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LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA 
 

 

REĢISTRĒTS  LSPA 

ar  Nr. 57 

Datums: 20.01.2021. 
 

 

 
APSTIPRINU 

LSPA Senāta priekšsēdētājs 
_____________ prof. U.Grāvītis 

2021.gada 14.janvārī 
protokols Nr. 5 

 

STARPTAUTISKO  SAKARU  CENTRA 
NOLIKUMS 

 

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas  
likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu 

 
 

1. Vispārīgie noteikumi 
1.1. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (turpmāk tekstā – LSPA) Starptautisko 

sakaru centrs (turpmāk – SSC) ir LSPA akadēmiskā un administratīvā 
struktūrvienība, kas savas kompetences ietvaros darbojas saskaņā ar šo 
Starptautisko sakaru centra nolikumu (turpmāk – Nolikums), LSPA iekšējiem 
normatīvajiem aktiem (tai skaitā LSPA Internacionalizācijas un modernizācijas 
stratēģiju) un ārējiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā Augstskolu likumu. 

1.2. LSPA Starptautisko sakaru centra nosaukums angļu valodā: LASE International  
Cooperation Center.  

 
2. Misija un mērķi 

2.1. SSC misija ir starptautiskā līmenī konkurētspējīgas LSPA darbības kapacitātes 
nodrošināšana starptautiskās sadarbības, studiju, zinātnes un inovāciju jomās 
sportā un veselības aprūpē.  

2.2. Darbības mērķi: LSPA starptautiskās sadarbības un internacionalizācijas 
attīstīšana, veicinot sadarbību ar Eiropas un pasaules augstskolām, studējošo un 
akadēmiskā personāla mobilitāti un LSPA studiju eksportu, uzņemot ārvalstu 
studējošos pilna laika LSPA programmās, ārvalstu studējošo integrēšana LSPA 
studiju procesā. 

 

3. Darbības virzieni 
3.1. SSC nodrošina starptautisko sadarbību šādos virzienos:  

3.1.1. Sadarbība ar Eiropas un pasaules augstskolām. 
3.1.2. Studējošo un akadēmiskā personāla mobilitāte. 
3.1.3. LSPA studiju eksports. 
3.1.4. Atbalsta sniegšana ārvalstu studējošajiem studiju uzsākšanai LSPA un 

turpmākajā studiju procesā. 
 

4. Darbības uzdevumi 
4.1. Veicināt studējošo mobilitāti (tai skaitā digitālo), piesaistot ārvalstu studējošos, 

paaugstinot augstākās izglītības kvalitāti. 
4.2. Veicināt studējošo nodarbinātību Eiropas un globālajā darba tirgū, nodrošinot to 

studiju rezultātu labāku atzīšanu, kas apgūti studijās Eiropas izglītības telpā.  
4.3. Veicināt studējošo, akadēmiskā un vispārējā personāla svešvalodu apguvi un 

lietošanu. 
4.4. Uzlabot studējošo, akadēmiskā un vispārējā personāla  informētību un izpratni par 

citām kultūrām un valstīm, veicināt un attīstīt Eiropas pilsoniskuma un identitātes 
izjūtu.  

4.5. Popularizēt LSPA īstenotās studiju programmas ārzemēs, darbojoties Augtākās 
izglītības eksporta apvienībā, piedaloties izglītības izstādēs un informējot par 
studiju iespējām LSPA.  
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5. Statuss un kontrole 
5.1.   SSC ir LSPA patstāvīga struktūrvienība, par kuras darbību atbild LSPA Erasmus 

un ārējo sakaru studiju koordinētāji.  
5.2.  SSC ir tiesīgs izstrādāt un pēc saskaņošanas ar LSPA Attīstības daļu un Studiju 

departamentu, kas veic SSC darbības kontroli, iesniegt LSPA Senātam 
izskatīšanai priekšlikumus par SSC  nolikuma papildināšanu un citus jautājumus, 
lai sekmētu SSC kvalitatīvu darbību. 

 

6. Struktūra 
6.1. SSC  struktūru veido: 

6.1.1. Erasmus koordinators, ārējo sakaru studiju koordinētājs, ārējo sakaru 
koordinētāja asistents un studiju procesa apkalpošanas speciālists.  

