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                                              LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA 
 

                         Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006 
 
 
 
 

        LSPA PADOME 
 
 

Rīgā                                                                                                             2022.gada 27.aprīlī  
 

PROTOKOLS Nr. 1  

 

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

Rožkalns, Andris Rudzītis  

Piedalās akadēmijas pārstāvji: Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis, rektors prof. Juris 

Grants, studiju prorektore prof. Andra Fernāte, attīstības un zinātnes prorektors prof. Jānis 

Žīdens  

asoc.prof., zin. sekretāre Irēna Dravniece.  

Sēdi vada:  Senāta priekšsēdētājs  prof. U.Grāvītis,  

Protokolē:  sekretāre I.Dravniece 

Sēdi atklāj plkst. 13.00 LSPA 205.aud.  

 

 

DARBA   KĀRTĪBA 

1. Savstarpēja iepazīšanās ar LSPA Padomes locekļiem un akadēmijas vadību.                              

Ieskats akadēmijas vēsturē un attīstībā - Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis, 

Rektors prof. Juris Grants 

2. LSPA Padomes priekšsēdētāja ievēlēšana. Padomes priekšsēdētāja pienākumu 

izpildītājas Sandras Rozenštokas prezentācija par Padomes darbību 

3. Padomes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana  

4. Par Padomes locekļu kā valsts amatpersonu amatu savienošanu ar citiem amatiem 

5. Par plānotajiem uzdevumiem, t.sk. Satversmes apstiprināšanu 
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DARBA   GAITA 

 

1.Savstarpēja iepazīšanās ar LSPA Padomes locekļiem un akadēmijas vadību 

 

LSPA Padomes darbības uzsākšanas nolikumā, kas apstiprināts Senāta sēdē 2021.gada 
7.novembrī, protokols Nr.5, ar grozījumiem 2022.gada 13.janvārī, protokols Nr. 7, pirmo LSPA 
padomes sēdi pēc LSPA padomes sastāva galīgās apstiprināšanas sasauc LSPA Senāta 
priekšsēdētājs. Pēc ievēlēšanas sēdes vadību pārņem jaunievēlētais LSPA Padomes 
priekšsēdētājs, bet LSPA Senāta priekšsēdētājs piedalās novērotāja statusā. Par Padomes 
darbības uzsākšanas dienu un Padomes locekļu amata pilnvaru sākuma dienu ir uzskatāma 
diena, kad padome sanāk uz pirmo sēdi, šodien - 2022.gada 27.aprīlī.  

 

* Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis iepazīstina ar LSPA Padomes locekļiem:   

Sandra Rozenštoka, Latvijas Sporta medicīnas asociācijas prezidente, Sporta 

medicīnas, sporta traumatoloģijas un rehabilitācijas centra Sporta laboratorijas vadītāja un 

sporta ārste, Valsts prezidenta virzīta pārstāve;  

Dace Kārkle, Latvijas Organiskās sintēzes institūta direktora vietniece finanšu, 

administratīvajos un juridiskajos jautājumos,  MK virzīta pārstāve;  

Kaspars Rožkalns, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktors, MK virzīts 

pārstāvis; 

Daina Krauksta, LSPA profesore, Senāta virzīta pārstāve;  

Andris Rudzītis, LSPA profesors, Senāta virzīts pārstāvis. 

Padomes priekšsēdētāja pienākumus līdz Padomes pirmajai sēdei izpilda Sandra 

Rozenštoka, Valsts prezidenta deleģēta pārstāve. Tālākajā darba gaitā atbilstoši Nolikuma 

p.10 jāievēlē priekšsēdētājs – no  padomes locekļiem, ko darbam padomē virzījis Valsts 

prezidents vai Ministru kabinets, un priekšsēdētāja vietnieks no Padomes locekļiem, ko 

darbam Padomē virzījis LSPA Senāts. 

Senāts ar LSPA Padomes sastāvu iepazīstināts šī gada 7.aprīlī. 

