


 

“LSPA izglītības programmu attīstības plāns 2018-2024” ir turpinājums 

LSPA attīstības stratēģijā iekļautajam LSPA attīstības stratēģiskā virziena “Studiju 

procesa un studiju vides attīstība” ietvaros veicamo uzdevumu saturam. 

LSPA izglītības 

programmu jaunveide 

Izpildes 

termiņi 

Atbildīgie LSPA  Paredzamie darbības 

rezultāti 

(2024. gads) 

1.līmeņa augstākās 

izglītības studiju 

programma «Sporta un 

izglītības darba 

speciālists» 

31.03.2019. LSPA 

administrācija 

Studiju virziena 

vadītājs 

Programmas 

direktors 

Studējošo skaits programmā 

150 

 

 

Profesionālās bakalaura 

studiju programma 

«Veselība, fiziskā aktivitāte 

un drošība» 

 

31.03.2019.  LSPA 

administrācija 

Studiju virziena 

vadītājs 

Programmas 

direktors 

Studējošo skaits programmā 

257 

 

Starptautiskā 

starpaugstkolu kopīgā 

doktora studiju programma  

«Sporta zinātne» 

 

31.03. 

2022.  

LSPA 

administrācija 

Studiju virziena 

vadītājs 

Programmas 

direktors 

Studējošo skaits programmā 

43 

 

1.līmeņa augstākās 

izglītības studiju 

programma 

«Ārstnieciskā masāža» 

31.12.2019. LSPA 

administrācija 

Studiju virziena 

vadītājs 

Programmas 

direktors 

Studējošo skaits programmā 

30 

 

Starptautiskā 

starpaugstkolu kopīgā 

doktora studiju 

programma  vai 

doktorantūras skola 

“Veselības aprūpes 

zinātne” 

31.03. 

2023. 

LSPA 

administrācija 

Studiju virziena 

vadītājs 

Programmas 

direktors 

Studējošo skaits programmā 

27 

 





 

 

 

 

“LSPA  studiju programmu attīstības un konsolidācijas plāns 2018-

2024” ir izvērsts turpinājums LSPA attīstības stratēģijā iekļautajam “LSPA 

izglītības programmu attīstības plānam 2018-2024”. 

 

2017. gada IZM informatīvajā ziņojumā “Priekšlikumi konceptuāli jaunas 

kompetencēs balstītas izglītības prasībām atbilstošas skolotāju izglītības 

nodrošināšanai Latvijā” akcentēti  nepieciešamie pasākumi konceptuāli jaunas 

kompetencēs balstītas izglītības prasībām atbilstošas skolotāju izglītības 

nodrošināšanai Latvijā. Pašreiz Latvijas izglītības sistēmā tiek īstenota vispārējās 

izglītības satura reforma, pārejot uz mūsdienīgas lietpratības izglītību, kas izvirza 

konceptuāli citas prasības jauno sporta pedagogu sagatavošanā, kā arī esošo sporta 

pedagogu profesionālajai pilnveidei darbam ar jauno izglītības saturu. Mūsdienīgas 

lietpratības izglītība ir vērsta uz cilvēka rīcībspējai nepieciešamo pamatkompetenču 

un caurviju kompetenču attīstību, nodrošinot kvalitatīvu izglītību visās izglītības 

pakāpēs (t.i. pirmsskolas izglītībā, pamatizglītībā, vidējā izglītībā un augstākajā 

izglītībā) un visos izglītības veidos (vispārējā izglītībā, profesionālajā izglītībā un 

akadēmiskajā izglītībā). Mūsdienīgas lietpratības izglītības veiksmīgas ieviešanas 

priekšnoteikums ir sporta pedagogu sagatavošana un profesionālās pilnveides 

iespējas konceptuāli jaunā kvalitātē.  

Pedagogu demogrāfijas raksturojums: skolās strādā aptuveni 30% pedagogi 

pirms pensijas un pensijas vecumā (Izglītības un zinātnes ministrijas dati un CSP 

dati, 2016). Tas nozīmē, ka tuvāko 8-10 gadu laikā ir jānotiek šīs paaudzes 

nomaiņai, savukārt tālākā perspektīvā paaudžu nomaiņa notiks pakāpeniskāk.   

