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LATVIJAS  SPORTA  PEDAGOĢIJAS  AKADĒMIJA 
APSTIPRINU 

 LSPA Senāta priekšsēdētājs    

                                                                                    ____________ prof. U.Grāvītis   

                       2016.gada 3.novembrī 

protokols Nr.3 

     

NOLIKUMS  

PAR  STUDIJU  VIRZIENA “VESELĪBAS APRŪPE” 

PADOMI 
 

1.  Vispārīgie noteikumi 

1.1. LSPA Studiju virziena “Veselības aprūpe” Padomes darbība notiek saskaņā ar 

Augstskolu likumu, 2015.gada 14.jūlija (prot. Nr. 34, 37. §) MK noteikumiem Nr. 407 

„Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi”, 2008.gada 2.decembra 

(prot. Nr.86 18.§) MK noteikumiem Nr.990 „Noteikumi par Latvijas izglītības 

klasifikāciju”, Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, LSPA Senātā 2016.gada 

3.novembrī (protokols Nr.3.) apstiprināto „Nolikumu par studiju virzienu vadības 

kārtību”, 2012.gada 8.martā (protokols Nr.7) apstiprināto „Nolikumu par studiju 

programmu komisiju”, 2012.gada 8.martā (protokols Nr.7) apstiprināto „Nolikumu par 

studiju programmu izstrādāšanu un apstiprināšanu” un citiem LSPA normatīvajiem 

aktiem. 

1.2.Šis Nolikums ir attiecināms uz LSPA īstenoto studiju virzienu un studiju programmām 

attiecīgajā Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajā izglītības tematiskajā jomā - 

veselības aprūpe. 

1.3.Šis Nolikums nosaka LSPA Studiju virziena “Veselības aprūpe” Padomes (turpmāk – 

Padome) izveidošanu, kompetences, atbildību un darbības kārtības vispārējos noteikumus.  

 

2. Padomes izveidošana 

2.1.Padome, kuru vada studiju virziena vadītājs, tiek izveidota, lai nodrošinātu kvalitatīvu 

studiju virziena īstenošanu. 

2.2.Studiju programmu īstenošanu veselības aprūpē nodrošina: 

2.2.1. Padome; 

2.2.2. Studiju programmas direktors, kvalifikāciju vadītāji, profilējošā nodaļa un katedras; 

2.2.3. Studiju programmas akadēmiskais personāls; 

2.2.4. Nodaļu/katedru/laboratoriju personāls un palīgpersonāls. 

2.3.Padome tiek izveidota pēc Fizioterapijas nodaļas ieteikuma, LSPA Studiju domes 

priekšlikuma un to apstiprina LSPA Senāts.  

2.4.Padomes sastāvā ir vismaz 5 locekļi, tajā skaitā studiju virziena vadītājs, programmu 

direktori, vadošais akadēmiskais personāls, Latvijas Fizioterapeitu asociācijas pārstāvji, 

katra studiju gada studējošo pārstāvji (vismaz viens ir studējošo pašpārvaldes pārstāvis), 

katrā studiju programmā novērotāju statusā un darba devēju pārstāvji, kuri nav darba 

attiecībās ar LSPA.  

2.5.Padomes darbā var iesaistīt ekspertus, tajā skaitā atbilstošās zinātnes nozares promocijas 

padomes locekļus, praktiskās darbības jomas speciālistus u.c.  

2.6.Padomes darbu vada Studiju virziena vadītājs, kurš var būt arī direktors kādā no 

programmām atbilstošajā studiju virzienā. 

2.7.Studiju programmas direktoru izvirza Studiju virziena padome, apstiprina Studiju dome 

un LSPA Senāts. 
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3. Padomes kompetences 

3.1.Padomes kompetencē ir: 

3.1.1 uzraudzīt akadēmiskās aktivitātes attiecīgajā studiju virzienā un atbildēt par studiju 

virziena programmu satura atbilstību nacionālajām un starptautiskajām augstākās 

izglītības veselības aprūpes jomā tendencēm un kvalitāti, tajā skaitā studiju virziena 

akreditāciju; 

3.1.2 analizēt situāciju darba tirgū un dot ierosinājumus jaunu studiju programmu 

veidošanai, kā arī aktualitāti zaudējušu studiju programmu slēgšanai; 

3.1.3 veikt studiju programmu satura un kvalitātes ekspertīzi, izvērtēt to atbilstību 

izvirzītajiem mērķiem, atbilstību pārstāvētās zinātnes nozares un darba tirgus 

prasībām;  

3.1.4 organizēt un uzraudzīt studiju virziena akreditāciju un studiju programmu licencēšanu;  

3.1.5 analizēt ārējo ekspertu sniegtos vērtējumus un ieteikumus un organizēt norādīto 

trūkumu novēršanu; 

3.1.6 veikt studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma, kā arī ikgadējo pārskatu par studiju 

virziena pilnveides pasākumiem, analīzi;  

3.1.7 izvērtēt ierosinātās izmaiņas studiju programmās ar mērķi paaugstināt visu studiju 

virzienā iekļauto studiju programmu kvalitāti LSPA stratēģisko mērķu sasniegšanai; 

3.1.8 regulāri pārskatīt vajadzības, mērķus un studiju rezultātus, studiju procesu, resursus un 

partnerattiecības, izvērtēt studiju virziena vadības sistēmu; 

3.1.9 izstrādāt kārtību, kādā notiek studiju procesa plānošana un uzraudzība, programmu 

apguves gaitas un kvalitātes kontrole studiju virzienā; 

