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                                              LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA 
 

                         Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006 
 

 
 

        LSPA PADOME 
 

Rīgā                  2022.gada 28.septembrī 

           PROTOKOLS Nr. 11 

 

Piedalās Padomes locekļi: Sandra Rozenštoka, Dace Kārkle, Daina Krauksta, Kaspars 

Rožkalns (attlālināti), Andris Rudzītis  

LSPA vadības pārstāvji: rektors prof. Juris Grants, studiju prorektore prof. Andra Fernāte, 

zinātnes un attīstības prorektors prof. Jānis Žīdens, Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis 

(Zoom), 

Sēdi vada:  Padomes priekšsēdētāja  S.Rozenštoka 

Protokolē:  sekretāre I.Dravniece 

Sēdi atklāj plkst. 8.30 LSPA 205.aud. un Zoom platformā 

 

DARBA   KĀRTĪBA 

1. LSPA noslēgto līgumu izskatīšana un apspriešana 

2. Par LSPA Revīzijas komisiju un tās nolikumu 

3. Par LSPA iekšējās kontroles un risku pārvaldības sistēmas dokumentu paketi 

4. Par LSPA “Ceļa kartē” veiktajām korekcijām 

5. Par augstākajā izglītībā notiekošajiem procesiem Latvijā, LU Padomes vēstuli 

6. Dažādi 

DARBA GAITA  

LSPA Padomes priekšsēdētāja Sandra Rozenštoka aktualizēja sēdē izskatāmos jautājumus. 

 

1. LSPA noslēgto līgumu izskatīšana un apspriešana 

Debatēs piedalījās: Sandra Rozenštoka, Kaspars Rožkalns, Dace Kārkle, prof. Jānis 

Žīdens,  prof. Juris Grants. 

 
SAPULCĒ NOLĒMA:   

• Akadēmijai līdz 2022.gada 1.decembrim atbilstoši aktualitātēm likumdošanā pārslēgt 
līgumu ar LSPA Sporta klubu. 

• Līdz 2022.gada 31.decembrim pārskatīt un sakārtot akadēmijas sadarbības līgumus ar 
citām organizācijām un sakārtot līgumus ar organizācijām, kuras izmanto LSPA juridisko 
adresi.  

• Sagatavot Padomei izskatīšanai pieprasītos līgumus digitālā formā. 

• Sagatavot Padomei izskatīšanai MIDIS pieņemšanas nodošanas aktus.  
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• Sagatavot Padomei informāciju par piemērotajām iepirkuma procedūrām atsūtīto līgumu 
iepirkuma priekšmetiem. 

• Sagatavot Padomei informāciju par piemērotajām procedūrām telpu nomai atbilstoši MK 
noteikumu nr. 97 prasībām. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

 

2. Par LSPA Revīzijas komisiju un tās nolikumu 

Sandra Rozenštoka: Padome vēlas iepazīties ar Revīzijas komisiju, tās sastāvu, lai uzzinātu vai 

Revīzijas komisijas locekļi būtu gatavi informēt Padomi par noslēgtajiem līgumiem un finansēm. 

Kāds ir esošās Revīzijas komisijas darbības termiņš. Vai izvirzot jaunas prasības, būtu 

apsverama doma atjaunot Revīzijas komisijas sastāvu. 

Dace Kārkle: LSPA iepriekšējā Revīzija komisija tika apstiprināta Senātā 2019. gada novembrī, 

uz 3 gadiem. Nākamās komisijas sastāvu apstiprinās Padome pēc Senāta izvirzītajiem 

priekšlikumiem. Revīzijas komisijas nolikumā būtu jāveic grozījumi, atbilstoši jaunajai LSPA 

Satversmei.  

 

Debatēs par Revīzijas komisiju piedalījās: Jānis Žīdens, Andra Fernāte, Juris Grants, 

informējot, ka Revīzijas komisijas sastāvā ir akadēmiskais personāls, kurš komisijā darbojas bez 

atlīdzības. Komisijas sastāvs ir jāmaina 2022. gadā. Senāts atbilstoši LSPA Satversmei veiks 

grozījumus LSPA Revīzijas komisijas nolikumā un izvirzīs kandidātus Revīzijas komisijas 

sastāvā.  

 

 

3. Par LSPA iekšējās kontroles un risku pārvaldības sistēmas dokumentu paketi 

Sandra Rozenštoka: Padomei 27.09.2022 ir atsūtīti dokumenti par LSPA iekšējās kontroles un 

risku pārvaldības sistēmu. Padome ar atsūtītajiem dokumentiem iepazīsies. Vai LSPA vadībai ir 

kādi komentāri? 