Par Padomes sekretāri no 2022.gada 27.aprīļa, ar Rektora 2022.gada 20.aprīļa rīkojumu Nr.36, 
ir nozīmēta asoc.prof. Irēna Dravniece, kura pilda arī Senāta zinātniskās sekretāres pienākumus, 
kas varētu atvieglot dokumentu apriti starp Padomi un Senātu.  

 

* Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis iepazīstina ar LSPA vadību:  

rektors prof. Juris Grants, 

studiju prorektore prof. Andra Fernāte,  

attīstības un zinātnes prorektors prof. Jānis Žīdens.  

Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis. 

Pirmajā LSPA padomes sēdē kā novērotāji piedalās arī LSPA rektors un prorektori. 

 

* Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis sniedz ieskatu akadēmijas vēsturē un attīstībā.   

* Rektors prof. Juris Grants īsi iepazīstina ar akadēmijas darbību. 
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2. Padomes priekšsēdētāja ievēlēšana  

Padomes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājas Sandras Rozenštokas 
prezentācija par Padomes darbību 

 

Padomes priekšsēdētāja amata kandidāte, priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja Sandra 
Rozenštoka  prezentē klātesošajiem savu vīziju un programmu padomes turpmākajam darbam, 
darba organizācijai, prioritātēm, sadarbībai ar pārējiem padomes locekļiem un LSPA pārvaldes 
orgāniem /prezentācija pielikumā/. Darbs tiks veikts pēc labākās sirdsapziņas, kopā ar Padomes 
locekļiem un sadarbībā ar akadēmijas rektoru un prorektoriem. Tiks veikti uzdevumi, kas 
paredzēti Padomes nolikumā, tos stratēģiski pārdomājot, izrunājot un tad risinot praktiski.  

Padomes locekļi Dace Kārkle, Daina Krauksta, Kaspars Rožkalns balso par Sandras 
Rozenštokas ievēlēšanu priekšsēdētāja amatā.  

Balsojums: Par – 4, pret – nav, attur. – 1. 

Lēmums: Sandra Rozenštoka ievēlēta LSPA Padomes priekšsēdētāja amatā.  

 

 

3. Padomes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana  

 

Rektors prof. Juris Grants izvirza par Padomes priekšsēdētājas vietnieci prof. Dainu Kraukstu, 

- kā paredzēts AL un Padomes darbības uzsākšanas nolikumā - priekšsēdētāja vietnieku 

ievēlē no Padomes locekļiem, ko darbam Padomē virzījis LSPA Senāts. 

Padomes priekšsēdētāja Sandra Rozenštoka un Padomes locekļi Dace Kārkle, Kaspars 
Rožkalns balso par Dainas Kraukstas ievēlēšanu priekšsēdētāja vietnieka amatā.  

Balsojums:  Par – 4, pret – nav, attur. – 1. 

Lēmums: Daina Krauksta ievēlēta LSPA Padomes priekšsēdētāja vietnieka amatā.  

 

 

4. Par Padomes locekļu kā valsts amatpersonu amatu savienošanu ar citiem 
amatiem 

 

Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis iepazīstina Padomi ar valsts amatpersonu 
amatu savienošanu ar citiem amatiem. 

LSPA padomes locekļa amats, t.sk. padomes priekšsēdētāja amats, saskaņā ar  likuma 
“Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 4.panta otro daļu ir valsts 
amatpersonas amats. Tādējādi LSPA padomes locekļiem ir saistoši minētajā likumā noteiktie 
ierobežojumi, aizliegumi un pienākumi, tostarp ierobežojumi un nosacījumi attiecībā uz citu 
amatu savienošanu ar valsts amatpersonas amatu.  