IZM informatīvajā ziņojumā “Priekšlikumi konceptuāli jaunas kompetencēs 

balstītas izglītības prasībām atbilstošas skolotāju izglītības nodrošināšanai Latvijā” 

norādīts, ka augstākās izglītības reformas līdz 2020.gadam ir vērstas uz augstskolu 

stratēģiskās specializācijas nostiprināšanu, pētniecībā balstītu augstāko izglītību, 

studiju kvalitātes paaugstināšanu, studiju programmu fragmentācijas mazināšanu, 

resursu konsolidāciju un koplietošanu. 

LSPA nostiprina stratēģisko specializāciju saskaņā ar LSPA darbības 

galveno mērķi: nodrošināt studējošajiem iespēju iegūt augstāko akadēmisko un 

augstāko profesionālo izglītību un sagatavotību, attīstīt sporta zinātni un pētniecību 

veselības aprūpē sportā, izkopt kultūru, lai saglabātu Latvijas Republikai (LR) 

nepieciešamo intelektuālo un fizisko potenciālu, veicinot un nodrošinot tautas 

harmonisku attīstību.  

LSPA attīstības stratēģiskie virzieni: 

1. Studiju procesa un studiju vides attīstība. 

2. Zinātniskā darbība un inovācijas. 

3. Starptautiskā un nacionālā sadarbība. 

4. Studējošo sporta vides attīstība. 



 

5. Augstskolas struktūras un infrastruktūras optimizācija 

LSPA studiju procesa mērķis ir nodrošināt studējošajiem starptautiski atzītas 

kvalitatīvas studijas, attīstīt inovatīvu pētniecību sporta zinātnē, veselības aprūpē 

sportā, to integrējot mūsdienīgā studiju procesā, kas sekmētu kompetentu 

konkurētspējīgu sporta un veselības aprūpes speciālistu sagatavošanu sporta jomā 

Latvijas un starptautiskajam darba tirgum. 

Saskaņā ar LSPA attīstības stratēģiskā virziena “Studiju procesa un studiju vides 

attīstība” ietvaros noteikto 2. uzdevumu - “Izstrādāt sadarbībā ar darba devējiem, 

darba tirgus prasībām un nākotnes profesiju vajadzībām atbilstošas, elastīgas, uz 

kompetencēm balstītas, Latvijas un ārvalstu augstskolās savstarpēji atzītas studiju 

programmas, nodrošinot studējošajiem optimālu studiju vidi atbilstoši zinātnes 

attīstības līmenim un Latvijas kultūras tradīcijām, paplašinot iekļaušanos 

konkurētspējīgā darba tirgū un radot iespējas studiju, darba, augstu sasniegumu 

sporta un ģimenes dzīves saskaņošanai” ir paredzēts līdz 2019. gadam izstrādāt 

vismaz vienu jaunu studiju programmu. Savukārt turpmāk līdz 2024. gadam ir 

paredzēts  no jauna izveidot vēl četras studiju programmas (skat. 1., 2. tabulu).  

1. tabula  

 

LSPA no jauna izveidojamo un slēdzamo studiju programmu 

uzskaitījums studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports” 

 

 

No jauna izveidojamās programmas 

 

 

Slēdzamās studiju programmas 

1.līmeņa augstākās izglītības studiju 

programma «Sporta un izglītības darba 

speciālists» 

1.līmeņa augstākās izglītības studiju 

programma «Izglītības un sporta darba 

speciālists» 

Profesionālās bakalaura studiju 

programma «Veselība, fiziskā 

aktivitāte un drošība» 

 

Akadēmiskā bakalaura studiju 

programma «Pedagoģija» 

 

Starptautiskā starpaugstkolu kopīgā 

doktora studiju programma  «Sporta 

zinātne» 

 

Doktora studiju programma  «Sporta 

zinātne» 

 

 

Studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports” ir paredzēts no jauna izveidot trīs 

jaunas studiju programmas:  



 

• 1.līmeņa augstākās izglītības studiju programma «Sporta un izglītības darba 

speciālists»,  

• Profesionālās bakalaura studiju programma «Veselība, fiziskā aktivitāte un 

drošība»; 

• Starptautiskā starpaugstkolu kopīgā doktora studiju programma  «Sporta 

zinātne». 

