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Studiju programmas raksturojums 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Veselības sporta speciālists” 
studiju programmas nosaukums 

 

2015./2016. 
akadēmiskais gads 

 

1. Studiju programmas nosaukums, iegūstamais grāds, profesionālā kvalifikācija vai grāds un profesionālā 

kvalifikācija, mērķi un uzdevumi. 

 

Studiju programmas nosaukums: Veselības sporta speciālists 

Profesionālā kvalifikācija: Fitnesa treneris 

Studiju programmas mērķis: 

Sagatavot augsti kvalificētus un konkurētspējīgus veselības sporta speciālistus, kuri spēj radoši un profesionāli darboties veselības 

sporta (fitnesa) sfērā, efektīvi izmantot savas zināšanas un prasmes klientu veselības nostiprināšanā, uzlabošanā un slimību 

profilaksē. 

Studiju programmas uzdevumi: 

1. Nodrošināt fitnesa treneriem nepieciešamo zināšanu, prasmju un kompetenču apgūšanu. 

2. Veicināt prasmi radoši un kritiski domāt, veidot padziļinātu izpratni par veselības sporta speciālistu lomu sabiedrībā. 

3. Veicināt izpratni  par sportu kā sabiedrības kultūras daļu un tā lomu veselības aprūpes sistēmā. 

4. Sniegt zināšanas par fizisko aktivitāšu  lomu primārajā slimību profilaksē. 

5. Iemācīt pielietot iegūtās zināšanas un prasmes veikt profesionālu, inovatīvu vai pētniecisku darbību. 

6. Iemācīt izvērtēt savas profesonālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību un piedalīties veselības sporta jomas attīstīšanā. 

7. Veicināt vispārējās prasmes: patstāvīgu mācīšanos, profesionālu pilnveidošanos, radīt motivāciju tālākizglītībai. 

8. Attīstīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanai. 

9. Veicināt prasmi pieņemt lēmumus un rast risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos. 

10.  Radīt motivāciju tālākizglītībai un apgūt prasmi patstāvīgi izglītoties visu mūžu. 
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Absolventi var strādāt veselības sporta klubos, fitnesa iestādēs, sporta organizācijās un federācijās. Studijas beigušie ir apguvuši 

nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas, lai varētu nodrošināt dažāda vecuma cilvēkiem piemērotas un efektīvas veselības 

sporta nodarbības atbilstoši viņu veselības stāvoklim, fiziskai sagatavotībai un mērķim, ko konkrētais cilvēks vēlas sasniegt, 

izmantojot fiziskos vingrinājumus. Veselības sporta speciālists var vadīt sporta nodarbības dažāda vecuma, fiziskās sagatavotības 

un dažāda veida darbu veicējiem (bērniem, veciem cilvēkiem, sēdošā darbā nodarbinātajiem, fiziska darba strādniekiem) gan 

grupās, gan individuāli, sastādīt individuālas treniņu programmas.  

 

2. Studiju programmā paredzētie studiju rezultāti. 

 

Studiju programmā paredzētie rezultāti atbilst trenera profesijas standartam un ir formulēti atbilstoši Latvijas Izglītības klasifikācijā 

noteiktajam EKI 5. Līmeņa zināšanu, prasmju un kompetenču aprakstam. Studiju saturs atbilst studiju programmas mērķirm un 

uzdevumiem un iegūstamajai profesionālajai kvalifikācijai. Studējošo noslodze studiju programmas apguvei atbilst 40 akadēmisko 

stundu darbam par vienu kredītpunktu.  

Studiju rezultātu sasniegšanā liela nozīme ir studiju praksei, kas tiek realizēta atbilstoši prakses norises aprakstam (sk 13. 

Pielikumu). Noslēgti 54 līgumi par mācību prakses nodrošināšanu fitnesa iestādēs. Prakses vietas nodrošinātas 100% studējošo. 

Noslēgto līgumu skaits pārsniedz studējošo skaitu, kuriem paredzēta prakse. Atbilstoši prakses norises aprakstam studentiem ir 

tiesības iniciēt jauna līguma slēgšanu. 

Pēdējā studiju gadā studenti izstrādā zinātniski pētniecisko darbu (kvalifikācijas darbu), kuru 100% studentu iesniedz paredzētajā 

termiņā (2 nedēļas pirms) pirms Valsts pārbaudījumiem. 

 Prognozētie studiju rezultāti balstās uz iegūtajām zināšanām, prasmēm un kompetencēm.  

Zināšanas: studiju programmas apguves rezultātā studējošie būs apguvuši vispusīgas un specializētas fitnesa trenera profesijai 

atbilstošas faktu, teoriju, likumsakarību un tehnoloģiju zināšanas un izpratni, kas ļaus: 

 definēt ar cilvēka veselību, veselīgu dzīvesveidu un veselības sportu saistītus jēdzienus un nosaukt galvenos faktorus, no 
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kuriem atkarīga cilvēka veselība; 

 izklāstīt cilvēka fiziskās attīstības noteikšanas un novērtēšanas metodes; 

 uzskaitīt un raksturot dažāda vecuma grupu (bērnu, pusaudžu, jauniešu, vecākās paaudzes) morfoloģiskās, anatomiski 

fizioloģiskās un funkcionālās īpatnības; 

 raksturot medicīniskās pārbaudes un medicīniskās kontroles īpatnības dažāda vecuma grupu cilvēkiem; 

 raksturot sirds asinsvadu sistēmas reakciju veidus uz funkcionālajiem testiem; 

 izskaidrot motorās kontroles teorijas pamatprincipus; 

 raksturot sporta un treniņu teorijas jomas un treniņu sistēmas; 

 nosaukt veselības sporta un sacensību sporta galvenās funkcijas; 

 pastāstīt par fiziskajām darbaspējām, to noteikšanu un novērtēšanu, faktoriem, kas ietekmē fiziskās darbaspējas; 

 klasificēt un raksturot didaktikas metodes, pamatot didaktisko metožu izvēli dažādās sporta nodarbībās; 

 pastāstīt par pedagoģisko principu ievērošanu, veidojot, organizējot un vadot treniņu programmas dažāda vecuma, dzimuma 

un fiziskās sagatavotības cilvēkiem; 

 raksturot sporta pedagoģijas īpatnības, kustību mācīšanas likumsakarības un veselības sportā izmantojamos nodarbību 

veidus; 

 izklāstīt fizisko aktivitāšu specifiku dažāda vecuma grupu cilvēkiem (bērniem, pusaudžiem, jauniešiem un senioriem); 

 pamatot fizisko vingrinājumu nozīmi veselības nostiprināšanā un slimību profilaksē; 

 formulēt aptaukošanās cēloņus un ietekmi uz cilvēka veselību, izskaidrot fiziskās slodzes nozīmi un fizisko vingrinājumu 

pielietošanu aptaukošanās novēršanā; 

 definēt ar pārpūli saistītus jēdzienus, nosaukt pārslodzes stadijas, izskaidrot tās cēloņus un raksturot tās izpausmes veidus; 

 raksturot treniņu slodzi, noguruma simptomus pēc dažāda lieluma slodzēm, pārslodzi izraisošos un pastiprinošos iemeslus 

un akūtas pārslodzes profilaksi; 

 raksturot prepatoloģiskos un patoloģiskos stāvokļus sportā, izskaidrot iemeslus un to profilakses iespējas; 
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 pastāstīt par fiziskām aktivitātēm sportistiem ar veselības novirzēm un par veselības stāvokļiem, kādos sporta nodarbības ir 

aizliegtas; 

 raksturot pirmās palīdzības metožu būtību un aprakstīt to pielietošanas iespējas dažādās bīstamās situācijās; 

 nosaukt un aprakstīt veselības sporta ētikas pamatprincipus. 

