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LATVIJAS  SPORTA  PEDAGOĢIJAS  AKADĒMIJA 
 

 
 

REĢISTRĒTS  LSPA 

ar  Nr. 54 

Datums: 10.12.2020. 
 

 

 
APSTIPRINĀTS 

LSPA Senāta sēdē 
2020.gada 3.decembrī 

protokols Nr. 4 

 
 

ACIKLISKO  SPORTA  VEIDU  KATEDRAS 
NOLIKUMS 

 

1.  Vispārīgie  noteikumi 
 

1.1. Aciklisko sporta veidu katedra (turpmāk tekstā – Katedra) ir Latvijas Sporta pedagoģijas 
akadēmijas struktūrvienība, kas realizē akreditētas un licencētas studiju kursu 
programmas atbilstoši studiju programmu un LSPA stratēģijas mērķiem un uzdevumiem, 
veic zinātniskās pētniecības, audzināšanas, sporta un cita veida darbu.  

1.2. Katedra darbojas atbilstoši LSPA Satversmei, šim nolikumam, LSPA darba kārtības 
noteikumiem un citiem  normatīvajiem aktiem. 

1.3. Katedra izveidota saskaņā ar LSPA Senāta lēmumiem 2020.gada 5.novembrī un 
3.decembrī ar nosaukumu Aciklisko sporta veidu katedra. 

 
2. Darbības mērķi, uzdevumi  

 
2.1. Katedras mērķi:  
2.1.1. nodrošināt akreditēto un licencēto studiju kursu programmu realizāciju atbilstoši 

akadēmiskās izglītības standartiem vai profesijas standartam un profesionālās 

augstākās izglītības standartam, Katedras specializācijai;  

2.1.2. attīstīt sporta zinātni un izkopt kultūru, lai saglabātu Latvijas Republikai nepieciešamo 
intelektuālo un fizisko potenciālu, veicinātu to attīstību, nodrošinātu tautas 
harmonisku attīstību;  

2.1.3. nodrošināt studiju un zinātniski pētnieciskā darba vienotību, jaunu zinātniski tehnisko 
līdzekļu iegādi, metodikas apgūšanu un pilnveidi;  

2.1.4. nodrošināt iespēju iegūt akadēmiskos un zinātniskos grādus, profesionālās 
kvalifikācijas sabiedriskās dzīves, tautsaimniecības, kultūras, izglītības, veselības 
pilnveidošanas, valsts pārvaldes un citās darbības jomās, kā arī iespējas nodarboties 
ar sportu. 

 
2.2.  Katedras uzdevumi:  
2.2.1. veikt Katedras darba plānošanu, uzskaiti un atskaiti. 
2.2.2. nodrošināt Katedrai pakļautā personāla darba kārtības un ētikas normu ievērošanu. 
2.2.3. izstrādāt un realizēt akadēmiskās un profesionālās studiju programmas studiju 

kursos: 
Atlētiskā sagatavošana, Pašaizsardzība, Aciklisko sporta veidu treniņu teorija un 
metodika (smagatlētika, vingrošana), TRX piekares sistēmas pielietojums 
fizioterapijā, Vingrošana, Akrobātika, Aerobika, Sporta dejas, Tautas dejas, Treniņu 
teorijas pedagoģiskā pilnveide (TTPP), Pedagoģiskā pilnveide kvalifikācijā (PPK) un 
Sporta pedagoģiskā pilnveide (SPP) tādos sporta veidos kā svarbumbu sports, 

armrestlings, svarcelšana, pauerliftings (spēka trīscīņa),  fitness, bodibildings, 
džudo, sambo, džiu-džitsu, taekvondo, tekvon-do, karatē, grieķu-romiešu cīņa, brīvā 
cīņa, sieviešu cīņa, bokss, kikbokss, MMA  (jauktā cīņa), u-šu, taibokss (muaythai), 
daiļslidošana, sporta vingrošana, mākslas vingrošana, lēkšana uz batuta,  sporta 
aerobika, akrobātika, sporta dejas, ekstrēmie sporta veidi (piemēram, snovbords, 
skeitbords u.c.) u.c. acikliskajos sporta veidos.  
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2.2.4. sagatavot mācību grāmatas, metodiskos un uzskates līdzekļus studiju procesa 
nodrošināšanai. 

2.2.5.   sadarboties ar pētniecības laboratorijām, organizēt un veikt zinātnisko pētniecību, 
vadīt kursa darbus, kvalifikācijas darbus, diplomdarbus, bakalaura, maģistra un 
promocijas darbus.  

2.2.6.   sekmēt Katedras personālsastāva kvalifikācijas paaugstināšanu un pieredzes 
apmaiņu.  

2.2.6.  organizēt un veikt studiju, audzināšanas, un sporta darbu, vadīt studējošo prakses. 
Studiju un sporta darba realizācijai risināt jautājumu  par nepieciešamo inventāru  un 
sporta bāzēm, auditorijām. 

