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Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) modernizācijas un
internacionalizācijas stratēģija (2021.-2027.) ir izstrādāta, lai veicinātu LSPA
Satversmē un LSPA stratēģijā izvirzīto mērķu sasniegšanu.
LSPA modernizācijas un internacionalizācijas stratēģijā ir ievērotas Latvijas
Republikas dokumentos un Eiropas Savienības dokumentos izteiktās
rekomendācijas, kuras attiecas uz internacionalizācijas stratēģiju.
LSPA darbības pamatvirzieni ir nodrošināt tās ilgtspējīgu attīstību kā
nacionālai un starptautiski atzītai augstākās izglītības un zinātnes institūcijai sporta
zinātnē un veselības aprūpē.
LSPA Satversme nosaka, ka Akadēmijas darbības galvenais mērķis ir dot
studentiem augstāko akadēmisko un augstāko profesionālo izglītību un
sagatavotību, attīstīt sporta, veselības aprūpes zinātni un izkopt kultūru, lai
saglabātu Latvijas Republikai nepieciešamo intelektuālo un fizisko potenciālu,
veicinātu to attīstību, nodrošinātu tautas harmonisku attīstību.
LSPA viens no galvenajiem pamatuzdevumiem ir gatavot akadēmiski
izglītotus speciālistus, nodrošinot kvalitatīvas studijas, inovatīvu pētniecību sporta
zinātnē, izglītībā, pedagoģijā un veselības aprūpē, veikt zinātniskās pētniecības
darbu, integrējot zinātni studiju procesā un nodrošinot konkurētspēju darba tirgū.
LSPA Satversmes 11. punkts nosaka, ka LSPA sadarbojas ar citām
augstskolām, zinātniskās pētniecības un citām institūcijām. Akadēmija veicina
sadarbību ar citu valstu augstskolām, kā arī studējošo un akadēmiskā personāla
apmaiņu.
Īstenojot savu darbību, LSPA ievēro šādu principu - studiju un zinātniskā
darba saistība ar sabiedrības vajadzībām un prasībām, ar civilizācijas augstākajiem
sasniegumiem un pasaules humanitārajām tradīcijām.
LSPA stratēģiskais mērķis modernizācijā un internacionalizācijā ir
starptautiskā līmenī konkurētspējīgas Akadēmijas darbības kapacitātes stiprināšana
studiju, zinātnes un inovāciju jomās sportā un veselības aprūpē, integrējot
zinātniskās un tehnoloģiskās inovācijas studiju procesā.
LSPA stratēģiskā mērķa modernizācijā un internacionalizācijā ieviešana tiek
nodrošināta īstenojot visaptverošu pieeju visā LSPA darbības kvalitātes pilnveides
procesā, gan studiju procesā, gan zinātniskajā darbībā un gan arī inovācijās.
Stratēģiskie virzieni, uzdevumi un principi LSPA modernizācijas un
internacionalizācijas kapacitātes stiprināšanai:
• Veicināt studējošo un akadēmiskā personāla mobilitāti (tai skaitā digitālo),
piesaistot ārvalstu studējošos un viesprofesorus, tādējādi paaugstinot augstākās
izglītības kvalitāti un stiprinot tās nozīmību, radot augstas kvalitātes studiju
rezultātus;
• Veicināt studējošo nodarbinātību Eiropas un globālajā darba tirgū, lai sekmētu
studējošo iesaistīšanos pilsoniskajā sabiedrībā, atbalstot studējošos studiju
rezultātu (zināšanu, prasmju un kompetenču) apguvē, nodrošinot to studiju
rezultātu labāku atzīšanu, kas apgūti studijās ārvalstīs;
• Veidot jaunas un kopīgas studiju programmas svešvalodās, veicinot LSPA studiju
programmu eksportu, atbilstoši personu vajadzībām, gan Eiropā, gan ārpus tās,

palielinot LSPA pievilcīgumu un stiprinot starptautisko dimensiju kā aktīvai
izglītotājai jaunatnes jomā;
• Uzlabot studējošo, akadēmiskā un vispārējā personāla svešvalodu lietošanu;
• Veicināt starptautisko sadarbību zinātnē, izstrādājot kopīgas starptautiski
aktuālas pētniecības tēmas, īstenojot kopīgus starptautiskus pētniecības
projektus, veicinot LSPA akadēmiskā un zinātniskā personāla dalību zinātniskos
pētījumos ārvalstīs un ārvalstu zinātnieku dalību LSPA pētījumos, īstenojot
kopīgu doktorantu promocijas pētījumu vadīšanu;
• Uzlabot studējošo un akadēmiskā personāla informētību un izpratni par citām
kultūrām un valstīm, īstenojot akadēmiskās, zinātniskās, sporta, veselības un
kultūras pieredzes apmaiņu starptautiskā līmenī, piedāvājot studējošiem un
akadēmiskajam personālam vienlīdzīgu iespēju veidot starptautiskās saziņas
tīklus, aktīvi iesaistīties sabiedrībā un attīstīt Eiropas pilsoniskuma un identitātes
izjūtu;
• Nostiprināt sinerģiju un pāreju starp formālo, neformālo izglītību, profesionālo
izglītību, nodarbinātību un uzņēmējdarbību, īstenojot Starptautiskās vasaras
skolas programmas, starptautiskās intensīvās programmas un organizēt
starptautiskus seminārus un pasākumus;
• Popularizēt LSPA izglītību ārzemēs, darbojoties Augstākās izglītības eksporta
apvienībā, piedaloties izglītības izstādēs un informējot par studiju iespējām LSPA;
• Iesaistīties starptautisko zinātnisko, akadēmisko un profesionālo organizāciju
darbībā, veicinot augstākās izglītības, zinātnes un uzņēmējdarbības sasaisti, lai
atbalstītu dažādās jomās strādājošo profesionālo attīstību, lai ieviestu
jauninājumus un uzlabotu mācību kvalitāti visā Eiropas izglītības telpā.