1.līmeņa augstākās izglītības studiju programmā «Sporta un izglītības darba 

speciālists» būs trīs specializācijas moduļi: 

- Pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists izglītībā, 

- Sporta un izglītības pasākumu organizators, 

- Sporta veida treneris.  

1. līmeņa programmas absolventiem  tiks nodrošināta elastīga pāreja uz 

profesionālās bakalaura studiju programmu «Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība» 

4. semestri. 

   Profesionālās bakalaura studiju programmā «Veselība, fiziskā aktivitāte un 

drošība»  būs divi specializācijas moduļi: 

     - Jomas «Veselība un fiziskā aktivitāte» skolotājs – (Sporta skolotājs) 

     - Valsts aizsardzības mācības skolotājs.  

Lai studiju programmu īstenošanā nodrošinātu ciešāku starptautisko sadarbību 

pētniecībā un studiju darbā, kā arī jauno speciālistu starptautisko konkurētspēju 

sporta jomā un veselības aprūpē sportā, tad kopā ar Baltijas valstu augstskolām tiks 

veidota starptautiskā starpaugstkolu kopīgā doktora studiju programma  «Sporta 

zinātne» un  arī starptautiskā starpaugstkolu kopīgā doktora studiju programmu  vai 

doktorantūras skola (skat. 2. tab.) «Veselības aprūpe fizioterapijā un pielāgotajā 

fiziskajā izglītībā». Šobrīd esošās ilglaicīgas sadarbības ietvaros LSPA iniciējusi 

kopīgas starptautiskas doktorantūras programmas izveidi veselības aprūpē, kurā 

viens no potenciālajiem sadarbības partneriem būs Varšavas Jozefa Pilsudska 

Fiziskās izglītības akadēmija Polijā. Kopīgā starptautiskā doktorantūras programma 

būs unikāls ieguldījums studiju un zinātnes integrācija veselības aprūpē fizioterapijā 

un pielāgotajā fiziskajā izglītībā. 

Savukārt, lai attīstītu jaunas pirmā līmeņa augstākās izglītības profesionālās 

studiju programmas Veselības aprūpē sportā, tiek ņemts vērā, ka visās ES 

dalībvalstīs par prioritāti būtu jākļūst to speciālistu sagatavošanai, kuri darbojas 

izglītības, rekreācijas un sporta jomā arī iekļaujošos apstākļos, jo kompetenti 

speciālisti (piemēram, pedagogi, treneri, fizioterapeiti, pielāgoto fizisko aktivitāšu 

speciālisti) ir viens no iekļaušanas galvenajiem elementiem (Eiropas sporta harta; 

Eiropas harta par sportu visiem, 2001; Eiropas harta par sportu visiem: indivīdiem 

ar invaliditāti, 1986). Terapeitisko fizisko rekreāciju izmanto ārstniecības, izglītības 

un atpūtas pakalpojumos, lai atpūta palīdzētu cilvēkiem ar slimībām, invaliditāti un 

citos gadījumos uzlabot veselību, funkcionālās spējas, palielināt neatkarību un 

paaugstināt dzīves kvalitāti. Terapeitiskās fiziskās rekreācijas pakalpojumi var 

palīdzēt novecojošiem iedzīvotājiem saglabāt viņu neatkarību vēlākajos dzīves 

posmos. Šādas jomas speciālistu Latvijā šobrīd nav, bet cilvēku ar invaliditāti skaits 



 

pieaug ne tikai Latvijā, bet arī visā Eiropā.  

 

 

2. tabula 

LSPA no jauna izveidojamo studiju programmu uzskaitījums studiju 

virzienā “Veselības aprūpe” 

 

 

No jauna izveidojamās programmas 

 

1.līmeņa augstākās izglītības studiju programma «Ārstnieciskā masāža» 

Starptautiskā starpaugstkolu kopīgā doktora studiju programma  vai 

doktorantūras skola «Veselības aprūpes zinātne» 

 

Jaunveidotajā sporta pedagogu izglītības sistēmā tiks slēgtas trīs  studiju 

programmas:  

• 1.līmeņa augstākās izglītības studiju programma «Izglītības un sporta darba 

speciālists»,  

• Akadēmiskā bakalaura studiju programma «Pedagoģija»; 

• Doktora studiju programma  «Sporta zinātne». 