2.2.7.  sadarboties ar izglītības, zinātnes un sporta iestādēm, organizācijām, uzņēmumiem.  
2.2.8.  nodrošināt studiju procesā un Katedras pārvaldībā esošajā telpās drošības 

noteikumu,  higiēnas un epidemioloģisko prasību ievērošanu un vides aizsardzību. 
2.2.9.   popularizēt LSPA un sportu (t.sk. attiecīgo sporta veidu). 
2.2.10. nodrošināt LSPA iekšējai kārtībai un ārējiem normatīvajiem aktiem atbilstošu 

lietvedību Katedras darbības jautājumos.  
2.2.11. nodrošināt zinātniski metodiskus pētījumus un laboratorijas pakalpojumus 

ieinteresētām personām, tai skaitā sportistiem, treneriem, ārstiem un citiem. 
 

3.  Kompetence  
 

3.1. Komplektēt Katedras personālsastāvu, noteikt tā pienākumus, kompetenci, slodzes 
apjomu un izvirzīt vēlēšanām Katedras vadītāju un docētājus.  

3.2. Patstāvīgi noteikt nodarbību saturu, veidu un formu atbilstoši mūsdienu prasībām. 
3.3. Noteikt Katedras zinātniski pētnieciskā darba pamatvirzienus. 
3.4. Veidot Katedras sporta veidu zinātniski metodisko komisiju, veidot Katedras 

bakalaura un maģistra darba priekšaizstāvēšanas komisiju. 
3.5. Organizēt publiskus kursus, lekcijas, seminārus,  konferences un citus pasākumus.  
3.6. Sniegt priekšlikumus LSPA vadībai LSPA un katedras darba uzlabošanai, piedalīties 

ar Katedru saistīto jautājumu izlemšanā. 
3.7. Griezties LSPA Šķīrējtiesā strīdus jautājumu risināšanai. 
3.8. Veidot Katedras ekspertu komisiju atsevišķu lietu izmeklēšanai. 
3.9. Plānot un pieprasīt LSPA vadībai finansējumu Katedras darbības nodrošināšanai, kā 

arī nodrošināt izlietotā finansējuma uzskaiti un atskaiti.  
3.10. Veidot Katedras kompetences zinātnisko pētījumu nodrošināšanai un veidot 

sadarbību ar zinātniskajām struktūrvienībām. 
 

4. Katedras/profesoru grupas vadība un personāls  
 

4.1. Katedru veido: 

− katedras vadītājs; 

− katedras vadītāja vietnieki (studiju, zinātniskajā, sporta, saimnieciskajā 
darbā; 

− akadēmiskais personāls; 

− vispārējais personāls;  

− studējošie akadēmiskajās un  profesionālajās studiju programmās; 

− studējošie, kuri izstrādā zinātniskos darbus katedras docētāju vadībā.  
4.2. Katedras vadītājs īsteno tās vadību un pārstāv Katedru bez īpaša pilnvarojuma. 
4.3. Katedras vadītājs atbild par:  
4.3.1.  Katedras uzdevumu sekmīgu risināšanu.  
4.3.2.  Katedras darba plānošanu un plāna izpildes kontroli.  
4.3.3.  Katedras docētāju darba izpildes disciplīnu, t.sk. zinātniskās darbības veikšanu.  
4.3.4.  Savlaicīgu Katedras studiju kursu nodrošinājumu ar kvalificētiem docētājiem.  
4.3.5.  Docētāju individuālo darba plānu un atskaišu sastādīšanas kontroli un 

apstiprināšanu.  
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4.3.6.  Regulāru Katedras sēžu organizēšanu (ne retāk kā vienu reizi mēnesī) par studiju 
kvalitātes, zinātniskās pētniecības un citiem aktuāliem jautājumiem. (Katedras sēde 
savu uzdevumu risināšanā ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz puse no katedrā 
pamatdarbā strādājošajiem docētājiem, lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. 
Katedras sēdes tiek protokolētas).  

4.3.7. Studiju kursa aprakstu un anotāciju sagatavošanas nodrošināšanu, kontroli, 
apstiprināšanu un publiskošanu kārtējam akadēmiskajam gadam.  

4.3.8.  Katedras docētāju LSPA akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības biogrāfijas 
sagatavošanas nodrošināšana vai aktualizēšanu kārtējam akadēmiskajam gadam.  

4.3.9.   Nodarbību un studiju kursu docētāju sarakstu saskaņošanu kārtējam semestrim.  
4.3.10. Prakšu un studiju darbu aizstāvēšanas nodrošināšanu.  
4.4.  Katedras vadītājs par savu darbību ir atbildīgs Studiju departamenta vadītājam, 

Studiju prorektoram, Attīstības un zinātnes prorektoram. 
 

5. Noslēguma  noteikumi 
 

5.1. Par Katedras nolikuma izstrādi un aktualizāciju ir atbildīgs Katedras vadītājs.  
5.2. Katedras nolikumu apstiprina LSPA Senāts un tas stājas spēkā ar LSPA Senāta 

lēmumu. 
5.3.  Katedru paplašina, reorganizē vai likvidē ar LSPA Senāta lēmumu. 
5.4. Atzīt par spēku zaudējušiem 2016.gada 14.janvārī LSPA Senātā apstiprināto “LSPA 

Smagatlētikas, boksa un cīņas katedras nolikumu” un 2015.gada 5.novembrī LSPA 
Senātā apstiprināto “LSPA Vingrošanas katedras nolikumu”.  
 

 
            

                                                                Aciklisko sporta veidu katedra   
 
 


