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LSPA Studiju domes darba plāns 2021./2022. ak.g. 

 
Datums Galvenās tēmas 

27.08.2021. • Uzņemšana 2021./2022.ak.gadā. 

• Studiju kursu “Ievads profesijā” plānojums profesionālā bakalaura studiju programmās. 

• Kārtība COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai LSPA. 

• Attālināto studiju kārtība. 

• Laika normas slodzes aprēķināšanai. 

16.09.2021.  • Uzņemšanas noteikumi 2022./2023.ak.gadā. 

• LSPA Studiju Domes darba plāna 2021./2022. apstiprināšana 

• Semināru, starpkatedru pieredzes apmaiņas plāna 2021./2022.ak.g.apstiprināšana 

• COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošana LSPA. 

• Izmaiņas “Bakalaura darba temata un plāna apstiprināšanas kārtībā”.   

• Grozījumi studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijās un 

pašnovērtējuma ziņojumu saturā. 

• Studiju virzienu padomju darbība. 

21.10.2021. • LSPA attīstības stratēģiskie virzieni 2021.-2027. gadam. 

• Ētiskie aspekti studiju darbos.  

• Studiju procesa materiāli tehniskais nodrošinājums un tā pilnveides plānošana. 

• Valsts pārbaudījumi „Sporta zinātne” (kods 42813) nepilna laika neklātienē un 

„Fizioterapija” (kods 42722) nepilna laika klātienē 2021./2022. ak.g.. 

• Uzņemšanas komisijas darba plāns 2021./2022. ak.g.. 

• LSPA profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra darba plāns 2022. gadam. 

• Studiju virziena ”Veselības aprūpe” studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumi par 

2020./2021.ak.g. 

25.11.2021. • Studiju virzienu padomju darbības izvērtējums studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un 

sports” un “Veselības aprūpe” 2020./2021.ak.g.. 

• Akreditācija studiju virzienā “Veselības aprūpe”. 

• Studiju virziena ”Izglītība, pedagoģija, sports” studiju programmu pašnovērtējuma 

ziņojumi par 2020./2021.ak.g..  

• Studiju un zinātniskā darba integrācijas īstenošanas pilnveide studiju procesā. 

• Jaunu studiju programmu izveide LSPA akreditētajos studiju virzienos. 

• LSPA internacionalizācijas realizācija un tās stratēģija turpmākajiem gadiem. 

• LSPA iekšējās kvalitātes izvērtējums LSPA 2021.gadā un iekšējās kvalitātes 

nodrošināšanas sistēmas attīstības plāns 2022.gadam. 

09.12.2021. • Akreditācija studiju virzienā “Veselības aprūpe”. 

• LSPA darba devēja tēla pilnveide.  

• Pretkorupcijas pasākumu plāna  izpilde 2021.gadā  un plāna aktualizēšana 2022.gadam. 

• Pārbaudījumu plānu apstiprināšana Ziemas sesijā.  

• Akadēmiskā personāla piesaiste, akadēmiskā personāla individuālā snieguma atšķirības 

un uz individuālo sniegumu orientēta atalgojuma un motivācijas sistēma. 



• Studiju departamenta darba plāna apstiprināšana 2022.gadam. 

• LSPA cilvēkresursu attīstības plāna (2018.-2024.) īstenošana un aktualizācija. 

• LSPA internacionalizācija: institucionālā koordinācija kopīgo studiju programmu aspektā 

– starptautiskā doktorantūras skolas izveide. 

20.01.2022.  • Studiju gala un Valsts pārbaudījumu apstiprināšana. 

• Iekšējas kvalitātes vadības sistēmas pilnveide un personāla snieguma novērtēšana, 

akadēmiskā personāla kompetences pilnveide, zinātniskā izcilība un tās novērtēšana. 

• LSPA izglītības internacionalizācijas un starptautiskās konkurētspējas paaugstināšana. 

• Studiju programmu īstenošanas kvalitātes novērtēšanas pilnveide: LSPA stratēģiskā 

partnerība ar darba devējiem, docētāju sadarbība ar industriju. 

17.02.2022. • Ziemas sesijas rezultātu izvērtējums un studējošo anketēšanas izvērtējums.  

• Akreditēto studiju programmu studiju grafiku projektu izstrāde 2022./2023.ak.g. 

• Akreditēto studiju programmu nākotnes plāni, projekti un perspektīvas.  

• Studiju programmu īstenošanas kvalitātes novērtēšanas pilnveide: studiju procesa 

pārvaldības un attīstības izaicinājumi.  

• Iekļaujošās izglītības principa un individualizētas studiju pieejas īstenošanas 

nodrošinājums. 

24.03.2022. • Akreditēto studiju programmu studiju grafiku apstiprināšana 2022./2023.ak.g.. 

• Studiju maksu apstiprināšana 2022./2023.ak.gadam. 

• Absolventu darba gaitu monitoringa sistēmas pilnveide, darba devēju un docētāju 

atgriezeniskās saites pilnveide, absolventu stratēģiskās partnerības veidošana ar LSPA.  

• Profesionālā maģistra un doktora grāda piešķiršanas padomes atskaite. 

21.04.2022. • Pārbaudījumu plānu apstiprināšana Vasaras sesijā. 

• Studējošo imatrikulācijas, studiju gaitas un kvalifikāciju atzīšanas aktualitātes. 

• Akadēmiskā personāla motivācijas un profesionālās kapacitātes paaugstināšanas iespēju 

īstenošana.  

• Docētāju kompetence pētniecībā balstītās studijās un kompetences pilnveide iespējas 

nākotnē.  

• Iekšējo studiju kvalitātes nodrošināšanas procedūru optimizācija un pilnveide. 

• LSPA attīstības plānošanas īstenošana stratēģiskajos virzienos 2021.-2027. gadam. 

19.05.2022. • Studiju Domes darba plāna apstiprināšana 2022./2023.ak.g. 

• Jauno izstrādāto studiju programmu satura izvērtējums.  

• Priekšlaicīgi studijas pametušo un izglītību neieguvušo skaita samazināšanas izvērtējums.  

09.06.2022. • Starpkatedru sadarbība un resursu koplietošana. 

• Programmu pašnovērtējuma ziņojumu satura pilnveide. 

• Profesionālā bakalaura grāda piešķiršanas padomes atskaite. 

• Izaicinājumi un to risinājumi kvalitatatīvā studiju procesā 2022./2023.ak.gadā. 
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