ļubova
MAĻARENKO

VINGROŠANAS KATEDRA
Docente
Mg.paed.
1.Aciklisko sporta
veidu treniľu teorija
un metodika

PELDĒŠANAS UN AIRĒŠANAS KATEDRA
Asoc.profesors Dr.Biol.
1.Pētniecība
bakalaura darba
ietvaros

VIEGLATLĒTIKAS KATEDRA
Asoc.viesDr.paed.
1.Pētniecība
profesore
bakalaura darba
ietvaros

Profesionālā
bakalaura studiju
programma
„Fizioterapija”
(42722)
Profesionālā
bakalaura studiju
programma
„Fizioterapija”
(42722)
Profesionālā
bakalaura studiju
programma
„Fizioterapija”
(42722)
Profesionālā
bakalaura studiju
programma
„Fizioterapija”
(42722)
Profesionālā
bakalaura studiju
programma
„Fizioterapija”
(42722)

Sporta medicīnas, fizioterapijas, masāţas un pielāgotās fiziskās izglītības katedra,
nodrošina ar viesdocētājiem tādus studiju kursus kā Medicīnas vēsture, Ārstniecību
reglamentējošie normatīvie dokumenti, Veselības aprūpes un organizācijas pamati, Medicīnas
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terminoloģija, Bioloģija, mikrobioloģija, virusoloģija un parazitoloģija, Farmakoloģijas pamati,
Kinezioloģija, Pediatrija, Logopēdijas pamati, Iekšķīgās slimības, Neiroloģija, Klīniskās aprūpes
pamati, Iekšķīgo slimību propedeitika, Vispārīgā ķirurģija, Infekcijas slimības,
Dermatoveneroloģija, Staru diagnostika, Fizioterapija neiroloģijā, Vispārīgā fizikālā medicīna,
Fizioterapija psihiatrijā un narkoloģijā, Fizioterapija pie iekšķīgām slimībām, reimatoloģijā,
gerontoloģijā, Fizioterapija pediatrijā, Ergonomija, Motorā attīstība, motorā kontrole, Speciālā
fizikālā medicīna, Aromaterapija, Fizioterapija sportā, Sportistu rehabilitācija, Sporta uzturs,
Dopings sportā, Veselības psiholoģija, Sporta treniľu teorija, Sporta traumatoloģija,
Farmakoloģiskie līdzekļi sportā, Manuālā terapija sportā, PFA inventāra tehnoloģijas, Geriatrija,
Sportistu ar invaliditāti medicīniskā aprūpe, Socioloģija, Psihosociālie aspekti PFA, Klīniskā
diagnostika PFA.

1.12. Informācija par ārējiem sakariem:
1.12.1. sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām
Latvijas Olimpiskās vienība u.c. institūcijas atbalsta studiju virziena veselības aprūpe
attīstību, sevišķi sporta fizioterapijas jomā un sadarbojas jauno speciālistu sagatavošanā:
1.) piedaloties Studiju programmas izstrādē,
2.) studiju programmas realizācijā, t.i., ir ieplānots izmantot to resursus prakses
organizācijā, kā arī zinātnisko potenciālu Latvijas Olimpiskās vienības Darbspēju laboratoriju
(vadītāja dr.D.Jukmane). Jāatzīmē profesionālo sporta organizāciju (hokejs, futbols, basketbols
u.c.) lielo ieinteresētību šādu speciālistu sagatavošanā. Tiek izskatīti jautājumi ar sporta klubiem
un federācijām par studiju finansēšanu. Ľemot vērā valsts reģionālās attīstības perspektīvo
plānojumu sportā, tiek paredzēts paaugstināts pieprasījums pēc fizioterapijas speciālistiem, īpaši
sporta jomā.
Ir izveidojusies sadarbība ar profesionālo - Latvijas Fizioterapeitu asociāciju (LFA).
2013.gada 26.janvāra LFA rīkotajā pilnsapulcē domu biedru grupa astoľu personu sastāvā Fizioterapeits Edvīns Lešenkovs (LOV), Fizioterapeits Mareks Osovskis (LOV), Fizioterapeits
Agris Liepa (R/C Baltezers), Fizioterapeits Normunds Vārpa (Baltic Medicum), Fizioterapeite
Elita Salgrāve (Baltijas Fizioterapija), Fizioterapeits Artūrs Ivuškāns (Baltijas Fizioterapija),
Fizioterapeite Elīna Lauva (Baltijas Fizioterapija) izvirzīja ideju dibināt Latvijas Fizioterapeitu
asociācijas apakšgrupu „Sporta fizioterapija‖ (LFA SF) ar mērķi veicināt sporta fizioterapijas
attīstību Latvijā, sadarbojoties ar Pasaules Fizioterapeitu Konfederācijas (WCPT) Internacionālās
Sporta Fizioterapijas Federācijas apakšgrupu (IFSPT) un organizējot seminārus un kursus
informācijas un pieredzes apmaiľai par aktualitātēm un jaunumiem sporta fizioterapijas jomā,
izglītot daţāda līmeľa sportistu, veselības sporta un bērnu un jauniešu sporta speciālistu par
sporta fizioterapijas jautājumiem un sporta fizioterapeitu kvalifikācijas paaugstināšanā. Domu
biedru grupa izvirzīja par LFA SF prezidentu fizioterapeitu Edvīnu Lešenkovu, par viceprezidentu Mareku Osovski. Profesionālās studiju programmas Fizioterapija studenti jau studiju
laikā iesaistās Latvijas Fizioterapeitu Asociācijas darbā. Pasniedzēji aktīvi piedalās Asociācijas
organizētajos pēcdiploma izglītības pasākumos.
Latvijas Fizioterapeitu Asociācijas un darba devēju pārstāvji piedalās Veselības aprūpes
studiju programmas Fizioterapija bakalaura darbu aizstāvēšanā un Valsts Kvalifikācijas
pārbaudījumos (2013./2014.ak.gadā Valsts Kvalifikācijas pārbaudījumos par eksāmenu
komisijas priekšsēdētāja ir Latvijas Fizioterapijas asociācijas valdes locekle, veselības maģistre
fizioterapeite M.Briede, Profesionālās kvalifikācijas „Fizioterapeits‖ komisijas priekšsēdētāja 61
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Valsts Sporta medicīnas centra direktore dr.med. Ilga Sarmīte Priedīte. Profesionālā asociācija
(D.Šmite, M.Briede, R.Gaidlazda, D.Stirāne – LFA valdes locekles) un darba devēji pozitīvi
vērtē studiju programmu novērtējot Valsts kvalifikācijas eksāmenu un praktiskos pārbaudījumus,
kā arī diplomdarbus un bakalaura darbus.
1.12.2. sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras īsteno līdzīgus
studiju virzienus un līdzīgas studiju programmas
Eksperta darbība:
Prof. V.Lāriņš
1. IZM Augstākās izglītības Studiju programmu licencēšanas un akreditācijas komisijas eksperts
- Latvijas universitātes P.Stradiľa medicīnas koledţa, 2014.gads.
2. Latvijas Zinātľu padomes eksperts 2011-2014.
- Zinātnes nozare, apakšnozare: Sporta zinātne, sporta teorija un vēsture
3. Tartu Universitātes Zinātľu padomes eksperts 2013.
4. LSPA Promocijas padomes eksperts 2009-2014.
Prof. A.Kļaviņa
1. IZM Augstākās izglītības Studiju programmu licencēšanas un akreditācijas komisijas eksperts
- RSU Rehabilitācijas fakultāte, akadēmiskā maģistratūras programma veselības aprūpē,
2014.gads.
2. Latvijas Zinātľu padomes eksperts 2011-2014.
- Zinātnes nozare, apakšnozare: Sporta zinātne, sporta teorija un vēsture
3. LSPA Promocijas padomes eksperts 2009-2014.
Prof. A.Paeglītis
Tartu universitātes Promocijas padomes eksperts 2013-2014.
 11.11. – 13.11.2014 Kjetas (Chieta) Universitāte, profesors Raoul Saggini, profesors
Rosa Grazia Bellomo un rehabilitācijas specializācijas rezidente Dr. Alexandra Di
Stefano vieslekcija LSPA fizioterapijas studentiem un docētājiem „Rehabilitācija
osteoporozes un sarkopēnijas pacientiem‖ , noslēgts sadarbības līgums Veselības zinātnē
starp LSPA un Kjetas Universitāti, kas būs juridisks pamats kopīgiem zinātniskiem
projektiem un pētījumiem nākotnē.
 04.10.2014.- MSportsSc, Sports Physiotherapist, Thomas Nikolaus, Volfganga Gētes
Universitāte, lekciju cikls Dinamiskajā teipošanā.
 Prof.A.Kļaviņa, 2013.-2014.gads, Nordic Master in Adapted Physical Activity, lekciju
cikls Pielāgotajā fiziskajā rehabilitācijā
Sadarbības partneru Augstākās Izglītības iestādes:
1. Lithuanian Sports University (Lithuania)
2. University of Southern Denmark (Denmark)
3. Latvian Academy of Sport Education (Latvia)
4. HAAGA-HELIA University of Applied Sciences (Finland)
5. Stockholm University (Sweden)
 Prof.A.Fernāte, 23.-28.01.2013 – University of Physical Education Warsaw,
Department of Physical Education and Sport in Biala Podlaska, Biala Podlaska,
Poland, lekcijas ―Variables influencing effectiveness of children's physical development
promotion practice‖ ;
 Prof.V.Lāriņš, 2013.20-25.11. Kijeva, Ukrainas Nacionālā fiziskās izglītības un
sporta universitāte, lekciju cikls Sporta medicīnā.
 Asoc.prof.Ţ.Vazne, 2014 – Latvijas Universitātes sporta ārstu rezidentūras pasniedzēja;
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2013.-2014.Rīgas Stradiľa Universitāte, Sociālo zinātľu un komunikācijas fakultāte,
lekciju cikls psiholoģijā,
Latvijas Fizioterapeitu asociāciju (LFA), prof.A.Kļaviľa valdes locekle (2013),
sertifikācijas komisijas locekle;
Sadarbība izstrādājot Fizioterapeitu profesijas standartu, (13.06.2012. protokols Nr.7)
darba grupas sastāvā prof.V.Lāriľš, E.Česka, D.Šmite, D.Stirāne, I.Kuľicka, M.Kuļša;
LFA valdes locekle M.Briede 2013./2014.st.g. – Valsts Kvalifikācijas Eksāmena
komisijas priekšsēdētāja;
Sporta Medicīnas aģentūras direktore Ilga Sarmīte Priedīte 2013./2014 – Valsts
Kvalifikācijas piešķiršanas komisijas priekšsēdētāja;
2013.gada 26.janvāra LFA rīkotajā pilnsapulcē domu biedru grupa astoľu personu
sastāvā - Fizioterapeits Edvīns Lešenkovs (LOV), Fizioterapeits Mareks Osovskis
(LOV), Fizioterapeits Agris Liepa (R/C Baltezers), Fizioterapeits Normunds Vārpa
(Baltic Medicum), Fizioterapeite Elita Salgrāve (Baltijas Fizioterapija), Fizioterapeits
Artūrs Ivuškāns (Baltijas Fizioterapija), Fizioterapeite Elīna Lauva (Baltijas
Fizioterapija) izvirzīja ideju dibināt Latvijas Fizioterapeitu asociācijas apakšgrupu
„Sporta fizioterapija‖ (LFA SF);
LSPA bakalaura studiju programmas „Fizioterapija‖ ietvaros sadarbojas ar Latvijas
Universitāti, Rīgas Stradiľa Universitātes Rehabilitācijas fakultāti – Rehabilitācijas skolu
un Rīgas Medicīnas koledţu. RSU Rehabilitācijas fakultātes docētāji kā D.Stirāne,
M.Briede, prof.Z.Pavāre, M.Pozemkovska, ir iesaistīti Studiju programmas
„Fizioterapija‖ studiju kursu realizācijā. D.Stirāne – Neiroloģija, I.S.Priedīte - Valsts
kvalifikācijas eksāmenu priekšsēdētāja; E.Kiukucāne - Fizioterapija neiroloģijā,
Profesionālā kvalifikācijas prakse,Dz.Vāvere - Vispārējā fizikālā medicīna, Speciālā
fizikālā medicīna, asoc.prof.G.Stūre - Infekcijas slimības, M.Briede - Valsts
Kvalifikācijas pārbaudījumi (Diplomdarbu, Valsts kvalifikācijas eksāmenu, bakalauru
komisijas priekšsēdētaja), M.Pozemkovska – Medicīnas vēsture; prof.Z.Pavāre –
Ortopēdija, Traumatoloģija, Pirmā palīdzība; S. Rozenštoka - Sporta
medicīna, Profesionālā kvalifikācijas prakse. Rīgas Medicīnas koledţas docētāji ir
iesaistīti kā stundu pasniedzēji šādu studiju kursu realizācijā: doc.B.Avota - Ķirurģijas
pamati, Klīniskās aprūpes pamati; doc.I.Lācis - Farmakoloģijas pamati, Iekšķīgo slimību
propedeitika, Iekšķīgās slimības; O. Prokofjeva - Dermatoveneroloģija; A.Stafecka –
Medicīnas terminoloģijas; Latvijas Universtitātes Ārstniecības, bioloģijas fakultātes
docētāji: asoc.prof.S.Tūbele pasniedz studiju kursu Logopēdija, D.Tjarve - Informātika,
Metroloģija un medicīniskā statistika, S.Seimane - Ergonomija, J.Smiltiľa - Fizioterapija
psihiatrijā un narkoloģijā. Piedaloties Eiropas izglītības apmaiľas studiju programmās,
studējošiem Veselības aprūpes virzienā paredzēta iespēja apgūt atsevišķus studiju kursus,
moduļus, kā arī iziet praksi ES augstākās izglītības iestāţu profesionālās studiju
programmās.
2012.gada 7.janvārī noslēgts sadarbības līgums Nr.5/12 ar Tartu Universitāti.
LSPA noslēgtie sadarbības līgumi ar Sofijas Sporta akadēmiju (Bulgārija), Lēvenes
Universitāti (Beļģija), Prāgas Universitāti (Čehija), Kauľas Fiziskās Kultūras akadēmiju
u.c. nodrošina studējošiem studiju un prakses iespējas minēto augstskolu fizioterapijas
studiju programmās un docētāju apmaiľu. LSPA sadarbības partnerus Mūţizglītības
programmā /LLL/ERASMUS/,105 Latvijas augstskolās studējošiem ir iespējas pieteikties
un apgūt atsevišķu studiju kursus, moduļus, vai iziet praksi LSPA Profesionālā bakalaura

ERASMUS, http://lspa.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=757&Itemid=317,
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studiju programmas „Fizioterapija‖ (42722) un profesionālā maģistra studiju programmas
„Veselības aprūpes speciālists sporta jomā‖ (47722) ietvaros.106
LSPA veselības aprūpes virziena Profesionālā bakalaura studiju programma
„Fizioterapija‖ (42722) piedāvā iespēju veidot kopīgu studiju kursu vai moduli (Pielāgotā
fiziskā izglītībā, Sporta medicīnā, Sporta masāţā, Zinātniski pētnieciskās izmeklēšanas
metodēs fizioterapijā) ar Latvijas augstskolu profesionālās izglītības programmām
veselības aprūpē (sadarbības līgums ar RSU, 2010.04.29, Nr.05/10).
LSPA bakalaura studiju programmas ietvaros sadarbojas ar Latvijas Universitāti, Rīgas
Stradiľa Universitātes Rehabilitācijas fakultāti – Rehabilitācijas skolu, Rīgas Medicīnas
koledţu, kā arī ar ārvalstu augstskolām: University of Tartu, Lithuanian Academy of
Physical Education, Vilnius Pedagogical University, Siauliai University, Josef Pilsudski
University of Physical Education in Warsaw, Technical University of Radom, Academy
of Physical education and Sport, Swedish School of Sports and Health Sciense,
Högskolan Dalarna, Halmstad University School of Social & Health Sciences, National
Sports Academy „Vassil Levski―, Charles University in Prague, J.E.Purkyne University
in Usti nad Labem, Katholieke Universiteit Leuven, Comenius University in Bratislava,
Università degli Studi di Roma ―Foro Italico‖, Universidad De Jaen, Univesidad De
Malaga, College of Computer Science and Business Administration on Lomţa.
No 14.02.2013-30.06.2013. Prāgas Charles University, Fiziskās Izglītības un sporta
fakultātē, vadītāja Dana Basarova, Erasmus mobilitātes apmaiľas programmā atrodas
Studiju programmas ‗Fizioterapija‖ 2.studiju gada studentes Māra Balode un Rūta
Cibule. Studentes apmaiľas programmā noslēgušas studiju līgumu ar Charles Universitāti
par šādu studiju kursu apgūšanu: ―Fizioterapijas izmeklēšanas metodes‖, Ķirurģija‖,
―Klīniskā kinezioloģija‖, „Sportistu fiziskā sagatavotība‖, ―Kompensatorie
vingrinājumi‖, „Kinesioterapija‖, ―Sportistu uzturs‖.
2013./2014.studiju gada ziemas semestrī Studiju programmas ‗Fizioterapija‖ 2.studiju
gada studentes Santas Kancevičas apmaiľas studijas Erasmus programmā Charles
Universitātē.
2014./2015.st.g., rīkojuma Nr.224-s, Kārļa Universitātes /ERASMUS +/ programmas
studentes Katerina Dubnova un Pavla Zahradnikova imatrikulētas „Veselības aprūpes
speciālists sporta jomā‖ (47722), 2.semestrī.

106

Noteikumi studijām brīvklausītāja status,
LSPAhttp://www.lspa.eu/files/2012/02.08/Noteikumi_studijam_brivklausitaja_statusa_LSPA.doc
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2.

STUDIJU VIRZIENA „VESELĪBAS APRŪPE” PROFESIONĀLĀ
BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS „FIZIOTERAPIJA”
(KODS 42722) RAKSTUROJUMS
Pašvērtējums par 2013./2014.akadēmisko gadu

No 2011./2012.akadēmiskā gada LSPA Veselības aprūpes virzienā tiek realizēta un
Veselības aprūpes studiju virzienā ar LZM Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013.gada
26.jūnija lēmumu Nr.232 ir akreditēta (akreditācijas lapa Nr.227) Profesionālā bakalaura
studiju programma „Fizioterapija” (kods 42722) ar kvalifikāciju Fizioterapeits (kods LR
profesiju klasifikatorā 322602) ar specializāciju sporta jomā, kas atbilst LR MK
noteikumiem un LR Fizioterapijas Asociācijas prasībām par fizioterapeitu kvalifikāciju.
Profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē dod tiesības, izpildot uzľemšanas prasības,
turpināt izglītību profesionālā maģistra studiju programmā maģistra grāda iegūšanai fizioterapijā.
Profesionālā bakalaura studiju programma „Fizioterapija” (atbilst veselības
aprūpes nozarei IKK 42722) ar Profesionālo bakalaura grādu veselības aprūpē ar
kvalifikāciju „FIZIOTERAPEITS” (322602) ar specializāciju sporta jomā ir vienīgā šāda
veida studiju programma Latvijā un Baltijas valstīs.
Fizioterapijas studiju programma atbilst 2013.gada Pasaules Fizioterapeitu
Konfederācijas (WCPT, 2013)107 politikas un vadlīnijām, Eiropas Fizioterapijas standarta
prasībām (European Physiotherapy Benchmark Statement (ERWCF,2003)108 un LR
Fizioterapijas profesijas standartam (LR MK noteikumi Nr.99, Grozījumi Ministru kabineta
2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461109.
Pašnovērtējuma ziľojums ietver programmas īstenošanas svarīgākos kvantitatīvos un
kvalitatīvos indikatorus, tās pilnveides stratēģiskos virzienus 2013./2014. studiju gadā, ievērojot
Sociālā fonda projekta „Augstākās izglītības studiju programmu novērtēšana un priekšlikumi
kvalitātes paaugstināšanai‖ Nr.2011/0012/1DP/2/1DP/1.1.2.1/11/IPIA/VIAA/001 studiju
virzienu Akreditācijas komisijas 10.05.2013. ekspertīzes ieteikumus un rekomendācijas studiju
kvalitātes uzlabošanai, kā arī standartus un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas
augstākās izglītības telpā, īpaši akcentējot ilgtspējas un sadarbības jautājumus.
Profesionālā bakalaura studiju programma „Fizioterapija” (42722) ar Profesionālo
bakalaura grādu veselības aprūpē ar kvalifikāciju „Fizioterapeits” ar specializāciju sporta
jomā realizācija pamatojas uz:
 LR likums „Ārstniecības likums‖,12.06.1997.110
 LR likums "Izglītības likums", 29.10.1998.111
 LR likums "Augstskolu likums‖, 02.11.1995.112
 LR likums „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu‖,
20.07.2001.113
107

WCPT standarts, http://www.wcpt.org/node/100047
ERWCF standarts, http://www.physio-europe.org/pdf/Benchmark.pdf
109
Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām
un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību, 2012,http://likumi.lv/doc.php?id=254920
110
Ārstniecības likums http://likumi.lv/doc.php?id=44108
111
Izglītības likums, http://www.likumi.lv/doc.php?id=50759
112
Augstskolu likums http://likumi.lv/doc.php?id=37967
113
Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu http://likumi.lv/doc.php?id=26021
108
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LR MK noteikumiem „Noteikumi par otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības
valsts standartu‖ , Nr.512., 26.08.2014.114
LR MK noteikumiem‖Fizioterapijas profesijas standarts‖,2012., 115
LSPA Satversmi, apstiprināta LR Saeimā, 26.04.07.,116
LSPA attīstības programma 2014.-2015. gadam, 2014.,117
LSPA Fizioterapijas nodaļas nolikums‖, 12.12.04.,118
LSPA „Nolikums par bakalaura grāda iegūšanu Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā,
05.03.2009., grozījumi 10.03.2011, 119
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam, (Latvija, 2030).120
LSPA normatīvajiem aktiem.

Profesionālā bakalaura studiju programmas „Fizioterapija‖ specifika un stiprā puse ir tās
apguve Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, jo papildus pamatstudijām Studiju programmā
„Fizioterapija‖ iespējams gūt izpratni par daţāda līmeľa sportistu sagatavošanu, kas saistīta ar
lielām un maksimālām fiziskām un psiholoģiskām slodzēm treniľu procesā, kā arī veselības
sportā un ikdienas fiziskajās aktivitātēs, ko nodrošina labi sagatavotas organisma funkcionālās
sistēmas. Sporta praksē šo darbību realizē fizioterapeits, kurš savā profesionālajā darbībā
izmanto jaunākās fizioterapijā pielietojamās metodes un tehnoloģijas kustību balsta sistēmas
korekcijai, vienlaicīgi pārzinot attiecīgā sporta veida treniľu teoriju un metodiku. Tādējādi
apvienojot zināšanas, iemaľas, prasmes un kompetenci fizioterapijā un attiecīgā sporta veida
specifikā, tiek nodrošināta kvalitatīva fizioterapeita darbība un līdz ar to tiek sekmēta arī
sportisko rezultātu izaugsme, veselības nodrošināšana un saglabāšana.
Papildus pamatstudijās paredzētajai klīniskai praksei un pētnieciskai darbībai veselības
aprūpē, studenti apgūst zinātniski pētnieciskā darba iemaľas sporta zinātnē un sporta medicīnas
jomā. Galvenie zinātniskās izpētes virzieni ir fizioterapeita klīniskā prakse, kā arī treniľu
līdzekļu un metodikas pilnveidošana, sporta traumu un specifisku saslimšanu profilakse un
rehabilitācija.

2.1.

Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi

Atskaites periodā Profesionālā bakalaura studiju programmā „Fizioterapija‖ ar
profesionālo kvalifikāciju Fizioterapeits ar specializāciju sporta jomā (42722) īstenošanas
mērķos un uzdevumos izmaiľas veiktas balstoties uz Noteikumiem par otrā līmeľa profesionālās
augstākās izglītības valsts standartu, (26.08.2014, Nr.512).
114

MK noteikumi Nr.512 http://likumi.lv/doc.php?id=268761
MK noteikumi Nr.99 , Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461, Noteikumi par
Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju
klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību, http://likumi.lv/doc.php?id=254920
116 LSPA Satversme, http://www.lspa.lv/files/documents/Satversme.doc
115

117

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas attīstības programma 2014.–2018.gadam
http://www.lspa.eu/files/documents/2013/J.Zidena_LSPA_attistibas_programma_2014-2018.pdf
118 LSPA Fizioterapijas nodaļas nolikums
http://www.lspa.lv/files/senate/decisions/2012/12.04/FizioterapijasnodalasNolikums.doc
119 LSPA Nolikums par bakalaura grāda piešķiršanu un kārtību
http://www.lspa.lv/files/documents/Bakalaura_grada_pieskirsana.doc
120 Latvijas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam
http://www.latvija2030.lv/upload/lias_1redakcija_pilnv_final.pdf

66

LSPA studiju virziena ‗VESELĪBAS APRŪPE‖ pašnovērtējuma ziľojums par
2013./2014.ak.gadu.
Profesionālā bakalaura studiju programmas „Fizioterapija‖ ar specializāciju sporta jomā
mērķis ir nodrošināt Latvijas valsts tautsaimniecības, kultūras, sociālajām un valsts aizsardzības
un drošības vajadzībām atbilstošas nozares zinātľu teorētiskajos pamatos saskaľotas, profesiju
standartiem atbilstošas un praksē piemērojamas profesionālās studijas.
Studiju programmas galvenie uzdevumi ir: īstenot demokrātisku vērtību veicinošas un
personību attīstošas fizioterapeita profesijas standartam atbilstošas, un praksē pielietojamas
profesionālās studijas fizioterapijā; nodrošināt padziļinātu zināšanu apguvi fizioterapijā, attīstīt
patstāvīgās mācīšanās un zinātniski pētnieciskās prasmes, sagatavojot studējošos jaunrades un
profesionāli pedagoģiskajam darbam fizioterapijā; sekmēt jauno fizioterapijas speciālistu
konkurētspēju esošajos mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos vietējā un starptautiskajā
darba tirgū, profesionālās un pētnieciskās prasmes fizioterapijā; veicināt fizioterapeita
kvalifikāciju ieguvušo vēlmi pilnveidot profesionālo kvalifikāciju turpinot studijas
maģistrantūrā, doktorantūrā un citās mūţizglītības programmās.

2.2.

Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti

Sagaidāmie studiju rezultāti: Studiju laikā studējošie apgūst studiju programmu 160
KP apjomā (MK noteikumi Nr.512). Iegūstamā Profesionālā kvalifikācija fizioterapeits ar
profesionālo bakalaura grādu veselības aprūpē dod tiesības sertificēties Latvijas Fizioterapeitu
Asociācijā un strādāt daţādās veselības aprūpes, sociālās aprūpes, izglītības un sporta jomās.
Studiju rezultātā jauno speciālistu zināšanas, prasmes un kompetence atbilst fizioterapijas
profesijas standarta prasībām.
Pēc augstākās izglītības programmas apguves iegūstamie studiju rezultāti zināšanu
formā: padziļinātas zināšanas dabisku vai mākslīgi iegūtu fizisko faktoru ietekmi uz cilvēka
organismu un izmanto tās terapeitiski-profilaktiskajos, rehabilitācijas un atjaunojošos pasākumos;
nozīmīgas zināšanas par fizioterapijas tehnoloģiju metoţu pielietojumu pacientu ārstēšanā,
ilgtermiľa izaugsmes nosacījumiem, sportistu rehabilitācijā pēc fiziskām un psiholoģiskām
slodzēm; mūsdienīgas zināšanas par iedzīvotāju saslimšanu profilaksi un veselības veicināšanu,
iedzīvotāju un pacientu izglītošana veselības jautājumos; detalizētas, padziļinātas zināšanas
pacienta fizioterapeitiskajā izmeklēšanā; fizisko un funkcionālo traucējumu ārstēšana saslimšanu
gadījumā, kā arī komplikāciju samazināšanā vai novēršanā pēc saslimšanas, izmantojot
fizioterapijas tehnoloģijas; izvērstas zināšanas par fizioterapeita profesijai raksturīgās pamata un
specializētajām zināšanām un šo zināšanu kritisku izpratni, turklāt daļa zināšanu atbilst
fizioterapijas nozares augstāko sasniegumu līmenim; strukturētas zināšanas par veselības
aprūpes nozares un fizioterapijas profesionālās jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību
izpratni; analītiskas par vides un individuālo faktoru ietekmi uz cilvēka veselību un organisma
adaptāciju fiziskām slodzēm, kā arī fizioterapijas pasākumu efektivitāti; detalizētas zināšanas
par pieľemto lēmumu risku teorētiskiem aspektiem un lomu uz lēmuma realizācijas procesu;
specifiskas zināšanas par pacientu aprūpi ilgstošas saslimšanas vai nespējas gadījumā, kā arī
sportistu rehabilitācijā pēc psiholoģiskām un fiziskām slodzēm sportistiem ar speciālām
vajadzībām.
Pēc augstākās izglītības programmas apguves studiju rezultātā iegūstamās prasmes:
prot veikt pacienta rehabilitācijas procesa analīzi, pamatot alternatīvos rehabilitācijas scenārijus
un formulēt nepieciešamos to realizācijas nosacījumus; prot metodoloģiski pamatot pacientu
fizioterapeitisko izmeklēšanu, novērtēšanu, ārstēšanu, konsultēšanu un profilakses darbu, kas ir
vērsts uz funkcionālo spēju uzlabošanu, atjaunošanu un saglabāšanu daţāda vecuma indivīdiem
vai to grupām; prot argumentēti un patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju veselības
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aprūpes, rehabilitācijas t.sk. sporta jomās un to izmantot praktiskajā darbībā, kā arī pieľemt
lēmumus un risināt problēmas veselības aprūpes nozarē vai fizioterapeita profesijā; prot savā
darbībā praktiski ievērot ārstniecības personas profesionālo ētiku un ievērot LR normatīvajos
aktos noteiktos ētiskos principus un pacienta tiesības; spēj izvirzīt terapijas mērķi un adekvātus
uzdevumus, sastādīt terapijas plānu pacientiem; prot patstāvīgi izstrādāt projektus un nozares
attīstības programmas; prot radoši izmantot
pacienta fizioterapeitiskās izmeklēšanas,
novērtēšanas rezultātus, prot konsultēt un realizēt profilakses darbu; prot kvalitatīvi izvērtēt
savas profesionālās darbības ietekmi uz sabiedrību un indivīdu, piedalās attiecīgās profesionālās
jomas attīstībā, veicot pētījumus, analizējot un pielietojot praksē to rezultātus, kā arī nemitīgi
papildinot savas zināšanas, prasmes un profesionālo kompetenci; spēj novērtēt cēloľu un seku
sakarības profesionālajā un turpmākajā pētnieciskajā darbībā; prot radoši, mērķtiecīgi,
saturiski un praktiski pielietot apgūtās fizioterapeitiskās pētījumu metodes pētnieciskajā darbā,
akcentējot izzinošo, analītisko, vispārinošo un radošo prasmju prioritāti; prot radoši pielietot
semināru, diskusiju, „prāta vētru‖ u.tml. laikā iegūtās idejas un zināšanas.
Pēc augstākās izglītības programmas apguves iegūstamie studiju rezultāti
attieksmju formā: Pārdomātais un uz kvalitātes paaugstināšanu orientētais studiju programmas
pilnveides process ir garants un nosacījums tādu studentu attieksmju formēšanai un izpausmei kā
kritiskai, uz teorētiskām zināšanām un praktiskām kompetencēm balstītai attieksmei pret
vispārcilvēciskās attieksmes (empātija, tolerance, līdzjūtība) un vienlaicīgi ar veselības aprūpi
saistītās attieksmes, veidojot apziľu un izpratni par veselību un dzīvību kā vērtību, par veselības
saglabāšanu kā nozīmīgu cilvēka funkcionēšanas priekšnoteikumu; godīgai, atbildīgai un
profesionālai attieksmei pret saviem darba pienākumiem un uzdevumiem; patiesai
ieinteresētībai un pārdomātai rīcībai ekonomiskās krīzes radīto seku pārvarēšanā; atvērtībai
un savstarpējas cieľas, labestības un uzmanības attieksmju uzturēšanai un multiplicēšanai
darba kolektīvos un ģimenē.

2.3. Studiju programmas plāns (studiju kursu un studiju moduļu saraksts
un to apjoms kredītpunktos, sadalījums pa studiju programmas obligātās,
ierobeţotās izvēles vai brīvās izvēles daļām, norādot to apjomu
kredītpunktos, īstenošanas plānojums)
Apguvei paredzētie studiju kursi un studiju programmas daļas atbilst MK noteikumiem
Nr.512 "Noteikumi par otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu".
Profesionālā bakalaura studiju programmā „Fizioterapija‖ iekļauj šādas studiju programmas
daļas:
 Vispārizglītojošie studiju kursi. Humanitāro un sociālo zinātľu teorētiskie kursi un kursi,
kas attīsta sociālās, komunikatīvās un organizatoriskās pamatiemaľas;
 Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi;
 Nozares profesionālās specializācijas kursi;
 Brīvās izvēles kursi;
Profesionālā bakalaura studiju programmā „Fizioterapija‖ 2013./2014. studiju gadā,
programmu veidojošo moduļu skaits un nosaukumi nav mainīti un tie ir: Cilvēks, Vide un
Veselība, Ievads specialitātē, Medicīnas terminoloģija svešvalodās, Filozofija un Ētika,
Uzľēmējdarbība profesionālo kompetenču veidošanai, Psiholoģija, Pedagoģija, Sporta treniľu
teorija un metodika, Anatomija, Fizioloģija, Biomehānika, Informātika un Medicīnas statistika,
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Sporta medicīna un Pirmā palīdzība, Klīniskā medicīna, Pētniecības metodoloģija, Fizioterapijas
pamati - Izmeklēšanas un ārstēšanas metodes fizioterapijā, Fiziskie vingrinājumi fizioterapijā,
Fizioterapijas terapeitiskie pamati, Uz pacientu orientēta mērķtiecīga fizioterapijas plānošana,
Medicīniskā dokumentācija, Ergonomija, Motorā attīstība, motorā kontrole, Pielāgotās fiziskās
aktivitātes fiziskajā rehabilitācijā, Profesionālās kvalifikācijas prakse, Bakalaura darbs, Valsts
Kvalifikācijas pārbaudījums, Sporta fizioterapija, Pielāgotās fiziskās aktivitātes.
Studiju programmas makrostruktūra atskaites periodā 2013./2014.ak.gadā nav
mainīta, saglabājot sekojošas programmas daļu attiecības (KP apjomā), kopējam KP apjomam
paliekot nemainīgam – 160 KP:

12.tabula
Profesionālā bakalaura studiju programmas „Fizioterapija” (42722) makrostruktūra٭
Programmas daļas
1. Vispārizglītojošie studiju kursi.

KP
20

2. Nozares teorētiskie pamatkursi un
informāciju tehnoloģijas kursi:
3. Nozares profesionālās
specializācijas kursi:
4.Profesionālās kvalifikācijas prakse
5. Brīvās izvēles kursi

36

6.Bakalaura darbs.
Valsts kvalifikācijas pārbaudījumi

12

60
26
6

KOPĀ

160

٭Šāda programmas struktūra atbilst MK noteikumiem Nr512 "Noteikumi par otrā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu"(26.08.2014. (prot. Nr.45 31.§)
Studiju programmas plānu, studiju kursu un studiju moduļu sarakstu un to apjomu
kredītpunktos, sadalījumu pa studiju programmas obligātajiem, ierobeţotās izvēles vai brīvās
izvēles daļām, norādot to apjomu kredītpunktos un īstenošanas plānojumu skat.13.tabulā.
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Nr.p.k.

13.tabula
Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmas „Fizioterapija” studiju plāns

2.

3.

4.

Cilvēks, Vide un Veselība
Medicīnas vēsture
1
Sabiedrības veselība, higiēna
1
Vides zinības –
1
civilā aizsardzība un ekoloģija
Ievads specialitātē
Ievads specialitātē.
1
Veselības aprūpes
un organizācijas pamati.
Profesionālā
ētika,
ārstniecību
1
reglamentējošie
normatīvie
dokumenti
Medicīnas
terminoloģija svešvalodās
Medicīnas terminoloģija
1
Terminoloģija svešvalodā
1
Filozofija un Ētika
Filozofijas un ētikas pamati
2
Uzņēmējdarbība profesionālo kompetenču
veidošanai
Projektu izstrāde
1
Tiesību pamati
1
Komercdarbības un vadības pamati
1
Lietvedība
1

N
r
.
.
p
.
k
.

1.

Vispārizglītojošie studiju kursi.
Informātika un medicīnas statistika, kas attīsta sociālās, komunikatīvas un
organizatoriskās pamatiemaņas, 20 KP
Semestris
KP skaits
Kontakt
Modulis, Studiju kurss
stundas
KP
ECTS

70

3
0.5
1.5
1

4.5
0.75
2.25
1.5

60
10
30
20

2
1

3
1.5

40
20

1

1.5

20

3

4.5

60

1.5
1.5
2
2
4

2.25
2.25
3
3
6

30
30
40
40
80

1
1
1.5
0.5

1.5
1.5
2.25
0.75

20
20
30
20
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Kursa nosaukums

5.

6.

7.
KOPĀ
1.

Semestris

Psiholoģija
Vispārīgā un saskarsmes
psiholoģija
Pedagoģija
Vispārīgā pedagoģija
Pieaugušo pedagoģija
Sporta pedagoģija
Izvēles kursi
1. semestris

KP skaits
KP
ECTS
2
2

3
3

40
40

3
1
1
1
2
20

6
1.5
1.5
1.5
3
30

80
20
20
20
40
400

5
2
1.5

7.5
3
3

100
40
30

1.5

2.25

30

22

33

480

6,7,8
8

12
4*

18
6*

240
80*

2,4,5

3

4.5

60

15

22.5

300

2.

2
2
2
1

Sporta treniņu teorija un metodika
Sporta treniľu teorija un metodika
2
Ciklisko sporta veidu treniľu teorija
1
un metodika
Aciklisko sporta
2
veidu treniľu teorija un metodika

KOPĀ

1.
2.
3.

Bakalaura darbs
Valsts kvalifikācijas
pārbaudījums*
Kursa darbs

Kontakt
stundas

KOPĀ

Nr. p. k.
.

Skaidrojums:
* Valsts kvalifikācijas pārbaudījuma 4 KP ir kopā ar bakalaura darba 12 KP
Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi,
36 KP
Kursa nosaukums
Semestris
KP skaits
Kontakt
stundas
KP
ECTS

2.

Anatomija
Anatomija
Dinamiskā anatomija

3.

4.

2
3
Fizioloģija

Normālā fizioloģija
1
Vecumposmu fizioloģija
1
Patoloģiskā fizioloģija
2
Bioķīmija, Bioloģija un Mikrobioloģija
Bioķīmijas pamati
1

71

6,5
3,5
3
5
2
1
2
2
1

9,75
5.25
4.5
7.5
3
1.5
3
3
1.5

120
60
60
100
40
20
40
40
20
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Bioloģija, mikrobioloģija,
virusoloģija
un parazitoloģija
Biomehānika
Biomehānika
Kursa darbs ↑
2. semestris

5.
6.
KOPĀ
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
KOPĀ
1.

2.

1

1

1.5

20

2
2

1,5
1,5
1
20

2,25
2,25
1.5
30

40
40
20
400

1
2.5
1.5
1
1
1.5
1
1
1

1.5
3.75
2.25
1.5
1.5
2.25
1.5
1.5
1.5

20
50
30
20
20
30
20
20
20

5
3
2
4
2
2
2
20

7.5
4.5
3
6
3
3
3
30

100
60
40
80
40
40
40
400

9
1
1
1
1
1
2
2
2

13.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
3
3
3

180
20
20
30
30
30
40
40
40

44

66

880

3
Sporta bioķīmija
Informātika un Medicīnas statistika
Informātika
3
Metroloģija un medicīnas statistika
3
3
Farmakoloģijas pamati
3
Kinezioloģija
3
Pediatrija
3
Logopēdijas pamati
3
Funkcionālo spēju ierobeţojumu
novērtēšana un klasifikācija
Sporta medicīna un Pirmā palīdzība
Sporta medicīna
3
Pirmā palīdzība
3
Klīniskā medicīna
Iekšķīgās slimības
3
Neiroloģija
4
3
Izvēles kursi
3. semestris
Klīniskā medicīna
Klīniskās aprūpes pamati
Iekšķīgo slimību propedeitika
Vispārīgā ķirurģija
Infekcijas slimības
Dermatoveneroloģija
Ortopēdija
Traumatoloģija
Pētniecības metodoloģija

4
3
4
4
4
4
4
3

N
r.
p.
k.

KOPĀ
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Nozares profesionālās specializācijas kursi, 60 KP
Kursa nosaukums
3.

4.

Semestris

Fizioterapijas pamati - Izmeklēšanas un ārstēšanas
metodes fizioterapijā
4
Fizioterapijas pamati. Rehabilitācijas
organizācijas pamati. Komandas
darbs rehabilitācijā
4
Kursa darbs

KOPĀ

12

160

8

12

160

1

1.5

20

20

30

400

6

9

120

1
2
1
2
3

1.5
3
1.5
3
4.5

20
40
20
40
60

2
1
8

3
1.5
12

40
20
160

8
2
1

12
3
1.5

160
40
20

20

30

400

1

1.5

20

1
13
1
1
3

1.5
19.5
1.5
1.5
6

20
260
20
20
60

1

1.5

20

2
2

3
3

40
40

6

1

1.5

20

6
6

1
2

1.5
3

20
40

1.

3.

Fizioterapijas pamati - Izmeklēšanas un ārstēšanas
metodes fizioterapijā
Staru diagnostika
5
Masāţa, mīksto audu tehnikas
5
Hidroterapija
5
Manuālās terapijas pamati
5
Fiziskie vingrinājumi
fizioterapijā
Ārstnieciskā vingrošana
5
Kustību terapijas pamati
5
Fizioterapijas terapeitiskie pamati

4.
5.

Fizioterapija neiroloģijā
Izvēles kurss
Kursa darbs

KOPĀ

5
5
5

5. semestris
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

Fizioterapijas pamati - Izmeklēšanas un ārstēšanas
metodes fizioterapijā
Vispārīgā fizikālā medicīna
6
Fizioterapijas terapeitiskie pamati
Fizioterapija psihiatrijā un narkoloģijā
6
Fizioterapija sportā
6
Fizioterapija pie iekšķīgām slimībām,
6
reimatoloģijā, gerontoloģijā
Fizioterapija ginekoloģijā un
6
dzemdniecībā. Sieviešu veselības
aprūpe
Fizioterapija pediatrijā
6
Fizioterapija traumatoloģijā un ortopēdijā –
6
ortozēšanas,
protezēšanas pamati

Uz pacientu orientēta
mērķtiecīga
fizioterapijas plānošana.
Medicīniskā dokumentācija
Ergonomija
Motorā attīstība, motorā kontrole
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Kontakt
stundas

8

4. semestris

2.

KP skaits
KP
ECTS
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7.

6

Bakalaura darbs

KOPĀ
Nr.p.k.

6. semestris

3

40

30

400

1.

Pielāgotās fiziskās aktivitātes
fiziskajā rehabilitācijā

7

KP skaits
KP
ECTS
2
3

2.

Speciālā fizikālā medicīna

7

2

3

40

3.
4.

Bakalaura darbs
Profesionālās
kvalifikācijas prakse
7. semestris

7
7

6
10

12
12

120
200

20

30

400

Profesionālās
kvalifikācijas prakse
Bakalaura darbs, Valsts
Kvalifikācijas pārbaudījums
8. semestris

8

16

24

320

8

4

6

80

20

30

400

70

111

1 480

KOPĀ
1.
2.
KOPĀ

Kursa nosaukums

2

20
Semestris

KOPĀ

Kontakt
stundas
40

1.

2.

3.

k.

Nr.p.k.

Brīvās izvēles kursi, 6 KP
Kursa nosaukums

Semestris

Sporta fizioterapija
Fizioterapija handikapa sportā
Fizioterapija sportistu rehabilitācijā
Fiziskā sagatavotība fizioterapijā
Sporta fizioloģija
Cilvēks, Daba, Veselība
Aromaterapija
Pirtniecība
Uzturmācība. Uzturs fiziskā slodzē
Vadības modulis
Vadības teorija
Grāmatvedības pamati

KOPĀ
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KP skaits
KP
ECTS

Kontakt
stundas

5
1
1
1
1
4
1
1
1
4
1
1

7.5
1.5
1.5
1.5
1.5
6
1.5
1.5
1.5
6
1.5
1.5

80
20
20
20
20
60
20
20
20
80
20
20

6

9
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Studiju programmas realizācijas izmaiľas 2013./2014.akadēmiskajā gadā ir nebūtiskas un
saistītas ar nepieciešamību pakārtot atsevišķu studiju kursu secīgu apguvi 1.studiju gadā. Lai
samazinātu studiju kursu sadrumstalotību atsevišķi studiju kursi (1 KP) apvienoti vienā studiju
kursā (2 KP), kā, piemēram:
1.
Studiju kursi „Filozofijas pamati‖ (1KP) un „Ētikas pamati‖ (1KP) ir apvienoti vienā
studiju kursā „Filozofijas un ētikas pamati‖(2KP); „Vispārīgā psiholoģija‖ (1KP) un
„Saskarsmes psiholoģija‖ (1KP) apvienoti vienā studiju kursā „Vispārīgā un saskarsmes
psiholoģija‖ (2KP), Studiju kursi „Komercdarbības pamati‖ (1KP) un „Vadības pamati‖ (1KP) ir
apvienoti vienā studiju kursā „Komercdarbības un vadības pamati‖ (1.5 KP);
2.
Lai sekmētu optimālāku studiju kursa „Ciklisko un aciklisko sporta veidu treniľu teorija un
metodika‖ apguvi, studiju modulī „Sporta treniľu teorija un metodika‖ tika izdalīta tā teorētiskā
daļa kā atsevišķs studiju kurss „Sporta treniľu teorija un metodika‖ 2KP apjomā un attiecīgi
samazināti studiju kursi „Ciklisko un aciklisko sporta veidu treniľu teorija un metodika‖.
3.
Saistībā ar nepieciešamību izstrādāt kursa darbu jau 1.studiju gada 2.semestrī, studiju kurss
„Metroloģija un medicīniskā statistika‖ (1KP) tika pārcelts no 3.semestra uz 1.semestri;
4.
Studiju kurss „Sporta fizioloģija‖ (1 KP) pārcelts no 3.semestra uz 2.semestri, savukārt
studiju kurss „Dinamiskā anatomija‖ (3.KP) no 2.semestra pārcelts uz 3.semestri.

2.4.

Studiju kursu anotācijas un apraksti

Ar studiju kursu aprakstiem var iepazīties pielikumā Nr.10.

2.5.

