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                                              LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA 
 

                         Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006 
 
 
 
 

        LSPA PADOME 
 

Rīgā                    2022.gada 23.augustā 
    

PROTOKOLS Nr. 8 

 

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 (Zoom), Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis 

Grāvītis (Zoom) 

Sēdi vada:  Padomes priekšsēdētāja  S.Rozenštoka 

Protokolē:  sekretāre I.Dravniece 

Sēdi atklāj plkst. 9.00 LSPA 205.auditorijā un Zoom platformā 

 

 

DARBA   KĀRTĪBA 

1. Par LSPA vīziju un stratēģiskās attīstības virzieniem 2023. – 2026.gadam 

 

DARBA GAITA  

Par LSPA vīziju un stratēģiskās attīstības virzieniem 2023. – 2026.gadam 

 
LSPA Padomes priekšsēdētāja Sandra Rozenštoka atklāja sēdi, aktualizējot šīsdienas sēdē 
izskatāmo jautājumu par LSPA integrāciju Latvijas augstskolu kopējā sistēmā un tās tālāko 
virzību.  
 
LSPA rektors prof. Juris Grants informēja par akadēmijas izstrādāto vīziju un stratēģiskās 
attīstības virzieniem – LSPA “Ceļa kartes” projektu 2023. – 2026.gadam /pielikumā/, kā arī par 
tikšanos ar RSU un IZM vadību. 
 
Studiju prorektore prof. Andra Fernāte iepazīstināja ar studiju procesa attīstību akadēmijā - 
“Ceļa kartes” 1.p. pp. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. 
 
Zinātnes un attīstības prorektors prof. Jānis Žīdens iepazīstināja ar zinātnisko pētniecību un 
paredzētajām inovācijām, “Ceļa kartes” 2.p. pp. 2.1, 2.2, 2.3. 
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Rektors prof. Juris Grants iezīmēja LSPA infrastruktūras un studiju vides optimizācijas plānus - 
“Ceļa kartes” 3.p. pp. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. 
 
Debatēs par “Ceļa kartē” plānotajiem pasākumiem LSPA stratēģiskos virzienos: Studiju 
procesa attīstība; Zinātniskā pētniecība un inovācijas; Infrastruktūras un studiju vides 
optimizācija” 2023.-2026.gadam piedalījās:   
 
Dace Kārkle, Sandra Rozenštoka, Kaspars Rožkalns ar ieteikumiem izstrādātā plāna “Ceļa 
karte” uzlabošanai: par starptautisko studiju programmu attīstīšanu; studiju procesa un 
informatīvo sistēmu modernizāciju; uzņemšanas sistēmas izveidi vai sinhronizāciju ar citām 
Latvijas augstskolām; finanšu aprēķiniem; darba tirgus attīstības tendencēm; zinātniskās 
pētniecības reitinga un zinātnisko publikāciju skaita paaugstināšanas iespējām; pielietojamās 
pētniecības grantiem un grantiem ārvalstu pētnieku piesaistei; zinātniskās pētniecības 
laboratorijas kapacitāti un noslogojumu; zinātniskās pētniecības virzieniem; par manēžas un 
šautuves renovāciju, stadiona modernizāciju u.c. jautājumiem. 
 
NOLĒMA:  Pieņemt informāciju zināšanai.  
                   Veikt nepieciešamās korekcijas uz šodienu sagatavotajā plānā  LSPA “Ceļa karte”  
                   2023. – 2026.gadam.  
        Nākamo LSPA Padomes un akadēmijas vadības kopīgo sēdi organizēt 2022.gada  
                   7.septembrī plkst. 8.30 LSPA 205.auditorijā, ar iespēju pieslēgties Zoom platformā.  
 
 
 
 

LSPA Padomes priekšsēdētāja                        Sandra Rozenštoka 

 

 

Padomes sekretāre                Irēna Dravniece 

 

 