 

3. tabulā redzams  laika grafiks plānotajai LSPA no jauna izveidojamo studiju 

programmu licencēšanai un slēdzamo studiju programmu slēgšanai  studiju virzienā 

“Izglītība, pedagoģija un sports”.  

 

3. tabula  

 

Laika grafiks plānotajai LSPA no jauna izveidojamo studiju 

programmu licencēšanai un slēdzamo studiju programmu slēgšanai  studiju 

virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports” 

 

 

No jauna 

izveidojamās 

programmas 

 

 

Izpildes 

termiņš 

 

Slēdzamās studiju 

programmas 

 

Izpildes 

termiņš 

1.līmeņa augstākās 

izglītības studiju 

programma «Sporta 

31.03.2019. 1.līmeņa augstākās 

izglītības studiju 

programma «Izglītības un 

sporta darba speciālists» 

31.03.2022.  



 

un izglītības darba 

speciālists» 

Profesionālās 

bakalaura studiju 

programma 

«Veselība, fiziskā 

aktivitāte un drošība» 

 

31.03.2019.  Akadēmiskā bakalaura 

studiju programma 

«Pedagoģija» 

 

31.08.2018.  

Starptautiskā 

starpaugstkolu kopīgā 

doktora studiju 

programma  «Sporta 

zinātne» 

 

31.03. 2022.  Doktora studiju 

programma  «Sporta 

zinātne» 

 

31.03.2023. 

 

4. tabulā redzams laika grafiks plānotajai LSPA no jauna izveidojamo studiju 

programmu licencēšanai studiju virzienā “Veselības aprūpe” 

4. tabula 

Laika grafiks plānotajai LSPA no jauna izveidojamo studiju 

programmu licencēšanai studiju virzienā “Veselības aprūpe” 

 

 

No jauna izveidojamās programmas 

 

Izpildes 

termiņš 

1.līmeņa augstākās izglītības studiju programma «Ārstnieciskā 

masāža» 

31.12.2019. 

Starptautiskā starpaugstkolu kopīgā doktora studiju programma  

vai doktorantūras skola “Veselības aprūpes zinātne” 

31.03. 2023. 

 

Esošo resursu raksturojums jauno studiju programmu izveidei un 

īstenošanai 

 

LSPA pētniecisko kapacitāti raksturo pēdējos trīs gados īstenotie pētniecības 

projekti (2015 – 2017). 

 

2015. gadā LSPA īstenotajos pētniecības projektos tika piesaistīts 

finansējums 192527,41 EUR apmērā: 

 



 
1. Recreative Activities for Healthy Lifestyle  NordPlus NPHE-2015/10156 

2.  

Nordic and Baltic Network for Sports Coach Training (NBN 

Coach Training) 

NordPlus - Horizontal,  

NPHZ-2015/10058   

3. Network Nordplus-Idrott ID NPHE-2015/10218 

4. Coaching through Generations NordPlus HZ-2012_la-29946 

5. The Physical Health in Baltic Youth Study      Nord plus Visby programma 

Linkoping University (Sweden)-

Linčepingas universitāte (Zviedrija) & 

Valsts Sporta medicīnas centrs 

6. ASEM pamatkompetences (ASEM LLL  Core 

Competences) 

ASEM LLL HUB Āzijas un 

Eiropas mūžmācīšanās un izglītības 

pētniecības 5. tīkls 

7. Health and Social Indicators of Participation in 

Physical Activities for Children with Disabilities (Veselības 

un sociālie indikatori bērnu ar invaliditāti dalībai fiziskās 

aktivitātēs) 

Eiropas Ekonomikas zonas 

finanšu instrumenta un Norvēģijas 

finanšu instrumenta  programmas 

Pētniecība un stipendijas aktivitātes 

Pētniecībaprojekts Nr. NFI/R/2014/070 

(grozījumi Valsts izglītības attīstības  

aģentūrā Nr.1/2015/R/070) 

