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APSTIPRINU 

LSPA Senāta priekšsēdētājs 

_________ prof. U.Grāvītis   

2015.gada 5.novembrī 

protokols Nr. 3 

 

 

Latvija Sporta pedagoģijas akadēmijas 
 

FIZISKO DARBASPĒJU PĒTNIECĪBAS LABORATORIJAS 

NOLIKUMS 

 
1. Vispārīgie noteikumi 

 

1.1. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Fizisko darbaspēju pētniecības laboratorija (turpmāk 

tekstā LSPA FDSPL) ir zinātniskā un akadēmiskā darba vienība, kas savas kompetences 

ietvaros veic pētījumus sporta zinātnes nozarē. 
 

1.2. LSPA FDSPL darbības tiesiskais pamats ir LR likumi, Ministru kabineta noteikumi un citi 

LR saistošie normatīvie akti, starptautisko konvenciju prasības, LSPA Satversme, LSPA 

Senāta lēmumi, LSPA FDSPL nolikums. 
 

1.3. LSPA FDSPL (angļu val. LASE Research Laboratory of Physical Capacity - LASE RLPC) 

adrese: LSPA Fizisko darbaspēju pētniecības laboratorija 

   Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006  

   Latvijas Republika  
 

2.  Darba mērķi  
 

2.1. Organizēt zinātniski pētniecisko darbību sporta zinātnes jomā. 
 

2.2. Paplašināt studējošo iespējas zinātniski pētnieciskajai darbībai sporta zinātnes un veselības 

aprūpes studiju programmās.  
 

2.3. Radīt priekšnosacījumus zinātnisko publikāciju skaita palielināšanai. 
 

2.4. Izpildīt LSPA un citu organizāciju pasūtījumus (privātos, eksperimentālos utt.). 
 

3. Darba virzieni 
 

3.1. Testēšana, eksperimentālo datu vākšana, apstrāde, interpretācija, konsultēšana. 
 

3.2. Fundamentālo un lietišķo pētījumu veikšana sporta zinātnes un veselības aprūpes jomā. 
 

3.3. Jaunu zinātniski pētniecisko virzienu izzināšana sporta zinātnes un veselības aprūpes jomā. 
 

3.4. Zinātniski pētnieciskā sadarbība ar radnieciskām institūcijām, izglītības iestādēm, sporta 

organizācijām un laboratorijām. 
 

3.5. LSPA studentu zinātniskā darba eksperimentālās daļas organizēšana un konsultēšana. 
 

3.6. Maģistrantu, doktorantu un jauno zinātnieku zinātniski pētnieciskās kvalifikācijas 

paaugstināšana. 
 

3.7. LSPA zinātniskās un studiju teorētiskās daļas apvienošana, zinātniski pētnieciskajam 

darbam piesaistot docētājus, doktorantus un studentus . 
 

3.8. Starptautiskās sadarbības paplašināšana ar izglītības iestādēm un starptautiskā līmeņa 

laboratorijām ar mērķi iekļauties Eiropas un pasaules sporta zinātniski pētnieciskajā sistēmā. 
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4. Statuss 

 

4.1. LSPA FDSPL ir LSPA patstāvīga struktūrvienība.  
 

4.2. LSPA FDSPL ir tiesīga izstrādāt un iesniegt LSPA Senātam priekšlikumus nolikuma 

papildināšanai un citu jautājumu risināšanai, lai sekmētu kvalitatīvu laboratorijas darbību. 

 
5. Struktūra 

 

LSPA FDSPL struktūru veido: 
 

5.1.  Zinātniskais vadītājs, kurš īsteno laboratorijas vadību un kuru amatā uz 6 gadiem apstiprina 

LSPA Senāts, izvēloties  LSPA docētāju vai pētnieku ar maģistra vai doktora zinātnisko 

grādu. 
 

5.2. Visi LSPA docētāji un pētnieki, kuri veic zinātniski pētniecisko darbu kopīgu projektu, 

studiju darbu un profesionālās pilnveides kursu ietvaros. 

 
6. Materiālā bāze 

 

6.1. LSPA FDSPL darba izpildei izmanto LSPA telpas un aprīkojumu, kas nodots laboratorijas 

lietošanā.   
 

6.2. LSPA FDSPL veido un papildina materiālo bāzi atbilstoši darbības profilam. 

 
7. Finanses 

 

7.1. LSPA FDSPL finanses veido: 
 

7.1.1. Grantu līdzekļi no valsts budžeta un citiem finansēšanas avotiem zinātniskā darba 

veikšanai un samaksai. 
 

7.1.2. Pašvaldību, sponsoru, projektu līdzekļi zinātniskās darbības veikšanai un samaksai; 

citi līdzekļi atbilstoši šim Nolikumam un LSPA Satversmei. 
 

7.1.3. Dāvinājumi un ziedojumi no fiziskām vai juridiskām personām. 
 

7.1.4. Citi ienākumi atbilstoši LSPA Satversmei. 
 

7.2. Finansu līdzekļi un pārvaldījumā saņemtā un iegūtā īpašuma lietošana notiek atbilstoši LR 

likumdošanai, LSPA Satversmei un Senāta lēmumiem. 

 
8. Nolikuma pieņemšanas un grozīšanas kārtība 

 

8.1. LSPA FDSPL Nolikumu apstiprina, veic tajā izmaiņas un laboratoriju likvidē LSPA Senāts. 
 

8.2. LSPA FDSPL Nolikums stājas spēkā ar tā apstiprināšanas brīdi LSPA Senātā. 

 

 

LSPA FDSPL 