Studiju programmas organizācija

Profesionālā bakalaura studiju programmu „Fizioterapija‖ iespējams apgūt pilna un
nepilna laika studijās. Studiju ilgums ir sekojošs:
 pilna laika klātienes studijās – 4 gadi (8 semestri);
 nepilna laika neklātienes studijās–4,5 gadi (9 semestri);
Profesionālā bakalaura studiju programmu „Fizioterapija‖ vada Studiju programmas
direktors Sporta medicīnas katedras vadītājs Dr.med., profesors V.Lāriľš.
Profesionālās augstākās izglītības programmas „Fizioterapija‖ studiju procesu organizē
un vada Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Fizioterapijas nodaļa un Sporta medicīnas,
fizioterapijas, ārstnieciskās vingrošanas un masāţas katedra (turpmāk tekstā – Sporta medicīnas
katedra) kopā ar Studiju daļu un Studiju departamentu.
Studiju darbs profesionālajā programmā „Fizioterapija‖ tiek plānots un organizēts
atbilstoši LSPA Studiju daļas, Fizioterapijas nodaļas un Sporta medicīnas katedras darba plāniem
un studiju grafikiem. Studiju plāns tiek veidots katram studiju kursam un atbilst studiju
programmas mērķiem un uzdevumiem.
Studiju procesā iesaistīti sertificēti fizioterapeiti, ārsti rehabilitologi, sporta ārsti, LSPA
docenti un profesori, MLA Stradiľa Universitātes mācībspēki, ārsti speciālisti un prakses bāzes
vadošie speciālisti. Programmas realizācijā tiek izmantots LSPA metodiskais un tehniskais
nodrošinājums, kā arī piesaistītās prakses bāzes.

2.6.

Prasības, uzsākot studiju programmu
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Imatrikulācija profesionālajā bakalaura izglītības programmā „Fizioterapija‖ notiek
saskaľā ar LSPA uzľemšanas noteikumiem, kurus apstiprina LSPA Senāts. Konkursa kārtībā
LSPA uzľem LR pilsoľus un personas, kurām ir izdota LR nepilsoľu pase, kā arī personas,
kurām ir izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas. Ārvalstniekus uzľem atbilstoši Augstskolu
likuma 83. pantam, un LSPA uzľemšanas noteikumiem, Izglītības likumam un LR
normatīvajiem dokumentiem
Lai studētu augstskolā, nepieciešams vidējo izglītību apliecinošs dokuments. Atbilstoši
LR Izglītības likumam un LR normatīvajiem dokumentiem, profesionālo studiju programmu
„Fizioterapeits‖ var apgūt Latvijas Republikas pilsoľi un LR patstāvīgie iedzīvotāji neatkarīgi no
dzimuma, sociālā un mantiskā stāvokļa, rases un nacionālās piederības, politiskajiem uzskatiem
un reliģiskās pārliecības, nodarbošanās un dzīves vietas. Reflektantu ieskaitīšana specialitātē
notiek konkursa kārtībā pēc bioloģijas, ķīmijas un svešvalodas centralizēto eksāmenu rezultātiem
vidējās mācību iestādēs (atzīme vidējo izglītību apliecinošā dokumentā). Reflektantiem, kuri nav
kārtojuši skolas izlaiduma eksāmenu bioloģijā un ķīmijā, ir jākārto iestājpārbaudījumi augstāk
minētajos priekšmetos.
Reflektantu ieskaitīšana specialitātē notiek konkursa kārtībā pēc LATVIEŠU VALODAS UN
LITERATŪRAS UN SVEŠVALODAS centralizēto eksāmenu rezultātiem vidējās mācību iestādēs
(vērtējums vidējo izglītību apliecinošā dokumentā). Papildus punkti tiek piešķirti par centralizēto

eksāmenu bioloģijā.
Saskaľā ar likumu centralizētos eksāmenus var nekārtot personas, kuras ieguvušas vidējo
izglītību līdz 2004.gadam, personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārzemēs, kā arī personas ar
īpašām vajadzībām. Personas, kuras var nekārtot centralizētos eksāmenus, vērtē pēc divu
centralizēto eksāmenu priekšmetu atzīmēm no vidējās izglītības dokumenta sekmju izraksta.

Skaidrojums:
*Mazākumtautību skolu absolventiem jāiesniedz sertifikāts par latviešu valodas centralizētā
eksāmena nokārtošanu vismaz C līmenī. Ja vērtējums ir zemāks, tad var studēt tikai par maksu ar tiesībām
studiju laikā pretendēt uz valsts budţeta finansētām vietām

2.7.

Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes
un formas, tālmācības metoţu izmantošana)

LSPA Studiju programmas „Fizioterapija‖ realizācijas procesā iesaistītās katedras
nodrošina atbilstošo studiju kursu pasniegšanu, mācību -metodisko darbu, studiju kursu,
programmu izstrādi, atjaunošanu un precizēšanu, kā arī studiju kvalitāti.
Studiju programmas praktiskā īstenošanā piedalās šādas LSPA katedras: Sporta
medicīnas, fizioterapijas, masāţas un pielāgotās fiziskās izglītības katedra nodrošina tādus
studiju kursus kā Sporta medicīna - prof.V.Lāriľš, Pirmā palīdzība, Ortopēdija, Traumatoloģija,
Fizioterapija traumatoloģijā un ortopēdijā – ortozēšanas,protezēšanas pamati – prof.Z.Pavāre,
Dinamiskā anatomija - vieslekt.N.Vārpa, Ievads specialitātē, Profesionālā ētika, deontoloģija.
Profesionālās darbības tiesiskie aspekti., Masāţa, mīksto audu tehnikas, Fizioterapija sportā,
Fizioterapija sportistu rehabilitācijā, Fiziskā sagatavotība fizioterapijā – doc.E.Lešenkovs,
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Manuālās terapijas pamati, Hidroterapija, Vides zinības – civilā aizsardzība un ekoloģija –
prof.A.Paeglītis, Ārstnieciskā vingrošana - lekt.Z.Galeja, Kustību terapijas pamati, Fizioterapija
ginekoloģijā un dzemdniecībā. Sieviešu veselības aprūpe, Pielāgotās fiziskās aktivitātes fiziskajā
rehabilitācijā, Fizioterapija handikapa sportā, Funkcionālo spēju ierobeţojumu novērtēšana un
klasifikācija, - asoc.prof.A.Kļaviľa, kā arī katedra nodrošina ar visdocētājiem tādus studiju
kursus kā Medicīnas vēsture, Ārstniecību reglamentējošie normatīvie dokumenti.Veselības
aprūpes un organizācijas pamati, Medicīnas terminoloģija, Bioloģija, mikrobioloģija,
virusoloģija un parazitoloģija, Farmakoloģijas pamati, Kinezioloģija, Pediatrija, Logopēdijas
pamati, Iekšķīgās slimības, Neiroloģija, Klīniskās aprūpes pamati, Iekšķīgo slimību propedeitika,
Vispārīgā ķirurģija, Infekcijas slimības, Dermatoveneroloģija, Staru diagnostika, Fizioterapija
neiroloģijā, Vispārīgā fizikālā medicīna, Fizioterapija psihiatrijā un narkoloģijā, Fizioterapija pie
iekšķīgām slimībām, reimatoloģijā, gerontoloģijā, Fizioterapija pediatrijā, Ergonomija, Motorā
attīstība, motorā kontrole, Speciālā fizikālā medicīna, Aromaterapija. Anatomijas, fizioloģijas,
bioķīmijas un higiēnas katedra: Sabiedrības veselība, higiēna, Uzturmācība. Uzturs fiziskā
slodzē – I.M.Rubana, Anatomija – asist.I.Kundziľa, Normālā fizioloģija - doc.L.Ozoliľa,
Vecumposmu fizioloģija, Patoloģiskā fizioloģija – prof.I.Pontaga, Bioķīmijas pamati, Sporta
bioķīmija – doc.M.Dzintare; informātikas un biomehānikas katedra: Biomehānika –
prof.J.Lanka, Pētniecības metodoloģija – prof.J.Dravnieks, prof.E.Popovs; Sporta treniņu
teorijas, pedagoģijas, psiholoģijas un pedagoģisko prakšu katedra: Vispārīgā psiholoģija,
Saskarsmes psiholoģija – prof.A.Ābele, Sporta pedagoģija – prof.U.Švinks, psiholoģija sportā –
asoc.prof.Ţ.Vazne, Zinātniskā pētniecība veselības aprūpes jomā sportā, zinātniskā pētījuma
struktūra – asoc.prof.A.Fernāte. Vadības un komunikāciju zinātnes katedra: Komercdarbības
pamati - lekt.S.Luika, Lietvedība, Vadības teorija, – prof.B.Luika, Grāmatvedības pamati –
lekt.L.Tīse, terminaloģija svešvalodā – doc.I.Boge. Praktiskās katedras - Sporta spēļu katedra,
Slēpošanas, šaušanas, orientēšanās, tūrisma un rekreācijas katedra; Smagatlētikas, boksa
un cīņas katedra; Vingrošanas katedra; un Vieglatlētikas katedra nodrošina ciklisko un
aciklisko sporta veidu treniľu teoriju un metodiku.
Profesionālā bakalaura studiju programmas „Fizioterapija‖ studiju programmas praktiskā
īstenošanā, vadoties no attiecīgā studiju kursa specifikas un kontaktstundas veida (lekcija,
praktiskie un laboratorijas darbi un semināri) daţādās attiecībās tiek izmantotas monoloģiskā,
dialoģiskā jeb aktīvā un pētnieciskā studiju metode, kas ir studentu un mācībspēka kopīga vai
individuāla izziľas darbība, kas ir plānota un paredzēta studentu attīstības mērķu sasniegšanai.
Zināšanu kontroles formas ir testi, kontroldarbi, referāti, studentu individuālā darba pārbaudes,
tematiskas prezentācijas, slimības vēsturu analīze.
Apgūstot nozares teorētiskos pamatkursus un informācijas tehnoloģiju kursus vadošā
studiju forma ir lekcijas, praktiskās nodarbības un patstāvīgās studijas. Šajā daļā iegūtās
zināšanas mācībspēki kontrolē ar testu, eseju, ieskaišu, referātu u.c. palīdzību.
Nozares profesionālās specializācijas kursu apguvē 65.8 % īsteno praktiski
praktiskās nodarbībās, ievērojami mazāk ir lekcijas un semināri. Klīniskās prakses laikā
studējošie apgūst praktiskās fizioterapeita darba iemaľas.
Sociālo, komunikatīvo un organizatorisko pamatiemaľu apgūšanas studiju forma ir
lekcijas un praktiskās nodarbības.
Lekcijās kā galvenajā monoloģiskās metodes formā, kas tiek īstenota ar moderno
informācijas tehnoloģiju palīdzību, mācībspēki, lai nodrošinātu atgriezenisko saikni ar auditoriju
un lielāku formu daţādību, radoši iekļauj arī dialoģiskās metodes elementus: uzdod auditorijai
jautājumus, organizē grupu darbu vai uzdevumu individuālu izpildi, vienlaicīgi lekcijas saturā
akcentējot gan tēmas teorētiskos, vēsturiskos un praktiskos aspektus, gan teorētisko atziľu
ilustrācijai, izmantojot atbilstošo statistisko faktu materiālu. Mērķtiecīga un atraktīva studentu
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attieksmju, prasmju un zināšanu veidošana tiek nodrošināta ar dialoģiskām metodes formām:
instruktīvo sarunu, rosinošās grupas, „prāta vētras‖, dialoga, diskusiju, lomu spēlēm. Minētās
studiju formas palīdz atklāt studējošo individuālās radošās domāšanas iespējas un formulēt
netradicionālas idejas un risinājumus, veicina pamatotāku problēmas vai jautājuma izpratni,
attīsta komunikatīvās prasmes (paust un aizstāvēt savu viedokli, pārliecināt), nodrošina reālu
konkurenci, sadarbību, kritisku situācijas vērtējumu, kreativitāti un ikviena dalībnieka aktīvu
iesaistīšanos.
Īpaša loma studiju programmas praktiskā īstenošanā ir pētnieciskās studiju metodes
pielietošanai, jo ar tās daţādo formu palīdzību - problēmuzdevumu, situācijas un praktisku
uzdevumu, projektu, literatūras studiju, stratēģiskās analīzes un plānošanas, pētījuma uzdevumu,
semināru.
Tiek akcentēta un nodrošināta teorētisku un praktisku atziľu un problēmu kritiska
vērtēšana un risināšana, tajās tiek sekmēts individuālais un grupu darbs, studentiem ar
mācībspēku, nodrošinot atgriezenisko saikni apgūto teorētisko zināšanu un prasmju kontekstā
rakstiska vai mutiska rezultāta veidā. Studiju metoţu un formu pilnveides aspektā dominē
uzsvars uz lekciju un interaktīvo studiju formu tālāku izvērsumu: darbu nelielās grupās,
patstāvīgu darbu, projektu, referātu izstrādāšanu un prezentēšanu, un jaunāko informācijas
sistēmu tehnoloģiju līdzekļu radīto iespēju plašākai izmantošanai studiju procesā.
Profesionālā bakalaura studiju programmas „Fizioterapija‖ mācībspēki ir sagatavojuši un
tipogrāfiski pavairojuši pasniedzamo studiju kursu mācību līdzekļus, lekciju kursus, praktisko
darbu uzdevumu krājumus, metodiskos norādījumus studiju kursu apguvei un patstāvīgā darba
uzdevumus konkrētiem studiju kursiem. Studentiem ir radīta iespēja atsevišķu lekciju materiālus
iegūt elektroniskā formātā ar disketes (CD), zibatmiľas palīdzību vai saľemt savā e-pastā vai
pavairošanai no izdrukāta teksta. Lekciju un semināru nodarbībās ir radītas iespējas plaši
pielietot grafoprojektorus, MS Power Point tehniskās iespējas ar videoprojektoru.
Praktiskajās nodarbībās kā „Manuālās terapijas pamati‖, „Izmeklēšanas metodes‖,
„Ārstnieciskā vingrošana‖, „Masāţa‖, „Kustību terapijas pamati‖, „Motorās attīstības kontrole‖,
„Fizioterapija pediatrijā‖, „Fizioterapija sportā‖, „Rehabilitācija sportā‖, „Pielāgotās fiziskās
aktivitātes fiziskajā rehabilitācijā‖ , „Fizioterapija traumatoloģijā‖, „Fizioterapija pie iekšķīgām
slimībām, reimatoloģijā, gerontoloģijā‖, „Aciklisko sporta veidu sporta treniľu teorija un
metodika‖, „Ciklisko sporta veidu sporta treniľu teorija un metodika‖, „Fizioterapija
ginekoloģijā un dzemdniecībā. Sieviešu veselības aprūpe‖ tiek izmantotas tādas studiju formas
kā izvērtēšanas metodes, kā galvenās var minēt: stājas un gaitas analīze, kustību apjoma un
kvalitātes mērījumi un analīze, muskuļu funkciju (spēka, garuma, izturības) izvērtējums,
līdzsvara un koordinācijas testi, motorās kontroles analīze, ķermeľa izjūtas un apzināšanās
novērtējums, muskuļu un saišu saspringuma izvērtējums, sirds-asinsvadu sistēmas reakcijas uz
slodzi, elpošanas funkciju novērtējums un analīze, kā arī daţādi speciālie testi. Praktiskajās
nodarbībās tiek apgūtas gan aktīvas, gan pasīvas terapijas metodes. Kā galvenās
fizioterapeitiskās ārstēšanas metodes var minēt: terapeitiskie vingrinājumi (gan aktīvi, gan pasīvi
ar daţādu mērķi (piem., muskuļu funkciju uzlabošanai, elpošanas funkciju uzlabošanai, ķermeľa
izjūtas veicināšanai ar un bez daţādiem rīkiem), līdzsvara un koordinācijas treniľš, relaksācijas
tehnikas, pozicionēšana, mīksto audu tehnikas un locītavu mobilizācija, speciālas terapijas:
Bobata terapijas, PNF, PIR, Feldenkreisa metode u.c., fizikālie faktori (aukstuma un siltuma
aplikācijas, ultraskaľa, TENS u.c.), palīgierīču lietošanas apmācība un treniľš .c..

2.8.

Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju
rezultātu sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība)
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Studējošo studiju programmu apguves vērtēšana LSPA Veselības aprūpes studiju virzienā notiek
saskaľā ar Izglītības likuma 32. pantu 121un to nosaka Valsts izglītības standarts122 kas ir dokuments,
kas atbilstoši izglītības pakāpei, izglītības veidam un mērķgrupai nosaka: izglītojamā iegūtās
izglītības vērtēšanas pamatprincipus un kārtību, prasības apstiprinātas Nolikumā par LSPA studiju
programmu apguves vērtēšanas pamatprincipiem un kārtību.123
Studējošo studiju programmu apguves vērtēšanu organizē saskaľā ar Augstskolu likuma 5.panta
2.punktu, 55.panta 1.punktu, 56. 124 panta 2. punktu, 57. panta 5. punktu, Profesionālās Izglītības
likuma 23.pantu, 2014.gada 26.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.512 „Noteikumi par otrā
līmeľa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu‖, 2014.gada 28.augusta Ministru kabineta
noteikumiem Nr.512 ‖Noteikumi par pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības valsts
standartu‖, 2014.gada 13.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.240 „Noteikumi par valsts
akadēmiskās izglītības standartu‖, LSPA Satversmi, LSPA nolikumiem, kārtības noteikumiem un
citiem saistītiem normatīvajiem aktiem.
Vērtējot akadēmiskās izglītības un otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju
rezultātus, ievēro šādus pamatprincipus:
- vērtēšanas atklātības princips – atbilstoši izvirzītajiem programmu mērķiem un
uzdevumiem, kā arī studiju kursu mērķiem un uzdevumiem ir noteikts prasību kopums studiju
rezultātu sasniegšanas vērtēšanai;
- vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt sekmīgu vērtējumu par visu
programmas satura apguvi;
- vērtējuma pārskatīšanas iespēju princips – LSPA nosaka kārtību iegūtā vērtējuma
pārskatīšanai;
- vērtēšanā izmantoto pārbaudes veidu daţādības princips – programmas apguves
vērtēšanā izmanto daţādus pārbaudes veidus.
Studiju rezultātu sasniegšanas pakāpi vērtē 10 ballu skalā. Ar vērtējumu "ieskaitīts/neieskaitīts"
var vērtēt arī studiju rezultātu sasniegšanas pakāpi tādu studiju kursā noteikto pārbaudījumu ietvaros,
kuri nav studiju kursa gala pārbaudījumi.
Studiju rezultātu vērtējumi 10 ballu skalā ir šādi:
izcili (10) – zināšanas, prasmes un kompetence pārsniedz programmas, studiju moduļa vai studiju
kursa apguves prasības, liecina par spēju veikt patstāvīgus pētījumus un dziļu problēmu izpratni;
teicami (9) – zināšanas, prasmes un kompetence pilnībā atbilst programmas, studiju moduļa vai
studiju kursa apguves prasībām, iegūta prasme patstāvīgi lietot iegūtās zināšanas;
ļoti labi (8) – pilnīgi izpildītas programmas, studiju moduļa vai studiju kursa apguves prasības, tomēr
atsevišķos jautājumos nav pietiekami dziļas izpratnes, lai zināšanas patstāvīgi lietotu sareţģītāku
problēmu risināšanā;
labi (7) – kopumā izpildītas programmas, studiju moduļa vai studiju kursa apguves prasības, tomēr
daţkārt konstatējama neprasme iegūtās zināšanas izmantot patstāvīgi;
gandrīz labi (6) – izpildītas programmas, studiju moduļa vai studiju kursa apguves prasības, tomēr
vienlaikus konstatējama nepietiekami dziļa problēmas izpratne un neprasme izmantot iegūtās
zināšanas;
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123
Nolikums par LSPA studiju programmu apguves vērtēšanas pamatprincipiem un kārtību
http://www.lspa.eu/files/senate/decisions/2014/Oktobris/Vertesanas_pamatprincipi_2014.pdf
124Augstskolu likums http://likumi.lv/doc.php?id=37967
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viduvēji (5) – kopumā apgūta programma, studiju modulis vai studiju kurss, tomēr konstatējama
nepietiekama daţu problēmu pārzināšana un neprasme izmantot iegūtās zināšanas;
gandrīz viduvēji (4) – kopumā apgūta programma, studiju modulis vai studiju kurss, tomēr
konstatējama nepietiekama daţu pamatkoncepciju izpratne, ir ievērojamas grūtības iegūto zināšanu
praktiskā izmantošanā;
vāji (3) – zināšanas ir virspusējas un nepilnīgas, studējošais nespēj tās lietot konkrētās situācijās;
ļoti vāji (2) – ir virspusējas zināšanas tikai par atsevišķām problēmām, lielākā daļa programmas,
studiju moduļa vai studiju kursa nav apgūta;
ļoti, ļoti vāji (1) – nav izpratnes par priekšmeta pamatproblemātiku, nav gandrīz nekādu zināšanu
studiju kursā, studiju modulī vai programmā.
Novērtējot studiju rezultātus programmā, studiju modulī vai studiju kursā 10 ballu skalā, LSPA var
paredzēt arī papildu kritērijus konkrēta vērtējuma noteikšanai 10 ballu skalā.
Par sekmīgiem uzskata vērtējumus no "izcili" (10) līdz "gandrīz viduvēji" (4) un vērtējumu
"ieskaitīts".
Profesionālā programma „Fizioterapija‖ (42722) noslēdzas ar Valsts pārbaudījumiem, kuru
sastāvdaļa ir bakalaura darba izstrādāšana un aizstāvēšana un kurus vērtē valsts pārbaudījuma
komisija (turpmāk – komisija). Komisija darbojas, kā arī komisijas vadītāju un sastāvu apstiprina
saskaľā ar LSPA Senāta apstiprinātu nolikumu. Otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības valsts
pārbaudījuma komisijas sastāvā ir komisijas vadītājs un vismaz četri komisijas locekļi. Komisijas
vadītājs un vismaz puse no komisijas sastāva ir fizioterapijas nozares profesionālo organizāciju vai
darba devēju pārstāvji. Lai iegūtu tiesības kārtot eksāmenu vai studiju kursa gala pārbaudījumu,
studējošajam jāizpilda studiju kursa aprakstā noteiktais darba apjoms (starppārbaudījumi kontroldarbs, kolokvijs, patstāvīgais darbs, praktiskais darbs, referāts un eseja, cits darba veids
atbilstoši studiju kursa specifika), saľemot pozitīvu vērtējumu. Atbilstoši studiju kursa specifikai
docētājs var noteikt arī prasības nodarbību apmeklējumam, kas tiek ietvertas studiju kursa aprakstā.
Vietā, kurā notiek pārbaudījums, ir tiesības atrasties: studējošajiem, kuri kārto pārbaudījumu,
docētājiem un viľu palīgiem, kuri vada pārbaudījumu, LSPA vadības pārstāvjiem, Studiju
departamenta vadītājam vai viľa deleģētai personai, studiju programmas direktoram, atbildīgās
struktūrvienības vadītājam, studentu pašpārvaldes pārstāvim, iepriekš saskaľojot ar Fizioterapijas
nodaļu un Studiju departamenta vadītāju.
Rakstisks eksāmens vienam studējošajam var ilgt līdz četrām astronomiskajām stundām. Pēc
divu stundu darba ir jānodrošina vismaz 15 minūtes ilgs pārtraukums. Mutvārdu eksāmenā studējošā
sagatavošanās laiks ir līdz 60 minūtēm. Studējošā atbildes laiks ir līdz 20 minūtēm.
Studējošajam atkārtoti jākārto eksāmens: ja vērtējums ir zemāks par „4‖ (gandrīz viduvēji) 10
ballu skalā; ja viľš ir atstādināts no eksāmena. Eksāmenu atļauts kārtot trīs reizes. Trešajā reizē
studiju kursa apguves rezultātus vērtē komisija. Ja studējošais nav ieradies uz eksāmenu noteiktajā
termiľā, docētājs pārbaudījuma protokolā izdara atzīmi ―neieradās‖, un tā tiek uzskaitīta kā
eksāmena kārtošanas reize. Ja Studiju departamenta vadītājs konstatē, ka studējošais nav ieradies uz
eksāmenu objektīvu iemeslu dēļ, ko apliecina atbilstoši dokumenti, tad atbilstošo eksāmena
kārtošanas reizi anulē. Komisiju atkārtota pārbaudījuma pieľemšanai trīs docētāju sastāvā ar
norādījumu apstiprina Studiju departamenta vadītājs. Komisiju nav tiesīgs vadīt docētājs, kurš
eksāmenu ir pieľēmis iepriekšējās reizēs. Pārbaudījuma protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs.
Studējošajam atkārtoti jāreģistrējas studiju kursa apguvei šādos gadījumos: studējošais trīs
reizes eksāmenu vai studiju kursa gala pārbaudījumu ir kārtojis nesekmīgi; studējošais atbilstošā
semestra laikā nav izpildījis noteikto prasību apjomu, kas viľam dod tiesības kārtot eksāmenu, un šo
prasību izpilde iespējama, tikai atkārtoti apgūstot studiju kursu. Šīs prasības ir atspoguļotas studiju
kursa aprakstā. Studējošais, kurš ir atstādināts no eksāmena, ir tiesīgs atkārtot eksāmenu ne ātrāk kā
nākamajā semestrī, ja studiju kursa specifika to pieļauj. Eksāmena atkārtota kārtošana, kā arī
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kārtošana pēc semestra beigām, ja studējošais semestra laikā nav ieradies uz eksāmenu bez
attaisnojoša iemesla, un atkārtota reģistrēšanās studiju kursa apguvei ir maksas pakalpojumi, kuru
izcenojumi katram akadēmiskajam gadam tiek noteikti ar LSPA Senāta lēmumu. Vienreizēju
semestra pagarinājumu semestra pārbaudījumu kārtošanai var piešķirt Studiju departamenta vadītājs.
Termiľus nosaka individuāli, ľemot vērā parādu rašanās iemeslus un apjomu. Nosacījumus un
kārtību atkārtotai starppārbaudījuma kārtošanai atbilstoši studiju kursa specifikai nosaka atbildīgā
struktūrvienība, kura nodrošina šo studiju kursu. Šī informācija ir iekļauta studiju kursa aprakstā.
Nav atļauts atkārtoti kārtot pārbaudījumu, ja par to saľemts pozitīvs vērtējums – ne zemāks par „4‖
(gandrīz viduvēji). Pretenziju gadījumā par vērtējumu studiju kursā studējošam ir tiesības, beidzot
studiju kursu vienas dienas laikā iesniegt apelāciju Studiju departamentā par studiju kursa vērtējumu,
ar lūgumu atļaut kārtot pārbaudījumu studiju kursā, kuru vērtē veselības aprūpes virziena studiju
programmu realizācijā iesaistītie docētāji - komisija.