 

Prasmes un iemaņas: studiju programmas apguves rezultātā studējošie spēs: 

 patstāvīgi veikt visus fitnesa trenera darba pienākumus un uzņemties atbildību; 

 noteikt cilvēka fizisko attīstību, organisma funkcionālās spējas un darbaspējas, fiziskās sagatavotības līmeni; 

 novērtēt fiziskās slodzes atbilstību cilvēka vecumam, fiziskajai sagatavotībai un veselības stāvoklim; 

 izmantot pedagoģiskās metodes veselības sporta treniņa programmas izveidē dažāda vecuma cilvēkiem atbilstoši viņu 

veselības stāvoklim, fiziskajai sagatavotībai un treniņa mērķiem; 

 vadīt individuālas un grupu fitnesa nodarbības, pielietojot atbilstošas treniņu metodes un izvēloties piemērotākos 

vingrinājumus, slodzes apjomu un intensitāti; 

 izvērtēt klienta muskuļu garumu, pielietot muskuļu stiepšanas metodes, noteikt muskuļu disbalansu un raksturot disbalansa 

mazināšanas principus; 

 novērtēt klienta stāju un gaitu, ieteikt vingrinājums stājas un gaitas uzlabošanai; 

 analizēt un izvērtēt treniņa procesa efektivitāti un veikt atbilstošas izmaiņas treniņa procesā; 

 izpildīt atdzīvināšanas pamatalgoritma secību, apturēt dzīvībai bīstamu asiņošanu; veikt pretšoka pasākumus; sniegt 

palīdzību trauma, apdegumu, pārkaršanas, hipotermijas un akūtas saindēšanās gadījumos; 

 komunicēt ar dažādiem fitnesa iestāžu klientiem, izprotot klientu intereses un mērķus; 

 vadīt savas turpmākās izglītošanās procesu, izmantojot specializētos informācijas avotus. 

Kompetences: studiju programmas apguves procesā studējošie būs attīstījuši kompetences un spēs: 
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 plānot un veikt mācību vai darba uzdevumus fitnesa trenera profesijā individuāli, komandā vai vadot komandas darbu, 

uzņemties atbildību par profesionālās darbības rezultātu kvalitāti un kvantitāti; 

 formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas fitnesa trenera profesijā, atlasīt nepieciešamo informāciju, izvirzīt 

darbības prioritātes un strukturēt darba uzdevumus tā, lai to izpilde, izmantojot pieejamos resursus, iespējami īsākā laikā 

praktisku un izmērāmu rezultātu veidā uzlabotu fitnesa klubu klientu fizisko sagatavotību un veselības stāvokli; 

 analizēt situācijas, argumentēt, loģiski noformulēt un izskaidrot savu viedokli, komunicēt ar dažādas kompetences un 

atšķirīgas pieredzes personām par profesionāliem jautājumiem; 

 izstrādāt darbības plānu un rīcības taktiku, strādājot ar fitnesa klubu klientiem, kuriem ir veselības problēmas, vajadzības 

gadījumā saskaņot to ar ģimenes un sporta ārstiem, fizioterapeitiem; 

 turpināt mācības, apgūt jaunas zināšanas un prasmes, pilnveidot savas kompetences, kas nepieciešamas pilnvērtīgai 

profesionālajai darbībai un personības pilnveidei. 

 

3. Uzņemšanas noteikumi (īpaši norāda prasības, uzsākot studiju programmu). Ja studiju programmu paredzēts 

īstenot svešvalodās, ir noteikta reflektantu svešvalodu zināšanu pārbaude.  

Uzņemšanas noteikumi publicēti RSU mājaslapā: www.rsu.lv/studiju-iespējas/uzņemšana/uzņemšanas-noteikumi 

Studējošo uzņemšana notiek saskaņā ar RSU Senātā apstiprinātiem Uzņemšanas noteikumiem attiecīgajam akadēmiskajam 

gadam un ārējiem normatīvajiem aktiem. Saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 10. oktobrī pieņemtajiem MK 

noteikumiem Nr.846 Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās 3.punktu līdz kārtējā 

gada 1.novembrim izstrādā, apstiprina un publisko (arī mājaslapā internetā) uzņemšanas noteikumus studiju programmās 

(turpmāk - uzņemšanas noteikumi) nākamajam akadēmiskajam gadam.  

Uzņemšanas tehniskā gaita izstrādāta un aprakstīta RSU Procesa aprakstā Nr.7 „Studentu servisa pakalpojumu 

nodrošinājums”  7.1.punktā. 

RSU reflektanti elektronisko pieteikšanos veic interneta vietnē http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/uznemsana  

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 36 "Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju 

http://www.rsu.lv/studiju-iespējas/uzņemšana/uzņemšanas-noteikumi
http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/uznemsana
http://www.likumi.lv/doc.php?id=242653&from=off
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rezultātu atzīšanas noteikumi” personai ir tiesības vērsties Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) ar iesniegumu par iepriekšējā 

izglītībā vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanu augstskolas īstenotā studiju 

programmā vai tās daļā. 

Lēmumu par iepriekšējā izglītībā un profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu pieņem augstskolas 

izveidota Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas komisija. Tās tiesības, 

pienākumus, veidošanas nosacījumus, kā arī iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu 

atzīšanas procedūras specifiskos nosacījumus ietver Nolikums par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē 

sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu Rīgas Stradiņa universitātē. 

Lai tiktu uzsākta sasniegto studiju rezultātu atzīšana, studiju rezultātu atzīšanas komisijai jāiesniedz: iesniegums; 

dokumenti, kas apliecina iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus; bankas maksājuma 

uzdevums par veikto maksājumu. 

Iesnieguma izskatīšana un lēmuma pieņemšana notiek mēneša laikā kopš iesnieguma saņemšanas. 

 

4. Studiju programmas plāns (studiju kursu un studiju moduļu saraksts un to apjoms kredītpunktos, sadalījums pa 

studiju programmas obligātās, ierobežotās izvēles vai brīvās izvēles daļām, norādot to apjomu kredītpunktos, 

īstenošanas plānojumu). 

 

 

Kat. 

