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                                              LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA 
 

                         Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006 
 
 
 
 

        LSPA PADOME 
 

Rīgā             2022.gada 4.jūlijā 
    

PROTOKOLS Nr. 6 

 

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

Rožkalns  

Sēdi vada:  Padomes priekšsēdētāja  S.Rozenštoka 

Protokolē:  sekretāre I.Dravniece 

Sēdi atklāj plkst. 8.30 Zoom platformā  

 

DARBA   KĀRTĪBA 

1. LSPA Padomes nolikuma apstiprināšana 

2. Par Padomes plānotajiem darbiem  

3. Par AII konsolidācijas plānu 

 

 

DARBA GAITA  

 

1. LSPA Padomes nolikuma apstiprināšana 

Padomes priekšsēdētāja Sandra Rozenštoka ziņo par izstrādāto Padomes nolikumu. Līdz ar 
Nolikuma apstiprināšanu, spēku zaudē Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Padomes 
darbības uzsākšanas nolikums, kas apstiprināts LSPA Senātā  2021.gada 4.novembrī, protokols 
Nr. 4, ar grozījumiem 2022.gada 13.janvārī, protokols Nr. 7.    
 
NOLĒMA:   Apstiprināt LSPA Padomes nolikumu /pielikumā/.  
         Atcelt Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Padomes darbības uzsākšanas  
                    nolikumu. 
                    Balsojums: par – 4, pret – nav, attur. – nav. 
 
 
 
 
 

https://www.lspa.lv/files/2022/PadomesNolikums_04.07.2022.pdf
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2. Par Padomes plānotajiem darbiem 

Padomes priekšsēdētāja Sandra Rozenštoka ziņo par Padomes plānotajiem darbiem. 
2022.gada 16.jūnijā ar Padomes 2022.gada darbības plānu tika iepazīstināts LSPA Senāts. Šī 
gada jūlijā ir paredzēts padziļināti iepazīties ar akadēmijas noslēgtajiem līgumiem. Plānojam to 
darīt jūlija otrajā pusē, kad no atvaļinājuma atgriezīsies rektors un akadēmijas lietvede.  
 
Diskusijā piedalās:  
Kaspars Rožkalns – Līdz noslēgto līgumu izskatīšanai ir jāiepazīstas ar līgumu reģistru.  
 
NOLĒMA:   2022.gada jūlijā iepazīties ar akadēmijas līgumu reģistru un noslēgtajiem līgumiem.  
 
 
 
 

3. Par AII konsolidācijas plānu 

Padomes priekšsēdētāja Sandra Rozenštoka ziņo par Augstākās izglītības iestāžu 
konsolidācijas plānu, kas tika prezentēts Saeimas sēdē 2022.gada 28.jūnijā. LSPA visbiežāk tiek 
minēta kopā ar Rīgas Stradiņa universitāti. Mēs kā Padome izskatītu visus iespējamos variantus 
un izvērtētu situāciju.  
 
Diskusijā piedalījās:  
 
Dace Kārkle – Tas, ka konsolidācija ir paredzēta, zināms diezgan sen. IZM šim mērķim 
sagādājusi finanšu līdzekļus 82,5 miljonu apmērā. Mums ar rektoru un viņa vadības komandu 
jāsameklē optimālākie risinājumi šai potenciālai konsolidācijai.  Ņemot vērā, ka tas ir publiski 
izziņots, mums būtu nepieciešams tikties ar IZM pārstāvjiem, lai iegūtu vairāk informācijas. Vēl 
nav izstrādāti MK noteikumi, nav nodefinēti nosacījumi. Mums jārunā ar LU un RSU padomēm, 
un jāsāk meklēt optimālie varianti, lai saprastu, uz ko var pretendēt LSPA un uz kādiem 
nosacījumiem. Iespējams, ka būtu jāraksta projekta pieteikums, bet nosacījumi šobrīd ir vispārīgi, 
deklaratīvi.   
 
Kaspars Rožkalns – Vajadzētu noskaidrot, kādā stadijā ir MK noteikumi, lai saprastu, kāds ir 
gaidāmais projekta pieteikums. Piekrītu Dacei, ka mums vajadzētu tikties ar IZM, lai vienotos par 
iespējamo virzienu un noskaidrotu rezultatīvos rādītājus, kā arī naudas novirzīšanas iespējas.  
 
Daina Krauksta – Vispirms jānoskaidro faktori saistībā ar IZM, kā arī visas tālākās darbības; uz 
kādu augstskolu tendēta pievienošana, man šķiet, ka vairāk uz RSU. Jāuzklausa arī mūsu 
akadēmijas administrācija.   
 
Sandra Rozenštoka – Svarīgi būtu zināt arī Stradiņa universitātes viedokli.  
 
Kaspars Rožkalns – Ticamāk, ka līdzekļi tiks piešķirti RSU. Būtiski, ka tie tiktu novirzītu LSPA 
stiprināšanai. Ja saredzam riskus, jārunā ar citām augstskolām, piemēram, RTU. Pirmkārt, mums 
vajadzētu tikties ar IZM, tad veikt pārrunas ar citu augstskolu padomēm. Kad būs noskaidrota 
situācija un detaļas, tiksimies ar LSPA administrāciju.  
 
NOLĒMA:   Pieņemt informāciju zināšanai un izpildei.  
 
 

LSPA Padomes priekšsēdētāja                        Sandra Rozenštoka 

 

Padomes sekretāre                Irēna Dravniece 