8. Innovative Physical Activity Measures in Health 

and Sport Science Studie 

Eiropas Ekonomikas zonas 

finanšu instrumenta un Norvēģijas 

finanšu instrumenta LV05 Pētniecība 

un stipendijas aktivitātes Stipendijas 

projekta Nr.EEZ/NFI/S/2015/021 

9. Nordic-Baltic master in adapted physical activity  NordPlus projektā, Nr. NPHE-

2014/10394  

10. Innovative Multidisciplinary Approach in Elderly 

Care (Inovatīva starpdisciplināra pieeja seniora vecuma 

cilvēku aprūpē   

NordPlus projektā Nr. NPHE 

2015/10103 (partnervalstis – Somija, 

Lietuva, Zviedrija, Latvija). 

11. American Association of University Woman 

(AAUW) 

Projekts Inspire Grant 2015-

2016  

12. Pestalozzi Modules for Trainer Training - Physical 

education and sport for democracy and human rights  

Council of Europe Pestalozzi 

Programme, Nr. CoE 2014 1021-1024 

13. Nordic-Baltic Physical Activity Bridges NordPlus Higher Education 

2015 NBPAB-NPHZ  

14. Sportistu kondīcijas optimizācija pirms sacensībām 

un Sportistu tehnisko meistarību noteicošo biomehānisko 

parametru atkarība no skeleta muskuļu neirālās regulācijas 

izmaiņām Nr.1-27/161 

IZM finansēti ar augstu 

sasniegumu sportu saistīti zinātniski 

projekti  

15. ESF projekts Atbalsts sporta zinātnei  Nr. 

009/0155/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010  

Promocijas darba vadīšana 

Latvijas Sporta pedagoģijas 

akadēmija 

16. ESF projekts Atbalsts sporta zinātnei   Nr. 

009/0155/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010  Mērķstipendija  

Latvijas Sporta pedagoģijas 

akadēmija 

17. VPP INOSOCTEREHI - Studentu veselīga 

dzīvesveida izpratnes un paradumu veidošanās mijsakarības 

Valsts pētījumu programmas 

Inovatīvi risinājumi sociālajā 

telerehabilitācijā Latvijas skolās 

iekļaujošās izglītības kontekstā darba 

vadītāja, atbalstot 2015. gadā izstrādāto 

H. Vecenānes promocijas darbu  



 
18. Šodienas izglītība nākotnes sabiedrības izaugsmei   Latvijas valsts budžeta 

finansētās programmas Atbalsts 

sabiedrības līdzdalībai Latvijas 

Prezidentūras Eiropas Savienības 

Padomē īstenošanas projekts Nr. 

2014LV/PR/07/10 

19. Sporto visa klase  Latvijas Olimpiskās komiteja 

(LOK) Līguma Nr. 1-22-1964 

20. KSP bio-mehāniskie un neirodinamiskie testi  LR Aizsardzības ministrijas 

Nacionālie bruņotie spēki - 

Nodrošinājuma pavēlniecības līgums 

Nr. p-174/NP2015/NP/2015/024 

21. Veselības jautājumu apguve profesionālajā un 

arodizglītībā  

IZM un Rīgas Stradiņa 

universitāte, Nr.6-21/0301, 6.2-

26/2014 00692014 

 

2016. gadā LSPA īstenotajos pētniecības projektos tika piesaistīts finansējums 

113983.04 EUR apmērā: 

 
1. Recreative Activities for Healthy Lifestyle 

(Rekreatīvas aktivitātes veselīgam dzīvesveidam) 

NordPlus NPHE-2015/10156 

2. A European Sector Skills Alliance for Sport 

and Physical Activity  (ESSA-Sport) 

European Observatories of Sport and 

Employment (EOSE) Nr.575668-EPP-1-

2016-1-FR-EPPKA2-SSA-N 

3.  

