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                                              LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA 
 

                         Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006 
 
 
 
 

        LSPA PADOME 
 

Rīgā           2022.gada 5.augustā 
    

PROTOKOLS Nr. 7 

 

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

Rožkalns, Andris Rudzītis  

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

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

jurists Dāvis Šleija 

Sēdi vada:  Padomes priekšsēdētāja  S.Rozenštoka 

Protokolē:  sekretāre I.Dravniece 

Sēdi atklāj plkst. 12.00 LSPA 205.auditorijā  

 

 

DARBA   KĀRTĪBA 

1. Par LSPA turpmāko statusu un darbības perspektīvām 

 

DARBA GAITA  

 

Par LSPA turpmāko statusu un darbības perspektīvām 

 
LSPA Padomes priekšsēdētāja Sandra Rozenštoka atklāja sēdi, konceptuālā līmenī aktualizējot 
šīsdienas sēdē izskatāmo jautājumu par LSPA tālāko statusu, virzību un integrāciju. 
 
LSPA rektors prof. Juris Grants informēja par LSPA sagatavoto vēstuli Izglītības un zinātnes 
ministrijai un Augstākās izglītības padomei ar lūgumu sniegt informāciju par IZM redzējumu par 
Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna risinājumu attiecībā uz akadēmijas turpmāko 
statusu, par augstskolas reorganizāciju, tās konsolidāciju vai integrāciju RSU vai citā zinātnes 
universitātē, par sagaidāmiem rezultātiem, iespējamiem ieguvumiem un zaudējumiem. 
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Debatēs piedalījās:   
 
Dāvis Šleija par LSPA attīstības iespējamajiem risinājumiem un neskaidrībām procesā, prof. 
Jānis Žīdens par šī brīža situācijas analīzi, LSPA zinātniskā darba vērtējumu un reitinga 
paaugstināšanu; prof. Uldis Grāvītis par iespēju LSPA saglabāt savu līdzšinējo statusu, prof. 
Andra Fernāte par LSPA personāla attīstības plānu un tā korekcijām.   
 
Sandra Rozenštoka, Dace Kārkle, Kaspars Rožkalns - par LSPA iespējamo statusu, 
labākajiem risinājumiem un to perspektīvām, par info ziņojuma MK sagatavošanu, par LSPA 
zinātniskā darba izvērtējumu, par dalību Atveseļošanās projektā un pieteikšanos finansējuma 
saņemšanai, ekselences finansējumu, par veicamo situācijas analīzi un finanšu aprēķiniem.  
 
Pēc apspriedes un debatēm Kaspars Rožkalns ziņoja par sēdes rezultātiem: saskaņā ar 
valdības kursu uz juridisko personu skaita samazināšanu, jāizvēlas šobrīd labākais iespējamais 
risinājums – piedalīšanās Atveseļošanās projektā un finansējuma saņemšana vai augstskolas  
likvidācija. Līdz 2026.gadam LSPA jāpaaugstina savs zinātniskā darba reitings, lai pietuvinātos 
RSU reitingam. Šobrīd nepieciešams izveidot savu stratēģisko redzējumu, kā stiprināt LSPA 
akadēmiskā personāla kapacitāti; nepieciešamas pārrunas ar RSU vadību par viņu redzējumu 
procesa tālākajā attīstībā, sarunās ar IZM jānoskaidro, kāda līmeņa plāna detalizācija tiek gaidīta. 
Jāapkopo idejas, jānoskaidro, kādi dokumenti nepieciešami. Šobrīd ir iespēja procesu virzīt 
akadēmijai labvēlīgā gultnē.  
 
NOLĒMA:     Pieņemt informāciju zināšanai un izpildei.  

                   Sagatavot vīziju (plānu) par konsolidācijas procesa tālāko virzību un darbības      
                   perspektīvām, ar iespējamiem finanšu aprēķiniem.  
        Nākamo LSPA Padomes un akadēmijas vadības kopīgo sēdi organizēt 2022.gada  
                   23.augustā plkst. 9.00 LSPA 205.auditorijā, ar iespēju pieslēgties Zoom platformā.  
 
 
 
 

LSPA Padomes priekšsēdētāja                        Sandra Rozenštoka 

 

 

Padomes sekretāre                Irēna Dravniece 

 