Mācību kursi 

Kredīt- 

punkti 

kopā 

S  e  m  e  s  t  r  i 

Vispārizglītojošie 

mācību kursi 

(22KP) 

(33ECTS) 

1 2 3 4 5 

Oblig. Neatliekamā 

palīdzība 
2 

(3ECTS) 

2 

E 

    

Oblig. Profesionālā ētika 2 

(3ECTS) 

2 

E 

    

Oblig. Ieskats dažādos 

fitnesa nodarbību 
2 

(3ECTS) 

2 

I 

    

http://www.likumi.lv/doc.php?id=242653&from=off
http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/studprocess/studiju_rezultatu_atzisanas_nolikums.pdf
http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/studprocess/studiju_rezultatu_atzisanas_nolikums.pdf
http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/studprocess/iesn-par-sasniegto-studiju-rezultatu-atzisanu.doc
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veidos 

Oblig. Sporta un fitnesa 

terminoloģija angļu 

valodā 

2 

(6ECTS) 

2 

I 

    

Oblig. Bioloģija 2 

(3ECTS) 

2   

 i 

    

Oblig. Higiēna, sporta 

higiēna  
2 

(3ECTS) 

 2 

i 

   

Oblig. Veselīga uztura 

pamati 
2 

(3ECTS) 

  2 

I 

  

Oblig. Lietvedība 
1 

(1.5ECTS) 

   1 

i 

 

Oblig. Darba tiesības 
1 

(1.5ECTS) 

   1 

i 

 

Oblig. 
Darba vides 

ergonomika 
1 

(1.5ECTS) 

   1 

i 

 

Oblig. 

Ekonomikas un 

uzņemējdarbības 

pamati 

 

3 

(4,5ECTS) 

    3 

I 

 Nozares mācību 

kursi (28KP) 

(42 ECTS) 

      

Oblig. Veselības pedagoģija 2 

(3ECTS) 

2 

E      

    

Oblig. Vispārējā un sporta 

psiholoģija  
2 

(3ECTS) 

2 

E 

    

Oblig. Anatomija 3 

(4,5ECTS) 

 3 

 E 

   

Oblig. Sporta fizioloģija 

 
3 

(4,5ECTS) 

 3 

E 

   

Oblig. Sporta bioķīmija 2 

(3ECTS) 

 2 

I 

   

Oblig. Veselības sporta 

pamati 
3 

(4,5ECTS) 

 3 

E 
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Oblig. Kinezioloģija 1 

(3ECTS) 

  1 

I 

  

Oblig. Biomehānika, 1 

(3ECTS) 

  1     

I 

  

Oblig. Sporta teorija, 

treniņu teorija, 

metodika 

3 

(4,5ECTS) 

  3 

E     

  

Oblig. Sporta medicīna  2 

(3ECTS) 

   2 

E 

 

Oblig. Fizioterapijas pamati 2 

(3ECTS) 

   2 

E      

 

Izvēles Aerobikas pamatsoļi 

 
2 

(3ECTS) 

 2 

i 

   

Izvēles Estētiskā grupu 

vingrošana 
2 

(3ECTS) 

 2 

i      

   

Izvēles Sporta spēles 2 

(3ECTS) 

 2 

i      

   

Izvēles Uzvedības un 

saskarsmes kultūra 
2 

(3ECTS) 

 2      

i 

   

Izvēles Klasiskās un sporta 

masāžas pamati  
2 

(3ECTS) 

  2 

i    

  

Izvēles Nūjošana 2 

(3ECTS) 

  2 

i 

  

Izvēles Sporta un fitnesa 

uzturs 
2 

(3ECTS) 

  2 

i 

  

        

 

 

 

Profesionālās 

specializācijas 

mācību kursi (9 

KP) speciālizācijās: 

Aerobika 

      

Oblig. Vingrošanas pamati 

un terminoloģija 
2 

(4,5ECTS) 

  2 

E    

  

Oblig. Aerobikas pamati un 

terminoloģija 
3 

(4,5ECTS) 

  3 

E     
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Oblig. Dažādi aerobikas 

nodarbību veidi 
3 

(4,5ECTS) 

   3 

E     

 

 

 
Veselības 

vingrošana 

      

Oblig. Vingrošanas pamati 

un terminoloģija 
2 

(4,5ECTS) 

  2 

E    

  

Oblig. Pilates pamati un 

terminoloģija 
3 

(4,5ECTS) 

  3 

E     

  

Oblig. Vingrinājumu 

metodes dažādiem 

sagatavotības 

līmeņiem  

3 

(4,5ECTS) 

   3 

E     

 

  

Trenažieri 

      

Oblig. Trenažieru 

izmantošanas pamati 

un terminoloģija 

2 

(4,5ECTS) 

  2 

E    

  

Oblig. Kardiotrenažieri 3 

(4,5ECTS) 

  3 

E     

  

Oblig. Spēka trenažieri 3 

(4,5ECTS) 

   3 

E     

 

  

 
      

Oblig. Kvalifikācijas darbs 8 

(12ECTS) 

   2 

I 

6 

A 

        

Oblig. Prakse 16 

(24ECTS) 

   6 10 

A 

 

 

 

Kopā 
 

80 

(120) 

 

14 

(21) 

 

15 

(22,5) 

 

14 

(21) 

 

18 

(27) 

 

19 

(28,5) 

 

No izvēles studiju kursiem otrajā un ceturtajā semestrī  jāizvēlas viens studiju kurss. 
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5. Studiju programmas praktiskā īstenošana:  

5.1. izmantotās studiju metodes un formas, tālmācības metožu izmantošana).  

Studiju programmā studiju formas ir: kontaktstundas (lekcijas un nodarbības, t.sk. semināri); konsultācijas; patstāvīgais darbs, 

prakse ārpus augstskolas.  

Saskaņā ar mūsdienu augstskolu didaktikas prasībām, studiju programmā ir akcentētas aktīvās mācību metodes gan lekcijās, gan 

nodarbībās un semināros, lai attīstu profesionālās zināšanas un prasmes. 

Lai apgūtu inovatīvus risinājumus studiju programmas pārvaldē, studiju programmas vadītājs un docētāji regulāri piedalās 

profesionālās un pedagoģiskās pilnveides pasākumos. Programmas vadītājs un daudzi programmas docētāji piedalījās pedagoģiskās 

pilnveides kursos RSU docētājiem, kuros tika piesaistīti Latvijā atzīti pieaugušo izglītības speciālisti, kā arī speciālisti no ārvalstīm. 

Galvenās mācību formas ir lekcijas, semināri un praktiskās nodarbības, kurās atbilstoši studiju programmai un priekšmeta darba 

programmai tiks izklāstīts mācību materiāls un iemācītas nepieciešamās praktiskās iemaņas un prasmes. Liela uzmanība tiek 

pievērsta studentu patstāvīgajam darbam, referātu un projektu sagatavošanai. Docētāju uzdevums ir palīdzēt studentiem organizēt 

patstāvīgo darbu, nepieciešamības gadījumā sniegt konsultācijas un padomus. Programmā tiek pielietotas šādas mācību metodes: 

apgūto teorētisko un praktisko zināšanu konkretizācija semināros, problēmsituāciju analīze, individuālo un grupu projektu izstrāde 

un citas metodes. Programmas apguvē tiek izmantotas jaunākās informācijas tehnoloģijas. Visas lekcijas tiek nodrošinātas ar 

datoriem un videoprojektoriem un interneta pieslēgumu. 