2.9. Studiju programmas izmaksas
Profesionālo studiju programmu „Fizioterapija‖ finansējums ir par studējošo fizisko un
juridisko personu līdzekļiem atbilstoši LSPA uzľemšanas noteikumiem un LSPA Senāta
lēmumam 03.06.2010. Nr.18, protokola Nr.11 „Par studiju maksas un maksas pakalpojumu
noteikšanu‖. Fizioterapijas studiju programmas izmaksas veido LSPA docētāju darba apmaksa,
vieslektoru stundu darba apmaksa, studiju procesa organizācijas un vadības apmaksa,
pakalpojumu apmaksa, mācību inventāra un literatūras iegāde un saimnieciskie izdevumi (14.
tab.).

14. tabula
Profesionālā bakalaura studiju programmas “Fizioterapija” izmaksas
Nr
.

Rindas
Nr.

Parametra nosaukums
A

Aprēķina formula

Aprēķinātais
lielums

C

D

B

I Tiešās studiju programmas izmaksas
Viena pasniedzēja darba algas fonda aprēķins vienam studentam gadā
Pasniedzēju
vidējā darba
Pasn. īpatsvars st. progr.
Amats
alga mēnesī
nodrošināšanai
Profesors

1175,29

20%

1

D1=A1*B1

235.05

As.profesors
Docents

940,52

7%

2

D2=A2*B2

65.83

752,70

12.4%

3

D3=A3*B3

93.33

Lektors

601,87

8%

4

D4=A4*B4

48.14

Asistents

480,93

4%

5

D5=A5*B5

19.23

Viesdocētāji

790,26

48.3%

6

D6=A6*B6

381.69

100%

D1+D2+D3+D4+D5+D6 =

pasniedzēja vidējā alga gadā, Ls

7

vidējais studentu skaits uz 1 pasniedzēju

8

Pasniedzēja darba alga uz 1 studentu gadā, Ls

9
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D7=(D1+D2+D3+D4+D5+D6)*12
X
D9=D7/D8

843.27
10119.24
19.00
532.59
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vidējais studentu skaits uz 1 darbinieku (neskaitot infrastruktūras un
pārvaldes darbiniekus - skat. II sadaļu)

10

darbinieka vidējā alga = 320 EUR x 2 = 640 EUR

11

Pārējo darbinieku darba alga uz 1 studentu gadā, EUR

12

D12=(D11/D10)*12

Darba algas fonds uz 1 studentu gadā, EUR
Darba devēja sociālie maksājumi uz 1 studentu gadā (23,59%),
EUR
Komandējumu un dienesta braucienu izmaksas uz 1 studentu
gadā,

13

D13=D9+D12

14

D14=D13*0,2359

pasta un citu pakalpojumu izmaksas gadā uz 1 studentu, EUR

16

X

nekustāmo īpašumu nodoklis par zemi uz 1 studentu, EUR

17

X

0.40

remontu izmaksas uz 1 studentu, EUR

18

X

42.69

tehniskās apkopes izmaksas uz 1 studentu, EUR

19

X

17.07

administratīva darba nodrošināšana uz 1 studentu, EUR

20

X

1.95

citi pakalpojumi uz 1 studiju vietu gadā, EUR

21

Pakalpojumu apmaksa - kopā EUR

22

patērētā elektroenerģija

23

X

0.85

apkure

24

X

41.23

ūdensapgāde un kanalizācija
mācību līdzekļu un materiāli iegādes izmaksas uz 1 studiju vietu
gadā

25

X

14.87

26

X

6.40

inventāra iegādes izmaksas uz 1 studiju vietu gadā

27

X

3.56

kancelejas preču iegādes izmaksas uz 1 studiju vietu gadā
Materiāli un mazvērtīgā inventāra iegāde uz 1 studentu gadā,
EUR

28

X

7.40

mācību grāmatas uz 1 studentu gadā

30

X

18.50

1 grāmatas cena, EUR

31

X

11.38

grāmatu kalpošanas laiks gados

32

X

14.23

ţurnālu iegādes izmaksas uz vienu studentu gadā, EUR

33

X

2.85

Grāmatu un ţurnālu iegādes izmaksas uz 1 studentu gadā, EUR

34

iekārtu iegādes izmaksas iegādes izmaksas uz 1 studiju vietu gadā

35

X

49.66

iekārtu modernizēšanai izmaksas

36

X

9.93

N7

Iekārtu iegādes un moderniz. izmaksas uz 1 studentu gadā, EUR

37

D37=D35+D36

59.59

N8

Studentu sociālajam nodrošinājumam uz 1 studentu gadā, EUR

38

D38=D39+D40

8.54

sportam uz vienu studentu gadā, EUR

39

X

5.69

kultūrai uz vienu studentu gadā, EUR

40

X

2.85

41

D41=D13+D14+D15+D22+D29+D34+D37+D
38

1390.06

42
43

D42=D41*0,330/0,63
D43=D41+D41

729.94
2120.00

N1
N2
N3

N4

N5

N6

Kopā tiešās izmaksas uz 1 studentu gadā summa no N1 līdz N8

X

19.00

X

640.00
404.21
936.80
220.99

15

29

2.85
5.21

2.02

X
D22=D16+D17+D18+D19+D20+D21

69.34

D29=D23+D24+D25+D26+D27+D28

74.31

D34=D30*D31/D32+D33

17.64

II Netiešās studiju programmas izmaksas
Izdevumi LSPA darbības nodrošināšanai: akadēmiskās darbības
infrastruktūras apmaksai, attīstības projektiem, kopējiem LSPA darbības
projektiem, pārvaldei - kopā 33% no viena studējošā studiju izmaksas gadā
Pavisam kopā viena studējošā studiju izmaksas gadā

Balstoties uz aprēķinātām studiju programmas „Fizioterapija‖ izmaksām, pavisam kopā viena
studējpšā studiju izmaksas gadā sastāda EUR 2120.-, pilnā studiju programmas „Fizioterapija‖
maksa ir EUR 8 480.-
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2.10. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam
vai profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts
standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā
2.10.1. Studiju programmas atbilstība noteikumiem par otrā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības valsts standartu
„Otrā līmeľa profesionālo augstāko izglītību un piektā līmeľa profesionālo kvalifikāciju
iegūst, apgūstot otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas: profesionālās
augstākās izglītības bakalaura studiju programmas (turpmāk - bakalaura programma),
profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas (turpmāk - maģistra programma),
profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, profesionālās augstākās izglītības studiju
programmas, kuras īsteno pēc akadēmiskās (bakalaura vai maģistra) izglītības vai otrā līmeľa
profesionālās augstākās izglītības apguves (turpmāk - īsā profesionālā programma) (MK
28.08.2014. noteikumi Nr.512). LSPA profesionālā studiju programma „Fizioterapija‖ ir
profesionālās augtākās izglītības studiju programma ar bakalaura grādu veselības aprūpē, kura
veidota pēc Izglītības likuma 14. panta 19. punkta noteikumiem, kas nosaka otrā līmeľa
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu.
Pēc otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības valsts standarta, bakalaura programmas
apjoms ir vismaz 160 kredītpunktu. LSPA profesionālā studiju programmas Fizioterapija ar
bakalaura grādu veselības aprūpē kopapjoms ir 160 KP, ko apgūst 4 studiju gados (skat.2. tab.).
Otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības valsts standarts paredz bakalaura
programmas obligāto saturu, kas nodrošina profesionālo kompetenci — zināšanu, prasmju un
attieksmju kopumu, kas nepieciešams profesionālās darbības veikšanai kā nozarei atbilstošo
humanitāro, sociālo, dabaszinātľu, inţenierzinātľu, informācijas tehnoloģiju, vadībzinību un
nozares teorētisko pamatu zināšanas, kā arī to piemērošanas un patstāvīgās mācīšanās prasmes;
spēju stratēģiski un analītiski formulēt un risināt nozares problēmas; speciālās iemaľas un
prasmes profesijā; prasmes informācijas ieguvē, atlasē un apstrādē; jaunrades, pētniecības,
organizāciju un kvalitātes vadības prasmes; izpratni par profesionālo ētiku un nozares projektu
īstenošanas ietekmi uz vidi un sabiedrību; sociālās pamatprasmes (komunikatīvās prasmes,
patstāvīga darba un komandas darba prasmes); motivāciju tālākizglītībai un sistemātiskai
profesionālās kvalifikācijas pilnveidei.
Bakalaura programmas obligātais saturs profesionālās izglītības programmā
„Fizioterapija‖ ietverts šādās studiju programmas struktūras pamatdaļās: studiju kursi; prakse
ārpus izglītības iestādes (turpmāk — Profesionālā kvalifikācijas prakse); valsts pārbaudījums,
kura sastāvdaļa ir bakalaura darba vai diplomdarba (diplomprojekta) izstrādāšana un
aizstāvēšana.
Pēc otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības valsts standarta, kas paredz:
bakalaura programmas obligāto saturu veido vispārizglītojošie studiju kursi, kuru apjoms ir
vismaz 20 kredītpunktu: humanitāro un sociālo zinātľu, tai skaitā pedagoģijas, psiholoģijas un
biznesa ekonomikas, teorētiskie kursi;
kursi, kas attīsta sociālās, komunikatīvās un
organizatoriskās pamatiemaľas. Kursos iekļauj moduli uzľēmējdarbības profesionālo
kompetenču veidošanai (uzľēmumu organizācija un dibināšana, vadīšanas metodes, projektu
izstrādes un vadīšanas pamati, lietvedības un finanšu uzskaites sistēma, zināšanas par sociālā
dialoga veidošanu sabiedrībā, darba tiesiskās attiecības reglamentējošajiem normatīvajiem
aktiem. Moduli īsteno, izmantojot galvenokārt kompetences treniľa, lietišķo spēļu un līdzīgas
praktiskās metodes. Moduli vismaz sešu kredītpunktu apjomā iekļauj visās bakalaura
programmās. Studējošais moduli apgūst, ja tas nav apgūts iepriekšējā profesionālās augstākās
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izglītības programmā; nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi, kuru
apjoms ir vismaz 36 kredītpunkti; nozares profesionālās specializācijas kursi, kuru apjoms ir
vismaz 60 kredītpunktu; bakalaura programmas brīvās izvēles kursi, kuru apjoms ir vismaz 6
kredītpunkti; prakse, kuras apjoms ir vismaz 26 kredītpunkti; valsts pārbaudījums, kura
sastāvdaļa ir bakalaura darba vai diplomdarba (diplomprojekta) izstrāde un aizstāvēšana un kura
apjoms ir vismaz 12 kredītpunktu.
LSPA profesionālās izglītības „Fizioterapija‖ bakalaura programmas obligātā satura
atbilstību skat.15.tab..
15.tabula
Studiju programmas atbilstība noteikumiem par otrā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības valsts standartu
Otrā līmeņa profesionālās augstākās
Profesionālā studiju programma
izglītības valsts standarts
„Fizioterapija” ar bakalaura grādu veselības
aprūpē
Bakalaura programmas apjoms ir vismaz Programmas apjoms ir 160 KP, ko apgūst pilna
160 kredītpunkti.
laika studējošie 4 mācību gadu laikā.
Bakalaura programmas obligāto saturu veido:
Vispārizglītojošie studiju kursi,
kuru apjoms ir vismaz 20
kredītpunktu: humanitāro un sociālo
zinātľu teorētiskie kursi, kursi, kas
attīsta sociālās, komunikatīvās un
organizatoriskās pamatiemaľas;

Atbilst studiju kursi – humanitārie, sociālie,
dabaszinātľu,
inţenierzinātľu,
informācijas
tehnoloģiju un vadībzinību, kas atbilstoši
studentu sagatavotībai paredz attīstīt to
piemērošanas un patstāvīgās mācīšanās prasmes
20
KP
apjomā
atbilstoši
izvēlētajai
specializācijai;

Nozares teorētiskie pamatkursi un Apgūstot nozares teorētiskos un informācijas
informācijas tehnoloģiju kursi, kuru tehnoloģiju
pamatkursus,
studentiem
ir
apjoms ir vismaz 36 kredītpunkti;
nodrošinātas specifiskās teorētiskās studijas
fizioterapeita profesijas apguvei 36 KP apjomā;
Nozares
profesionālās Nozares profesionālās specializācijas kursi
specializācijas kursi, kuru apjoms ir nodrošina studentiem padziļinātas studijas
vismaz 60 kredītpunkti;
fizioterapijas specializācijā un dod studentiem
profesionālas prasmes un iemaľas, kopumā
sastāda 60 KP;
Bakalaura
programmas
brīvās Brīvās izvēles kursu apjoms ir 6 KP;
izvēles kursi, kuru apjoms ir vismaz
6 kredītpunkti;
Prakse, kuras apjoms ir vismaz 26 Prakses apjoms ir 26 KP;
kredītpunkti;
Valsts
pārbaudījums,
kura Valsts pārbaudījuma, kura sastāvdaļa ir bakalaura
sastāvdaļa ir bakalaura darba vai darba izstrāde un aizstāvēšana apjoms ir 12 KP;
diplomdarba
(diplomprojekta)
izstrāde un aizstāvēšana un kura
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apjoms ir vismaz 12 kredītpunktu.
Pēc bakalaura programmas apguves
piešķir piektā līmeľa profesionālo
kvalifikāciju un profesionālo bakalaura
grādu nozarē (profesionālās darbības
jomā).

Pēc bakalaura programmas apguves piešķir piektā
līmeľa profesionālo kvalifikāciju fizioterapeits
(322602)
ar specializāciju sporta jomā un profesionālo
bakalaura grādu veselības aprūpē;

2.10.2. Profesionālās bakalaura izglītības programmas „Fizioterapija” atbilstība valsts
profesionālās izglītības standartam „Fizioterapeits”
Studiju programma atbilst Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās
sadarbības apakšpadomes 13.06.1012.prot.Nr.7, apstiprinātam Fizioterapeita profesijas
standartam (profesijas kods 226402). Pēc Fizioterapeita profesijas standarta fizioterapeits veic
darba pienākumus, izmantojot fizioterapijas tehnoloģijas; veic pacientu (klientu) fizioterapeitisko
izmeklēšanu, funkcionālo traucējumu novērtēšanu un to novēršanu vai mazināšanu; veic veselību
veicinošo, konsultatīvo, profilaktisko darbu sabiedrībā; piedalās zinātniski pētnieciskajos
projektos un profesionālās izglītības realizēšanā, veicinot specialitātes attīstību; vada citus
darbiniekus, organizē, piedalās vai vada multiprofesionālas rehabilitācijas komandas darbu; ir
atbildīgs par pastāvīgu profesionālās kvalifikācijas uzturēšanu un paaugstināšanu savas
profesionālās darbības laikā.
Fizioterapeits savu profesionālo darbību var veikt patstāvīgi vai multiprofesionālas
rehabilitācijas komandas sastāvā ārstniecības iestādē, kas reģistrēta ārstniecības iestāţu reģistrā,
atbilst normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to
struktūrvienībām un nodrošina ārstniecības pakalpojumus, var strādāt kā individuālais
komersants vai pašnodarbinātā persona.

16.tabula
Profesionālās bakalaura izglītības programmas „Fizioterapija” atbilstība valsts
profesionālās izglītības standartam „Fizioterapeits” /2012/
Zināšanu līmenis
Zināšanas
Priekšstats Izpratne Lietošana Apguvei paredzētais studiju
kurss (studiju programmas
daļa)
Fizioterapijas
X
1. Vides zinības – civilā
pamatjēdzieni –
aizsardzība un ekoloģija
cilvēks vide veselība
(1)
Medicīnas vēsture
X
1. Medicīnas vēsture (1);
Cilvēka anatomija,
X
1. Anatomija (2)
fizioloģija
2. Dinamiskā anatomija (2)
3. Normālā fizioloģija (2)
4. Vecumposmu fizioloģija
(2)
Bioloģija,
X
1. Bioloģija (2)
mikrobioloģija,
2. Mikrobioloģija,
virusoloģija
virusoloģija un
parazitoloģija (2)
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Fizioterapijas
teorētiskie pamati –
motorā attīstība un
motorā kontrole

1. Motorā attīstība, motorā
kontrole (3)

X

Medicīnas terminoloģija
Klīniskās aprūpes pamati
Sporta pedagoģija
Terapeitiskie vingrojumi,
to izvēles principi

X

Fizioterapijā pielietojamās
izmeklēšanas metodes
Pacienta funkcionālā
novērtēšana

X

Fizioterapijā pielietojamās
ārstēšanas metodes:
terapeitiskie vingrinājumi,
masāţa, manuālās
terapijas pamati, fizikālā
terapija

X

Uz pacientu orientēta
mērķtiecīga fizioterapijas
plānošana

X

Veselības aprūpes
organizācijas pamati

X
X

X

X

Rehabilitācijas
organizācijas pamati

X
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1. Medicīnas terminoloģija (1
1. Klīniskās aprūpes pamati (3)
1. Sporta pedagoģija (1)
1. Ārstnieciskā vingrošana
(3)
2. Kustību terapijas pamati
(3)
3. Fizioterapijas
terapeitiskie pamati (3)
1. Fizioterapijas pamati (3)
1. Funkcionālo spēju
ierobeţojumu
novērtēšana
un klasifikācija (2)
1. Masāţa, mīksto audu
tehnikas (3)
2. Hidroterapija (3)
3. Manuālās terapijas
pamati (3)
4. Vispārējā fizikālā
medicīna (3)
5. Speciālā fizikālā
medicīna (3)
1. Uz pacientu orientēta
mērķtiecīga
fizioterapijas plānošana.
Medicīniskā
dokumentācija (3)
1. Ievads specialitātē.
Veselības aprūpes
organizācijas pamati (1)
1. Fizioterapijas pamati (3)
2. Rehabilitācijas
organizācijas
pamati (3)
3. Komandas
darbs rehabilitācijā (3)
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Komandas darbs
rehabilitācijā

Sporta medicīna
Iekšķīgās slimības, to
ārstēšanas principi

X

X
X

Geriatrija, ārstēšanas
principi

X

Neiroloģiskās saslimšanas,
to ārstēšanas principi
Ortopēdija un
traumatoloģija, ārstēšanas
principi
Bērnu slimības, to
ārstēšanas principi
Neatliekamā medicīniskā
palīdzība
Diagnostiskās radioloģijas
metodes
Fizioterapija iekšķīgajās
slimībās

X

Fizioterapija gerontoloģijā

X

Fizioterapija neiroloģijā
Fizioterapija ortopēdijā un
traumatoloģijā

X
X

Fizioterapija pediatrijā
Fizioterapija primārajā un
sekundārajā slimību
profilaksē
Fizioterapijas efektivitātes
zinātniskā novērtēšana
Sabiedrības veselība

X
X

X

X

1. Rehabilitācijas
organizācijas pamati(3)
2. Komandas darbs rehilitācijā
(3)
1. Sporta medicīna (2)
1. Iekšķīgās slimības (2)
2. Iekšķīgo slimību
propedeitika (2)
3. Fizioterapija pie
iekšķīgām slimībām,
reimatoloģijā,
gerontoloģijā (3)
1. Fizioterapija pie iekšķīgām
slimībām, reimatoloģijā,
gerontoloģijā (3)
1. Neiroloģija (2)
1. Ortopēdija (2)
2. Traumatoloģija (2)

X

1. Pediatrija (2)

X

1. Pirmā palīdzība (2)

X

1. Staru diagnostika (3)

X

1. Fizioterapija pie iekšķīgām
slimībām, reimatoloģijā,
gerontoloģijā (3);
1. Fizioterapija pie iekšķīgām
slimībām, reimatoloģijā,
gerontoloģijā (3)
1. Fizioterapija neiroloģiojā (3)
Fizioterapija ortopēdijā –
ortozēšanas protezēšanas pamati
(3)
1. Fizioterapija pediatrijā (3)
1. Fizioterapijas pamati (3)

1.Fizioterapijas pamati (3)
1. Sabiedrības veselība,
higiēna (1)

X
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Vides veselība un to
ietekmējošie faktori
Ergonomija
Zinātniskā darba
metodoloģija
Datu apstrādes un analīzes
metodes
Datorzināšanas
Psiholoģijas pamati,
saskarsmes psiholoģija
Medicīnas ētika
fizioterapeita praksē

X

Ekonomikas un
uzľēmējdarbības pamati

X

Pedagoģijas pamati

X

Vispārējie tiesību pamati

X

Medicīniskā
dokumentēšana
Ārstniecību
reglamentējošie
normatīvie dokumenti

X
X
X
X
X
X

X
X

Svešvaloda

Cilvēka kustību un
funkciju nosakošie
fizioloģiskie,
biomehāniskie,
psiholoģiskie un sociālie
faktori;
Kinezioloģija
Patoloģiskā fizioloģija
Farmakoloģijas pamati

