
 

 
 

 

                                              LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA 
 

                         Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006 
 
 
 
 

        LSPA PADOME 
 

Rīgā                    2022.gada 7.septembrī 
    

PROTOKOLS Nr. 9 

 

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

Rožkalns (zoom), Andris Rudzītis  

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

Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis (Zoom), jurists Dāvis Šleija 

Sēdi vada:  Padomes priekšsēdētāja  S.Rozenštoka 

Protokolē:  sekretāre I.Dravniece 

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

 

DARBA   KĀRTĪBA 

1. LSPA “Ceļa kartes” 2023. – 2026.gadam apspriešana 

2. No IZM saņemtā MK rīkojuma projekta un LSPA sagatavotās atbildes vēstules IZM 

apspriešana  

3. LSPA Attīstības stratēģijas apspriešana 

4. Par studiju programmu licencēšanas gaitu, t.sk. SAM 8.2.1 projekta ietvaros 

5. Dažādi 

 

DARBA GAITA  

LSPA Padomes priekšsēdētāja Sandra Rozenštoka atklāja sēdi, aktualizējot šīsdienas sēdē 

izskatāmos jautājumus 

 

1. LSPA “Ceļa kartes“ 2023. – 2026.gadam apspriešana  

 

Studiju prorektore prof. Andra Fernāte iepazīstināja ar veiktajām korekcijām iepriekšējā  
Padomes un akadēmijas vadības kopīgajā sēdē prezentētajā LSPA “Ceļa kartē” 2023. – 
2026.gadam /“Ceļa kartes” projekts pielikumā/.  
 
NOLĒMA: Pieņemt informāciju zināšanai.  
       Vēlreiz precizēt “Ceļa karti” atbilstoši apstiprinātajai LSPA Satversmei.  
 



 

 
 

 
 
 

2. No IZM saņemtā MK rīkojuma projekta un LSPA sagatavotās atbildes vēstules IZM 

apspriešana 

 

LSPA rektors prof. Juris Grants informēja par 2022.gada 5.septembrī no IZM saņemto MK 
rīkojuma projektu LSPA reorganizācijai tā izvērtēšanai un viedokļa sniegšanai. Sagatavota 
atbildes vēstule IZM un tās kopija RSU rektoram un citiem iespējamiem adresātiem ”Par 
sagatavoto Ministru kabineta rīkojuma projektu LSPA reorganizācijai”.  
Sagatavotajā vēstulē LSPA izsaka viedokli par reorganizācijas tiesisko pamatu MK rīkojumā – 
LSPA būtu gatava izskatīt reorganizācijas scenāriju atbilstoši Augstskolu likuma 11.panta 3.daļas 
3.punktam “Valsts dibinātu augstskolu reorganizē, nododot to citai augstskolai – reorganizējamā 
augstskola turpina pastāvēt citas augstskolas dibinātas kapitālsabiedrības vai nodibinājuma 
statusā“;  
-par MK rīkojuma projekta anotāciju, kurā definēto LSPA reorganizācijas mērķi “… veicināt 
resursu koplietošanu un optimizāciju augstākās izglītības sistēmā” iespējams sasniegt ar 
dažādiem risinājumiem. Anotācijā pēc būtības nav izvērsti skaidrota  vesela virkne MK 
noteikumos norādīto, anotācijā analizējamo aspektu; 
-par racionālu, pārdomātu pieeju reformu īstenošanā - saskaņā ar 2021.gadā veiktajiem 
grozījumiem Augstskolu likumā, LSPA senāts un padome, neskatoties uz ierobežotajiem laika 
resursiem, ir spējuši veikt sev piekritīgās funkcijas.  
 
Debatēs par vēstules saturu, par iespējamajiem reorganizācijas modeļiem un finansējuma 
piesaisti atbilstoši  Atveseļošanas un noturības mehānisma  (ANM) plānam piedalījās: padomes 
locekļi Dace Kārkle, Sandra Rozenštoka, Kaspars Rožkalns, akadēmijas pārstāvji prof. Juris 
Grants, prof. Uldis Grāvītis, prof. Andra Fernāte.  
 
NOLĒMA: Precizēt LSPA sagatavotās vēstules IZM saturu.  
 
 
 
 

3. LSPA Attīstības stratēģijas apspriešana 

 

Studiju prorektore prof. Andra Fernāte informēja par LSPA attīstības stratēģijas izstrādes un 

attīstības gaitu. Šobrīd darbojas iepriekšējā Attīstības stratēģija no 2015. līdz 2020.gadam, kas ir 

oficiāli pagarināta. 

Debatēs par LSPA attīstības stratēģiju, pamatnostādnēm un studiju procesa attīstības plānu 
piedalījās: Dace Kārkle un prof. Andra Fernāte.  
 
NOLĒMA: Ietvert LSPA attīstības stratēģijā kā sastāvdaļu “Ceļa karti” 2022.- 2026.gadam un  
                  Nekustamā īpašuma plānu.  
                  Virzīt LSPA stratēģijas izskatīšanu LSPA Konventā un 2022.gada novembrī Padomē.  
 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

4. Par studiju programmu licencēšanas gaitu 

 

Padomes priekšsēdētāja Sandra Rozenštoka ar prof. Andru Fernāti, padomes locekļiem un 

akadēmijas vadību pārrunāja studiju programmu sagatavošanu licencēšanai. Darbs pie studiju 

programmu sagatavošanas licencēšanai tiek turpināts. Augustā licencēšanai nodota LSPA un 

LiepU kopējā profesionālā bakalaura studiju programma “Veselība, fiziskā aktivitāte un sports”. 

30.augustā Senāta sēdē apstiprināts lēmums “Par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

studiju programmu “Sporta un izglītības speciālists”, sagatavots papildināto studiju programmas 

raksturojums (licencēšanas ziņojums) ar četrām apakšprogrammām: Pielāgoto fizisko aktivitāšu 

speciālists izglītībā, Pirmsskolas sporta skolotājs, Sporta darba organizēšanas speciālists, Sporta 

treneris. Turpinās darbs pie Doktora studiju programmas sagatavošanas licencēšanai.  

NOLĒMA:  Pieņemt informāciju zināšanai.  
                  Atjaunot ar aktuālo informāciju LSPA prezentāciju, kas  tika demonstrēta IZM SAM  
                  8.2.1 projekta risku izvērtēšanas sanāksmē 2022.gada 28.jūnijā. 
                  Akadēmijai turpināt programmu izstrādi un pilnveidošanu. 
  
                   Nākamo LSPA Padomes un akadēmijas vadības kopīgo sēdi organizēt 2022.gada  
                   28.septembrī plkst. 8.30 LSPA 205.auditorijā, ar iespēju pieslēgties Zoom platformā.  
 
 
 

5. Dažādi 
 
Padomes locekle Dace Kārkle atgādināja, ka viena no padomes funkcijām saskaņā ar AL ir  

uzraudzīt iekšējās kontroles un risku pārvaldības sistēmu darbību, pārskatīt to atbilstību un 

darbības efektivitāti. Šajā nolūkā tika lūgts akadēmijas vadību iesniegt esošos iekšējās kontroles 

un risku pārvaldības sistēmas dokumentus Padomei izskatīšanai. 

NOLĒMA:  Iesniegt Padomei izskatīšanai iekšējās kontroles un risku pārvaldības sistēmas  
                   dokumentus. 
 
 
 

LSPA Padomes priekšsēdētāja                        Sandra Rozenštoka 

 

 

Padomes sekretāre                Irēna Dravniece 


