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                                              LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA 
 

                         Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006 
 

 
 

        LSPA PADOME 
 

Rīgā                  2022.gada 19.oktobrī 

           PROTOKOLS Nr. 14 

 

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

Rožkalns, Andris Rudzītis  

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

zinātnes un attīstības prorektors prof. Jānis Žīdens, jurists Dāvis Šleija 

Sēdi vada:  Padomes priekšsēdētāja  S.Rozenštoka 

Protokolē:  sekretāre I.Dravniece 

Sēdi atklāj plkst. 8.30 LSPA 205.aud.  

 

DARBA   KĀRTĪBA 

1. Par LSPA Padomes tikšanos ar Studējošo pašpārvaldi  

2. Par LSPA Revīzijas komisiju 

3. Par LSPA Padomes tikšanos ar Latvijas Universitātes vadību 

4. Par studiju virziena “Veselības aprūpe” akreditāciju 

5. Par studiju maksām 

 

DARBA GAITA  

LSPA Padomes priekšsēdētāja Sandra Rozenštoka aktualizēja sēdē izskatāmos jautājumus. 

 

1. Par Padomes tikšanos ar Studējošo pašpārvaldi 

Padomes priekšsēdētāja Sandra Rozenštoka - Padome tikās ar Studējošo pašpārvaldi, kurā 

piedalījās Padomes locekļi un Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāja Madara Ērgle un vēl divi 

studējošie. Tika izrunāti vairāki jautājumi. Pēc tikšanās ar studentiem izkristalizējās vairāki 

akcenti: studenti vēlētos ciešāku komunikāciju ar akadēmijas vadību, sajūtu, ka viņi tiek uzklausīti; 

ātrāku informācijas apriti (par izmaiņām grafikos, lekciju pārcelšanu u.c.); par sadzīvisku 

problēmu risināšanu; par plašāku jaunāko tehnoloģiju lietošanu nodarbībās; par sadarbību ar 

ārzemju studentiem; par sistemātisku atgriezenisko saiti kursu kvalitātes vērtēšanā. Studējošie 

vēlas, lai tiktu noorganizēts seminārs par “Skolu 2020-2030”, kā arī tiktu pārskatīts un aktualizēts 

mācību saturs.  

Debatēs piedalījās: prof. Juris Grants un prof. Andris Rudzītis.  
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2. Par LSPA Revīzijas komisiju 

Padomes priekšsēdētāja Sandra Rozenštoka - Padomei novembrī jāapstiprina LSPA Revīzijas 

komisija, kuras sastāvu apstiprināšanai Padomē virza Senāts.  

Akadēmija, jurists Dāvis Šleija – par  grozījumu veikšanu LSPA Revīzijas komisijas nolikumā 

atbilstoši LSPA Satversmei.   

Padomes locekle Dace Kārkle – Lūdzu, atsūtīt Padomei izvirzīto Revīzijas komisijas locekļu CV.  

 

3. Par LSPA Padomes tikšanos ar Latvijas Universitātes vadību 

Padomes priekšsēdētāja Sandra Rozenštoka -  LSPA Padome tikās ar LU rektoru Indriķi 

Muižnieku, Latvijas Universitātes Stratēģijas padomes priekšsēdētāju Andreju Ērgli un 

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāni Lindu Danielu. 

LU ir gatava veidot sadarbību ar Sporta akadēmiju, saglabājot LSPA vēsturisko vērtību, viņi 

redz arī to, ka akadēmija šobrīd pazaudējusi stratēģisko pedagoģiju.  

Padomes loceklis Kaspars Rožkalns – LU interesējās par akadēmijas pedagoģisko un 

medicīnisko pusi. Konceptuāli viņi ir atvērti visām iespējām un akadēmijas saglabāšanai, cik 

tas būs iespējams. Veidojot modeli, katrs atrastu savu vietu. LSPA un LU programmas ir ļoti 

tuvas un, kopīgi darbojoties, būtu iespējams piešķirt jaudu pedagoģijas un veselības virzienā.  