Studiju programmas studentiem ir pieejamas e-studijas. E-studijās pieejamie mācību materiāli un metodes tiek pilnveidoti katru 

studiju gadu. Līdz 2016. gada beigām e-studijas būs pieejami visi studiju kursi. 

 

5.2.Vērtēšanas sistēma (izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu sasniegšanai un novērtēšanai, 

pārbaudes formas un kārtība). 

 

Sagaidāmie studiju rezultāti katrā studiju priekšmetā ir izklāstīti studiju prirkšmetu ceļvežos un ir brīvi pieejami studentiem RSU 

mājas lapā. Pirms katra studiju priekšmeta uzsākšanas studiju priekšmeta docētājs informē studentus par studija prirekšmeta 
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prasībām un pārbaudījumiem studiju kursa beigās. 

Katra studiju kursa noslēgumā studējošie kārto pārbaudījumu - ieskaiti (ieskaite ir nokārtota, ja ir izpildītas studiju kursā izvirzītās 

prasības) vai eksāmenu (vērtējums tiek veikts pēc LR pieņemtās 10 ballu skalas, sekmīgi nokārtots kurss vērtējams ar 4 ballēm un 

vairāk). Eksāmenu un ieskaišu organizēšanas kārtība un norise ir noteikta RSU Studiju reglamentā I. Katrā studiju kursā ir fiksēta 

prasību izpilde (apstiprināta katedras sēdē), t.i., ir izstrādāti un definēti sagaidāmie rezultāti prasmju un zināšanu formā, kā arī to 

pārbaudes un novērtēšanas metodes, definēti vērtēšanas kritēriji – mācību rezultāts. Katru akadēmisko mācību gadu vērtēšanas 

kritēriji un metodes tiek atjaunotas, precizētas. Īpaša uzmanība tika veltīta tam, lai novērtēšanas metodes būtu objektīvas, saistītas 

ar studiju rezultātiem un darba tirgus mainīgajām prasībām. Pārbaudījuma veids ir norādīts studiju kursa aprakstā.  

Visos studiju kursos tiek nodrošinātas akadēmiskā personāla konsultācijas studējošajiem 25% no lekciju stundu skaita un 2 stundas 

pirms eksāmena vai teorētiskās ieskaites. Daudzos studiju kursos semestra laikā ir paredzētas vairākas starprezultātu pārbaudes 

(kolokviji u.c. pārbaužu formas) 

Pārbaudījumu saturs atskaites periodā ir atjaunots vairāk kā par 25%. Semestra pārbaudes darbus noteiktajā termiņā nokārto vairāk 

kā 80% studiju programma “Veselības sporta speciālists” studējošo. 

Studiju kursā “Neatliekamā palīdzība” pārbaudījumos ir iekļauti Medicīnas izglītības tehnoloģiju centra piedāvāto prasmju un 

kompetenču simulatori. Profesionālo studiju kursu pārbaudījumos ir iekļauti Medicīnas izglītības tehnoloģiju centra iekārtas un 

tehnoloģijas kas iegādātas studiju programmas vajadzībām (datorizēti trenažieri, ergometri, ķermeņa kompozīcijas analizatori u.c.) 

Šīs un citas tehnoloģijas tiek izmantotas arī pētniecības nolūkos. Sporta un uztura katedra piedalās Valsts pētījumu programmā 

“Ilgtermiņa regulāras aerobas slodzes ietekme uz kognitīvajiem procesiem – Latvijas sadaļa starptautiskam pētniecības un sadarbības 

projektam: „Establishing the Net Attainable Benefits of Long-term Exercise, ENABLE” – ENABLE-LV”, kurā tiek izmantotas iepriekš minētās 

tehnoloģijas. Sporta un uztura katedras docētāji (11 štata docētāji) 2 gadu periodā ir publicējuši 18 starptautiskas publikācijas. 

Prasības profesionālajos studiju priekšmetos un valsts pārbaudījumos tiek saskaņotas ar darba tirgus mainīgajām prasībām. Valsts 

pārbaudījumu komisijas priekššēdētājs un vismaz puse no komisijas locekļiem ir darba devēju un profesionālo asociāciju pārstāvji.  

Lai nodrošinātu studiju kursu pilnveidošanu un atbilstību darba tirgus prasībām katedras docētāji veic lekciju un nodarbību 

hospitācijas. Akadēmiskajā gadā seši sporta docētāji, kuri vada visvairāk studiju kursus studiju programmā “Veselības sporta 
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speciālists” ir veikuši 12 hospitācijas un ir pārrunājuši studiju kursu pilnveidošanas iespējas. 

 

 

5.2. zinātniskās pētniecības (radošās darbības) īstenošana studiju programmas ietvaros, tai skaitā pētniecības 

institucionālā organizācija, studiju programmas īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskā (radošā) 

darbība, studējošo iesaistīšana pētniecības (radošajos) projektos, kā arī dalība starptautiskajos projektos, Latvijas 

Zinātnes padomes un citu institūciju finansētajos projektos pārskata periodā. 

 

Studiju programmu īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība ir saistīta ar studiju darbu, kā arī studējošie tiek 

iesaistīti pētniecības projektos. Ar studiju programmu „Veselības sporta speciālists” saistītie Sporta un uztura katedras docētāji veic 

pētījumus par tēmām "Aerobo darbaspēju izvērtēšanas un paaugstināšanas iespējas cilvēkiem ar zemu fizisko sagatavotību”, 

,,Dažādu spēka treniņa režīmu ietekme uz fiziskās sagatavotības un ķermeņa kompozīcijas rādītājiem”, „RSU medicīnas un 

veselības aprūpes studentu aerobās darbaspējas”, „Netiešo aerobo darbaspēju testu precizitāte dažāda vecuma, dzimuma un fiziskās 

sagatavotības cilvēkiem” u.c. Šo pētījumu veikšanā ir iesaistīti studiju programmas “Veselības sporta speciālists” studējošie, kuri 

dažādus pētījumus par šīm tēmām veic savu kvalifikācijas darbu ietvaros. Ar pētījuma rezultātiem par augstāk minētajām un citām 

tēmām visi studiju programmas studenti tiek iepazīstināti studiju kursā “Veselības sporta pamati” un citos studiju kursos, kurus 

vada Sporta un uztura  katedras docētāji. 

Starptautisko publikāciju skaits uz vienu docētāju 2 gadu periodā ir 1,8. Studiju programmas īstenošanā iesaistītās Sporta un uztura 

katedras un Liepājas filiāles docētāju piblikācijas sk, 20. pielikumā. 

