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                         Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006 
 

 
 

        LSPA PADOME 
 

Rīgā          2022.gada 14.novembrī             

PROTOKOLS Nr. 17 

 

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

Rožkalns, Andris Rudzītis  

Uz pirmo jautājumu uzaicināti: LSPA rektors prof. Juris Grants, Attīstības un zinātnes 

prorektors prof. Jānis Žīdens, IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju 

departamenta vecākā eksperte Anita Depkovska un Juridiskā un nekustamo īpašumu 

departamenta vecākā juriskonsulte (nekustamo īpašumu joma) Madara Adamsone 

Sēdi vada:  Padomes priekšsēdētāja  S.Rozenštoka 

Protokolē:  sekretāre I.Dravniece 

Sēdi atklāj plkst. 8.00 Zoom platformā   

 

DARBA   KĀRTĪBA 

1. Par LSPA nekustamajiem īpašumiem  

2. Par rektora atbildību par akreditācijas procesa gaitu 

3. Revīzijas komisijas nolikuma  apstiprināšana 

4. Par Padomes sekretāres nomaiņu  

 

DARBA GAITA  

LSPA Padomes priekšsēdētāja Sandra Rozenštoka aktualizēja sēdē izskatāmos 

jautājumus. 

 

1. Par LSPA nekustamajiem īpašumiem 

Padomes priekšsēdētāja Sandra Rozenštoka – Saņēmām no LSPA galvenās 

grāmatvedes I.Zazītes akadēmijas nekustamo īpašumu objektu sarakstu, kas atrodas IZM 

konsolidētajā bilancē, un konstatējām nesakritības – IZM pie akadēmijas gada pārskata ir 



norādīti 5 nekustamie īpašumi, bet saskaņā ar IZM no kadastra iegūtās informācijas 

datiem kopā ir 12.   

IZM vecākā eksperte Anita Depkovska – Par pamatu ņemam Finanšu ministrijas un VAS 
„Valsts nekustamie īpašumi” iebildumus par to, ka Brīvības gatvē 333 kadastrā norādītas 
12 būves, bet no LSPA informācija saņemta tikai par piecām. IZM ir jābūt  pilnai 
informācijai par šīm 12 būvēm, par 7 būvēm informācijas nav.  
 
Vecākā juriskonsulte Madara Adamsone – Papildinot kolēģi - 7 būves neietilpst 
nekustamo īpašumu sastāvā. Viena no būvēm ir sadales tīkli, otra – ledus halle, par  5 
būvēm (šķūni, garāžu, tribīnēm un nojumi) nav informācijas. Šie 5 objekti kadastra datos 
parādās bez subjekta. Jautājums – vai dabā šie objekti pastāv? Ja nē, tad no Būvvaldes 
jāsaņem izziņa par būvju neesamību dabā un jāsaskaņo ar Valsts zemes dienestu. Ja 
būves dabā ir, procedūra ir cita. Visiem objektiem jābūt bilancē.  Jāsakārto datus Valsts 
zemes dienestā, lai būves tiek iekļautas. Atsūtīšu e-pastu Padomes priekšsēdētājai 
S.Rozenštokai ar informāciju par būvju kadastra numuriem un iezīmēto vietu dabā. 
 
Attīstības un zinātnes prorektors prof. Jānis Žīdens – Būves reāli pastāv. Garāža būvēta 
1959. – 1960.gadā, acīmredzot, dokumentācija netika sakārtota, tā neparādās bilances 
datos, un ir kā būve uz zemes vienības Valsts zemes dienesta kadastra informācijas 
datos. Šautuve un tribīnes būvētas  apmēram 1988.gadā un netika nodotas ekspluatācijā.  
 
Padomes priekšsēdētājai S.Rozenštoka – e-pasts tiks pārsūtīts akadēmijas vadībai 

nekustamo īpašumu lietu sakārtošanai. 

 

 

2. Par rektora atbildību par akreditācijas procesa gaitu 

Padomes priekšsēdētāja Sandra Rozenštoka – esam saņēmuši LSPA rektora vēstuli 

par akreditācijas procesa norisi. Gadījumā, ja studiju programmas īstenošana tiks 

pārtraukta, akadēmija ir gatava studējošajiem studiju virzienā “Veselības aprūpe” 

nodrošināt iespējas turpināt izglītības ieguvi LSPA studiju virzienā “Sporta zinātne”, un, ja 

studiju programma LSPA rīcības dēļ netiks akreditēta vai tiks atņemta studiju programmas 

licence un studējošais nevēlēsies turpināt studijas citā studiju programmā, akadēmija 

studējošajiem garantē zaudējumu kompensāciju.  

Debatēs par akreditācijas procesu piedalās:  

Padomes loceklis Kaspars Rožkalns, priekšsēdētāja Sandra Rozenštoka, Padomes 

locekle Dace Kārkle, Padomes locekle prof. Daina Krauksta.  

Padomes locekle Dace Kārkle – Gaidām apliecinājumu no Studiju kvalitātes komisijas. 

Validējam plāna leģimitāti, pēc atbildes saņemšanas turpināsim vērtēt. 

Priekšsēdētāja Sandra Rozenštoka – Rezumējot, rakstām vēstuli IZM, rektora vērtējumu 

atliekam.  

 

 



 

3. Par Revīzijas komisijas nolikumu un Revīzijas komisijas sastāvu 

Padomes priekšsēdētāja Sandra Rozenštoka par LSPA Revīzijas komisijas nolikumu un 

sastāvu. Esam izskatījuši saņemto nolikumu un LSPA Senāta virzīto Revīzijas komisijas 

kandidātu CV. Padome atbalsta tikai vienu kandidātu, kurš iepriekš nav darbojies komisijā.  

Debatēs par Revīzijas komisiju piedalās:  

Padomes loceklis prof. Andris Rudzītis, Padomes locekle Dace Kārkle, Padomes 

loceklis Kaspars Rožkalns.  

Padomes locekle Dace Kārkle – Revīzijas komisijas nolikums papildināts ar Finanšu 

ministrijas vadlīnijām, kas paredz, ko Revīzijas komisijai pienāktos darīt, kā arī ar risku 

kontroli. Revīzijas komisija “tur roku uz pulsa” ikgadējam gada pārskata audita procesam.  

Padomes locekļi izskata un precizē Revīzijas komisijas nolikumu. 

Nolēma: Apstiprināt LSPA Revīzijas komisijas nolikumu.  

  (Balsojums: par – 5, pret – nav, atturas - nav). 

 

 

 

4. Par Padomes sekretāres nomaiņu 

Padomes priekšsēdētāja Sandra Rozenštoka – Padome jau iepriekš vienojās par 

Padomes sekretāres nomaiņu. Kaspars par to informēja rektoru, man bija saruna ar Irēnu 

un rektoru. Sagatavosim rektoram adresētu oficiālu vēstuli ar lūgumu nomainīt sekretāri ar 

2022.gada 1.decembri un iesniegsim jaunās sekretāres CV.   

 

Nolēma: Nākamo Padomes sēdi organizēt kopā ar akadēmijas vadību 2022.gada 

1.decembrī plkst. 9.00 LSPA. Izskatāmie jautājumi: Sporta kluba jautājums, 

LSPA stratēģija kopā ar nekustamā īpašuma plānu, akreditācijas gaita (atbildes 

vēstule no IZM).  

 

 

LSPA Padomes priekšsēdētāja                       Sandra Rozenštoka 

 

Padomes sekretāre               Irēna Dravniece 

 

 



Pilna protokola versija lietā.  