X

1. Vides zinības – civilā aizsardzība un
ekoloģija (1)
1. Ergonomija (3)
1. Pētniecības metodoloģija (2)
1. Metroloģija (2)
1. Informātika (2)
1. Vispārīgā psiholoģija (1)
2. Saskarsmes psiholoģija (1)
1. Profesionālā ētika, deontoloģija (1)
Profesionālās darbības tiesiskie
aspekti (1)
2. Ētikas pamati (1)
1. Ekonomikas pamati (1);
2. Komercdarbības pamati, lietvedība
(1);
1. Vispārīgā pedagoģija (1);
2. Pieaugušo pedagoģija (1);
1. Profesionālā ētika, deontoloģija.
Profesionālās darbības tiesiskie
aspekti (1);
1. Medicīniskā dokumentācija (3);
1. Ievads specialitātē.
Veselības aprūpes
un organizācijas pamati.
Ārstniecību
reglamentējošie
normatīvie
dokumenti (1);
1. Terminaloģija anģļu valodā (1)

X

1. Biomehānika (2)

X
X

1. Kinezioloģija (2)
1. Patoloģiskā fizioloģija (2)
1. Farmakoloģijas pamati (2)

X
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2.11.
Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju
virzienam atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju programma Latvijā tiek
īstenota) un vismaz divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu vai
koledţu studiju programmām
Latvijā nav iespējas apgūt profesionālā bakalaura programmu „Fizioterapija‖, kur iegūstamā
kvalifikācija būtu fizioterapeits ar bakalaura grādu veselības aprūpē ar specializāciju sporta jomā.
Salīdzinājums ar studiju virzienam veselības aprūpe atbilstošu izglītības programmu Latvijā, veikts ar Rīgas
Stradiľa Univeristātes profesionālo bakalaura studiju programmu „Fizioterapija‖ ar profesionālo
kvalifikāciju fizioterapeits.
LSPA profesionālā bakalaura studiju programma veselības aprūpē ar kvalifikāciju fizioterapeits
salīdzinot ar ES valstu augstskolu realizētajām profesionālajām studiju programmām fizioterapijā ir
atbilstoša Helsinku Zviedru Universitātē ARCADA un Katoļu Augstskolā Briģē - Ostendē (KHBO)
programmām, kuras nodrošina iegūstamo fizioterapeita kvalifikāciju un profesionālo bakalaura grādu
veselības aprūpē. Apgūstamo teorētisko un praktisko studiju priekšmetu klāsts, to sadalījums pa studiju
gadiem, kredītpunktu apjoms atsevišķos studiju priekšmetos un klīniskās prakses apjoms arī ir līdzvērtīgs
(skat 17.tab.).
Studiju ilgums LSPA programmā ir 4 gadi, Universitātē ARCADA 3,5 gadi, bet Katoļu Augstskolā
KHBO 3 gadi. Profesionālais bakalaura grāds visās trijās minētajās augstskolās dod tiesības, izpildot
uzľemšanas prasības attiecīgajā maģistra programmā, turpināt izglītību profesionālā maģistra studiju
programmā. Studiju programmas apjoms gadā ir savstarpēji salīdzināms, jo Universitātes ARCADA un
Katoļu Augstskolas KHBO fizioterapijas studiju programmām kredītpunktu apjoms ir 210 ECTS, starpība
ar LSPA profesionālo studiju programmu 20 KP. Vispārizglītojošie kursi LSPA profesionālās izglītības
programmā sastāda 20 KP, Universitātes ARCADA profesionālās izglītības programmā – 30 ECTS,
savukārt Katoļu Augstskolas KHBO programmā – 20 ECTS. Šajā sadaļā visās trijās studiju programmās ir
iekļauti humanitāro un sociālo zinātľu teorētiskie kursi, kā ievads specialitātē (LSPA), ievads universitātes
studijām (ARCADA), medicīnas terminoloģija svešvalodās (LSPA), valodas (ARCADA), ekonomikas un
komercdarbības pamati (LSPA) , vadība un pārvaldība (ARCADA) u.c..
Teorētiskie pamatpriekšmeti LSPA profesionālajā studiju programmā „Fizioterapija‖ sastāda 36 KP,
savukārt Universitātē ARCADA teorētiskie pamatpriekšmeti ir apvienoti kopā ar profesionālās
specializācijas kursiem 120 ECTS apjomā, bet Katoļu Augstskolā KHBO 71 ECTS. Šajā sadaļā ietilpst
nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģijas kursi. Piemēram, anatomija, biomehānika,
fizioloģija, bioloģija, pedagoģija, psiholoģija un sporta teorija (LSPA), veselība, kustības un funkcijas
modulī, kur ietilpst anatomija, fizioloģija, biomehānika, novērtēšanas metodes, fiziskā izglītība, uzvedība,
zinātne un rehabilitācija, klīniskā fizioterapija (ARCDA) u.c..
Profesionālie priekšmeti kā nozares specializācijas kursi LSPA profesionālā studiju programmā
sastāda 60 KP, šajā sadaļā ietilpst arī klīniskā prakse 26 KP apjomā, Katoļu Augstskolas KHBO
profesionālajā programmā nozares specializācijas kursi nosedz 92 ECTS.
Salīdzinot LSPA profesionālās izglītības programmas Fizioterapija saturu ar ARCADA
Universitātes un Katoļu Augstskolas KHBO profesionālās izglītības programmu fizioterapijā, tās ir
vērtējamas kā savstarpēji salīdzināmas, bet ar RSU izglītības programmu Fizioterapijā, praktiski
neatšķiras.
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17.tabula
LSPA profesionālās studiju programmas “Fizioterapija” salīdzinājums ar citu augstskolu līdzīgām
programmām
Kredītpunktu skaits
LSPA
RSU
ARCADA
KHBO
programma
KP
ECTS
ECTS
KP
1. Studiju ilgums
4
3,5
3,5
4
2. Studiju
160
210
210
160
programmas apjoms
gadā
3. Klīniskā prakse un
26
30
30
26
mācību prakse
10
4. Valsts
12
20
7
12
pārbaudījumi,
ieskaitot bakalaura
darba izstrādāšanu
un aizstāvēšanu
5. Vispārizglītojošie
20
30
20
20
priekšmeti
6. Teorētiskie
36
71
36
pamatpriekšmeti
120
7. Profesionālie
60
92
60
priekšmeti
8.Brīvās izvēles
6
6
kursi
8. Grāds
Bakalaurs
Bakalaurs
Bakalaurs
Bakalaurs
9. Kvalifikācija
Fizioterapeits
Fizioterapeits
Fizioterapeits
Fizioterapeits

2.12.

Informācija par studējošajiem

2.12.1.studējošo skaits
Studējošo skaits 2013./2014. akadēmiskajā gadā Profesionālā bakalaura augstākās izglītības
programmā „Fizioterapija‖ pilna laika klātienes studijās studēja 211 studenti, nepilna laika neklātienē - 90
studenti, kopā Profesionālā bakalaura izglītības programmā „Fizioterapija‖ LSPA Studiju virziena atskaites
periodā 2013.2014.ak.gadā studēja 301 students.
Studējošo skaits 2014./2015. studiju gada septembrī Profesionālā bakalaura augstākās izglītības
programmā „Fizioterapija‖ pilna laika klātienes studijās ir 242 studenti, nepilna laika neklātienē - 116
studenti, kopā Profesionālā bakalaura izglītības programmā „Fizioterapija‖ 2014.2015.ak.gada sākumā studē
358 studenti.
Studējošo LSPA studiju virzienā 2014./2015.ak.gadā pieaugums ir par 9 %.
2.12.2. imatrikulēto studējošo skaits 2013./2014. akadēmiskajā gadā
2013./2014.akadēmiskajā gadā Profesionālā bakalaura
„Fizioterapija‖ 1.studiju gadā imatrikulēti 126 studenti.

augstākās

izglītības

programmā

2.12.3.absolventu skaits
Profesionālo bakalaura augstākās izglītības programmu „Fizioterapija‖ tiek realizēta ar
2011./2012.akadēmisko gadu un pirmie absolventi šajā studiju programmā bija Studiju virziena veselības
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aprūpes atskaites periodā 2013./2014.ak.gadā, kopā studiju programmu absolvēja 47 pilna laika klātienes
nodaļas studenti.

2.13.

Studējošo aptaujas un to analīze

2013./2014 akadēmiskā gada 2.semestrī tika veikta Profesionālā bakalaura studiju programmas
„Fizioterapija‖ studentu aptauja, kuru datu analīze ļauj kritiski novērtēt jaunās īstenotās studiju
programmas satura, tās organizācijas, studiju procesa nodrošinājuma ar mācību metodisko materiālu un
auditoriju labiekārtošanas mērķtiecīgo virzību un līmeni. Programmas iekšējās kvalitātes pilnveides aspektā
nozīmīgi ir arī studentu aptaujās izteiktie viedokļi saistībā ar mācībspēku un studentu savstarpējo attiecību
modeli, mācībspēku reālu un patiesu ieinteresētību un atbalstu studentu profesionālās izaugsmes veicināšanā
Izanalizējot visas aptaujas anketas par mācību procesa vērtējumu un atsevišķi katru mācību grupu,
var secināt, ka LSPA Profesionālā bakalaura studiju programmas „Fizioterapija‖ studenti ir apmierināti ar
Studiju programmas kvalitāti un studiju procesu. Jautājumā (skat.pielikumu Nr.6), vai „Esmu apmierināts (a), ka izvēlējos studēt šajā studiju programmā‖, 97% respondentu ir atbildējuši ar „pilnībā piekrītu‖, 3% no
aptaujātajiem studentiem ir atbildējis ar atbildi „drīzāk piekrītu‖.
Analizējot atbildes uz anketas jautājumu „Mani apmierina studiju kursu piedāvājums studiju
programmā‖ 97% no respondentiem ir atbildējuši pozitīvi ar atbildi „pilnībā piekrītu‖ un „daļēji piekrītu‖,
kas vērtējams kā labs rādītājs Studiju programmas novērtējumā.
Vērtējot studiju kursu kvalitāti kopumā, var secināt, ka 68% respondentu ir devuši atbildi „Pilnībā
piekrītu‖, 32% respondentu atbildējuši ar atbildi „drīzāk piekrītu‖, kas vērtējams kā pozitīvs rādītājs LSPA
Profesionālā bakalaura studiju programmas „Fizioterapija‖ studentu apmierinātībā ar Studiju programmas
studiju kursu kvalitāti. (2.pielikums 3.attēls).
Jautājumā (skat.2.pielikuma 4.attēlu) „Mani apmierina iegūtās teorētiskās zināšanas‖ 44 %
respondentu atbildējuši „pilnībā piekrītu‖, 53% respondentu jautājumu novērtēja ar atbildi „drīzāk piekrītu‖,
3 % respondentu izvēlējās atbildes variantu „nevaru pateikt‖. Analizējot atbildes redzam, ka studenti par
Studiju programmas „Fizioterapija‖ teorētisko zināšanu līmeni izsakās pozitīvi un ir apmierināti ar to
kvalitāti.
Jautājumā „Studiju procesā iegūstu jaunas, inovatīvas atziľas‖ respondentu viedoklis starp „pilnībā
piekrītu‖ un „drīzāk piekrītu‖ dalās uz pusēm – 47%, bet atbildi „pilnībā nepiekrītu‖ izvēlējušies 2% no
respondentiem.
Jautājumā „Studiju laikā iemācos efektīvi strādāt ar informāciju‖ 32% respondentu atbildējuši
„pilnībā piekrītu‖, 59% respondentu izvēlējušies atbildi „drīzāk piekrītu‖, 3% - „drīzāk nepiekrītu‖, 3%
„pilnībā nepiekrītu‖ un 3% „nevaru pateikt‖.
82% respondentu jautājumā „Iegūtās zināšanas un prasmes man noderēs darbā‖ ir atbildējuši ar
„pilnībā piekrītu‖, 15% atbildējuši „drīzāk piekrītu‖, 3%.
Jautājumā „Nodarbību pārbaudījumu plānojums ir pārdomāts‖ ar 32% respondentu atbildējuši ar
„pilnībā piekrītu‖, 53% - „drīzāk piekrītu‖, 6% respondentu devuši atbildi „drīzāk nepiekrītu‖, pilnībā
nepiekrīt 3%, bet 6% izvēlējušies atbildi „nevaru pateikt‖.
70% respondentu anketas 11.jautājumā „Informācija par studiju procesu ir viegli pieejama‖
atbildējuši „drīzāk piekrītu‖, 30% - „drīzāk nepiekrītu‖. Studentu augstais pozitīvais novērtējums ir
skaidrojams ar to, ka ar 2013./2014.studiju gadu ir izveidots katram akadēmijas studentam savs @lspa.lv
epasts125, ko izmanto studiju procesā, sazinoties ar pasniedzējiem vai LSPA vadību. Tāpat katram kursam ir
izveidota sava unikāla e-pasta adrese, uz kuru sūtot kādu informāciju, automātiski to saľems VISI kursa
studenti.

125

http://www.lspa.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=827:katram-akadmijas-studentam-savs-lspalv-epasts&catid=169:aktualittes&Itemid=279,
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Studentu ērtībai ar 2013./ 2014. akadēmisko gadu ir izveidots LSPA Kursu Vadības Sistēma (KVS)
http://kvs.lspa.lv/, kurā ikviens students var iegūt informāciju par savām LSPA studijām un apskatīt atzīmes,
lasīt tieši viľam paredzētās ziľas un aktuālos notikumus, strādāt e-studijās un sazināties ar citiem
studentiem. LSPA kursu vadības sistēma studentiem nodrošina ērtu iespēju piekļūt elektroniskiem mācību
materiāliem, elektroniskajiem testiem, kā arī tā noderēs elektroniskai mājasdarbu nodošanai. Katram mācību
priekšmetam plānots izveidot atsevišķu vidi, kurā iespējams sadarboties gan ar saviem kursabiedriem, gan
arī ar mācībspēku un uzzināt, kādas katrā studiju priekšmetā būs aplūkojamās tēmas un kādas ir mācībspēka
prasības sekmīgai priekšmeta nokārtošanai.
Jautājumā „Studiju materiālu un auditoriju tehniskais nodrošinājums ir labs‖, 18% respondentu
atbildējuši „pilnībā piekrītu‖, 44% procentu respondentu atbildējuši „drīzāk piekrītu‖, bet 32% respondentu
izvēlējušies atbildi „drīzāk nepiekrītu‖, 6% - atbildi „nevaru pateikt‖. Analizējot atbildes uz šo jautājumu,
salīdzinoši ar iepriekšējiem anketas jautājumiem, secinām - , tikai 62% respondentu ir atbildējuši pozitīvi,
tādējādi rādot savu apmierinātību ar Studiju programmas tehnisko nodrošinājumu, 38% respondentu ir
pauduši savu neapmierinātību.
68% respondentu anketas jautājumā „Es ieteiktu saviem draugiem studēt šajā studiju programmā‖
atbildējuši ar atbildi „pilnībā piekrītu‖, 32% atbildējuši „drīzāk piekrītu‖ un analizējot šo anketas jautājumu
redzam, ka 100% no respondentiem ir devuši pozitīvu vērtējumu.
Anketas jautājumos par Studiju programmas mācībspēku kvalifikāciju, erudīciju, attieksmi pret
studentiem un konsultāciju un vai pasniedzēji atspoguļoja jaunākos nozares sasniegumus un problēmas
53% respondentu atbildējuši ar „pilnībā piekrītu‖, 44% respondentu devuši atbildi „drīzāk piekrītu‖, 3% „nevaru pateikt‖. Vērtējot šos būtiskos jautājumus Studiju programmas studiju procesa kvalitātes
novērtējumā, redzam, ka 97% respondentu devuši pozitīvu novērtējumu.
Anketas jautājumā „Novērtējiet, lūdzu, studiju programmas apguves grūtības pakāpi‖, 9%
respondentu devuši vērtējumu „ļoti grūti‖, 73% devuši vērtējumu „grūti‖, 9% respondentu devuši atbildi
„vidēji‖ un 9% - „nevar pateikt‖.
Tas liecina par Studiju programmas „Fizioterapija‖ augsto kvalitāti un izvirzītajām prasībām.
Vērtējot un izanalizējot Profesionālā bakalaura studiju programmas „Fizioterapija‖ 1.studiju gada
studējošo viedokli, varam izdarīt pozitīvus secinājumus par Studijas programmas satura, organizācijas un
realizācijas atbilstošo un labo kvalitāti. Studijas programmas attīstībai jāuzlabo Studiju programmas
„Fizioterapija‖ materiāli tehnisko bāzi.
2013.studiju gadā LSPA tika veikts pētījums, kurā tika apskatīti jautājumi par LSPA kultūru un
mikroklimatu.
Studentu viedokli par LSPA esošo kultūru raksturo – ļoti formalizēta un strukturēta darbavieta, visu,
ko dara cilvēki, nosaka procedūras, LSPA vieno formālie noteikumi un oficiālā politika, ilgtermiľā
augstskola rūpējas par stabilitātes un rentabilitātes nodrošināšanu, raksturīga izglītības iestādēm (Hierarhiskā
kultūra). 27% aptaujāto studentu uzskata par vēlamu Klana kultūru, vidēji liekot 28 punktus.
LSPA personāls (42%) uzskata, ka LSPA ir raksturīga hierarhiskā kultūra, viľuprāt, vēlama būtu
Klana kultūra 69% – ļoti draudzīga darbavieta, cilvēkiem ir daudz kas kopējs, organizācija atgādina lielu
ģimeni, kuru vieno uzticība un tradīcijas, raksturīga privātiem uzľēmumiem.
Studentu skatījumā psiholoģisko mikroklimatu var raksturot kā drīzāk apmierinošu, nekā
neapmierinošu (63% respondentu), 25% ir drīzāk neapmierināti, nekā apmierināti, 8% ir apmierināti un 4%
ir pilnībā apmierināti ar LSPA psiholoģisko mikroklimatu. Savukārt akadēmijas personāls 22% ar darbu ir
apmierināti, 74% ir daļēji apmierināti, un 4% nav apmierināti (skat. pielikums Nr.6).

2.14.Absolventu aptaujas un to analīze
Profesionālo bakalaura augstākās izglītības programmu „Fizioterapija‖ tiek realizēta ar
2011./2012.akadēmisko gadu un pirmie absolventi šajā studiju programmā bija Studiju virziena veselības
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aprūpes atskaites periodā 2014./2015.ak.gadā un pilna absolventu aptauju plānots veikt gada laikā, aicinot
absolventus aizpildīt piedāvāto elektronisko anketu www.lspa.lv mājas lapā.126
2.15.Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Studējošo līmenī līdzdalība studiju procesa pilnveidē tiek nodrošināta ar:

katedras līmenī;

aktīvu līdzdalību Profesionālā bakalaura izglītības programmas „Fizioterapija‖ Studiju
Domes, LSPA Senāta lēmumu pieľemšanā, kas attiecās uz Profesionālā bakalaura izglītības
programmas „Fizioterapija‖ studiju programmas, tās struktūras un atsevišķu studiju kursu, kā
arī studiju procesa organizācijas uzlabošanas jautājumiem;

Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā tiek realizēta kā individuālas un grupu tikšanās ar
studentiem un mācībspēku sanāksmēs reizi mēnesī. Notiek studiju kursu satura, mērķu, uzdevumu un
rezultātu pārskatīšana un izvērtēšana. Didaktiskās koncepcijas shēmā ir šādas cikliskās darbības:
1) Diskusijas ar studentiem, personālu, studiju programmas direktoru, kurās tiek diskutēts izvērtēts
studiju programmas saturs (mērķi, uzdevumi, rezultāti), kvalitāte (mērķi, uzdevumi, rezultāti, mācīšanas
/mācīšanās metodes, patstāvīgais darbs, vērtējums, ieteicamā literatūru, docētāju kompetence un attieksme)
un studiju kursu izstrāde (plānošana, kontaktstundas un patstāvīgā darba stundas, pēctecība, u.c.) - vairākas
reizes mācību gadā;
2) Studenti tiek rakstiski anketēti studiju kursa beigās (anketēšanu veic docētājs) un mācību gada
beigās, (šo anketēšanu veic LSPA Sporta medicīnas katedra) Diskusijas ar LSPA docētājiem par sadarbības
un studiju kvalitātes pilnveidi studiju kursos un studiju programmā;
4) Konceptuālā izglītības attīstības pilnveide docētāju, studiju programmas direktora un studējošo
skatījumā;
5) Studiju kursu pilnveidošana studiju programmā;
6) Lēmumu pieľemšana metodiskajā komisijā;
7) Studiju programmas pilnveidošana (uzlabojumu īstenošana).

126

LSPA absolventu aptaujas anketa, http://form.jotformeu.com/form/40753538421352
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3.STUDIJU VIRZIENA „VESELĪBAS APRŪPE” PROFESIONĀLĀS
AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA
„VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTS SPORTĀ” (47722)
(Pašvērtējums par 2013./2014.akad.gadu)

3.1.