 

6. Studiju programmas stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze: 

Iekšējo un ārējo faktoru sniegtās priekšrocības un problēmas 

Stiprās puses 

 Studiju programmas īstenošanā ir iesaistīti augsti 

kvalificēti docētāji, kuri ir iesaistīti zinātniski pētnieciskajā 

un profesionālajā darbā, veic savas kvalifikācijas 

Vājās puses 

 Ļoti atšķirīgs studentu izglītības līmenis un profesionāli 

lietišķo iemaņu līmenis. Apmēram trešā daļa studentu ir ar 

bakalaura un maģistra grādiem, turpretī daļa studentu ir ar 
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paaugstināšanu; 

 Ir veiktas nozīmīgas studiju programmas satura izmaiņas, 

nodrošinot lielāku teorijas un prakses vienotību un 

palielinot studentu apmierinātību ar studiju saturu; 

 Ir laba IT bāze mācību procesa nodrošināšanai. Auditorijas 

ir nodrošinātas ar tehnisko aprīkojumu. Izveidotas e 

studijas; 

 Mācību  procesa nodrošināšanai tiek izmantots vislabākais, 

jaunākais un modernākais aprīkojums un inventārs. 

Noslēgti 6 sadarbības līgumi par mācību procesa 

nodrošināšanu fitnesa iestādēs un 64 sadarbības līgumi par 

mācību prakses nodrošināšanu fitnesa iestādēs; 

 Studējošie augstu  novērtē studiju programmu; 

 Studiju programma ir pieprasīta un ir konkurss uz maksas 

studiju vietām (vairāk kā 2 pretendenti un vienu studiju 

vietu). 

 

zemu vidējo izglītību. Profesionāli - lietišķo iemaņu ziņā 

daļa studentu ir ar lielu trenera darba pieredzi, dažādu 

kursu sertifikātiem un labām vingrošanas nodarbību 

vadīšanas iemaņām, turpretī daļai studentu nav šādu 

iemaņu. Līdz ar to ir problemātiska vairāku studiju 

priekšmetu pasniegšana, atbilstoši studentu sagatavotības 

un spēju līmenim 

 Nav pietiekoši izstrādāta mācību metodiskā literatūra 

latviešu valodā;  

 Pārāk maz izstrādāta sadarbība ar ārvalstīm – gan docētāju, 

gan studentu apmaiņas jomā; 

 Programmā visi studenti mācās par maksu un studējošiem 

nav iespēju saņemt valsts stipendiju, kā arī ir valsts 

budžeta vietu trūkums; 

 Nepietiekams finansējums jaunu profesionāļu iesaistīšanai 

programmas realizācijā un prakses vadītāju darba 

apmaksai; 

 

Iespējas 

 Turpināt studiju programmas iekšējo attīstību, pilnveidot 

mācību plānu struktūru un saturu: turpināt izstrādāt mācību 

metodiskos materiālus, papildināt e-studiju materiālus, 

turpināt iesaistīties pētnieciskajā darbā. Attīstīt 

starptautisko sadarbību; 

Draudi 

 Nelabvēlīga sociāli ekonomiskā situācija; 

 Demogrāfiskās situācijas pasliktināšanās 80-to gadu beigās 

un 90-to gadu sākumā, kas šobrīd atsaucas uz 

studētgribētāju skaitu; 

 Nesakārtota likumdošana ar trenera profesiju saistītajos 
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 Turpināt sekmēt akadēmiskā personāla kvalifikācijas un 

profesionālās meistarības paaugstināšanu; 

 Nodrošināt individuālu pieeju profesionālo iemaņu 

pilnveidošanai; 

 Turpināt attīstīt sadarbību ar darba devējiem; 

 Pilnveidot studiju programmas reklamēšanu, lai veicinātu 

tās atpazīstamību; 

 Turpināt sekmēt akadēmiskā personāla kvalifikācijas un 

profesionālās meistarības paaugstināšanu;    

 Pilnveidot studējošo atbalsta sistēmu. 

 Attīstīt starptautisko sadarbību; 

 

 

jautājumos; 

 Fitnesa iestādēs var strādāt treneri bez augstākās izglītības 

– C kategorijas sporta speciālisti; 

 Nepietiekošs valsts atbalsts fitnesa nozarei. 

 

 

 

 

 

7. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas, pamatojot atzinumus ar atsaucēm uz informācijas 

avotiem. 

 

Veselības un fitnesa nozare strauji attīstās visās Eiropas Savienības un citās valstīs. Latvijā fitnesa klubu apmeklētāji ir 1,5-2% no 

iedzīvotāju skaita. Citās Eiropas Savienības valstīs šis rādītājs ir ievērojami augstāks. Vairumā valstu fitnesa klubu klienti ir 10-

20% iedzīvotāju, bet dažās valstīs pat virs 20%. (The IHRSA Global report 2009-2015) 

Latvijā katru gadu tiek atvērti jauni fitnesa klubi un klientu skaits klubos palielinās. Lielāko fitnesa klubu tīklu direktori informēja, 

ka pēdējos gados ir atvērti vairāki jauni fitnesa klubi, un arī turpmākajos gados paredzēts klubu tīklu paplašināt un attīstīt. Vadošā 

fitnesa klubu ķēde Lietuvā “UAB Impuls LTU” tuvākajā pusgadā atvērs biznesa klases sporta klubu tīklu Latvijā. 2016. gada 

pirmajā pusē apmeklētājiem tika atvērti divi budžeta klases sporta klubi “Lemon Gym”. Lai nodrošinātu tīkla paplašināšanos 
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Latvijā un Lietuvā “Impuls LTU” šogad plāno investēt 3 miljonus eiro. 2016. gadā kompānija papildus investēs vēl 2 miljonus eiro, 

lai turpinātu realizēt vēl 2 miljonus eiro. (www.delfi.lv/bizness/uznemumi/riga-atvers-budzeta-klases-fitnesu-klubu-no-lietuvas.) 

Līdz ar to ir un būs pieprasījums pēc kvalificētiem treneriem. 

 

8. Iepriekšējā akreditācijā (ja tāda ir bijusi) studiju programmas licencēšanas ietvaros konkrētajai studiju 

programmai saņemto ieteikumu ieviešana (ja tādi ir bijuši). 

       Studiju programmā „Veselības sporta speciālists” veikti uzlabojumi un novērsti gandrīz visi norādītie trūkumi sakarā ar 

ekspertu sagatavoto ziņojumu par studiju programmas „Veselības sporta speciālists” izvērtējumu projekta „Augstākās izglītības 

studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” ietvaros.  

Sadaļā „Kvalitāte” tika norādīts, ka nepieciešams tālāk attīstīt studiju rezultātus, koncepciju un metodoloģiju, vairāk saistīt studiju 

programmas rezultātus ar dažādu kursu mācību rezultātiem. Studiju rezultāti tika pārdomāti, precizēti un aprakstīti visos studiju 

kursos. Studijās sagaidāmie rezultāti ir izklāstīti studiju kursu aprakstos un ievietoti e-studijās. Studiju kursu rezultāti tiek apkopoti 

studiju programmas rezultātos. Studiju programma „Veselības sporta speciālists” ir starpnozaru programma un tās rezultātos ir 

paredzēts iekļaut veselības, sporta un izglītības aspektus.  

