
Latvijas  Sporta  pedagoģijas  akadēmijas  Senāta 

LĒMUMS 

Rīgā  

 

2019.gada 3.oktobrī                                  Nr. 5 
Protokols Nr. 2  

 

 

Par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas katedru reorganizāciju  
 

  

Lai nodrošinātu stratēģisku Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (turpmāk – LSPA) 

akadēmiskā personāla attīstību un vadību, īstenojot Pasaules Bankas 2017.gadā veiktās 

izpētes rezultātā noteiktās rekomendācijas LSPA -  veidot attīstītas administratīvas struktūras 

un īstenotu LSPA attīstības stratēģijā noteikto - LSPA izglītības modernizāciju, īstenojot 

atbilstošu LSPA iekšējo pārvaldību, 

 

Senāts nolemj: 

1. Anatomijas, fizioloģijas, bioķīmijas un higiēnas katedrai pievienot Informātikas un 

biomehānikas katedru, kā rezultātā: 

1.1. Informātikas un biomehānikas katedra kā atsevišķa struktūrvienība tiek likvidēta; 

1.2. Anatomijas, fizioloģijas, bioķīmijas un higiēnas katedras nosaukums tiek grozīts 

uz Anatomijas, fizioloģijas, bioķīmijas, biomehānikas, higiēnas un informātikas 

katedra; 

1.3. Informātikas un biomehānikas katedras vadītāja amats tiek likvidēts; 

1.4. Informātikas un biomehānikas katedras darbinieki, izņemot vadītāja amatu, 

iekļaujas Anatomijas, fizioloģijas, bioķīmijas, biomehānikas, higiēnas un informātikas 

katedras personāla sastāvā ar līdzšinējo darba attiecību saturu, bet ar grozītu 

struktūrvienības nosaukumu;  

1.5. Anatomijas, fizioloģijas, bioķīmijas, biomehānikas, higiēnas un informātikas 

katedru turpina vadīt prof. Inese Pontaga saskaņā ar ievēlēšanas termiņu Anatomijas, 

fizioloģijas, bioķīmijas un higiēnas katedrā. 

 

2. Likvidēt Peldēšanas un airēšanas katedru kā patstāvīgu struktūrvienību, ievērojot 

sekojošo: 

2.1. Slēpošanas, šaušanas, orientēšanās, tūrisma un rekreācijas katedrai tiek 

pievienots līdzšinējās Peldēšanas un airēšanas katedras personāls Airēšanas sporta 

veida jomā; 

2.2. Slēpošanas, šaušanas, orientēšanās, tūrisma un rekreācijas katedras nosaukums 

tiek mainīts uz Slēpošanas, šaušanas, orientēšanās, airēšanas, tūrisma un rekreācijas 

katedra; 

2.3. Peldēšanas un airēšanas katedras vadītāja un laboranta amati tiek likvidēti; 



2.4. Peldēšanas un airēšanas katedras Airēšanas sporta veida jomā darbinieki, 

izņemot vadītāju un laborantu, iekļaujas Slēpošanas, šaušanas, orientēšanās, 

airēšanas, tūrisma un rekreācijas katedras personāla sastāvā ar līdzšinējo darba 

attiecību saturu, bet ar grozītu struktūrvienības nosaukumu; 

2.5. Slēpošanas, šaušanas, orientēšanās, airēšanas, tūrisma un rekreācijas katedru 

turpina vadīt prof. Daina Krauksta saskaņā ar ievēlēšanas termiņu Slēpošanas, 

šaušanas, orientēšanās, tūrisma un rekreācijas katedrā.  

2.6. Vieglatlētikas katedrai tiek pievienots līdzšinējās Peldēšanas un airēšanas 

katedras  personāls Peldēšanas sporta veida jomā; 

2.7. Vieglatlētikas katedras nosaukums tiek mainīts uz Vieglatlētikas un peldēšanas 

katedra; 

2.8. Peldēšanas un airēšanas katedras Peldēšanas sporta veida jomas darbinieki, 

izņemot vadītāju un laborantu, iekļaujas Vieglatlētikas un peldēšanas katedras 

personāla sastāvā ar līdzšinējo darba attiecību saturu, bet ar grozītu struktūrvienības 

nosaukumu. 

2.9. Vieglatlētikas un peldēšanas katedru turpina vadīt prof. Ilze Avotiņa saskaņā ar 

ievēlēšanas termiņu Vieglatlētikas katedrā.  

 

Lēmums stājas spēkā ar 2019.gada 3.novembri. 

 

 

 

 

 

 

 

Senāta priekšsēdētājs                                                                                       Uldis Grāvītis 

 


