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1. Vispārīgie noteikumi 

1.1.  Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Fizioterapijas un sporta medicīnas 

pētnieciskā laboratorija (Turpmāk tekstā -  LSPA FSML) ir LSPA zinātniskā un akadēmiskā 

darba struktūrvienība, kura savas kompetences ietvaros veic pētījumus fizioterapijas, sporta 

medicīnas, sporta fizioterapijas, veselības aprūpes un rehabilitācijas zinātņu jomā.   

1.2. LSPA FSML darbojas uz LR likumu, LR MK noteikumu, LSPA Satversmes, LSPA 

Senāta un LSPA FSML Nolikuma un citu saistošo normatīvo aktu pamata.  

1.3. LSPA FSML veido un pētniecisko darbību īsteno zinātniskie līdzstrādnieki, LSPA 

katedru akadēmiskais un palīgpersonāls, kā arī Latvijas Republikas un ārvalstu augstskolu 

piesaistītie speciālisti.  

1.4. LSPA FSML nosaukums angļu valodā - Physical Therapy and Sports Medicine 

Research Laboratory. 

1.5. LSPA FSML adrese: 

LSPA Fizioterapijas un sporta medicīnas zinātniski pētnieciskā laboratorija  

Brīvības gatve 333, Rīga, LV – 1006. 

Tālrunis 371 67543448, Fakss 371 67543480.  
 

2. Pētniecības laboratorijas mērķis un uzdevumi 

2.1. LSPA FSML mērķis ir pētījumu veikšana veselības nodrošināšanā un profilaksē, 

dažādu sociālo un vecuma grupu cilvēku rehabilitācijā, veselības un augstu sasnieguma 

sportā dažādu sporta veidu pārstāvjiem veidojot starpdisciplināru teorētisko un materiālo 

bāzi. 

2.2. LSPA FSML uzdevumi: 

2.2.1. Organizēt starpdisciplināru pētniecisko darbību  individuāli vai sadarbībā ar citām LR 

augstākās izglītības iestādēm vai izpētes centriem  fizioterapijā, sporta medicīnā, sporta 

fizioterapijā, veselības aprūpes un rehabilitācijas jomā.   

2.2.2. Nodrošināt ar veselības aprūpes jomu saistītu fizioterapijas līdzekļu, metožu un 

tehnoloģiju zinātnisku izpēti sporta medicīnas, sporta fizioterapijas un rehabilitācijas jomā.   

2.2.3. Sekmēt zinātniski pētniecisku projektu, grantu un līgumdarbu izstrādi fizioterapijā, 

sporta medicīnā, sporta fizioterapijā, veselības aprūpes un rehabilitācijas jomā.   

2.2.4. Rīkot seminārus, konferences un darbnīcas veselības aprūpes jomā.  

2.2.5. Sekmēt ar fizioterapeitu izglītošanu saistītās zinātniskās, mācību un metodiskās 

literatūras izdošanu. 
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2.2.6. Ar LSPA FSML palīdzību popularizēt iegūtos pētījumu rezultātus.  

2.2.7. Organizēt sadarbību ar LSPA struktūrvienībām, LR un ārvalstu augstskolām un 

zinātniskām institūcijām fizioterapijā, sporta medicīnā, sporta fizioterapijā, veselības aprūpes 

un rehabilitācijas jomā. 

2.2.8. Iesaistīt bakalaura programmas studentus, maģistrantus un doktorantus FSML 

pētnieciskajā darbībā fizioterapijas, sporta medicīnas, sporta fizioterapijas, veselības aprūpes 

un rehabilitācijas jomā. 
 

3. Pētniecības laboratorijas statuss 

3.1. LSPA FSML zinātniskā institūcija un tās tiesiskais pamats ir FSML Nolikums, kuru 

apstiprina LSPA Senāts. 

3.2. LSPA FSML ir tiesīga izstrādāt un iesniegt LSPA Senātam izskatīšanai 

priekšlikumus: 

3.2.1.  par LSPA FSML Nolikuma papildināšanu un citus jautājumus, lai sekmētu 

laboratorijas kvalitatīvu pētniecisko darbību; 

3.2.2. par citu apakšvienību un darba grupu dibināšanu fizioterapijas, sporta medicīnas, 

sporta fizioterapijas, veselības aprūpes un rehabilitācijas zinātnēs. 
 

4. Pētniecības laboratorijas struktūra 

4.1. LSPA FSML veido: 

4.1.1. LSPA FSML vadītājs, kurš īsteno un pārstāv laboratorijas vadību. Vadītāju uz 6 

gadiem apstiprina LSPA Senāts no pretendentiem ar zinātņu doktora grādu, kas uz līguma 

pamata veic akadēmisko vai zinātnisko darbību LSPA; 

4.1.2. LSPA zinātniskie līdzstrādnieki un tehniskais personāls; 

4.1.3. LSPA akadēmiskais personāls, maģistranti, doktoranti un citi LR vai ārvalstu 

augstskolu un zinātnisko institūciju docētāji un pētnieki. 
 

5. Pētniecības laboratorijas finanses un materiālā bāze 

5.1. LSPA FSML finansiālo pamatojumu veido: 

5.1.1. LSPA budžeta līdzekļi; 

5.1.2. Pašvaldību, organizāciju un  sponsoru finanšu un materiālie līdzekļi; 

5.1.3. Zinātniski pētniecisko projektu, grantu, līgumdarbu līdzekļi; 

5.1.4. Dāvinājumi un ziedojumi no fiziskām vai juridiskām personām; 

5.1.5. Citi līdzekļi atbilstoši LSPA FSML Nolikumam un LSPA Satversmei. 

5.2. LSPA FSML savā darbā izmanto LSPA telpas un aprīkojumu, kas nodotas 

laboratorijas lietošanā. FSML iegādājas un papildina zinātniski materiāli tehnisko bāzi 

atbilstoši zinātnisko pētījumu jomai. 

5.3. Finansu līdzekļi un pārvaldījumā saņemtā un iegūtā īpašuma lietošana notiek 

atbilstoši LR likumdošanai, LSPA Satversmei un Senāta lēmumiem. 
 

6. Nolikuma pieņemšanas un grozīšanas kārtība 

6.1. LSPA FSML Nolikumu apstiprina, izdara tajā izmaiņas un laboratoriju likvidē LSPA 

Senāts. 

6.2. LSPA FSML Nolikums stājas spēkā ar tā apstiprināšanas brīdi LSPA Senātā.  
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