Debatēs piedalījās: 

Padomes locekļi prof. Daina Krauksta,  prof. Andris Rudzītis par LU un LSPA studentu 

sagatavošanu, par abu augstskolu absolventu stiprajām un vājajām pusēm.   

Akadēmijas vadība  Prorektors prof. Jānis Žīdens par nepieciešamību tikties un 

apspriesties ar LU kolēģiem par iespējamo reorganizācijas modeli un finansēm.  

Prorektore prof. Andra Fernāte par esošo sadarbību ar RTU, LU, RSU; par “zinātnes 

ekosistēmas” skaidrojumu; par LU studiju programmām un to licencēšanu.  

Jurists Dāvis Šleija par reorganizācijas procesa normatīvo regulējumu.  

Rektors prof. Juris Grants un Padomes loceklis Kaspars Rožkalns par ANM finanšu 

līdzekļu apgūšanu.  

Padomes priekšsēdētāja Sandra Rozenštoka – LU redz LSPA iespējamo pienesumu un 

to, kas būtu jāuzlabo. 20.oktobrī IZM notiks sapulce par iespējamo konsolidāciju. Vēl neesam 

tikušies ar LU Padomi.  

Nolēma: 7.novembrī plkst. 13.00 organizēt tikšanos ar Latvijas Universitāti LSPA telpās.  

 

 

4. Par studiju virziena “Veselības aprūpe” akreditāciju 

Padomes priekšsēdētāja Sandra Rozenštoka – 19.oktobrī tikāmies ar IZM pārstāvjiem, tika 

pārrunāts jautājums par studiju virziena “Veselības aprūpe” akreditāciju divās programmās 

“Fizioterapija” un “Veselības aprūpes speciālists sportā”. Divu gadu akreditācijas termiņš beidzies 

2019.gadā,  un tas tika pagarināts vēl uz diviem gadiem. Šobrīd dokumentu iesniegšanas termiņi 

tiek kavēti. Studiju virziena “Veselības aprūpe” akreditācijas termiņš beigsies 2022.gada 

31.decembrī, IZM gatavo vēstuli akadēmijai.  
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Debatēs piedalījās: 

Akadēmijas Rektors prof. Juris Grants, Prorektore prof. Andra Fernāte, Padomes locekle Dace 

Kārkle, Padomes loceklis Kaspars Rožkalns, Jurists Dāvis Šleija, Padomes priekšsēdētāja 

Sandra Rozenštoka.  

Nolēma: Gatavot akreditācijas dokumentāciju, paralēli risinot jautājumu par studiju virzienā   

“Veselības aprūpe” studējošo iespējamo pārcelšanu uz citām augstskolām vai citām 

programmām. Informēt Padomi par akreditācijas norisi. 

 

5. Par studiju maksām 
 

Prorektore prof. Andra Fernāte informēja par  studiju maksu veidošanos atkarībā no budžeta 
vietu izmaksām, inflācijas procentiem, kā arī plānotā docētāju algu pieauguma. MK noteikumi par 
budžeta vietu izmaksām vairs neatbilst reālai situācijai. Citas augstskolas, publicējot 
Uzņemšanas noteikumus, studiju maksas tajos neiekļauj. Pēdējais termiņš - studiju maksām 
jābūt zināmām uz studiju līgumu slēgšanas brīdi, t.i. jūnijā tiek slēgti pirmie līgumi. Reklāma ar 
Uzņemšanas noteikumu publicēšanu sākas 30.novembrī.  
 
Debatēs par studiju maksām piedalījās: Sandra Rozenštoka, Dace Kārkle.  
 
Nolēma: Akadēmijai sagatavot aprēķinus studiju maksu noteikšanai.  
     Padomes un akadēmijas vadības sēdē 2.novembrī izskatāmie jautājumi: Studiju 
maksas, Revīzijas komisijas apstiprināšana, Grāmatvedības politikas un finanšu dokumenti,  
LSPA iekšējās kontroles un risku pārvaldības sistēmas dokumenti. 
 
 

 

LSPA Padomes priekšsēdētāja                        Sandra Rozenštoka 

 

 

Padomes sekretāre                Irēna Dravniece 

 

 