Ekspertu ziņojumā ir norādīts, ka e-studiju vide nav attīstīta pietiekami labi, lai izmantotu to kā efektīvu mācību metodi, e-studiju 

platforma, materiāli ir jāattīsta aktīvāk, lai būtu iespējams izmantot. Notiek aktīvs darbs pie e-studiju vides attīstīšanas un 

pilnveidošanas atbilstoši RSU izstrādātajām vadlīnijām. E-studiju vide ir sakārtota, mācību materiāli ievietoti vairāk nekā 95% 

studiju kursu, un līdz 2016. gada beigām e-studijas būs pieejamas un pilnveidotas visos programmas studiju kursos.  

Ziņojumā ieteikts vēl ciešāk saistīt mācību saturu ar mācību rezultātiem. Visos studiju kursos tika pilnveidots mācību saturs un 

formulēti mācību rezultāti.  

Norādīts, ka studentu sasniegumu vērtēšanas kritērijiem jābūt labāk sagatavotiem un pasniegtiem. Studiju kursu docētājiem tika 

ieteikts pārskatīt un precīzi formulēt ieskaišu un eksāmenu prasības. Eksāmenu un ieskaišu prasības tika apspriestas un 

apstiprinātas katedras sēdē. 

Sadaļā „Resursi” norādīts, ka RSU bibliotēkā nav pietiekami daudz grāmatu par izglītību. 2012. janvārī tika izdots RSU docētāju 

http://www.delfi.lv/bizness/uznemumi/riga-atvers-budzeta-klases-fitnesu-klubu-no-lietuvas
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sastādītais un sagatavotais rakstu krājums „Pieaugušo izglītība”. Tajā ir plaši apskatītas aktuālākās pieaugušo izglītības problēmas. 

Grāmatas sastādītāja un vēl divi rakstu autori ir RSU Sporta, uztura un pedagoģijas katedras docētāji. Grāmatas līdzautors ir arī 

studiju programmas „Veselības sporta speciālists” vadītājs. Rakstu sagatavošanā tika iesaistīti daudzi Latvijas vadošie izglītības 

speciālisti no vairākām Latvijas augstskolām un ar izglītību saistītām iestādēm. Šis rakstu krājums tiks izmantots studiju 

programmas „Veselības sporta speciālists” docētāju un studentu vajadzībām. Bibliotēkā ir pasūtītas jaunākās grāmatas par izglītību 

un pedagoģiju.  

Sadaļā „Resursi” ir norādīts, ka praktiskai apmācībai ir nepieciešamas mūsdienīgas tehnoloģiskās iekārtas, sadarbības līgumi ar 

sporta klubiem un citām institūcijām varētu palīdzēt atrisināt šo problēmu. RSU ir noslēgusi deviņus sadarbības līgumus ar fitnesa 

iestādēm par mācību procesa nodrošināšanu un vairāk nekā 60 līgumus par mācību prakses nodrošināšanu fitnesa iestādēs. 

Sadarbības līgumi tiek slēgti tikai ar tādām fitnesa iestādēm, kurās ir visjaunākais, modernākais aprīkojums un tehnoloģijas.  

Norādīts, ka e-apmācības ir jau uzsāktas, jo 20% studiju kursu ir tiešsaites un šo procesu  nepieciešans turpināt. Šajā mācību gadā 

e-studijas ir uzsāktas gandrīz visos studiju programmas „Veselības sporta speciālists” studiju kursos. 

Sadaļā „Resursi” ir norādīts, ka akadēmiskais personāls ir profesionāļi dažādās jomās, bet nav pietiekami daudz speciālistu 

pedagoģijā. Augstskolai jāiesaista vairāk docētāju ar izglītību šajā jomā. Studiju programmas realizēšanā ir iesaistīti divi 

pedagoģijas zinātņu doktori un trīs pedagoģijas zinātņu maģistri. Šajā mācību gadā studiju kursu realizēšanā paredzēts iesaistīt vēl 

vismaz vienu pedagoģijas zinātņu doktoru, un vienu maģistru.  

Sadaļā „Ilgtspēja” norādīts, ka būtu labāk jāpēta attīstības tendences darba tirgū, lai paredzētu mainīgās vajadzības darba tirgū. 

Ieteicama būtu ciešāka sadarbība ar profesionālajām asociācijām. Domājot par ilgtspējību, tiek pētītas attīstības tendences un 

vajadzības darba tirgū. Apmācības procesā tiek iesaistīti labākie un pieprasītākie treneri no fitnesa iestādēm. Studiju programmai ir 

laba sadarbība ar Latvijas Veselības un fitnesa asociāciju. Studiju programmas vadītājs ir asociācijas valdes loceklis, piedalījies 

asociācijas dibināšanā un aktīvi iesaistās asociācijas darbā. Valdes sēdēs vairākkārtīgi apspriests studiju programmas saturs un 

aktualitātes. Uzsākot studiju programmu, tika veikta konsultēšanās ar Fitnesa treneru un instuktoru profesionālo biedrību. Ar šīs 

biedrības pārstāvjiem tika apspriests programmas saturs. Diemžēl biedrība savu darbību ir pārtraukusi. Profesionālajā asociācijā 
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bieži tiek apspriesti jautājumi par nozares attīstības tendencēm Latvijā un ārzemēs. Asociācijas pārstāvji un fitnesa klubu vadītāji ir 

iesaistīti valsts pārbaudījumu komisijā un izvērtē speciālistu kvalifikāciju un atbilstību darba tirgum, izsaka priekšlikumus 

programmas pilnveidošanai.  

Sadaļā „Sadarbība” ir norādīts, ka studentien ir nodrošināta studiju turpināšana. Jāatzīmē, ka 2011. gada decembrī tika akreditēta uz 

6 gadiem akadēmiskā bakalaura studiju programma „Veselības sports”. Studiju virzienu izvērtēšanas procesā tā ieguva visaugstāko 

vērtējumu pēc visiem kritērijiem. 

Ieteikumos tika norādīts, ka studiju programma ir ilgtspējīga. To apliecina arī tas, ka iepriekšējā studiju gadā uz 60 maksas studiju 

vietām pieteicās vairāk nekā 107 pretendenti. Studentiem ir atšķirīgs izglītības līmenis un pieredze, tāpēc, pēc ekspertu ieteikuma, 

studijām jābūt individualizētām atbilstoši viņu izglītībai un vajadzībām. Vairāk nekā trešdaļai studentu ir bakalaura vai maģistra 

grāds. Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes Domē vairākkārt tika apspriesti jautājumi par iepriekš apgūto studiju 

kursu pielīdzināšanu, un tika pieņemts lēmums par citās augstākās izglītības iestādēs apgūto studiju kursu izskatīšanu un 

ieskaitīšanu. Iepriekš apgūtie studiju kursi, kas tiek ieskaitīti studentiem, tie nav jāapmeklē un šiem studentiem tiks samazināta 

studiju maksa. 

Rezumējot visu iepriekš teikto, gandrīz visi ekspertu norādītie trūkumi, manuprāt, ir pilnīgi vai daļēji novērsti.  