3.1.10 pārskatīt kārtību, kādā notiek studiju programmu izstrādāšana, apstiprināšana un 

aktualizēšana;  

3.1.11 pārskatīt kārtību, kādā notiek studiju kursu aprakstu izstrādāšana, aktualizēšana un 

izmantošana;  

3.1.12 veikt no jauna veidojamo studiju programmu kvalitātes ekspertīzi, izvērtēt to atbilstību 

noteiktajiem mērķiem, nozares attīstības līmenim un darba tirgus prasībām; 

3.1.13 organizēt un uzraudzīt studiju programmu licencēšanu un akreditāciju;  

3.1.14 veikt virziena studiju programmas pašizvērtēšanu un realizācijas analīzi;  

3.1.15 analizēt akreditācijas ekspertu komisijas locekļu slēdzienus un nepieciešamības 

gadījumos organizēt norādīto trūkumu novēršanu; 

3.1.16 veikt studiju programmu atbildīgo īstenotāju sastādīto ikgadējo pašnovērtējuma 

ziņojumu analīzi  

3.1.17 analizēt studējošo sasniegumus; 

3.1.18 analizēt studiju virzienā iesaistīto docētāju akadēmisko darbu; 

3.1.19 analizēt studentu, absolventu un darba devēju aptauju rezultātus un, nepieciešamības 

gadījumos organizēt atklāto trūkumu novēršanu;  

3.1.20 veicināt zinātniskā darba integrāciju studiju programmās;  

3.1.21 veikt iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu 

atzīšanas procedūras izvērtēšanu un pēc nepieciešamības iesaistīties atzīšanas 

procedūrās; 

3.1.22 ievērot demokrātijas principus studiju virziena un studiju programmu vadīšanā. 

3.2.Padomes priekšlikumi tiek noformēti rakstiskā veidā, iesniegti Studiju domei un 

pievienoti ikgadējam studiju virziena pašnovērtējuma ziņojumam. 

3.3.Padome ir tiesīga:  

3.3.1. ierosināt veikt izmaiņas veselības aprūpes jomā LSPA akadēmiskās darbības 

pamatvirzienos, to attīstības stratēģijā, perspektīvās un par visiem ar studiju procesa 

norisi saistītajiem jautājumiem akadēmijā; 
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3.3.2. pēc LSPA Fizioterapijas nodaļas vai citas LSPA veselības aprūpes studiju procesā 

iesaistītas struktūrvienības lūguma, izskatīt akadēmiskā un zinātniskā personāla 

profesionālās ētikas un kompetences jautājumus.  

3.3.3. Padome ir tiesīga lemt par sēdē izskatāmajiem jautājumiem, ja sēdē piedalās ne mazāk 

kā puse tās locekļu. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalsojusi vairāk nekā puse no 

klātesošajiem padomes locekļiem 

 

4. Studiju virziena padomes veselības aprūpē darbības kārtība 

 

4.1.Padomes pienākumu sadalījums akadēmisko aktivitāšu uzraudzīšanā un kvalitātes 

nodrošināšanā studiju virzienā “Veselības aprūpe” LSPA īstenotajās studiju programmās: 

4.1.1. vadītājs – pārrauga akadēmiskās aktivitātes LSPA studiju virzienā īstenotajās studiju 

programmās un koordinē studiju programmu kvalitātes izvērtēšanu; 

4.1.2. locekļi - analizē studiju programmu kvalitāti un akadēmiskās aktivitātes LSPA 

īstenotajās studiju programmās, ja iesaistīti komisijā, tad veic iepriekšējā izglītībā vai 

profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas procedūras izvērtēšanu; 

4.1.3. atbildīgais sekretārs – koordinē reglamentējošo dokumentu sagatavošanu, iesniedz 

lēmumus Studiju domei, protokolē Padomes sēdes un sagatavo Padomes lēmumus. 

4.2. Atsevišķu steidzamu jautājumu izlemšanai Padome var pieņemt lēmumus elektroniskās 

saziņas režīmā:  

4.1.1.  Lēmuma projektus izsūta Padomes sekretārs.   

4.1.2.  Padomes locekļu atbildes vēstules ar viņu viedokli elektroniskā formā tiek nosūtītas 

Padomes vadītājam divu darba dienu laikā pēc priekšlikuma izsūtīšanas.  

4.3. Lēmumu elektroniskā formā var pieņemt, ja:  

4.3.1.  neviens Padomes loceklis neiebilst pret šādu lēmuma pieņemšanas kārtību attiecīgajā 

jautājumā;  

4.3.2.  elektroniskās atbildes ir iesūtījuši vairāk nekā 50% locekļu.  

4.4. Padomes sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi studiju semestrī. Padomes sēdes un to darba 

kārtība elektroniskā formā tiek izziņotas visiem Padomes locekļiem vismaz nedēļu pirms 

sēdes.  

4.5. Padomes sēdes protokolē Padomes ievēlēts Padomes sekretārs.  

4.6. Padomes locekļa maiņas gadījumā iesniedz iesniegumu Padomes priekšsēdētājam, kurš 

pieņem lēmumu par pārstāvja izvirzīšanu iekļaušanai Padomē, ko apstiprina Studiju dome 

un LSPA Senāts. 

4.7. Padome savā darbībā pakļaujas visiem LSPA Senāta un Studiju domes lēmumiem, kā arī 

rektora un prorektoru rīkojumiem. 
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