Valsts amatpersonām likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā” 6.pantā ir noteikti vispārējie valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi, 
savukārt 7.pantā ir noteikti speciālie valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi. 
Likuma 7.panta sestajā daļā ir noteikts, ka noteiktu amatu savienošanai ir nepieciešama 
attiecīgās publiskas personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja, 
un šī norma attiecas arī uz valsts amatpersonām, kurām šis statuss izriet no minētā likuma 
4.panta otrās daļas jeb uz valsts augstskolu padomes locekļiem, t.sk. padomes priekšsēdētāju. 
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Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.
1

pantā ir 
precizēta un papildināta valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumu izpildes 
kārtība, ja amata savienošanai nepieciešama atļauja. Saskaņā ar 8.1 panta pirmo daļu personai, 
kura, stājoties valsts amatpersonas amatā, vienlaikus ieņem citu amatu un šāda amatu 
savienošana ir pieļaujama, saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, ir pienākums 
pirms iecelšanas, ievēlēšanas vai apstiprināšanas amatā rakstveidā iesniegt šai amatpersonai 
(institūcijai) lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu.  

2022.gada 14.martā LSPA no Rektoru padomes saņēma Korupcijas novēršanas un 
apkarošanas biroja, turpmāk – KNAB, priekšnieka vietnieces I.Cīrules 2022.gada 14.marta 
vēstuli Rektoru padomei “Par skaidrojuma sniegšanu”. Vēstulē KNAB informē, ka atbilstoši 
Rektoru padomes lūgumam ir izvērtējusi augstskolas padomes locekļa kā valsts amatpersonas 
statusu un augstskolas pārvaldes orgānu specifiku kontekstā ar likuma “Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” un Augstskolu likuma normām un secina, ka “Valsts 
augstskolu padomes loceklis, kurš vēlas savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, 
valsts amatpersonas amata savienošanas rakstveida atļauju likuma “Par interešu konfliktu 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1pantā noteiktajā kārtībā saņem no attiecīgās publiskas 
personas iestādes vadītāja (konkrētajā gadījumā no augstskolas padomes priekšsēdētāja) vai 
viņa pilnvarotas personas.  

Augstskolas Padomes priekšsēdētājs likuma “Par interešu konfliktu novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā” 8.1pantā noteiktajā kārtībā saņem rakstveida atļauju no augstākas valsts 
amatpersonas vai koleģiālas institūcijas (konkrētajā gadījumā no augstskolas padomes), kas to 
ievēlējusi amatā”. 

Pie šādiem apstākļiem amatu savienošanas pieļaujamības izvērtēšana un lēmuma 
pieņemšana ir piekritīga LSPA Padomei. 

 

* LSPA Padomes priekšsēdētāja Sandra Rozenštoka 2022.gada 27.aprīlī ir iesniegusi 
LSPA Padomei adresētu iesniegumu, kurā lūdz savienot LSPA Padomes priekšsēdētāja amatu 
ar citiem amatiem /Padomes priekšsēdētājas Sandras Rozenštokas Iesniegums  pielikumā/.  

Izvērtējot LSPA Padomes priekšsēdētājas Sandras Rozenštokas Iesniegumu, LSPA 
Padome secina, ka nav pamata uzskatīt, ka LSPA Padomes priekšsēdētāja amata veikšana un 
savienošana ar Iesniegumā norādītajiem amatiem pamatoti varētu radīt  interešu konfliktu vai būt 
pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām, vai kaitēt valsts amatpersonas tiešo 
pienākumu pildīšanai, vai nonākt pretrunā citām likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā” ierobežojošajām normām.  

Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
8.1 panta piektās daļas pirmo un otro punktu, 

 

LSPA Padome NOLEMJ: 

1. Sniegt atļauju LSPA Padomes priekšsēdētājai Sandrai Rozenštokai savienot LSPA 
padomes locekļa un priekšsēdētāja amatu ar Iesniegumā minētajiem amatiem. 

2.  Ja pēc šī lēmuma pieņemšanas mainīsies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, t.sk. Padomes 
priekšsēdētājai Sandrai Rozenštokai viena vai vairāku amatu savienošana ar LSPA 
padomes priekšsēdētāja amatu radīs interešu konfliktu vai nonāks pretrunā ar valsts 
amatpersonai saistošām ētikas normām, vai kaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu 
pildīšanai, vai nonāks pretrunā citām likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā” ierobežojošajām normām, uzlikt par pienākumu LSPA Padomes 
priekšsēdētājai rakstiski informēt par konkrētajiem apstākļiem LSPA Padomi.   