Stiprinot sadarbību ar nacionālajām un starptautiskajām augstākās izglītības
iestādēm, valsts pārvaldes iestādēm un pašvaldībām, attīstot pētniecību sporta
zinātnē un sabiedrības veselības veicināšanā un darba devējiem, LSPA tiek
nodrošināta studiju kvalitāte, veicinātas jauna un mūsdienu darba tirgus prasībām
atbilstošas, uz kompetencēm balstītas, Latvijā, Baltijā un ārvalstīs atzītas
konkurētspējīgas studijas, nodrošinot optimālu un atvērtu studiju vidi saskaņā ar
zinātnes attīstības līmeni un Latvijas kultūras tradīcijām.
LSPA studiju programmu eksporta veicināšana ir pasākumu kopums: LSPA
iegūtās izglītības atpazīstamības veicināšana, tās kvalitātes paaugstināšana un
studentcentrētas vides nodrošināšana, kurā notiek studijas. LSPA iegūtās izglītības
atpazīstamības veicināšana ir saistīta ar LSPA sasniegumiem zinātnē un zinātnes
attīstību augstskolā, tā savukārt sekmē studiju kvalitātes uzlabošanos un tās
izaugsmi.
LSPA docētāji ir pieprasīti ārvalstu augstskolās, LSPA profesori piedalās
starptautisko mācību grāmatu un kolektīvo monogrāfiju izveidē, kuras savos studiju
kursos izmanto citu valstu augstskolu studenti un LSPA absolventi ir pieprasīts
darbaspēks globālajā darba tirgū. LSPA studiju programmu eksporta veicināšanas
pasākumu kopuma rezultāts ir pakāpeniski pieaugošs ārvalstu studējošo skaits.
LSPA katru gadu investē studiju programmu eksporta veicināšanai, kā arī rada
unikālas studiju programmas, lai nodrošinātu tautsaimniecības izaugsmei
nepieciešamos speciālistus, piemēram, sporta fizioterapeitus un pielāgoto fizisko
aktivitāšu speciālistus.
LSPA ir piešķirta ERASMUS Augstākās izglītības harta 2014.-2020.gadam
(ECHE – Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020). LSPA plāno turpināt

darbību ERASMUS Augstākās izglītības hartas ietvaros 2021.- 2027. gadam.
Piedalīšanās ERASMUS+ izglītības un sporta programmās ir Akadēmijas stratēģijas
sastāvdaļa, kas ļauj modernizēt un internacionalizēt visu ciklu studiju programmas.
Studentu un akadēmiskā un vispārējā personāla mobilitātes kvalitātes
paaugstināšana, piedalīšanās starptautiskos augstākās izglītības projektos ir
atbalsts vienotas Eiropas izglītības telpas internacionalizācijai, nodrošinot
vienlīdzīgu dalībnieku atlasi dažādām mērķa grupām, tai skaitā pretendentiem ar
speciālām un īpašām vajadzībām.
ERASMUS+ programmas ietvaros studentu mobilitāte notiek bakalaura,
maģistra un doktora studiju programmās. Turpmāk LSPA plāno aktivizēt doktora
līmeņa studiju mobilitāti, t.sk. veidojot kopīgas augstākās izglītības programmas ar
citām augstskolām Latvijā un ārvalstīs, sekmējot jau šobrīd īstenoto ārzemju
docētāju dalību LSPA doktorantu promocijas darbu vadīšanā un konsultēšanā.
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