Studiju programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas „Veselības aprūpes speciālists
sportā” (47722) mērķis ir:

nodrošināt valsts ekonomikas, kultūras un sociālajām vajadzībām atbilstošas
profesionālās starpdisciplinārās studijas veselības aprūpes un sporta zinātnes jomā;

nodrošināt veselības aprūpes un sporta zinātnes teorētiskajos pamatos sakľotas,
profesijas standartiem atbilstošas, praktiski piemērojamas sporta fizioterapeita vai pielāgoto fizisko
aktivitāšu speciālista rehabilitācijā profesionālās studijas.
Mērķis izvirzīts pamatojoties uz LR MK noteikumiem Nr. 512 ,,Noteikumi par otrā līmeľa
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu‖ izvirzītajām prasībām un Izglītības un sporta darba
speciālista ar kvalifikāciju „Fizioterapeits‖ un atbilstoši šobrīd esošajam Ārstniecības likumam (1997, 2012)
un Fizioterapijas profesijas standartam un Fizioterapeita specialitātes nolikumam (13.07.2012., protokols
Nr.7), kā arī profesionālās Latvijas Fizioterapeitu asociācijas 2013.gada 5.jūnijā valdes sēdē (Valdes sēdes
protokols Nr.24/1) pieľemto lēmumu par profesionālo Fizioterapijas maģistra studiju programmu veidošanu
ar mērķi uzsākt fizioterapeitu specializācijas attīstību akceptu, Pasaules Fizioterapitu konfederācijas
vadlīnijām /WCTP/, Starptautiskajam Sporta Fizioterapeita profesijas standartam /ISPS/ un Eiropas
Pielāgoto fizisko aktivitāšu standartam.
Mūsdienu darba tirgū ir vajadzīgi speciālisti, kuri ir spējīgi darboties komandā un aktīvi iesaistīties
vietējos un starptautiskos projektos veselības aprūpes jomā sportā. Darba devēji, sporta nozares vadītāji
mutiskās intervijās un rakstveida atsauksmēs izteikuši viedokli, ka aktuāli ir nepieciešami fizioterapeiti
sportā un pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālisti rehabilitācijā, kuri profesionāli un kvalitatīvi var strādāt ar
jaunākajām veselības aprūpes un fizioterapijas tehnoloģijām, kā arī rehabilitācijas metodēm, iekļaujoties
daudzdisciplinārā komandas darbā, sadarbojoties ar sporta nozarē un veselības aprūpes jomā strādājošiem
profesionāļiem. Tādejādi aktuāls ir jautājums par jaunām augstākās izglītības programmām, kas risinātu šos
uzdevumus. Programma „Veselības aprūpes speciālists sportā‖ ir orientēta uz šo uzdevumu risināšanu.
Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas „Veselības aprūpes speciālists
sportā” (47722) galvenie uzdevumi ir:
 izglītot piektā līmeľa profesionālās kvalifikācijas speciālistus veselības aprūpē un sporta
zinātnē, kā arī sekmēt to konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos un
starptautiskajā darba tirgū;
 īstenot veselības aprūpes un sporta zinātnes nozarei raksturīgu padziļinātu zināšanu apguvi
(tai skaitā patstāvīgās mācīšanās prasmes), kas veicina demokrātiskas vērtības, attīsta
personību un nodrošina iespēju izstrādāt jaunas vai pilnveidot esošās sistēmas, produktus un
tehnoloģijas un sagatavo jaunrades, pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam nozarē;
 veicināt sporta fizioterapeita vai pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālista rehabilitācijā
kvalifikāciju ieguvušo vēlmi pilnveidot profesionālo kvalifikāciju turpinot studijas
doktorantūrā un citās mūţizglītības programmās.
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Studiju programmas galvenie pakārtotie uzdevumi ir:
 nodrošināt teorētisko zināšanu bāzi fundamentālās, medicīnas un klīniskajās pamatdisciplīnās sporta
fizioterapijā;
 sniegt iespēju iegūt profesionālas zināšanas, prasmes un attieksmi veselības aprūpes nozarē sporta
fizioterapijā, attiecīgajā specializācijā, sagatavojot kompetentus speciālistus, kuri spēj adekvāti
izprast un efektīvi risināt profesionālos un pētnieciskos uzdevumus, izmantojot produktīvas un
kritiskas domāšanas prasmes, veiksmīgi sadarboties ar citiem veselības aprūpes speciālistiem,
iekļaujoties multiprofesionālā un interdisciplinārā komandas darbā;
 padziļināt izpratni par veselības aprūpes nozares fizioterapijā sportā attīstības tendencēm pasaulē,
veicinot jaunāko sasniegumu apguvi izvēlētajā specializācijā;
 attīstīt un pilnveidot profesionālās zināšanas, prasmes un attieksmi klientu/pacientu sporta jomā
izpētē un izvērtēšanā/novērtēšanā, un sporta fizioterapijas terapijas procesa realizēšanā, atbilstoši
izvēlētajai specializācijai un profesionālās darbības jomai;
 pilnveidot zināšanas un prasmes pētnieciskajā darbā, attīstot spēju izstrādāt un realizēt pētījumu
projektus specializācijā, tos kritiski izvērtēt un prezentēt;
 veicināt maģistrantu kā topošo veselības aprūpes nozares fizioterapeitu sportā speciālistu motivāciju
profesionālajai izaugsmei un sevis pilnveidei (tālākizglītība un mūţizglītība), attīstot uzľēmību,
iniciatīvu un atbildību par profesionālās kvalifikācijas uzturēšanu un paaugstināšanu.
 paplašināt studējošo zināšanas par mūsdienīgām teorijām un praksēm par funkcionēšanas
traucējumiem un pielāgoto fizisko aktivitāšu universālu pielietojumu.
 sekmēt kritisko analīzi un izpratni attiecībā uz pielāgoto fizisko aktivitāšu universālu pielietojumu.
 demonstrēt daţādus skatījumus pētniecībā un holistiskās novērtēšanas metodēs veselības aprūpē.
 apgūt prasmes izstrādāt un īstenot pielāgoto fizisko aktivitāšu programmas iekļaujošā vidē.
 apmācīt radošus un mainīgiem apstākļiem pielāgoties spējīgus profesionāļus, kas spēj adaptēties
daţādām situācijām un pildīt multiplus pienākumus saistībā ar pielāgotām fiziskām aktivitātēm
veselības aprūpē.
 apmācīt daudzpusīgi zinošus speciālistus kompetentus strādāt daţādās vietās (piem., konsultants
sabiedrības veselības jomā, tiešu PFA pakalpojumu sniedzējs, multiprofesionālas komandas
dalībnieks u.tml.)
 spēt kritiski vērtēt un monitorēt PFA programmas gaitu, izmantojot personīgo un profesionālo
izaugsmi.
 analizēt un atsaukties uz standartizētu praksi pielāgotās fiziskās aktivitātēs, izstrādāt atbilstošas
alternatīvas pieejas.
Studiju programmas galvenie uzdevumi tiek īstenoti:
 realizējot zinātniski pamatotus un uz pierādījumiem balstītus augstākās profesionālās maģistra
studiju programmas studiju kursus;
 saistot studijas ar darba tirgus izvirzītajām prasībām un Eiropas Savienības tendencēm veselības
aprūpes nozares fizioterapijā sportā un pielāgotās fiziskās aktivitātēs attīstības dinamikā;
 radot nosacījumus veselības aprūpes sporta fizioterapeita profesionālās kvalifikācijas ieguvei un
priekšnoteikumus un kompetenci tās realizācijai sporta fizioterapijas daudzšķautnainajā praksē;
 paaugstinot absolventu iespējas realizēties darba tirgū Latvijā un citās valstīs kā vienīgās augstākās
maģistra studiju programmas „Veselības aprūpe sportā‖ absolventiem un paaugstinot konkurētspēju
līdzīgu studiju programmu absolventu vidū Eiropas Savienības valstīs;
 attīstot materiāli tehnisko bāzi, pilnveidojot studentu zinātniskās un praktiskās darbības iespējas;
 radot studējošiem iespēju apgūt apgūst praktiskā darba iemaľas fizioterapijā sportā, organizējot
profesionālās kvalifikācijas prakses iespējas pie Latvijas valsts sporta izlasēm, sporta federācijās,
sporta klubos, rehabilitācijas centros, veselības tūrismā, kā arī ar sportu saistītos izklaides centros;
 Attīstot starpdisciplināru sadarbību veselības aprūpes jomā, ľemot vērā daţādās rehabilitācijas
disciplīnas un pielāgoto fizisko aktivitāšu programmas relatīvā ieguldījuma vērtību attiecībā uz
rehabilitācijas programmu.
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3.2.

Studiju programmas paredzētie studiju rezultāti

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas „Veselības aprūpes speciālists sportā‖
(47722) saturs nodrošina šādu profesionālo kompetenci - zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu, kas
nepieciešams veselības aprūpes un sporta zinātnes pētnieciskas un sporta fizioterapeita vai pielāgoto fizisko
aktivitāšu speciālista profesionālās darbības veikšanai:

Profesionālais maģistrs spēj (EQF 7. līmenis):

Zināšanas un
izpratne

- parādīt veselības aprūpes un sporta zinātnes jomai raksturīgās padziļinātas
zināšanas un izpratni, daļa, no kurām ir veselības aprūpes un sporta zinātnes
nozaru akadēmiskās disciplīnas un sporta fizioterapeita vai pielāgoto fizisko
aktivitāšu speciālista profesionālās jomas avangardā un kuras nodrošina
pamatu radošai domāšanai un pētniecībai, tajā skaitā darbojoties daţādu
jomu saskarē;

Spēja pielietot - patstāvīgi pielietot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai
veiktu pētniecisku darbību veselības aprūpes un sporta zinātnes jomā un
zināšanas
augsti kvalificētas sporta fizioterapeita vai pielāgoto fizisko aktivitāšu
speciālista profesionālas funkcijas;
- patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sareţģītas zinātniskas un
Analīze,
profesionālas problēmas veselības aprūpes un sporta zinātnes jomā;
sintēze,
- pieľemt un pamatot lēmumus, un, ja nepieciešams, veikt papildus analīzi;
novērtēšana
- integrēt veselības aprūpes un sporta zinātnes pētniecībā un sporta
fizioterapeita vai pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālista profesionālajā
darbībā daţādu zinātľu jomu zināšanas;
- dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, veselības aprūpes un sporta
zinātnes pētniecības metoţu attīstībā un sporta fizioterapeita vai pielāgoto
fizisko aktivitāšu speciālista profesionālās darbības metoţu attīstībā;
- demonstrēt izpratni un ētisko atbildību par veselības aprūpes un sporta
zinātnes rezultātu vai sporta fizioterapeita vai pielāgoto fizisko aktivitāšu
speciālista profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību;
Komunikācija

- argumentēti izskaidrot un diskutēt par sareţģītām vai sistēmiskām sporta
zinātnes akadēmiskām disciplīnām vai sporta fizioterapeita vai pielāgoto
fizisko aktivitāšu speciālista profesionālās jomas aspektiem gan ar
speciālistiem, gan nespeciālistiem;

Tālākā
mācīšanās
Vispārējās
prasmes

- patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju;
- veikt darbu, pētniecību vai tālāku mācīšanos sareţģītos un
neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, lietojot jaunas
pieejas;
- uzľemties atbildību par sportistu, audzēkľu, klientu u.tml. grupu darba
rezultātiem un to analīzi;
- veikt uzľēmējdarbību, inovācijas sporta fizioterapeita vai pielāgoto fizisko
aktivitāšu speciālista profesijā.

96

LSPA studiju virziena ‗VESELĪBAS APRŪPE‖ pašnovērtējuma ziľojums par 2013./2014.ak.gadu.
Studiju rezultāti definēti tā, lai tie atbilstu gan Eiropas Augstākās izglītības telpas (Boloľas procesa)
kvalifikāciju ietvarstruktūrai, gan Eiropas Savienības Mūţizglītības kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EQF).
Maģistra kompetences ietver bakalaura kompetences un tiek iegūtas veselības aprūpē un sporta
zinātnē sakľotās studijās, kuru būtiska sastāvdaļa ir pētniecisks darbs un patstāvīgu atziľu un secinājumu
izdarīšana.
Sporta fizioterapeits ir profesionālis, kurš nodrošinot augstu profesionālo un ētisko praksi ir
kompetents veicināt drošas fiziskās aktivitātes visu vecuma sportistiem, sniegt konsultācijas, rehabilitāciju
un apmācību intervences pasākumos, lai novērstu kaitējumu, atjaunotu optimālu funkciju darbību un
veicināt sportiskos rezultātus.
Pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists ir profesionālis, kurš ir kompetents atbilstoši pacienta/klienta
veselības stāvoklim, funkcionālām spējām un potenciālam, nodrošināt kvalitatīvu un veiksmīgu pielāgotu
fizisko aktivitāšu programmu daţāda vecuma personām ar funkcionēšanas traucējumiem.
Iegūstamā profesionālā kvalifikācija sporta fizioterapeits ar profesionālo maģistra grādu
sporta fizioterapijā dot tiesības strādāt praktiski preventīvi, rehabilitācijas un aktīvās sporta
fizioterapijas jomās.
Iegūstamā profesionālā kvalifikācija veselības zinātņu maģistrs veselības aprūpē ar
profesionālo maģistra grādu pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists rehabilitācijā dod tiesības strādāt
praktiski preventatīvi un rehabilitācijas jomās.
LSPA maģistrantūras studiju programma „Veselības aprūpes speciālists sportā‖ dod padziļinātas
zināšanas un izpratni veselības aprūpē, sporta zinātnē, sporta medicīnā, sporta psiholoģijā, kā arī
fizioterapijā sporta jomā. Sporta fizioterapijas galveno programmas daļu veido galvenokārt sporta zinātne un
teorētiskās un praktiskās iemaľas sporta fizioterapija jomā, izvērtējot terapeitisku iejaukšanos un
blakusparādību ietekmi, izstrādā atbilstīgas un zinātniski pamatotas koncepcijas. Pielāgoto fizisko aktivitāšu
speciālista galveno studiju programmas daļu veido fizioterapijas, sporta izglītības un kinezioloģijas
teorētiskās un praktiskās iemaľas.

3.3.

Studiju programmas plāns (studiju kursu un studiju moduļu saraksts un to
apjoms kredītpunktos, sadalījums pa studiju programmas obligātās,
ierobeţotās izvēles vai brīvās izvēles daļām, norādot to apjomu
kredītpunktos, īstenošanas plānojums)

Starpdisciplināru profesionālā maģistra programmas „Veselības aprūpes speciālists sportā‖
raksturlielumi atspoguļoti 18.tabulā.
18.tabula
Studiju programmas „Veselības aprūpes speciālists sportā‖ raksturlielumi
Programmas daļas
Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un
praksē
Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba, vadības zinību studiju
kursi
Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi
Prakse ārpus izglītības iestādes
Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir maģistra darba izstrādāšana un
aizstāvēšana
KOPĀ
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Viena no būtiskākajām izglītības struktūras un attīstības problēmām ir akadēmiskās un profesionālās
izglītības attiecības. Šī problēma saistās ar zinātnes lomas maiľu un visas izglītības sistēmas uzdevumu
maiľu. Izglītības mērķis vairs nav iegūt vienu kvalifikāciju, konkrētas prasmes un zināšanas visai dzīvei,
tādēļ izmainītajā programmā sadalīta relatīvi neatkarīgos moduļos, kurus var izmantot gan daţādi
kombinējot vienā studiju programmā, gan piedāvājot, kā papildus izvēli citām, iespējams stipri atšķirīgām
studiju programmām, gan izmantojot mūţizglītībā. Viena moduļa ietvaros tiek apvienotas gan teorētiskās,
akadēmiskās zināšanas, gan to profesionālā pielietošana, panākot moduļa autonomiju, nodrošinot plašu
daudzveidīgu izmantošanu.
Pielāgotās fiziskās aktivitātes (PFA) ir viena no pakalpojumu sniegšanas profesionāļu specialitātēm
un akadēmisko pētījumu jomām, kura veicina personu atšķirīgo īpašību pieľemšanu, rūpējas par labāku
piekļuvi aktīva dzīvesveida un sporta iespējām un sekmē inovatīvus risinājumus, sadarbības pakalpojumu
sniegšanu un pašpārliecības veidošanas sistēmas. Pielāgotajās fiziskajās aktivitātēs ietilpst sporta izglītība,
sports, rekreācija un rehabilitācija personām ar invaliditāti, kā arī citas tām paredzētas priekšrocības
(EUFAPA, 2006127). Maģistra studiju programmas „Veselības aprūpes speciālists sportā‖ modulis ―Pielāgoto
fizisko aktivitāšu speciālists rehabilitācijā‖ tiek veidota, lai īstenotu pieaugošo nepieciešamību pēc
izglītotiem speciālistiem rehabilitācijas jomā Latvijā un Eiropā. Šādu speciālistu nepieciešamības
pamatojums Eiropas kontekstā ir aprakstīts zinātniskā publikācijā (Kudlacek un Barrett, 2012 128). Studiju
programma ir veidota saskaľā ar nesen izstrādātajiem Eiropas Standartiem Pielāgotās fiziskās aktivitātēs
2010.gadā129.
Maģistra studiju programmas modulis ―Pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists rehabilitācijā‖ ir
paredzēts veselības aprūpes speciālistiem, kas vēlas pilnveidot savas profesionālās zināšanas un
kompetences. Šīs programmas mērķis ir sagatavot speciālistus veselības aprūpes jomā, kas nodrošina
universālu pieeju fizisko aktivitāšu programmām, ka līdzekli veselības un sociālai rehabilitācijai. Šis mērķis
ir saskaľā ar ANO ―Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām‖130 25.pants, Veselība, 26.pants,
Adaptācija un rehabilitācija - 30.pants. Līdzdalība kultūras dzīvē, atpūta, brīvā laika pavadīšana un sports.
Pasaules Veselības organizācijas (PVO) rekomendācijās regulāras fiziskās aktivitātes tiek norādītas kā viens
no svarīgākajiem faktoriem veselības saglabāšanā.
Latvijā ir ap 148 919 cilvēki ar invaliditāti (LM, 2012131), kas ir par 30 tūkstošiem vairāk kā
2008.gadā – 118 898 cilvēki. Bērni ar invaliditāti ir ap 7507. Cilvēku ar invaliditāti skaits pieaug ne tikai
Latvijā, bet visā Eiropā. Tomēr Latvijā ir viens no zemākajiem rādītājiem Eiropā attiecībā uz cilvēku ar
invaliditāti iesaistīšanos sporta aktivitātēs – ap 0,2 %. Lietuvā – ap 1,2 %, Beļģijā – ap 3 %, Norvēģijā – ap 6
%. Kā viena no pamatproblēmām tiek atzīta rehabilitācijas un sociālās sfēras speciālistu (piem.,
fizioterapeitu) zināšanu trūkums par pielāgotām fiziskām aktivitātēm (IZM, Sporta politikas pamatnostādnes
2013.-2020.gadam132). Būtisks mūsdienu sabiedrības sasniegums ir arī iedzīvotāju paredzamā mūţa ilguma
palielināšanās. Ja šobrīd no visiem eiropiešiem 17% ir vecāki par 65 gadiem, tad 2060.gadā šie cilvēki
veidos gandrīz 30% no iedzīvotāju kopskaita. Seniora vecuma cilvēki ir viena no svarīgākajām pielāgoto
fizisko aktivitāšu mērķa grupām133.
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Europas Federācija pielāgotās fiziskās aktivitātēs Statūti, www.eufapa.eu
Kudlacek M. & Barrett U. (2012) Adapted Physical Activity as a profession in Europe. European Journal of Adapted
Physical Activity, 4(2), 7-16.
129 Kudláček, M. Morgulec-Adamowicz, N. Verellen, J. Eds. (2010) European Standards in Adapted Physical Activity. Palaky
University, Olomouc (http://eusapa.upol.cz/)
130
13.12.2006. ―Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām― (―LV‖, 27 (4219), 17.02.2010. ) [stājas speak 31.03.2010).
131 Cilvēku ar invaliditāti skaits pēdējos četros gados pieaudzis par 30 tūkstošiem, 24.05.2012.,
http://www.lm.gov.lv/news/id/3580
132 Sporta politikas pamatnostādnes 2013.-2020.gadam, LR IZM
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Sports/2012/IZMPamn_SPP_KONGRESAM.pdf
133 TEMATISKAIS TĪKLA PROJEKTS PIELĀGOTAJĀS FIZISKAJĀS AKTIVITĀTĒS,
http://www.thenapa2.org/dissemination/aims.html
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Eiropā pēdējā desmitgadē ir vērojama proaktīva veselības vecināšana, kur nozīmīga vieta ir fiziski
aktīvas sabiedrības sekmēšanai. Maģistra studiju programmas modulis ―Pielāgoto fizisko aktivitāšu
speciālists rehabilitācijā‖ ideoloģiskais pamats ir Eiropas standarts pielāgotās fiziskās aktivitātēs
rehabilitācijā. Šajā dokumentā tiek uzsvērti PFA mērķi un priekšrocības, kā arī nosakot PFA programmas
galvenos pasākumus rehabilitācijas apstākļos, ir iespējams sīki izstrādāt to iemaľu uzskaitījumu, kuras
vajadzīgas, lai veiksmīgi īstenotu šāda veida programmu. Pēdējos gadu desmitos PFA ir atzītas par vērtīgu
papildinājumu rehabilitācijas programmām. Jāatzīmē, ka Eiropā lielā mērā atšķiras PFA programmu
definīcija, mērķis un saturs. Pētījumā, kas tika veikts ―Eiropas standarti pielāgotās fiziskās aktivitātēs‖
projekta ietvaros rezultāti liecina, ka daţās Eiropas valstīs rehabilitācijas programmā nav iekļautas
pielāgotās fiziskās aktivitātes. Savukārt citās valstīs tiek īstenota visai pieticīga sporta programma, kura
pacientiem/klientiem lielākoties pieejama pēc brīvprātīgas iesaistīšanās principa, tāpēc to nevar uzskatīt par
rehabilitācijas programmas būtisku sastāvdaļu. Tomēr aizvien vairāk valstu ievieš pilnībā izstrādātu
pielāgoto fizisko aktivitāšu programmas, kā daļu no fizioterapijas pakalpojumiem.
Pielāgoto fizisko aktivitāšu programmas iekļaušanai rehabilitācijas programmā atsevišķas papildu
disciplīnas veidā ir trejāds pamatojums. Pirmais no tiem tieši attiecas uz rehabilitācijas programmu un
apliecina, ka fiziskās aktivitātes un iesaistīšanās sportā ir lielisks papildinājums klasiskajām fizioterapijas
programmām. Par to liecināja jau agrāko zinātnisko pētījumu rezultāti, kuros secināts, ka fizioterapijas
programmas bieţi vien nevelta pietiekami lielu uzmanību pacienta/klienta vispārējās fiziskās sagatavotības
līmenim, viľu funkcionalitātei un funkcionālajam potenciālam, iespējamā atbalsta pielāgošanai un
optimizēšanai atbilstoši pacienta/klienta funkcionalitātei, kā arī ikdienā veicamo aktivitāšu izstrādāšanai.
Tomēr jāatzīmē, ka līdz šim jau ir gūti pierādījumi tam, ka pielāgotās fiziskās aktivitātes labvēlīgi ietekmē
šos faktorus gan rehabilitācijas kursa gaitā, gan arī pēc tam. No tā tiek secināts, ka pielāgoto fizisko
aktivitāšu ieviešana rehabilitācijas programmā var uzlabot rehabilitācijas programmas kvalitāti, palīdzēt to
veiksmīgāk īstenot un nepieļaut pacientu/klientu veselības stāvokļa pasliktināšanos.
.
19.tabula
Studiju programmas „Veselības aprūpes speciālists sportā‖ saturs
Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē
34 KP
Profesionālā kvalifikācija
Profesionālā kvalifikācija
„Pielāgoto fizisko aktivitāšu
„Sporta fizioterapeits”
speciālists rehabilitācijā”
Sporta zinātne 2 KP
Pielāgoto fizisko aktivitāšu (PFA)
teorija un prakse 2 KP
Fiziskā sagatavotība 2KP
Starptautiskā funkcionēšanas,
nespējas un veselības klasifikācijas
(SFNVK) PFA mērķa grupām
pamatprincipi 1KP
Kustību fizioloģija 2KP
Muskuloskeletālie funkcionēšanas
ierobeţojumi 2 KP
Motorā kontrole 1KP
Sensoneirālie funkcionēšanas
ierobeţojumi 1 KP
Sporta biomehānika 1Kp
Intelektuālie (garīgie) funkcionēšanas
ierobeţojumi 1 KP
Funkcionēšanas ierobeţojumi seniora
Higēna sportā 1 KP
vecuma cilvēkiem 1 KP
Sportista uzturs 2 KP
Motorā kontrole un kustību apguve/
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Sporta farmakoloģija un dopinga kontrole 3 KP
Dinamiskā anatomija 2 KP
Patoloģiskā fizioloģija 1 KP
Neirofizioloģija 1 KP
Manuālā terapija sportā 2 KP
Rehabilitācijas plānošana 1 KP
Sporta traumatoloģija 6 KP
Funkcionālā diagnostika sportā 1 KP

Kustību analīze pie daţādiem
funkcionēšanas ierobeţojumiem 2 KP
PFA veidu fizisko slodţu ietekme uz
muskuloskeletālo un sensoneirālo
sistēmu 2 KP
Biomehānikas principi PFA 2 KP
Patoloģiskā fizioloģija 2 KP
Uztura fizioloģija PFA 1 KP
Farmakoloģija PFA 1 KP
Sporta traumataloģija pielāgotajos
(paralimpiskajos) sporta veidos 2 KP
Traumu un veselības profilakse PFA 6
KP
Kompleksā PFA rehabilitācija 8 KP

Sportistu medicīniskā aprūpe 1 KP
Kompleksā fizioterapeitiskā rehabilitācija 5 KP
Rehabilitācija sportā cilvēkiem ar invaliditāti
1 KP
Pētnieciskā darba, jaunrades darba, profektēšanas darba, vadību zinību studiju kursi 7
KP
Zinātniskā pētniecība veselības aprūpes jomā sportā
4 KP
Vadībzinības veselības aprūpes jomā sportā
1 KP
Zinātniskā terminoloģija veselības aprūpes jomā sportā
2 KP
Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi 3KP
Sporta psiholoģija 2 KP
Sporta pedagoģija 1 KP
Prakse ārpus izglītības iestādes
Prakse - 14 KP
Valsts pārbaudījumi
Valsts pārbaudījumi (t.sk. maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana ) – 22 KP
Studiju programma ir veidota kā klātienes pilna laika divgadīgs studiju kurss (4 semestri). Studiju
programmu veido teorētiskie un praktiskie kursi un maģistra darbs. Teorētiskās nodarbības ir organizētas 1
reizi nedēļā, lai pēc iespējas vairāk atvēlētu laiku darbam pārējām programmā iekļautajām aktivitātēm
(semināriem, diskusijām sporta rehabilitācijas programmā un profesionālajās sporta federācijās, statistisko
datu analīzei, kontaktam ar sportistiem, u. c.). Teorētisko nodarbību mērķis, radot vispusīgu priekšstatu par
savas nozares iespējām un uzdevumiem kopumā, ir padziļināt un nostiprināt zināšanas dinamiskajā
anatomijā, biomehānikā, neirofizioloģijā, sporta traumatoloģijā, sporta farmakoloģijā un uztura fizioloģijā,
klīniskās diagnostikas pamatprincipos un to pielietojumā sportā, traumu profilaksē, sporta psiholoģijā,
veselības aprūpes organizācijas jautājumos sporta jomā. Paralēli tiek veikta apmācība pētniecības darba
veikšanai un patstāvīga darba iemaľu pilnveidošanai. Studenti apgūst pētnieciskās metodes medicīnā, tajā
iekļaujot sadaļu informācijpratībā, lai maģistranti pilnībā spētu patstāvīgi izmantot datu bāzēs iegūstamo
jaunāko informāciju. Patstāvīgā praktiskā darbība sporta fizioterapijā paredzēta organizējot praksi ar daţādu
sporta disciplīnu sportistiem, to izmeklēšanā, rehabilitācijas mērķu nospraušanā un rehabilitācijas kursa
veikšanā.
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3.4.