6.1.2. LSPA docētāji, kuri veic studiju un/ vai pētniecisko darbu ar ārvalstu 
studējošajiem, un/vai piedalās starptautiskajā mobilitātē. 

6.1.3.  Ārvalstu studējošie LSPA pilna laika studiju programmās. 
6.1.4.   LSPA un ārvalstu studējošie, kuri piedalās mobilitātē. 

 

7. Materiālā bāze un finanses 
7.1.  SSC savā darbā izmanto LSPA telpas un aprīkojumu, kas nodotas SSC lietošanā. 
7.2.  SSC veido un papildina materiālo bāzi atbilstoši darbības profilam un saskaņā ar 

LSPA Attīstības daļas stratēģiju un finansēm. 
 

8. Tiesības un atbildība 
8.1. SSC ārējo sakaru studiju koordinētājai un Erasmus koordinatoram  ir tiesības: 

8.1.1. pieprasīt un saņemt informāciju no LSPA Attīstības daļas un Studiju 
departamenta amata pienākumu veikšanai; 

8.1.2. savlaicīgi saņemt no LSPA Attīstības un zinātnes prorektora, Studiju prorektora 
un Studiju departamenta vadītāja amata pienākumiem nepieciešamo informāciju; 

8.1.3. pildot amata pienākumus, deleģēto uzdevumu īstenošanai lietot informāciju 
atbilstoši pilnvarojumam un darba pienākumu veikšanai nepieciešamajam 
apjomam; 

8.1.4. saņemt nepieciešamo finansiālo, materiālo un tehnisko nodrošinājumu SSC 
uzdevumu izpildei; 

8.1.5. pēc nepieciešamības organizēt apspriedes, seminārus, sanāksmes un citus 
pasākumus SSC kompetencē esošo uzdevumu izpildei; 

8.1.6. sniegt ierosinājumus un priekšlikumus LSPA darbības kvalitātes un efektivitātes 
uzlabošanai. 

8.2.  SSC ārējo sakaru studiju koordinētāja un Erasmus koordinatora  atbildība: 
8.2.1. par darba plānošanu un organizēšanu struktūrvienībā, nolikumā noteikto 

uzdevumu, amata aprakstā noteikto pienākumu LSPA Attīstības un zinātnes 
prorektora, Studiju prorektora un Studiju departamenta vadītāja uzdoto 
uzdevumu likumīgu un kvalitatīvu izpildi normatīvajos aktos un noteiktajos 
termiņos; 

8.2.2. par ierobežotas pieejamības, konfidenciālās informācijas, personas datu 
saglabāšanu, aizsargāšanu un neizpaušanu, un par minētās informācijas 
izmantošanu amata pienākumu veikšanai; 

8.2.3. par darba procesā izstrādāto dokumentu atbilstību normatīvajiem aktiem un 
sniegtās informācijas patiesumu; 

8.2.4. par normatīvo aktu izpildi un ievērošanu, kas attiecas uz amata pienākumu 
pildīšanu; 

8.2.5. sniegt metodisko, organizatorisko un administratīvo atbalstu ārvalstu 
studējošajiem studiju procesa nodrošināšanai, tai skaitā primāri nepieciešamo 
informācijas sagatavošanu svešvalodā sadarbībā ar konkrētās studiju 
programmas atbildīgo studiju procesa plānošanas speciālistu (piemēram, 
saskaņoti nodarbību grafiki). 

8.2.6. nodrošināt LSPA mājaslapas angļu valodas versijas papildināšanu un 
atjaunošanu ar aktuālo informāciju attiecībā uz ārvalstu studējošajiem. 



3 
 

 

9. Noslēguma noteikumi 
9.1. Citus noteikumus var precizēt, un arī veidlapas noteikt ar rektora rīkojumiem. 
9.2. Par Starptautisko sakaru centra nolikuma ikgadēju pārskatīšanu un atbilstību 

aktuālajiem normatīvajiem aktiem atbild Attīstības un zinātnes prorektors. 
9.3. Starptautisko sakaru centra nolikums stājas spēkā un var tikt grozīts vai atcelts 

ar LSPA Senāta lēmumu.  
 

 
Datums  Izstrādātājs/Papildinātājs  Labojumi / Komentāri  

14.01.2021. Erasmus koordinatore Ingrīda Smukā 
Studiju prorektore Andra Fernāte 
Juriste Daina Arne 

Jauns dokuments 
 

 