Nordic-Baltic Sustainable Approach Coaching Youth 

for Elite 

NordPlus - Horizontal,  NPHZ-

2016/10076  

4. Network Nordplus-Idrott ID NPHE-2016/10213 

5. Oscilatīvās masāžas ietekme uz organisma 

funkcionālo stāvokli 

Vācijas firma Star-Medico 

6. The Physical Health in Baltic Youth Study      Nord plus Visby programma 

Linkoping University (Sweden)-Linčepingas 

universitāte (Zviedrija) & Valsts Sporta 

medicīnas centrs 

7. Health and Social Indicators of Participation 

in Physical Activities for Children with Disabilities 

(Veselības un sociālie indikatori bērnu ar invaliditāti 

dalībai fiziskās aktivitātēs) 

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 

instrumenta un Norvēģijas finanšu 

instrumenta  programmas Pētniecība un 

stipendijas aktivitātes Pētniecībaprojekts Nr. 

NFI/R/2014/070 (grozījumi Valsts izglītības 

attīstības  aģentūrā Nr.1/2015/R/070) 

8. Innovative Physical Activity Measures in 

Health and Sport Science Studies 

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 

instrumenta un Norvēģijas finanšu 

instrumenta LV05 Pētniecība un stipendijas 

aktivitātes Stipendijas projekta 

Nr.EEZ/NFI/S/2015/021 

9. Innovative Multidisciplinary Approach in 

Elderly Care (Inovatīva starpdisciplināra pieeja 

seniora vecuma cilvēku aprūpē)  

NordPlus projektā Nr. NPHE 

2015/10103 (partnervalstis – Somija, Lietuva, 

Zviedrija, Latvija). 

10. The Future of Education and Skills OECD Education 2030  

11. ASEM pamatkompetences (ASEM ASEM LLL HUB Āzijas un Eiropas 



 
LLL  Core Competences) mūžmācīšanās un izglītības pētniecības 5. 

tīkls 

12. Identifying Best Practice Across Physical 

Education Teacher Education Programmes : A 

Europenan Perspective 

KA2 Strategic Partnerships Funding 

2015-1-TR01-KA203-021768 (2016-2017) 

13. Izglītības komiteja FISU 2016-2019 Nr. 

SG/LB.NM/2016.0040 

14. Olympic Education - Connencting Youth Youth Exchange 2016 

15. Learning Games KA2 Cooperation for Innovation and 

the Exchange of Good Practices, Strategic 

Partnerships for Adult Education 2016-1-

AT01-KA204-016747 

16. Nordic-Baltic Physical Activity Bridges NordPlus Higher Education NBPAB-

NPHZ-2015/10107  

17. Sporto   visa klase  Latvijas Olimpiskās komiteja (LOK) 

Līguma Nr. 1-22-1964 

19. Veselības jautājumu apguve profesionālajā 

un arodizglītībā  

IZM un Rīgas Stradiņa universitāte, 

Nr.6-21/0301, 6.2-26/2014 00692014 

 

2017. gadā LSPA īstenotajos pētniecības projektos tika piesaistīts finansējums 

689550.82 EUR apmērā: 

 
1. Innovative Physical Activity Measures in 

Health and Sport Science Studies 

Nr.EEZ/NFI/S/2015/021 

1.  

Darba tirgus prognozēšanas sistēmas 

pilnveide 

 

ESF Nr.7.1.2.2/16/I/001  

2. Sporto visa klase Latvijas Olimpiskās komiteja 

(LOK) Līgums Nr. 1-22-2230 

3. Ogu enerģētisko produktu iedarbības 

pamatojums uz 4 mērķa grupām, tai skaitā sportistiem 

SIA „RicBerry”, RB-03/08-2017 

4. Nanolīmenī modificētu tekstiliju virsmu 

pārklājumu sintēze un enerģētiski neatkarīgas 

mērīšanas sistēmas integrācija viedapģērbā ar 

medicīnisko novērojumu funkcijām 

ERAF 

5. The Future of Education and Skills: OECD 

Education 2030 

Vārdnīcas darba grupa 

6. ASEM pamatkompetences (ASEM LLL  Core 

Competences) 

ASEM LLL HUB Āzijas un 

Eiropas mūžmācīšanās un izglītības 

pētniecības 5. tīkls 

7. Identifying best practice across physical 

education teacher education programmes: A European 

perspective 

2015-1-TR01-KA203-021768 

8. Cultural opening - diversity and intercultural 

competences in the context of the refugee crisis. A 

multilateral collaboration between Germany, the Czech 

Republic, Latvia, Serbia, Hungary and Slovakia. 