Padomes locekļi Dace Kārkle, Daina Krauksta, Kaspars Rožkalns, Andris Rudzītis paraksta 
Padomes priekšsēdētājas Sandras Rozenštokas Iesniegumu par valsts amatpersonas amata 
savienošanu ar citiem amatiem. 
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* LSPA Padomes locekļi Dace Kārkle, Daina Krauksta, Kaspars Rožkalns, Andris 
Rudzītis 2022.gada 27.aprīlī ir iesnieguši LSPA Padomei adresētus iesniegumus, kuros lūdz 
savienot LSPA Padomes locekļu amatus ar citiem amatiem /Padomes locekļu  Daces Kārkles, 
Dainas Kraukstas, Kaspara Rožkalna, Andra Rudzīša Iesniegumi  pielikumā/.  

Amatu savienošanas pieļaujamības izvērtēšana un lēmuma pieņemšana ir piekritīga 
LSPA Padomes priekšsēdētājam. 

Izvērtējot LSPA Padomes locekļu  locekļu  Daces Kārkles, Dainas Kraukstas, Kaspara 
Rožkalna, Andra Rudzīša iesniegumus, secinu, ka nav pamata uzskatīt, ka LSPA Padomes 
locekļa amata veikšana un savienošana ar Iesniegumā norādītajiem amatiem pamatoti varētu 
radīt interešu konfliktu vai būt pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām, vai 
kaitēt valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai, vai nonākt pretrunā citām likuma “Par 
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” ierobežojošajām normām.  

Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
8.1 panta piektās daļas pirmo un otro punktu,  

Padomes priekšsēdētāja Sandra Rozenštoka NOLEMJ: 

1. Sniegt atļauju LSPA Padomes loceklei Dacei Kārklei savienot LSPA Padomes locekļa 
amatu ar D.Kārkles Iesniegumā minētajiem amatiem. 

2. Sniegt atļauju LSPA Padomes loceklei Dainai Kraukstai savienot LSPA Padomes 
locekļa amatu ar D.Kraukstas Iesniegumā minētajiem amatiem. 

3. Sniegt atļauju LSPA Padomes loceklim Kasparam Rožkalnam  savienot LSPA Padomes 
locekļa amatu ar K.Rožkalna Iesniegumā minētajiem amatiem. 

4. Sniegt atļauju LSPA Padomes loceklim Andrim Rudzītim savienot LSPA Padomes 
locekļa amatu ar A.Rudzīša Iesniegumā minētajiem amatiem. 

2. Ja pēc šī lēmuma pieņemšanas mainīsies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, t.sk.Padomes 
locekļiem Dacei Kārklei, Dainai Kraukstai, Kasparam Rožkalnam, Andrim  Rudzītim viena 
vai vairāku amatu savienošana ar LSPA Padomes locekļa amatu radīs interešu konfliktu 
vai nonāks pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām, vai kaitēs valsts 
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai, vai nonāks pretrunā citām likuma “Par interešu 
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” ierobežojošajām normām, uzlikt par 
pienākumu LSPA Padomes locekļiem rakstiski informēt par konkrētajiem apstākļiem 
LSPA Padomes priekšsēdētāju.   

 

 

5. Par LSPA Padomes plānotajiem uzdevumiem  

 

LSPA Padomes priekšsēdētāja Sandra Rozenštoka informē Padomes locekļus par 
Padomes plānotajiem uzdevumiem, kas uzskaitīti LSPA Padomes darbības uzsākšanas 

