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VESELĪBAS  APRŪPES  SPORTĀ  IZPĒTES  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) Veselības aprūpes sportā 

izpētes centrs (turpmāk tekstā – Izpētes centrs) ir zinātniskā un akadēmiskā 
struktūrvienība, kas savas kompetences ietvaros veic zinātnisku darbību veselības 
aprūpes sportā un citos sporta zinātnes pētniecības virzienos. 

1.2. Izpētes centrs darbojas atbilstoši LSPA Zinātnes daļas nolikumam, šim Nolikumam un 
citiem ar Zinātnes daļas darbību saistītiem iekšējiem un ārējiem normatīviem aktiem  

1.3. LSPA Izpētes centra nosaukums angļu valodā: LASE Research Center of Health Care in 
Sport.  

2. Misija un mērķi 
2.1. Izpētes centra misija ir LSPA zinātniski pētnieciskās darbības nodrošināšana starptautiski 

atpazīstamā zinātniski pētnieciskā darbībā sporta zinātnes un veselības aprūpes jomā.  
2.2. Darba mērķi: 

2.2.1. Teorētiskā un materiālā bāze starpdisciplināru un starptautisku pētījumu veikšanai 
veselības aprūpes sportā un sporta zinātnes jomā.  

2.2.2. Organizēta zinātniski pētnieciskā darbība LSPA veselības aprūpei sportā. 
2.2.3. Paplašinātas studējošo iespējas zinātniski pētnieciskās darbības veikšanai veselības 

aprūpei sportā.  
2.2.4. Studējošo integrēšana, eksperimentu organizēšanas un testēšanas prakses 

nodrošināšana veselības aprūpei sportā. 
2.2.5. Priekšnosacījumu radīšana zinātnisko publikāciju daudzuma palielināšanai. 
2.2.6. LSPA un tās sadarbības partneru zinātniski pētniecisku pasūtījumu izpildīšana. 
2.2.7. Zinātnisko un pētnieciski praktisko projektu realizēšana veselības aprūpei sportā.   

 

3. Pētniecības virzieni 
3.1. Izpētes centrs nodrošina veselības aprūpes sportā pētniecību šādos virzienos:  

3.1.1.   Bērnu un jauniešu sports, tautas sports un augstu sasniegumu sports. 
3.1.2. Traumatisms un rehabilitācija sportā. 
3.1.3. Kinezioloģija, kustību un fizisko īpašību biomehānika. 
3.1.4. Organisma funkcionālās spējas dažāda vecuma, veselības stāvokļa un fiziskās 

sagatavotības cilvēkiem. 
3.1.5. Fiziskās aktivitātes cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem. 
3.1.6. Pedagoģija, rekreācija, sporta psiholoģija un vadība. 

 

4. Darba uzdevumi 
4.1. Sadarbība ar LSPA Sporta zinātnes pētniecības laboratoriju. 
4.2. Jauno zinātniski pētniecisko virzienu meklēšana veselības aprūpei sportā. 
4.3. Zinātniski pētnieciskā sadarbība ar radnieciskām institūcijām, izglītības iestādēm, sporta 

organizācijām un laboratorijām. 
4.4. LSPA docētāju un studējošo zinātniski pētnieciskā darba eksperimentālās daļas 

organizēšana un konsultēšana. 
4.5. Projektu veselības aprūpes sporta jomā īstenošana. 
4.6. Maģistrantu, doktorantu un jauno zinātnieku zinātniski pētnieciskās kvalifikācijas 

paaugstināšana. 
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4.7. LSPA zinātniskās un studiju teorētiskās daļas apvienojums ar docētāju, doktorantu un 
studējošo piesaisti zinātniski pētnieciskam darbam. 

4.8. Sportistu u.c. interesentu testēšana. 
 

5. Statuss un kontrole 
5.1.   Izpētes centrs ir LSPA patstāvīgā struktūrvienība, par kuras darbības kontroli atbild LSPA 

Veselības aprūpes sportā izpētes centra vadītājs.  
5.2.   Izpētes centrs ir tiesīgs izstrādāt un pēc saskaņošanas ar LSPA Zinātnes daļu iesniegt 

LSPA Senātam izskatīšanai priekšlikumus par Izpētes centra nolikuma papildināšanu un 
citus jautājumus, lai sekmētu Izpētes centra kvalitatīvu darbību. 

 

6. Struktūra 
6.1. Izpētes centra struktūru veido: 

6.1.1. Izpētes centra vadītājs, pētnieki un zinātnes atbalsta personāls.  
6.1.2. LSPA docētāji, kuri veic zinātniski pētniecisku darbu kopīgu projektu ietvaros, studiju 

darbu un profesionālās pilnveides kursu ietvaros. 
6.1.3. LSPA doktoranti un maģistranti, kuri sava pētnieciskā darba izstrādes laikā ir apmācīti un 

tiesīgi izmantot Izpētes centra attiecīgu aparatūru. 
 

7. Materiālā bāze un finanses 
7.1.  Izpētes centrs savā darbā izmanto LSPA telpas un aprīkojumu, kas nodotas LSPA Zinātnes 

daļas lietošanā. 
7.2.  Izpētes centrs veido un papildina materiālo bāzi atbilstoši darbības profilam un saskaņā ar 

LSPA Zinātnes daļas stratēģiju un finansēm. 
 

8. Tiesības un atbildība 
8.1. Izpētes centra vadītājam ir tiesības: 

8.1.1. pieprasīt un saņemt informāciju no LSPA Zinātnes daļas amata pienākumu veikšanai; 
8.1.2. savlaicīgi saņemt no LSPA Attīstības un zinātnes prorektora un Zinātnes daļas 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 Veselības aprūpes 

sportā izpētes centra uzdevumu izpildei; 
8.1.5. pēc nepieciešamības organizēt apspriedes, seminārus, sanāksmes un citus pasākumus 

Veselības aprūpes sportā izpētes centra kompetencē esošo uzdevumu izpildei; 
8.1.6. sniegt ierosinājumus un priekšlikumus LSPA darbības kvalitātes un efektivitātes 

uzlabošanai. 
8.2. Izpētes centra vadītāja atbildība: 

8.2.1. par darba plānošanu un organizēšanu struktūrvienībā, nolikumā noteikto uzdevumu, 
amata aprakstā noteikto pienākumu LSPA Attīstības un zinātnes prorektora un Zinātnes 
daļas vadītāja uzdoto uzdevumu likumīgu un kvalitatīvu izpildi normatīvajos aktos un 
noteiktajos termiņos; 

8.2.2. par ierobežotas pieejamības, konfidenciālās informācijas 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. 
 

9. Noslēguma noteikumi 
9.1. Citus noteikumus var precizēt, kā arī veidlapas noteikt ar rektora rīkojumiem. 
9.2. Par Veselības aprūpes sportā izpētes centra nolikuma ikgadēju pārskatīšanu un atbilstību 

aktuālajiem normatīvajiem aktiem atbild Zinātnes daļas vadītājs. 
9.3. Veselības aprūpes sportā izpētes centra nolikums stājas spēkā un var tikt grozīts vai 

atcelts ar LSPA Senāta lēmumu.  
 

LSPA    