Nr. IB-RA 2014-121 

9. Staigā vesels! Nr. 2189, LU Fonds 

10. Research and Scholarship Programme EEA Norway Grants 2009-2014 

Programme LV05 

11. Health and Social Indicators of Participation 

in Physical Activities for Children with Disabilities 

EEA and Norway Grant, 

NFI/R/2014/070-6 

13. EINWIRKUNG DER 

OSZILLATIONISCHEN MASSAGE STAR-MEDICO 

Company Star-Medico (Germany), 

Nr.75/2016 



 
АUF FUNKTIONALEN ZUSTAND DES 

ORGANISMUS DES MENSCHEN (Oscilatīvās 

masāžas ietekme uz organisma funkcionālo stāvokli) 

14. Human Resources Development in Sport 

2015-2017 

EU 

15.  EU project: A European Sector Skills Alliance 

for Sport and Physical Activity (ESSA-Sport) 

Agreement reference number – 

2016-3283/001-001. Project number – 

575668-EPP-1-2016-1-FR-EPPKA2-SSA-N 

16.  Darba tirgus prognozēšanas sistēmas 

pilnveide 

Nr.7.1.2.2./16/I/001 Īstenotāji – LR 

Ekonomikas ministrija un Nodarbinātības 

Valsts aģentūra 

17.  Darba tirgus prognozēšanas sistēmas 

pilnveide 

ESF Nr.7.1.2.2/16/I/001  

18.  Ecological Approach in Adapted Physical 

Activity  

Nr. NPHE-2017/10364 

19.  Innovative Multidisciplinary Approach in 

Elderly Care 

Nr.  NPHE-2015/10103 

20.  Nordic Baltic Learning Environments for 

Movement Affordances 

NPHZ-2017/10130 

 

LSPA zinātniskajā pētniecībā noteikti šādi četri galvenie virzieni: 1. Sports, 

sporta izglītība un socializācija. 2. Sabiedrības veselības veicināšana - fiziskā 

aktivitāte kā līdzeklis neinfekciju slimību profilaksei dažāda vecuma cilvēkiem: 

tautas sports, bērnu un jaunatnes sports, pielāgotais sports. 3. Augsto sasniegumu 

sports. 4. Sporta sociāli ekonomiskie aspekti.  

LSPA attīstības stratēģijā noteiktie pētniecības virzieni un to attīstības plāns 

ir publiski pieejami LSPA tīmekļa vietnē 

http://lspa.lv/files/documents/2015/LSPA_Strategija_2015_2020.pdf .  

 

LSPA pieejamā akadēmiskā un zinātniskā personāla kapacitāte 

 
LSPA ir zinātniska institūcija, kas reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā 2006.gada 

9.maijā ar Nr. 172075. Augstskolas personāla sastāvā ir 64 akadēmiskā personāla pārstāvji, 

kuram augstskola ir ievēlēšanas vieta, tai skaitā 44 personas ar zinātnisko grādu, jeb 68,75%. 

No akadēmiskā personāla 6 arī ir ievēlēti par vadošajiem pētniekiem un pētniekiem. 

5.tabula 

LSPA akadēmiskā un zinātniskā personāla raksturojums 

 
N.p.k. Amats Skaits 

1. Profesors 19 

2. Asociētais profesors 12 

3. Docents 16 

4. Lektors 7 

5. Asistents 6 

6. Vadošais pētnieks 8 

7. Pētnieks 3 

http://lspa.lv/files/documents/2015/LSPA_Strategija_2015_2020.pdf


 

8. Zinātniskais asistents 6 

 

Akadēmiskā un zinātniskā personāla zinātnisko kapacitāti raksturo 

pieaugošais publikāciju skaits starptautiski citējamās datu bāzēs, monogrāfiju skaita 

un iesaistes pētniecības projektos pieaugums.   

 

LSPA akadēmiskajam personālam, kas tiks iesaistīts jauno studiju 

programmu īstenošanā, ir atbilstošas angļu valodas zināšanas un prasmes 

pasniegšanai internacionālā vidē un tiks nodrošināta iespēja tās pilnveidot. 