 

9. Informācija par ārējiem sakariem: 

9.1. Sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām organizācijām Latvijā un ārvalstīs. 

 

Lai veicinātu sadarbību ar darba devēju arganizācijām, viņu iesaisti topošo speciālistu izglītošanā, kā arī lai paaugstinātu RSU 

studentu konkurētspēju darba tirgū, katru gadu RSU tuek rīkota Karjeras iespēju nedēļā. Tās laikā notiek darba devēju organizāciju 

prezentācijas, kurās darba devēji stasta par karjeras iespējām pārstāvētajā organizācijā. 

Studiju programmas vadītājs ir Latvijas fitnesa un veselības asociācijas valdes loceklis un aktīvi iesaistās dažādu nozares problēmu 

izskatīšanā un risināšanā. Asociācijas biedri ir fitnesa iestādes un valdē ir vairāku fitnesa iestāžu vadītāji, ar kuriem tiek pārrunātas 

dažādas aktualitātes un tiek slēgti sadarbības līgumi. 

9.2. Studējošo un akadēmiskā personāla starptautiskās apmaiņas kvantitatīvie rādītāji. 
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Akadēmiskajam personālam tiek nodrošinātas starptautiskās apmaiņas iespējas ERASMUS ietvaros.  

2015.2016. studiju gadā ERASMUS ietvaros divi Sporta un uztura katedras docētāji viesojās Klaipēdas universitātē, kur lasīja 

lekcijas, vadīja nodarbības un iepazinās ar mācību darba organizāciju ar sportu saistītā studiju programmā. Arī citu katedru 

docētāji, kuri realizē studiju kursus studiju programmā “Veselības sporta speciālists” aktīvi iesaistās ERASMUS mobilitātes 

programmās. Diemžēl studējošo starptautiskā apmaiņa nenotiek sakarā ar specifisku studiju režīmu – kontaktlekcijas un nodarbības 

plānotas tikai vienu dienu nedēļā. 

2015.2016. studiju gadā Sporta un uztura katedrā bija divi starptautiskie vieslektori no Anglijas (University of Roehampton, 

Londona, Anglija):  

1) Edward Leigh Gibson,  

2) Sue Louise Reeves  

Vieslektori divas dienas lasīja lekcijas RSU studentiem un citiem interesentiem. 

 

9.3.  Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras īsteno līdzīgas līdzīgas studiju programmas, 

norādot, vai augstskolai vai koledžai ir sadarbība ar citām augstskolu vai koledžu bibliotēkām. 

 

Studiju programmas īstenošanā ir iesaistīti docētāji no Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas, Liepājas universitātes, noslēgts 

sadarbības līgums ar Daugavpils universitāti. 

9.4. Studiju programmas vai institūcijas starptautiskie sertifikāti, akreditācijas u. tml. 

Rīgas Stradiņa universitāte ir sertificēta atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 9001:2008 “Kvalitātes pārraudzības sistēmas. 

Prasības” kopš 2002. Gada. 2014. Gada nogalē notika pārsertifikācija, kas apliecina, ka Rīgas Stradiņa universitāte nepārtraukti 

pilnveidojas un turpina iekļaušanos Eiropas vienotajā augstākās izglītības telpā, vairojot izglītības kvalitāti un ceļot universitātes 

prestižu, lai mācībspēki un studenti vēlētos strādāt un studēt Rīgas Stradiņa universitātē. 
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Studiju programma “Veselības sporta speciālists” un studiju virziens kurā ir šī programma “Izglītība, pedagoģija un sports” ir 

akreditēti Eiropas sociālā fonda projekta “Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes 

paaugstināšanai” ietvaros 2013. gada 24. maijā uz sešiem gadiem. 

 

10. Studiju programmas atbilstība darba tirgus pieprasījumam, darba devēju aptaujas rezultāti. 

Saņemtā informācija no VID apliecina, ka vienu gadu pēc absolvēšanas ir nodarbināti vairāk kā 86% no studiju programmas 

absolventiem. 2015. gadā veiktajā absolventu aptaujā noskaidrojām, ka 56% no absolventiem nodarbināti specialitātē Fitnesa 

treneris. 

Katru gadu tiek veikta darba devēju aptauja, rezultātu apkopošana un analīze. Aptauju rezultāti tiek apspriesti studiju programmas 

kvalitātes padomes sēdēs un veiktas izmaiņas atbilstoši darba devēju ieteikumiem. Vairāki darba devēji izteica neapmierinātību ar 

ilgstošo prakses līgumu slēgšanu, kas saistīta ar sarežģītu un darbietilpīgu iepirkuma procedūru. Viens no ieteikumiem ko ieteica 

vairāki darba devēji, bija trīspusēju prakses līgumu slēgšana. Ir jau izstrādāta un ar 10 studentiem aprobēta šāda līguma slēgšana. 

Panākta vienošanās ar Iepirkumu uzraudzības biroju par iespējomo līgumu slēgšanu bez iepirkumu procedūras, ja prakses norises 

kārtībā paredzēts, ka studenti paši ir tiesīgi izvēlēties prakses vietu. 

11. Studiju programmu perspektīvais novērtējums, ņemot vērā nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentos 

izvirzītās valsts attīstības prioritātes, Latvijas uzdevumus Eiropas Savienības kopējo stratēģiju īstenošanā, kā arī 

studiju programmas atbilstība Eiropas augstākās izglītības telpas veidošanas rekomendācijām. 

Programmas aktualitāti un nepieciešamību nosaka mūsdienu cilvēka veselības ciešā atkarība no veselīga dzīvesveida, kura svarīga 

sastāvdaļa ir optimāla fiziskā aktivitāte jeb fizisko vingrinājumu izmantošana veselības nostiprināšanai un saglabāšanai. Pasaules 

Veselības organizācija (PVO) ir izstrādājusi uztura, fiziskās aktivitātes un veselības globālo stratēģiju, sasaistot kopā prioritāras 

lietas, kas visvairāk ietekmē visas sabiedrības veselību – fizisko aktivitāti un uzturu. Uzsvērts, ka mazkustīgums un neveselīgs 

uzturs ir vadošie neinfekciozo slimību izraisošie faktori, iekļaujot sirds asinsvadu slimības, 2. tipa cukura diabētu, atsevišķas vēža 

formas, tā būtiski iespaidojot globālo slimību, invaliditātes un mirstības rādītājus. Fiziskai aktivitātei ir ievērojama ietekme 

metaboliskā sindroma gadījumā. Piemēram, fiziskā aktivitāte samazina asinsspiedienu, palielina augsta blīvuma lipoproteīnu 

holesterīna līmeni, uzlabo glikozes kontroles mehānismu cilvēkiem ar lieko svaru pat tad, ja nav redzama svara zuduma, samazina 
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resnās zarnas un krūts vēža iespējamību. Fiziskā aktivitāte sniedz ievērojamu ieguldījumu arī citu neinfekciozo slimību profilaksē, 

ne tikai to, kas saistītas ar lieko svaru un aptaukošanos. PVO iesaka arvien lielāku uzmanību pievērst fiziskām aktivitātēm kā 

efektīvam sabiedrības veselības uzlabošanas un dzīves kvalitātes paaugstināšanas līdzeklim. Regulāri nodarbojoties ar optimāla 

apjoma un intensitātes fiziskiem vingrinājumiem var ievērojami samazināt saslimstību un mirstību no neinfekciozām slimībām. 