nolikumā, t.sk. Padomes nolikuma izstrādi, par LSPA Satversmes apstiprināšanu, kā arī 
Satversmes sapulces vēlēšanu komisijas nolikuma apstiprināšanu. Saskaņā ar Augstskolu 
likuma Pārejas noteikumu 64., 65. un 67.punktu Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijai (LSPA) 
līdz 2022.gada 31.maijam jaunā redakcijā ir jāapstiprina LSPA Satversme un tai spēkā ir jāstājas 
no 2022.gada 1.jūnija, kad, savukārt, spēku zaudēs līdzšinējā LSPA Satversme. Ņemot vērā, ka 
Padome sāk savu darbību 2022.gada 27.aprīlī, viens mēnesis nav pietiekams termiņš, lai 
Padome izvērtētu LSPA Senāta sagatavoto Satversmes projektu, apstiprinātu to un virzītu tālāk 
apstiprināšanai LSPA Satversmes sapulcē, nepieciešams rakstīt vēstuli IZM ar lūgumu pagarināt 
Satversmes apstiprināšanas termiņu vismaz par vienu mēnesi. Paredzēta daudzu praktisku 
uzdevumu risināšana kā, piemēram, tikšanās ar katedru un struktūrvienību vadītājiem, 
iepazīšanās ar LSPA infrastruktūru, Augstskolas budžeta izskatīšana, iepazīšanās ar Gada 
pārskatiem, par sapulču norisi hibrīda modelī u.c.  
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Debatēs par Akadēmijas darbu un Padomes uzdevumiem piedalījās:  

Dace Kārkle par Rektora vēlēšanām 2024.gada janvārī; par LSPA Stratēģiskās attīstības plānu 
un radošās darbības plānu;  

Rektors Juris Grants par Akadēmijas novecojušo infrastruktūru – sporta zālēm, manēžu; par 
testēšanās iespējām LSPA modernajā Sporta zinātnes laboratorijā; par akadēmiskā personāla 
zinātnisko kvalifikāciju, par zinātnisko institūciju izvērtēšanas kritērijiem; par zinātniskajām 
publikācijām, Web of Science un Scopus impaktfaktoru; par metodisko publikāciju un grāmatu 
izdošanu;  

Senāta priekšsēdētājs Uldis Grāvītis par zinātnisko institūtu likvidāciju 1992.gadā;  

Rektors Juris Grants par sporta nozares popularitāti, par studentu uzņemšanu un atbirumu; par 
akadēmijas finansējumu - 1,7 miljoni Valsts dotācija, 1,3 miljoni no studentu maksājumiem;  

Dace Kārkle par Valsts un iespējamo ārējo finansējumu; par programmām akadēmijas 
kapacitātes attīstībai; 

Kaspars Rožkalns par akadēmijas nākotnes perspektīvām, iespēju iesaistīties Eiropas un 
Latvijas projektos, par akadēmijas “ražoto” produktu – studentiem – sporta speciālistiem augstu 
sasniegumu sportā un citās nozarēs; infrastruktūras radīšanu un mērījumu veikšanu; Top-5 
sarakstā esošajiem fizioterapijas speciālistiem; 

Sandra Rozenštoka par ideju un vīziju realizēšanu, lai nodrošinātu funkcionalitāti un sakārtotu 
dokumentu vidi; par Padomes locekļu piedalīšanos Senāta sēdēs, iespēju pieslēgties attālināti; 
par Akadēmijas budžetu un finanšu atskaiti.  

 

NOLĒMA:    Sagatavot vēstuli IZM ar lūgumu par LSPA Satversmes termiņa pagarināšanu.  
                    Lūgt Akadēmijai sagatavot augstskolas e-pastus Padomes locekļiem.  
         Padomes sēdes organizēt pēc jautājumu risināšanas nepieciešamības, noturot  
                    tās gan uz akadēmijas telpās, gan attālināti.  
         Organizēt sēdi 2.maijā plkst. 8.00 Zoom Satversmes sapulces Vēlēšanu komisijas  
                    un vēlēšanu norises nolikuma izskatīšanai.  
                    Organizēt sēdi 9.maijā plkst. 12.00 LSPA Satversmes teksta un citu dokumentu  
                    izskatīšanai, kā arī LSPA infrastruktūras iepazīšanai.  

          Balsojums:  Par – 5, pret – nav, attur. – nav. 

 

  

 

Senāta priekšsēdētājs                         Uldis Grāvītis  

 

LSPA Padomes priekšsēdētāja                        Sandra Rozenštoka 

 

LSPA padomes priekšsēdētāja vietniece                                                  Daina Krauksta  

 

Padomes sekretāre                Irēna Dravniece 

 
 

 