Studiju kursu apraksti

Studiju kursu apraksti studiju kursos, kuros galvenokārt skar medicīnas tehnoloģijas un
organizatorisko intervences plānu izstrāde un novērtēšana, kā arī šo zināšanu pielietošana, lai uzlabotu uz
pacientu - sportista vērstu veselības aprūpi, adaptāciju un dzīves kvalitāti ikdienas sportiskajā darbā un
slimībā.
Veselības aprūpe sporta jomā studiju kursi ir cieši saistīti ar likumsakarību izpratni par sporta treniľu
ietekmi uz sportista veselību, fizisko attīstību un fizisko sagatavotību daţādos sporta veidos (skat pielikumu
Nr.12).
Studiju kursos tiek apskatīti sportistu veselības nodrošināšanas pamata jautājumi kā funkcionālo
spēju noteikšana un sportistu rehabilitācija pie specifiskām sporta traumām un sporta nodarbību izraisītiem
patoloģiskiem stāvokļiem, kā arī profilaktisko pasākumu pielietošanā. Studiju kursu aprakstos tiek izmainīti
mērķi un uzdevumi, lai sekmētu plašākus ar veselības aprūpi sportā saistītus integrētus pētījumus medicīnas,
bioloģijas, biomehānikas, neirofizioloģijas, sporta farmokoloģijas sporta pedagoģijas un sporta psiholoģijas
zinātnes jautājumos.
Pielāgoto fizisko aktivitāšu programmas stratēģija ir ieviešama rehabilitācijas apstākļos. Studiju
kursi piedāvā plašu to fizisko aktivitāšu programmu klāsts, ar kurām pacientiem/klientiem jāiepazīstas un
jānodarbojas, lai viľi varētu izvēlēties sev piemērotu fizisko aktivitāti pēc rehabilitācijas, lai pacientu/klientu
funkcionalitāte tiek stimulēta vislabākajā veidā, maksimāli uzlabojot ikviena pacienta/klienta funkcionālo
potenciālu, ľemot vērā sporta disciplīnu sareţģīt;ibu un grūto izpildāmību, studiju kursos ir iekļauti
vispiemērotākajā veidā pielāgoti un pieskaľoti pacientu/klientu funkcionālajām spējām moduļi. Studiju
kursu aprakstos mērķi un uzdevumu organizācija integrētos apstākļos, piesaistot sportistus, kuri piedalās
sacensībās un kuri sporto aktīvās atpūtas ietvaros, t.i., speciālistus – praktiķus, lai nodrošinātu speciālistu –
praktiķu maksimālu zināšanu un pieredzes nodošanu rehabilitācijas pacientiem/klientiem un pēc iespējas
uzlabotu pacienta/klienta sociālo reintegrāciju sabiedrībā.

3.5.

Studiju procesa organizācija un vadība

Studiju process tiek organizēts atbilstoši LR Satversmei, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas
Satversmei, LR Augstskolu likumam un normatīvajiem dokumentiem, kuri ir spēkā Latvijas Republikā, kā
arī saskaľā ar LSPA Senāta studiju reglamentējošiem dokumentiem.
LSPA maģistrantūras studiju programma „Veselības aprūpes speciālists sportā‖ studiju procesu
organizē un vada Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Maģistrantūras nodaļa un Fizioterapijas nodaļa.
Tiešo Fizioterapijas studiju programmas vadību veic studiju programmas vadītājs, Sporta medicīnas katedras
vadītājs, Dr.med., profesors V.Lāriľš.
Studiju darbs LSPA maģistrantūras studiju programma „Veselības aprūpes speciālists sportā‖ tiek
plānots un organizēts atbilstoši LSPA Studiju daļas un Sporta medicīnas katedras darba plāniem un studiju
grafikiem. Studiju plāns tiek veidots katram studiju kursam un atbilst studiju programmas mērķiem un
uzdevumiem.
Studiju procesā iesaistīti sertificēti fizioterapeiti, ārsti rehabilitologi, sporta ārsti, LSPA docenti un
profesori, ārsti speciālisti un prakses bāzes vadošie speciālisti fizioterapeiti sportā. Programmas realizācijā
tiek izmantots LSPA metodiskais un tehniskais nodrošinājums, kā arī piesaistītās prakses bāzes (19. tab.).
Jāīsteno pasākumi, kas nodrošina mācību un darba tuvināšanu. Pēc teorētisko pamatkursu apgūšanas
jānodrošina teorijas radošas izmantošanas demonstrācija mācību laikā izpildāma darba gaitā, atbilstoši
mācību procesā iegūstamajai kvalifikācija
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20.tabula
Sadarbība ar prakšu bāzēm
Prakses bāzes
Latvijas Olimpiskā vienība ;
Latvijas Paralimpiskā komiteja ;
Latvijas Basketbola savienība;
Latvijas Hokeja federācija;
Latvijas Biatlona federācija;
Latvijas Vieglatlētikas savienība;
Latvijas Dţudo federācija;
Latvijas Tradicionālā karatē federācija;
Latvijas Volejbola federācija;
Latvijas Airēšanas federācija;
Latvijas Tenisa savienība;
Latvijas Handbola federācija;
Jelgavas Ledus sporta skola /JLSS/;
Rīgas Vingrošanas skola;
SIA Veselības centrs Audemus ;
SIA Sporta medicīna1 ;
SIA Medicīnas centrs ORTO ;
SIA Baltijas fizioterapija ;
SIA Veselības centrs Pļavnieki;
SIA Medicīnas centrs Elite;
SIA Bērnu rehabilitācijas centrs ‖Mēs esam līdzās‖;
Studijas notiek LSPA un ar sadarbības līgumu piesaistītās sporta federācijās, medicīnas centros,
Latvijas Olimpiskās vienības Funkcionālo darbspēju laboratorijā, SIA Sporta laboratorijā. Studiju
programmu paredzēts realizēt par studējošo fizisko vai juridisko personu līdzekļiem. Studiju maksa katram
studiju gadam tiek apstiprināta ar LSPA Senāta lēmumu.
Studiju programma ir veidota kā klātienes pilna laika divgadīgs studiju kurss (4 semestri). Studiju
programmu veido teorētiskie un praktiskie kursi un maģistra darbs. Teorētiskās nodarbības ir organizētas 1
reizi nedēļā, lai pēc iespējas vairāk atvēlētu laiku darbam pārējām programmā iekļautajām aktivitātēm
(semināriem, diskusijām sporta rehabilitācijas programmā un profesionālajās sporta federācijās, statistisko
datu analīzei, kontaktam ar sportistiem, u. c.). Teorētisko nodarbību mērķis, radot vispusīgu priekšstatu par
savas nozares iespējām un uzdevumiem kopumā, ir padziļināt un nostiprināt zināšanas dinamiskajā
anatomijā, biomehānikā, neirofizioloģijā, sporta traumatoloģijā, sporta farmakoloģijā un uztura fizioloģijā,
klīniskās diagnostikas pamatprincipos un to pielietojumā sportā, traumu profilaksē, sporta psiholoģijā,
veselības aprūpes organizācijas jautājumos sporta jomā. Paralēli tiek veikta apmācība pētniecības darba
veikšanai un patstāvīga darba iemaľu pilnveidošanai. Studenti apgūst pētnieciskās metodes medicīnā, tajā
iekļaujot sadaļu informācijpratībā, lai maģistranti pilnībā spētu patstāvīgi izmantot datu bāzēs iegūstamo
jaunāko informāciju. Patstāvīgā praktiskā darbība sporta fizioterapijā paredzēta organizējot praksi ar daţādu
sporta disciplīnu sportistiem, to izmeklēšanā, rehabilitācijas mērķu nospraušanā un rehabilitācijas kursa
veikšanā.
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3.6.

Studiju programmas uzņemšanas prasības, uzsākot studiju programmu
21.tabula

Studiju programma

Uzņemšanas prasības Profesionālā maģistra studiju programmā
„Veselības aprūpes speciālists sportā”
Veselības aprūpes speciālists sportā (kods 47722)

Studiju programmas līmenis

Profesionālā maģistra studiju programma

Iegūstamā kvalifikācija vai grāds

Profesionālā maģistra grāds veselības aprūpē ar
kvalifikāciju sporta fizioterapeits vai pielāgoto fizisko
aktivitāšu speciālists rehabilitācijā

Studiju ilgums

2 gadi

Studiju veids

Pilna laika

Iesniedzamie dokumenti

Uzņemšanai studiju programmā
nepieciešamā iepriekš iegūtā izglītība
Uzņemšanai noteiktās papildu prasības

1. Reflektanta iesniegums (uz veidlapas)
2.
Pases
kopija
(oriģināls
jāuzrāda).
3. Viena fotokartīte (3 x 4 cm).
4. Izziľa par veselības stāvokli (veidlapa – 027/u)
5. Bakalaura diploma un diploma pielikuma kopija
(oriģināli
jāuzrāda).
6.
Dzīves
gājuma
apraksts
(CV).
7. Dokumentu kopijas (oriģināli jāuzrāda), kas apliecina
mācības kursos, semināros, piedalīšanos (ja tādas ir)
konferencēs
un
kongresos.
8.
Publikāciju
(ja
tādas
ir)
kopijas.
9. Izziľa no darba vietas, kas apliecina praktisko
darbību fizioterapijā (darba devēja parakstīta un
apzīmogota).
10. Maģistra darba projekts. (veidlapa 1.pielikumā).
11.Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas
pakalpojuma
apmaksu.
12. Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits
personas uzvārds un/vai vārds nekā pasē, tad jāuzrāda
arī dokuments, kas apliecina uzvārda un/vai vārda
maiľu.
13. Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko
grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno
Akadēmiskās informācijas centra izziľu par to, kādam
Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai
akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais
izglītības dokuments vai grāds.
14. LSPA Bakalaura grāda piešķiršanas Padomes
rekomendācija.
Bakalaura grāds un kvalifikācija fizioterapeits.
1. Svešvalodas (angļu, vācu) valodas zināšanu
pārbaudījums.
2. Maģistra darba projekts.
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3. Dokumentu konkurss.

Konkursa vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Veselības aprūpes speciālists
sportā reflektantus imatrikulē saskaľā ar konkursa
rezultātiem, ko veido iegūto punktu skaits maģistra
darba projektā (veidlapa –pielikumā), svešvalodā un
dokumentu konkursā (vērtēšanas kritēriji pielikumā).
1. Maģistra darba projekta aizstāvēšanas vērtējums
2.
Diploma
vidējā
atzīme,
3.
Svešvalodas
pārbaudījuma
vērtējums,
4. Punkti par zinātniskām publikācijām (ar 3 punktiem
tiek novērtēta publikācija starptautiski citējamos
izdevumos, un ar 1 punktu – pārējos).
Vienādu vērtējumu summas gadījumā konkursu ietekmē
angļu valodas pārbaudījuma vērtējums.

3.7.

Studiju programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju metodes un
formas, tālmācības metoţu izmantošana)

Studiju programmas „Veselības aprūpes speciālists sportā‖ praktiskā īstenošanā skar galvenokārt
praktisko iemaľu un kompetenču apgūšanā. Programma paredz integrētu uz novatoriskām apmācības
pieejām balstītu apmācību, kuras aktivitātes virzītas un pieredzi un studēšanu ar zinātniskām atziľām,
veicinot maģistrantu praktiskās darbības attīstību sporta fizioterapijas jomā. Studēšanas procesu regulē
kopēji studiju plāni individuālie maģistra darba plāni, kas sastādīti ľemot vērā pētāmās problēmas īpatnības.
Maģistra darba plāna termiľu noteikšana palīdz maģistrantiem apzināt jautājumus, kurus jārisina mācību
procesā, lai sasniegtu studiju programmā paredzētos studiju rezultātus.
Maģistrantus konsultē studiju programmā iesaistītais mācībspēks, profesionālās asociācija Sporta
fizioterapija, jomā iesaistītie praktiķi un maģistra darba zinātniskais vadītājs. Augstskolā ir labi izveidota
virtuālā mācību vide (LSPA Kursu Vadības Sistēma Moodle vidē) kurā ikviens students varēs iegūt
informāciju par savām LSPA maģistrantūras studijām un apskatīt atzīmes, lasīt tieši viľam paredzētās ziľas
un aktuālos notikumus, strādāt e-studijās un sazināties ar cietiem studentiem. LSPA kursu vadības sistēma
studentiem nodrošina ērtu iespēju piekļūt elektroniskiem mācību materiāliem, elektroniskajiem testiem, kā
arī tā noderēs elektroniskai mājasdarbu nodošanai. KVS ir portāls, kurā ikviens students var iegūt
informāciju par savām LSPA studijām un apskatīt atzīmes, piekļūt zinātniskajām datubāzēm, lasīt tieši
viľam paredzētās ziľas un aktuālos notikumus, izmantot forumu kā komunikācijas vidi, strādāt e-studijās un
sazināties ar cietiem studentiem, kā arī iepazīties sadarboties gan ar saviem kursabiedriem, gan arī ar
mācībspēku un uzzināt, kādas katrā studiju priekšmetā būs aplūkojamās tēmas un kādas ir mācībspēka
prasības sekmīgai priekšmeta nokārtošanai pielik ar LSPA normatīvajiem aktiem. LSPA kursu vadības
sistēma studentiem nodrošina ērtu iespēju piekļūt elektroniskiem mācību materiāliem, elektroniskajiem
testiem, kā arī tā noderēs elektroniskai mājasdarbu nodošanai. Katram mācību priekšmetam plānots izveidot
atsevišķu vidi, kurā iespējams, kurā tiks nodrošināta platforma diskusijām, kas darbojas kā krātuve mācību
resursu (tai skaitā teksta, video, ciparu un audio avotiem), kas ir būtisks kanāls saitēm uz ārējiem resursiem,
dzīvu saikni ar pašreizējām ziľām, tiešas saites uz attiecīgajiem un atbilstīgu uz pierādījumiem balstītas
vietās un koplietošanai dalībniekam ģenerētas labas prakses piemēri no viľu dominējošo darba balstīta vide
vietu
104

LSPA studiju virziena ‗VESELĪBAS APRŪPE‖ pašnovērtējuma ziľojums par 2013./2014.ak.gadu.
Studiju programmā ir uzľemti absolventi ar bakalaura grādu un profesionālo kvalifikāciju
fizioterapeits, ľemot vērā to, ka kontingents būs ar daţādu fizioterapeitisko praktisko pieredzi, tad nozīmīga
studiju programmas daļa ir paplašināt pieredzi un praksē ar daţāda līmeľa un vecuma sportistiem. Studiju
programmas klīniskā prakse saistībā ar klīnisko sporta jomu, tiks apstiprināta, iesniedzot prakses
dienasgrāmatu. Novērtēšanas un terapijas metodes atbilst IFSP izvirzītajām kompetencēm.

3.8. Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu
sasniegšanai un novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība)
Studējošo studiju programmu apguves vērtēšana LSPA veselības aprūpes studiju virzienā realizētajā
Profesionālā maģistra studiju programmā „Veselības aprūpes speciālists sportā‖ notiek saskaľā ar Izglītības
likuma 32. pantu 134un to nosaka Valsts izglītības standarts135 kas ir dokuments, kas atbilstoši izglītības
pakāpei, izglītības veidam un mērķgrupai nosaka: izglītojamā iegūtās izglītības vērtēšanas pamatprincipus
un kārtību, prasības apstiprinātas „Nolikumā par LSPA studiju programmu apguves vērtēšanas
pamatprincipiem un kārtību.‖136
Studējošo studiju programmu apguves vērtēšanu organizē saskaľā ar Augstskolu likuma 5.panta
2.punktu, 55.panta 1.punktu, 56. 137 panta 2. punktu, 57. panta 5. punktu, Profesionālās izglītības likuma
23.pantu, 2014.gada 26.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.512 „Noteikumi par otrā līmeľa
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu‖, 2014.gada 28.augusta Ministru kabineta noteikumiem
Nr.512 ‖Noteikumi par pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu‖, 2014.gada
13.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.240 „Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu‖,
LSPA Satversmi, LSPA nolikumiem, kārtības noteikumiem un citiem saistītiem normatīvajiem aktiem.
Vērtējot un otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju rezultātus, ievēro šādus
pamatprincipus:
vērtēšanas atklātības princips – atbilstoši izvirzītajiem programmas mērķiem un uzdevumiem, kā
arī studiju kursu mērķiem un uzdevumiem ir noteikts prasību kopums studiju rezultātu sasniegšanas
vērtēšanai;
vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt sekmīgu vērtējumu par visu programmas
satura apguvi;
vērtējuma pārskatīšanas iespēju princips – LSPA nosaka kārtību iegūtā vērtējuma pārskatīšanai;
vērtēšanā izmantoto pārbaudes veidu daţādības princips – programmas apguves vērtēšanā
izmanto daţādus pārbaudes veidus.
Studiju rezultātu sasniegšanas pakāpi vērtē 10 ballu skalā. Ar vērtējumu "ieskaitīts/neieskaitīts" var
vērtēt arī studiju rezultātu sasniegšanas pakāpi tādu studiju kursā noteikto pārbaudījumu ietvaros, kuri nav
studiju kursa gala pārbaudījumi.
Studiju rezultātu vērtējumi 10 ballu skalā ir šādi:
izcili (10) – zināšanas, prasmes un kompetence pārsniedz programmas, studiju moduļa vai studiju
kursa apguves prasības, liecina par spēju veikt patstāvīgus pētījumus un dziļu problēmu izpratni;
teicami (9) – zināšanas, prasmes un kompetence pilnībā atbilst programmas, studiju moduļa vai
studiju kursa apguves prasībām, iegūta prasme patstāvīgi lietot iegūtās zināšanas;
ļoti labi (8) – pilnīgi izpildītas programmas, studiju moduļa vai studiju kursa apguves prasības,
tomēr atsevišķos jautājumos nav pietiekami dziļas izpratnes, lai zināšanas patstāvīgi lietotu sareţģītāku
problēmu risināšanā;
134

Izglītības likums, http://likumi.lv/doc.php?id=50759
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labi (7) – kopumā izpildītas programmas, studiju moduļa vai studiju kursa apguves prasības, tomēr
daţkārt konstatējama neprasme iegūtās zināšanas izmantot patstāvīgi;
gandrīz labi (6) – izpildītas programmas, studiju moduļa vai studiju kursa apguves prasības, tomēr
vienlaikus konstatējama nepietiekami dziļa problēmas izpratne un neprasme izmantot iegūtās zināšanas;
viduvēji (5) – kopumā apgūta programma, studiju modulis vai studiju kurss, tomēr konstatējama
nepietiekama daţu problēmu pārzināšana un neprasme izmantot iegūtās zināšanas;
gandrīz viduvēji (4) – kopumā apgūta programma, studiju modulis vai studiju kurss, tomēr
konstatējama nepietiekama daţu pamatkoncepciju izpratne, ir ievērojamas grūtības iegūto zināšanu
praktiskā izmantošanā;
vāji (3) – zināšanas ir virspusējas un nepilnīgas, studējošais nespēj tās lietot konkrētās situācijās;
ļoti vāji (2) – ir virspusējas zināšanas tikai par atsevišķām problēmām, lielākā daļa programmas,
studiju moduļa vai studiju kursa nav apgūta;
ļoti, ļoti vāji (1) – nav izpratnes par priekšmeta pamatproblemātiku, nav gandrīz nekādu zināšanu
studiju kursā, studiju modulī vai programmā.
Novērtējot studiju rezultātus programmā, studiju modulī vai studiju kursā 10 ballu skalā, LSPA var
paredzēt arī papildu kritērijus konkrēta vērtējuma noteikšanai 10 ballu skalā.
Par sekmīgiem uzskata vērtējumus no "izcili" (10) līdz "gandrīz viduvēji" (4) un vērtējumu
"ieskaitīts".
Programmas noslēdzas ar valsts pārbaudījumiem, kuru sastāvdaļa ir maģistra darba izstrādāšana un
aizstāvēšana un kurus vērtē veselības aprūpes valsts pārbaudījuma komisija (turpmāk – komisija). Komisija
darbojas, kā arī komisijas vadītāju un sastāvu apstiprina saskaľā ar LSPA Senāta apstiprinātu nolikumu.
Otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības valsts pārbaudījuma komisijas sastāvā ir komisijas vadītājs un
vismaz četri komisijas locekļi. Komisijas vadītājs un vismaz puse no komisijas sastāva ir nozares
profesionālo organizāciju vai darba devēju pārstāvji. Lai iegūtu tiesības kārtot eksāmenu vai studiju kursa
gala pārbaudījumu, studējošajam jāizpilda studiju kursa aprakstā noteiktais darba apjoms (starppārbaudījumi
- kontroldarbs, kolokvijs, patstāvīgais darbs, praktiskais darbs, referāts un eseja, cits darba veids atbilstoši
studiju kursa specifika), saľemot pozitīvu vērtējumu. Atbilstoši studiju kursa specifikai docētājs var noteikt
arī prasības nodarbību apmeklējumam, kas tiek ietvertas studiju kursa aprakstā. Vietā, kurā notiek
pārbaudījums, ir tiesības atrasties: studējošajiem, kuri kārto pārbaudījumu, docētājiem un viľu palīgiem, kuri
vada pārbaudījumu, LSPA vadības pārstāvjiem, LSPA maģistrantūras vadītājiem, studiju programmas
direktoram un attiecīgās kvalifikācijas vadītājam, atbildīgās struktūrvienības vadītājam.
Rakstisks eksāmens vienam studējošajam var ilgt līdz četrām astronomiskajām stundām. Pēc divu
stundu darba ir jānodrošina vismaz 15 minūtes ilgs pārtraukums. Mutvārdu eksāmenā studējošā
sagatavošanās laiks ir līdz 60 minūtēm. Studējošā atbildes laiks ir līdz 20 minūtēm.
Studējošajam atkārtoti jākārto eksāmens: ja vērtējums ir zemāks par „4‖ (gandrīz viduvēji) 10 ballu
skalā; ja viľš ir atstādināts no eksāmena. Eksāmenu atļauts kārtot trīs reizes. Trešajā reizē studiju kursa
apguves rezultātus vērtē komisija. Ja studējošais nav ieradies uz eksāmenu noteiktajā termiľā, docētājs
pārbaudījuma protokolā izdara atzīmi ―neieradās‖, un tā tiek uzskaitīta kā eksāmena kārtošanas reize. Ja
LSPA veselības aprūpes virziena Maģistrantūras vadītājs konstatē, ka studējošais nav ieradies uz eksāmenu
objektīvu iemeslu dēļ, ko apliecina atbilstoši dokumenti, tad atbilstošo eksāmena kārtošanas reizi anulē.
Komisiju atkārtota pārbaudījuma pieľemšanai trīs docētāju sastāvā ar norādījumu apstiprina LSPA veselības
aprūpes virziena Maģistrantūras vadītājs. Komisiju nav tiesīgs vadīt docētājs, kurš eksāmenu ir pieľēmis
iepriekšējās reizēs. Pārbaudījuma protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs.
Studējošajam atkārtoti jāreģistrējas studiju kursa apguvei šādos gadījumos: studējošais trīs reizes
eksāmenu vai studiju kursa gala pārbaudījumu ir kārtojis nesekmīgi; studējošais atbilstošā semestra laikā
nav izpildījis noteikto prasību apjomu, kas viľam dod tiesības kārtot eksāmenu, un šo prasību izpilde
iespējama, tikai atkārtoti apgūstot studiju kursu. Šīs prasības ir atspoguļotas studiju kursa aprakstā.
Studējošais, kurš ir atstādināts no eksāmena, ir tiesīgs atkārtot eksāmenu ne ātrāk kā nākamajā semestrī, ja
studiju kursa specifika to pieļauj. Eksāmena atkārtota kārtošana, kā arī kārtošana pēc semestra beigām, ja
studējošais semestra laikā nav ieradies uz eksāmenu bez attaisnojoša iemesla, un atkārtota reģistrēšanās
studiju kursa apguvei ir maksas pakalpojumi, kuru izcenojumi katram akadēmiskajam gadam tiek noteikti ar
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LSPA Senāta lēmumu. Vienreizēju semestra pagarinājumu semestra pārbaudījumu kārtošanai var piešķirt
LSPA veselības aprūpes studiju virziena Maģistrantūras vadītājs. Termiľus nosaka individuāli, ľemot vērā
parādu rašanās iemeslus un apjomu. Nosacījumus un kārtību atkārtotai starppārbaudījuma kārtošanai
atbilstoši studiju kursa specifikai nosaka atbildīgā struktūrvienība, kura nodrošina šo studiju kursu. Šī
informācija ir iekļauta studiju kursa aprakstā. Nav atļauts atkārtoti kārtot pārbaudījumu, ja par to saľemts
pozitīvs vērtējums – ne zemāks par „4‖ (gandrīz viduvēji). Pretenziju gadījumā par vērtējumu studiju kursā
studējošam ir tiesības, beidzot studiju kursu vienas dienas laikā iesniegt apelāciju LSPA veselības aprūpes
studiju virziena Maģistrantūrā par studiju kursa vērtējumu, ar lūgumu atļaut kārtot pārbaudījumu studiju
kursā, kuru vērtē komisija.