Tāpēc ļoti svarīga ir gan bērnu, gan pieaugušo iedzīvotāju izglītošana par optimālu fizisko aktivitāti, dažādiem fiziskiem 

vingrinājumiem un to nozīmi un pielietošanu veselības nostiprināšanā un slimību profilaksē. Ļoti aktuāla ir iedzīvotāju izglītošana 

par veselīgu dzīvesveidu, veselības veicināšanai piemērotiem fiziskiem vingrinājumiem. Tāpēc ir svarīgi lai šāds izglītības virziens 

būtu un attīstītos augstskolā, kurā galvenās studiju programmas ir medicīnas un veselības aprūpes studiju virzienā. Studiju 

programmas „Veselības sporta speciālists” beidzējiem tiek nodrošinātas studiju turpināšanas iespējas Rīgas Stradiņa universitātes 

bakalaura studiju programmā „Veselības sports”, kurā liela uzmanība pievērsta jautājumiem par fiziskām aktivitātēm cilvēkiem ar 

dažādiem veselības traucējumiem. Savukārt studiju programmā „Veselības sporta speciālists” ir iestājušies un studējuši daudzi 

(vairāk nekā 30) medicīnas un veselības aprūpes studiju programmu absolventi, kā arī daudzi medicīnas koledžu absolventi. 

Latvijas iedzīvotāju veselības rādītāji pēc ANO Pasaules Veselības organizācijas (PVO) galvenajiem tautas veselības vērtēšanas 

kritērijiem ir vieni no vissliktākajiem, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm. Saslimstības un mirstības rādītāji Latvijā ir vieni no 

augstākajiem vai visaugstākie, piemēram, mirstība no sirds un asinsvadu slimībām, bet dzīves ilgums viens no visīsākajiem Eiropā. 

Latvijas iedzīvotāju fiziskā aktivitāte, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, ir viena no viszemākajām. Slimību profilakses un 

kontroles centra Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījumā 2014. gadā konstatēts, ka daudzmaz pietiekama 

fiziskā aktivitāte (4-6 reizes nedēļā vismaz 30 minūtes)  ir tikai 9,9% Latvijas iedzīvotāju. Fiziskā aktivitāte pēdējos divos gados ir 

samazinājusies, jo 2012. gadā  fiziskā aktivitāte 4-6 reizes nedēļā vismaz 30 minūtes bija 15% Latvijas iedzīvotāju. 

Kvalificēti speciālisti ar padziļinātām zināšanām veselības sporta nozarē -  fitnesa treneri dos lielu ieguldījumu fiziskās aktivitātes 

veicināšanā un fizisko vingrinājumu efektīvā izmantošanā veselības nostiprināšanai un slimību profilaksei. 

 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Veselības sporta speciālists” atbilst LR Izglītības 

likumam, LR Augstskolu likumam, LR Ministru kabineta noteikumiem „Augstākās izglītības programmu licencēšanas kārtība”, kā 
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arī EKI līmenim atbilstošo zināšanu, prasmju un kompetences aprakstam, RSU Satversmei, RSU Senātā pieņemtajiem studijas 

reglamentējušiem dokumentiem (Studiju iekšējās kārtības noteikumi, Studiju reglaments).  

 

 

 

Pielikumi 
 

 

1. Pielikums. Studiju kursu un studiju moduļu (ja tādi ir) apraksti, pievienojot studiju kursu aprakstus tajās valodās, kurās tiek 

īstenotas studijas. 

2. Pielikums. Studiju programmas satura atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam vai profesijas standartam un 

profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un citiem normatīvajiem aktiem augstākajā izglītībā, tai skaitā ja 

iegūstamā kvalifikācija ir reglamentēta profesija. 

3. Pielikums. Studiju programmas izmaksas un to kalkulācija. 

4. Pielikums. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa un tādam pašam studiju virzienam atbilstošu Latvijas (ja līdzīga studiju 

programma Latvijā tiek īstenota) un vismaz divām Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu vai koledžu studiju 

programmām. 

5. Pielikums. Informācija par studējošajiem visā pārskata periodā: 

5.1. Studējošo skaits, norādot sadalījumā pa studiju programmas īstenošanas veidiem, formām (atsevišķi norādot 

tālmācību), valodām, filiālēm. 

5.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits. 

5.3. Absolventu skaits (ja tādi ir). 

6. Pielikums. Aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar studiju kvalitāti un to izmantošana studiju 

programmu kvalitātes uzraudzībā. 

7. Pielikums. Aptauju rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar studiju kvalitāti un to izmantošana studiju 

programmu kvalitātes uzraudzībā. 

8. Pielikums. Studējošo pašpārvalde un līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā. 

9. Pielikums. Par katras studiju programmas apgūšanu izsniedzamā diploma pielikuma paraugs (aizpildīts). 

10. Pielikums. Studiju programmas īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla uzskaitījums, norādot tā kvalifikāciju un 

pienākumus, kā arī studiju programmas daļu, kuru katrs no akadēmiskā personāla īstenos. 

11. Pielikums. Studiju programmu īstenošanā iesaistīto struktūrvienību (piemēram, katedru, profesoru grupu, laboratoriju, 

institūtu) uzskaitījums, norādot to uzdevumus konkrētās studiju programmas īstenošanā 

12. Pielikums. Studiju programmas īstenošanā nepieciešamā mācību palīgpersonāla raksturojums, norādot tā uzdevumus 
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konkrētās studiju programmas īstenošanā. 

13. Pielikums. Prakses līgumi vai tās personas izsniegtas izziņas, kas nodrošinās prakses vietas, kā arī prakses nolikumi. 

14. Pielikums. Rakstiskas vienošanās ar iesaistīto augstskolu vai koledžu par kopīgas studiju programmas izstrādi un īstenošanu, 

ja tāda ir izstrādāta un tiek īstenota. 

15. Pielikums. Dokumenti, kas apliecina, ka kopīgā studiju programma ir atzīta attiecīgajā ārvalstī noteiktajā kārtībā, ja studiju 

virzienam atbilst kopīgā studiju programma, kura tiek īstenota kopā ar ārvalsts augstskolu vai koledžu. 

16. Pielikums. Dokumenti, kas apliecina studiju turpināšanas iespējas vai finansiālās garantijas studiju programmas likvidēšanas 

gadījumā. 

17. Pielikums. Studiju līguma paraugs. 

18. Pielikums. Augstākās izglītības padomes atzinums (ja attiecināms). 

19. Pielikums. Citi dokumenti pēc ieskatiem. 

 

 

 

Studiju programmas vadītājs: ________________________________________________ /Voldemārs Arnis/ 
 Paraksts, atšifrējums 
 

Datums: _____________________ 