 

LSPA pētniecības kapacitāti raksturo LSPA pieejamā studiju un pētniecības 

infrastruktūra, kura detalizēti aprakstīta LSPA attīstības stratēģijā 

http://lspa.lv/files/documents/2015/LSPA_Strategija_2015_2020.pdf , tā pilnībā 

atbilst darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.1. specifiskā atbalsta 

mērķim „Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu 

koplietošanu”, 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķim “Stiprināt augstākās izglītības 

iestāžu akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” un 8.2.3. 

specifiskā atbalsta mērķim “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības 

iestādēs”  projektu ietvaros izstrādājamo studiju programmu attīstībai.  

 

Potenciālais studējošo skaits jaunajās studiju programmās 

 

LSPA saskaņā ar LSPA attīstības stratēģijā LSPA attīstības stratēģiskajā 

virzienā “Starptautiskā un nacionālā sadarbība” noteikto  

http://lspa.lv/files/documents/2015/LSPA_Strategija_2015_2020.pdf īsteno labu 

praksi ārvalstu studējošo piesaistē un ir izveidojusi Starptautisko sakaru nodaļu 

http://lspa.lv/images/stories/about/structure/LSPA_Struktura_2016.pdf , kas 

pārskatāmi un efektīvi pilda ārvalstu studentu piesaistes un atbalsta uzdevumus, spēj 

darboties stratēģiski un koordinēti.  

 
LSPA izglītības programma Potenciālais 

studējošo skaits 

 (2024. gads) 

1.līmeņa augstākās izglītības studiju programma «Sporta un izglītības darba 

speciālists» 

150 

 

Profesionālās bakalaura studiju programma «Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība» 

 

257 

 

Starptautiskā starpaugstkolu kopīgā doktora studiju programma  «Sporta zinātne» 

 

43 

 

1.līmeņa augstākās izglītības studiju programma «Ārstnieciskā masāža» 30 

http://lspa.lv/files/documents/2015/LSPA_Strategija_2015_2020.pdf
http://lspa.lv/files/documents/2015/LSPA_Strategija_2015_2020.pdf
http://lspa.lv/images/stories/about/structure/LSPA_Struktura_2016.pdf


 
 

Starptautiskā starpaugstkolu kopīgā doktora studiju programma  vai doktorantūras 

skola “Veselības aprūpes zinātne” 

27 

 

 

Nozares profesionālās organizācijas atbalstījušas “LSPA  studiju 

programmu attīstības un konsolidācijas plānā 2018-2024” plānotās darbības 

(skat. pielikumus).  

 

LSPA galvenie sadarbības partneri visas institūcijas struktūvienības iekšienē 

http://lspa.lv/images/stories/about/structure/LSPA_Struktura_2016.pdf, citas 

LSPA attīstības stratēģijā minētās (38. – 40. lpp. 

http://lspa.lv/files/documents/2015/LSPA_Strategija_2015_2020.pdf)  Latvijas un 

Baltijas valstu augstākās izglītības institūcijas un zinātniskās institūcijas, ar kurām 

kopā plānots veidot un īstenot doktora studiju  programmu “Sporta zinātnē” (skat. 

pielikumu). LSPA sadarbībā ar Latvijas un Baltijas AII plāno veidot starptautisku 

doktorantūras studiju programmu Veselības aprūpē fizioterapijā un pielāgotajā 

fiziskajā izglītībā. Šobrīd esošās ilglaicīgas sadarbības ietvaros LSPA iniciējusi 

kopīgas starptautiskas doktorantūras programmas izveidi veselības aprūpē, kurā 

viens no potenciālajiem sadarbības partneriem būs Varšavas Jozefa Pilsudska 

Fiziskās izglītības akadēmija Polijā (skat. LSPA attīstības stratēģijas 4.pielikumu 

http://lspa.lv/files/documents/2015/LSPA_Strategija_2015_2020.pdf). 

 

 
 

http://lspa.lv/images/stories/about/structure/LSPA_Struktura_2016.pdf
http://lspa.lv/files/documents/2015/LSPA_Strategija_2015_2020.pdf
http://lspa.lv/files/documents/2015/LSPA_Strategija_2015_2020.pdf