LSPA, Andra Fernāte: LSPA kopā ar profesionāliem speciālistiem šajā jomā ir izstrādājusi un 

apstiprinājusi dokumentus attiecībā uz risku pārvaldību un iekšējo kontroli: Risku vadības politika, 

Risku vadības nolikums, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas konsolidētais Risku 

novērtēšanas un risku vadības plāns 2021.gadam; Iekšējās  kontroles  sistēmas  nolikums; 

Iekšējās  kontroles  sistēmas  analīze un tās  pilnveides  plāna izpilde  2021.gadā; Iekšējās  

kontroles  sistēmas  pilnveides  plāns 2022.gadam;  Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas 

attīstības plāns  2022.gadam. Akadēmijas personāls ir izglītots risku jomā. Tuvākajā laikā 

dokumenti ir jāatjauno, līdztekus LSPA attīstības stratēģijas izstrādei.  

 

 

4. Par LSPA “Ceļa kartē” veiktajām korekcijām 

Sandra Rozenštoka: Padome ir saņēmusi koriģēto LSPA “Ceļa karti”. Padome lūdz LSPA 
komentāru par veiktajām izmaiņām pēdējā variantā. 
 
LSPA, Andra Fernāte: LSPA “Ceļa kartē” ir veiktas izmaiņas atbilstoši LSPA apstiprinātajai 
Satversmei. “Ceļa kartē” norādīta LSPA misija un vīzija atbilstoši Satversmes tekstam.  
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5. Par augstākajā izglītībā notiekošajiem procesiem Latvijā, LU Padomes vēstuli 

Sandra Rozenštoka: Par LSPA integrāciju, konsolidāciju sarunas varēsim turpināt, kad tiks 

saņemts IZM lēmums. Padome ir saņēmusi vēstuli no LU Padomes izvērtēt potenciālās iespējas 

LSPA integrācijai Latvijas Universitātes ekosistēmā. Latvijas Universitāte sarunām deleģēti 

Latvijas Universitātes Stratēģijas padomes priekšsēdētājs Andrejs Ērglis un Latvijas 

Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāne Linda Daniela. LSPA 

Padome ir sagatavojusi atbildes vēstuli un informē LSPA vadību, ka plāno tikšanos ar LU 

deleģētajiem pārstāvjiem, lai iepazītos ar viņu redzējumu un piedāvājumu LSPA.  

 

 

6. Dažādi 

Sandra Rozenštoka: Kā sokas ar studiju programmu licencēšanu, SAM 8.2.1 projektu? Padome 

lūdz ievērot programmu aprobācijas un licencēšanas termiņus. 

 

Andra Fernāte:  

• SAM 8.2.1 projekta ietvaros ir iesniegta profesionālā bakalaura programma un saņemta 

atbilde no AIC. Konceptuāli iebildumi nav, pa šo laiku ir mainīti atbilstošie MK noteikumi, 

programmā ir jāveic labojumi atbilstoši Profesionālās izglītības likumam. Arī citas 

licencējamās programmas ir jālabo atbilstoši aktuālai likumdošanai.  

• Notiek darbs pie Trenera profesijas standarta izstrādes. Tas ir gatavs un iesniegts 

priekšizvērtēšanai. Pēc būtības iebildumu nav, ir nepieciešami redakcionāli labojumi. Kad 

tiks iesniegts Profesijas standarts, tad varēs iesniegt programmu. LSPA 2023. gada 

februārī vēlas uzsākt ziemas uzņemšanu, lai veiktu programmu aprobāciju.  

• Notiek darbs arī pie Doktorantūras programmas. 

 

Sandra Rozenštoka: LSPA Padome un vadība atsevišķi tikās ar profesoru Yannis Pitsiladis no 

Lielbritānijas, Braitonas Universitātes par viņa iespējamo iesaisti Horizon Europe ERA Chair 

projekta ietvaros. Padomes iespaids par sadarbību ir ļoti labs, profesors Pitsiladis varētu dot lielu 

pienesumu LSPA attīstībai un darbībai zinātnē, ņemot vērā, ka viņa Hirsch indekss ir 45. Kā 

noritēja tikšanās LSPA 2022. gada 9. septembrī?  

 

Rektors, Juris Grants: LSPA vadības atsauksmes ir pozitīvas. Tikšanās laikā varēja just 

abpusēju ieinteresētību. Abas puses redz iespēju LSPA veidot inkubatorus, sasaistot tos ar 

industriju. 

 

Dace Kārkle: ja LSPA saskata zinātnisku interesi, varam gatavoties Horizon Europe projekta 

pieteikuma rakstīšanai nākamajā gadā.  

 

 

Nākošā LSPA Padomes un vadības kopīgā sēde notiks 2022. gada 19.oktobrī plkst. 8.30 

LSPA 205.auditorijā, ar iespēju pieslēgties Zoom platformā.  

 
 

LSPA Padomes priekšsēdētāja                        Sandra Rozenštoka 

 

Padomes sekretāre                Irēna Dravniece 

 