3.9.

Studiju programmas izmaksas

Profesionālās maģistrantūras studiju programmas „Veselības aprūpes speciālists sportā‖ finansējums
paredzēts realizēt par studējošo fizisko un juridisko personu līdzekļiem atbilstoši LSPA uzľemšanas
noteikumiem un LSPA senāta lēmumam 03.06.2012. Nr.18, protokola Nr.11 „Par studiju maksas un maksas
pakalpojumu noteikšanu‖. Studiju programmas izmaksas veido LSPA docētāju darba apmaksa, vieslektoru
stundu darba apmaksa, studiju procesa organizācijas un vadības apmaksa, pakalpojumu apmaksa, mācību
inventāra un literatūras iegāde un saimnieciskie izdevumi (21. tab.).
21.tabula
Profesionālās maģistrantūras studiju programmas „Veselības aprūpes speciālists sportā” izmaksas
Nr
.

Rindas
Nr.

Parametra nosaukums
A

Aprēķina formula

Aprēķinātais
lielums

C

D

B

I Tiešās studiju programmas izmaksas
Viena pasniedzēja darba algas fonda aprēķins vienam studentam gadā
Pasniedzēju
vidējā darba
Pasn. īpatsvars st. progr.
Amats
alga mēnesī
nodrošināšanai
Profesors

1175,29

25%

1

D1=A1*B1

293.82

As.profesors

940,52

11%

2

D2=A2*B2

103.45

Docents

752,70

8.9%

3

D3=A3*B3

66.99

Lektors

601,87

4.4%

4

D4=A4*B4

26.48

Asistents

480,93

4.4%

5

D5=A5*B5

21.12

Viesdocētāji

790,26

45.6%

6

D6=A6*B6

360.35

100%

N1
N2
N3

D1+D2+D3+D4+D5+D6 =

872.21

pasniedzēja vidējā alga gadā, Ls

7

vidējais studentu skaits uz 1 pasniedzēju

8

Pasniedzēja darba alga uz 1 studentu gadā, Ls

9

vidējais studentu skaits uz 1 darbinieku (neskaitot infrastruktūras un
pārvaldes darbiniekus - skat. II sadaļu)

10

X

19.00

darbinieka vidējā alga = 320 EUR x 2 = 640 EUR

11

X

640.00

Pārējo darbinieku darba alga uz 1 studentu gadā, EUR

12

D12=(D11/D10)*12

Darba algas fonds uz 1 studentu gadā, EUR
Darba devēja sociālie maksājumi uz 1 studentu gadā (23,59%),
EUR
Komandējumu un dienesta braucienu izmaksas uz 1 studentu
gadā,

13

D13=D9+D12

14

D14=D13*0,2359

pasta un citu pakalpojumu izmaksas gadā uz 1 studentu, EUR

16

X

nekustāmo īpašumu nodoklis par zemi uz 1 studentu, EUR

17

X

0.40

remontu izmaksas uz 1 studentu, EUR

18

X

42.69

D7=(D1+D2+D3+D4+D5+D6)*12
X
D9=D7/D8

19.00
550.86

404.21
955.07
225.30

15
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tehniskās apkopes izmaksas uz 1 studentu, EUR

19

X

17.07

administratīva darba nodrošināšana uz 1 studentu, EUR

20

X

1.95

citi pakalpojumi uz 1 studiju vietu gadā, EUR

21

X

2.02

Pakalpojumu apmaksa -- kopā EUR

22

patērētā elektroenerģija

23

X

0.85

Apkure

24

X

41.23

ūdensapgāde un kanalizācija
mācību līdzekļu un materiāli iegādes izmaksas uz 1 studiju vietu
gadā

25

X

14.87

26

X

6.40

inventāra iegādes izmaksas uz 1 studiju vietu gadā

27

X

3.56

kancelejas preču iegādes izmaksas uz 1 studiju vietu gadā
Materiāli un mazvērtīgā inventāra iegāde uz 1 studentu gadā,
EUR

28

X

7.40

mācību grāmatas uz 1 studentu gadā

30

X

18.50

1 grāmatas cena, EUR

31

X

11.38

grāmatu kalpošanas laiks gados

32

X

14.23

ţurnālu iegādes izmaksas uz vienu studentu gadā, EUR

33

X

Grāmatu un ţurnālu iegādes izmaksas uz 1 studentu gadā, EUR

34

iekārtu iegādes izmaksas iegādes izmaksas uz 1 studiju vietu gadā

35

X

iekārtu modernizēšanai izmaksas

36

X

N7

Iekārtu iegādes un moderniz. izmaksas uz 1 studentu gadā, EUR

37

D37=D35+D36

59.59

N8

Studentu sociālajam nodrošinājumam uz 1 studentu gadā, EUR

38

D38=D39+D40

8.54

sportam uz vienu studentu gadā, EUR

39

X

5.69

kultūrai uz vienu studentu gadā, EUR

40

X

2.85

41

D41=D13+D14+D15+D22+D29+D34+D37+D
38

1412.64

42
43

D42=D41*0,1326/0,63
D43=D41+D41

297.36
1710.00

N4

N5

N6

Kopā tiešās izmaksas uz 1 studentu gadā summa no N1 līdz N8

29

D22=D16+D17+D18+D19+D20+D21

D29=D23+D24+D25+D26+D27+D28

D34=D30*D31/D32+D33

69.34

74.31

2.85
17.64
49.66
9.93

II Netiešās studiju programmas izmaksas
Izdevumi LSPA darbības nodrošināšanai: akadēmiskās darbības
infrastruktūras apmaksai, attīstības projektiem, kopējiem LSPA darbības
projektiem, pārvaldei - kopā 13,3% no viena studējošā studiju izmaksas
gadā
Pavisam kopā viena studējošā studiju izmaksas gadā

Balstoties uz aprēķinātām viena studējošā izmaksām LSPA Veselības aprūpes studiju virziena
profesionālā maģistra studiju programmā „Veselības aprūpes speciālists sportā‖, studiju programmas maksa
vienā studiju gadā ir EUR 1710.-, kopējā studiju programmas maksa - EUR 3420.00.-.

3.10. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai
profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un
citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā
Profesionālās maģistra augstākās izglītības studiju programmas „Veselības aprūpes speciālists
sportā‖ (47722) un apjoms atbilst 28.08.2014.gada MK noteikumiem Nr.512 „Noteikumi par otrā līmeľa
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu‖:
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22. tabula
Studiju programmas atbilstība
Noteikumiem par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu

Nr.p.k.

2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības
valsts standarta prasības profesionālā
maģistra programmu obligātajam saturam

Profesionālās augstākās izglītības
maģistra studiju programma
„Veselības aprūpes speciālists
sportā”
80 KP

1.

Studiju programmas apjoms vismaz 40 KP

2.

Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu
apguvi nozares teorijā un praksē vismaz 7 KP

34 KP

3.

Pētnieciskais darbs, jaunrades darbs,
projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi
vismaz 5 KP

7 KP

4.

Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi vismaz
2 KP

3 KP

5.

Prakse – apjoms vismaz 6 KP

14 KP

6.

Valsts pārbaudījums – apjoms vismaz 20 KP

22 KP

7.

Izglītojamie ar iepriekš iegūto bakalaura grādu
iegūst piektā līmeľa profesionālo kvalifikāciju

8.

Pēc maģistra programmas apguves piešķir
profesionālo maģistra grādu nozarē, starpnozarē,
kopnozarē vai profesijā.

5. līmeľa profesionālā kvalifikācija
„Sporta fizioterapeits‖ vai
„Pielāgoto fizisko aktivitāšu
speciālists rehabilitācijā‖.
Profesionālā maģistra grāds
veselības aprūpē.

Profesionāla maģistra augstākās izglītības studiju programma „Veselības aprūpes speciālists
sportā‖ kopumā atbilst arī profesijas standartiem:
- Kvalifikācija „Sporta fizioterapeits‖ – profesijas standarts „Fizioterapeits‖ (2012)
- Kvalifikācija „Pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists rehabilitācijā‖ - profesijas standarts
‖Fizioterapeits‖ - profesijas standarts „Fizioterapeits‖ /2012/, kā arī MK noteikumiem par
augstskolu, koledţu un studiju virzienu akreditāciju Nr. 668, /2012/.

3.11. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam
atbilstošu Latvijas (ja līdzīga Studiju programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz
divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu vai koledţu studiju
programmām
Latvijā nav iespējas apgūt profesionālā maģistra programmu veselības aprūpē, kur iegūstamā
kvalifikācija būtu sporta fizioterapeits vai pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists rehabilitācijā.
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LSPA Profesionālās maģistrantūras studiju programma „Veselības aprūpes speciālists sporta‖ tika
izstrādāta, meklējot, un salīdzinot studiju programmas citās valstīs. Jāatzīmē, ka veselības aprūpes
speciālists sportā ir jauna nozare, kura attīstās atbilstoši tirgus pieprasījumam, tādēļ studiju programmas ir
visai daudzveidīgas. LSPA Profesionālās maģistrantūras studiju programma „Veselības parūpes speciālists
sportā‖ veselības aprūpes maģistra grāda iegūšanai veselības aprūpē ir vienīgā šāda veida maģistrantūras
programma salīdzinājumā ar Latvijas augstskolās realizētajām profesionālajām maģistrantūras studiju
programmām.
Salīdzinājumam izraudzītas radniecīgas augstskolas:
1. Otago Universitāte ( University of Otago, Jaunzēlande);
2. Bātas Universitāte ((University of Bath, Lielbritānija);
3. East Universitāte (University of East, Londona)
23.tabula
Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam atbilstošām
Eiropas Savienības valsts atzītām augstskolu studiju programmām
Augstskolas
Studiju priekšmeti
Bātas
East Universitāte
LSPA
Otago Universitāte
Universitāte
80 KP
KP
54 KP (81 ECTS)
Profesionālā kvalifikācija
„Sporta fizioterapeits”
Sporta zinātne
Fiziskā sagatavotība
Kustību fizioloģija
Motorā kontrole
Sporta biomehānika
Higēna sportā
Sportista uzturs
Sporta farmakoloģija un
dopinga kontrole
Dinamiskā anatomija
Patoloģiskā fizioloģija
Neirofizioloģija
Manuālā terapija sportā
Rehabilitācijas plānošana
Sporta traumatoloģija
Funkcionālā diagnostika
sportā
Sportistu medicīniskā
aprūpe
Kompleksā
fizioterapeitiskā
rehabilitācija

2 KP
2KP
2KP
1KP
1KP
1 KP
2 KP

+
+
+
+

+
+
+

3 KP

+

+

2 KP
1 KP
1 KP
2 KP

+
+
+
+

+

1 KP

+

+

6 KP

+

+

1 KP

+

+

1 KP

+

+

5 KP

+
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+

+

Izmeklēšana,
plānošana un
novērtēšana
+
+
Starpnozaru
veselības aprūpe
komandā
pielāgotajās
fiziskajās
aktivitātēs
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Rehabilitācija sportā
cilvēkiem ar invaliditāti
Pielāgoto fizisko aktivitāšu
(PFA) teorija un prakse
Starptautiskā
funkcionēšanas, nespējas
un veselības klasifikācijas
(SFNVK) PFA mērķa
grupām pamatprincipi
Muskuloskeletālie
funkcionēšanas
ierobeţojumi
Sensoneirālie
funkcionēšanas
ierobeţojumi
Intelektuālie (garīgie)
funkcionēšanas
ierobeţojumi
Funkcionēšanas
ierobeţojumi seniora
vecuma cilvēkiem
Motorā kontrole un kustību
apguve/
Kustību analīze pie
daţādiem funkcionēšanas
ierobeţojumiem
PFA veidu fizisko slodţu
ietekme uz
muskuloskeletālo un
sensoneirālo sistēmu
Biomehānikas principi
PFA
Patoloģiskā fizioloģija
Uztura fizioloģija PFA
Farmakoloģija PFA
Sporta traumataloģija
pielāgotajos
(paralimpiskajos) sporta
veidos
Traumu un veselības
profilakse PFA
Kompleksā PFA
rehabilitācija
Zinātniskā pētniecība
veselības aprūpes jomā
sportā
Vadībzinības veselības
aprūpes jomā sportā

+
1 KP
+

2 KP

+
1KP

+
2 KP

1 KP
+
1 KP

1 KP
+
2 KP

+
2 KP

2 KP
2 KP
1 KP
1 KP

+

+

+
+

2 KP

6 KP
8 KP

4 KP

+

1 KP

+
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Informācijas
tehnoloģijas
Juridiskie un
ētiskie jautājumi
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sabiedrotajās
attiecībās
veselības aprūpē.
Vadības teorija
par veselības
aprūpes
nodrošināšanu.
Zinātniskā terminoloģija
veselības aprūpes jomā
sportā
Sporta psiholoģija
Sporta pedagoģija
Prakse Valsts pārbaudījumi (t.sk.
maģistra darba izstrāde un
aizstāvēšana )

2 KP

+

2 KP
1 KP

+
+

14 KP

+

+

22 KP

+

+

+
+

3.12. Informācija par studējošiem
3.12.1.studējošo skaits
Profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā „Veselības aprūpes speciālists sportā‖
atskaites periodā 2013./2014.ak.gadā bija pirmā studējošo uzľemšana studijās, studējošo skaits 2013./2014.
studiju gadā Profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā „Veselības aprūpes speciālists sportā‖
1.studiju gadā pilna laika klātienes studijās bija septiľi profesionālās kvalifikācijas sporta fizioterapeits
studenti.
Studējošo skaits 2014./2015. akadēmiskajā gadā Profesionālā maģistra augstākās izglītības
programmā „Veselības aprūpes speciālists sportā‖ ir desmit studenti, septiľi studē profesionālā kvalifikācijā
sporta fizioterapeits un trīs studējošie izvēlējušies profesionālo kvalifikāciju pielāgoto fizisko aktivitāšu
speciālists rehabilitācijā.
3.12.2.imatrikulēto studējošo skaits 2013./2014. akadēmiskajā gadā
2013./2014.studiju gadā Profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā „Veselības aprūpes
speciālists sportā‖ imatrikulēti septiľi studenti, 2014./2015.studiju gadā – desmit studenti, divas studentes
imatrikulētas no Kārļa Universitātes (Čehija), /ERASMUS +/ programmas ietvaros.
3.12.3. absolventu (ja tādi ir) skaits
Absolventi profesionālā maģistra studiju programmā „Veselības aprūpes speciālists sportā‖ plānoti
2016./2017.akadēmiskajā gadā.

3.13. Studējošo aptaujas un to analīze
Tika veikta potenciālo studentu aptauja profesionālā maģistra studiju programmā „Veselības aprūpes
speciālists sportā‖ . Pēc studējošo aptaujas rezultātiem var secināt, ka izveidotā programma atbilst studentu
interesēm un veicina viľu profesionālās kompetences izaugsmi. Studējošie uzskata, ka būtu nepieciešams
palielināt vieslektoru skaitu no citām valstīm. Specializācijās studējošo aptaujas tiek veiktas mutiski diskusijas veidā pēc katras nodarbības, tādējādi nodrošinot tūlītēju atgriezenisko saiti. Studējošie kopumā
apmierināti ar plānoto studiju kursu saturu.
Galvenais priekšlikums studiju procesa uzlabošanai - nepieciešamība turpināt uzlabot fizisko studiju
vidi.
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3.14. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Maģistrantu studiju procesa pilnveidošanā, nozīme ir studējošo pašnovērtēšanas
procesam, kam ir būtiska loma atgriezeniskās saites un studiju programmas kvalitātes nodrošināšanā.
Studējošiem aktuālu problēmsituāciju izziľa pētnieciskajā procesā un iespējamo risinājumu meklējumi
studiju procesa gaitā. Diskusiju laikā kopīgi ar maģistrantiem izdarītie secinājumi ļauj pilnveidot studiju
procesu. Studiju procesa pilnveidošanai ar maģistrantiem tika veiktas pārrunas, kā labāk organizēt studiju
procesu, kādas metodes un tēmas atbilst vislabāk studiju programmas mērķiem un uzdevumiem
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4. KOPSAVILKUMS
PAR STUDIJU VIRZIENA „VESELĪBAS APRŪPE”
ATTĪSTĪBAS PLĀNIEM UN ILGTSPĒJU
4.1. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības
vai mākslinieciskās jaunrades biogrāfijas
Studiju virziena Veselības aprūpe īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības
biogrāfijas skatīt pielikumā Nr.11.

4.2. Par katras studiju programmas apgūšanu izsniedzamā diploma pielikuma paraugs
(aizpildīts)
Studiju virziena Veselības aprūpe īstenotās Profesionālā bakalaura studiju programmas
„Fizioterapija‖ (kods 42722) un profesionālā maģistra studiju programmas „Veselības aprūpes speciālists
sportā‖ (kods 42277) apgūšanu izsniedzamā diploma paraugu skat. pielikumā Nr.3.

4.3. Dokumenti, kas apliecina, ka gadījumā, ja studiju programmas likvidē, pieteicējs
nodrošinās attiecīgo studiju programmu studējošajiem iespēju turpināt izglītības ieguvi
citā studiju programmā vai citā augstskolā vai koledţā (finansiālais pamatojums vai
līgums ar citu akreditētu augstskolu vai koledţu)
2012.gada 8.martā, protokols Nr.16, LSPA Senātā, saskaľā ar LSPA Profesionālā bakalaura studiju
programmas „Fizioterapija‖ akreditāciju un atsaucoties uz Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas
Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmas „Fizioterapija‖ (kods 42722) direktora Dr.med.
prof. Viestura Lāriľa informāciju par nepieciešamību gadījumā, ja augstākās izglītības programma tiek
likvidēta, vai rodas apstākļi, kad nav iespējams realizēt Studiju programmu, atbilstoši MK 2006.gada
3.oktobra noteikumiem Nr.821 par „Augstskolu, koledţu un augstākās izglītības programmu akreditācijas
kārtību‖ 2.pielikuma „Augstākās izglītības programmas akreditācijas iesniegumam pievienojamie
dokumenti‖ 11.punktu: „Dokumenti, kas apliecina, ka gadījumā, ja augstākās izglītības programma tiek
likvidēta, pieteicējs nodrošinās attiecīgās augstākās izglītības programmas studējošajiem iespēju turpināt
izglītības ieguvi citā augstākās izglītības programmā vai citā augstskolā, vai koledţā (finansiālais
pamatojums vai līgums ar citu akreditētu augstskolu vai koledţu)‖, tika nolemts, gadījumā, ja Profesionālā
bakalaura augstākās izglītības programma „Fizioterapija‖ vai Profesionālā maģistra studiju programma
„Veselības aprūpes speciālists sportā‖ tiek likvidētas vai rodas apstākļi, kad nav iespējams tās realizēt,
LSPA apņemas nodrošināt studējošiem iespējas turpināt izglītības ieguvi Profesionālā bakalaura
augstākās izglītības programmas „Sporta zinātne‖ (kods 42813) Izglītības un sporta darba speciālists ar
vienu no profesionālām kvalifikācijām: sporta skolotājs, vadītājs sporta jomā, rekreācijas speciālists, sporta
veidu vecākais treneris vai fizioterapeits (akreditācija līdz 31.12.2016.), vai Profesionālā maģistra studiju
programmā „Sporta zinātne‖ (kods 47813), skat.7.pielikums.
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4.4. Studējošo aptauju materiāli
2013./2014 studiju gada 2.semestrī tika veikta Veselības aprūpes studiju virziena studentu aptauja,
kuru datu analīze ļauj kritiski novērtēt jaunās īstenotās studiju programmas satura, tās organizācijas, studiju
procesa nodrošinājuma ar mācību metodisko materiālu un auditoriju labiekārtošanas mērķtiecīgo virzību un
līmeni. Programmas iekšējās kvalitātes pilnveides aspektā nozīmīgi ir arī studentu aptaujās izteiktie viedokļi
saistībā ar mācībspēku un studentu savstarpējo attiecību modeli, mācībspēku reālu un patiesu ieinteresētību
un atbalstu studentu profesionālās izaugsmes veicināšanā, kā arī rūpīgi izanalizēts studējošo viedoklis par
LSPA mikroklimatu, organizāciju un kultūru.
Visus studējošo aptaujas materiālus skat. pielikumā Nr.6.

4.5.Prakses līgumi vai tās personas izsniegtas izziņas, kas nodrošinās prakses vietas, kā
arī prakses nolikumi
Veselības aprūpes studiju virziena īstenoto studiju programmu prakses nolikumus, prakšu līgumus un
nodomu līgumus skat. pielikumā Nr.10.
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PIELIKUMI
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