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                                              LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA 
 

                         Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006 
 
 
 
 

        LSPA PADOME 
 

Rīgā                                                                                                         2022.gada 2.maijā  

PROTOKOLS Nr. 2 

 

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

Rožkalns, Andris Rudzītis  

Sēdi vada:  Padomes priekšsēdētāja  S.Rozenštoka  

Protokolē:  sekretāre I.Dravniece 

Sēdi atklāj plkst. 8.00 Zoom  

 

DARBA   KĀRTĪBA 

1.LSPA Satversmes sapulces vēlēšanu komisijas un vēlēšanu norises nolikuma izskatīšana 

2.Par plānotajiem uzdevumiem, dokumentāliem jautājumiem un saziņu 

 

DARBA   GAITA 

1.LSPA Satversmes sapulces vēlēšanu komisijas un vēlēšanu norises nolikuma 

izskatīšana 

 

Padomes locekle Dace Kārkle ziņo par izskatīto LSPA Satversmes sapulces vēlēšanu komisijas 
un vēlēšanu norises nolikumu, ko padomes locekļi jau ir izskatījuši. Augstskolu likumā paredzēta 
šāda minētā dokumenta aprite: Senāts izstrādā nolikumu, padome izskata un veic labojumus vai 
apstiprina, apstiprina Senāts, apstiprina padome. Nolikumā veikti divi labojumi: 1) precizējums p.3 
(redakcionāla drukas kļūda – 36, iekavās trīsdesmit, jābūt trīsdesmit seši).  

2) P.8.2. papildinājums - Izvēloties vēlēšanu kopu, Komisija nodrošina atbilstību Augstskolu 
likuma 13. panta 5. daļas prasībām. Likumā ir noteikts minimālais procentuālais sastāvs, kas 
attiecas uz akadēmisko personālu, Satversmes sapulces sastāvu nodrošina tikai pa attiecīgajām 
kopām.  

 
NOLĒMA:  Iesniegt Nolikumu ar minētajiem labojumiem izskatīšanai un apstiprināšanai Senātā  
                   /Nolikums pielikumā/.  
        Pēc apstiprināšanas Senātā LSPA Satversmes sapulces vēlēšanu komisijas un  
                   vēlēšanu norises nolikumu Padome apstiprinās 9.maijā.  
                   Balsojums: Par – 5, pret – nav, attur. – nav. 
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2.Par plānotajiem uzdevumiem, dokumentāliem jautājumiem un saziņu 

 

Padomes priekšsēdētāja Sandra Rozenštoka ziņo par Padomes plānotajiem uzdevumiem, t.sk. 

LSPA Satversmes izskatīšanu, iepazīšanos ar LSPA finansēm un infrastruktūru. Padomes 

kompetence un primārie uzdevumi uzskaitīti LSPA Padomes darbības uzsākšanas nolikumā.  

Debatēs piedalījās: Kaspars Rožkalns par plānotajiem uzdevumiem un tehniskām iespējām 

attālināti izskatīt dokumentus; Dace Kārkle par iepazīšanos ar LSPA budžetu, finanšu plāniem 

un 2021.gada pārskatu; Daina Krauksta, Andris Rudzītis – par iespēju piedalīties Senāta sēdē.  

 

NOLĒMA:     Pēc Padomes locekļu iespējām pieslēgties tiešsaistē Senāta sēdei 5.maijā  
                     (paredzēta LSPA galv.grāmatvedes I.Zazītes atskaite).  
                     Organizēt nākamo Padomes sēdi 9.maijā plkst. 12.00 LSPA Satversmes sapulces  
                     vēlēšanu komisijas un vēlēšanu norises nolikuma apstiprināšanai un LSPA  
                     infrastruktūras iepazīšanai.  
                     Padomes locekļiem iepazīties ar LSPA Satversmes tekstu, LSPA Satversmes  
                     teksta izskatīšanu organizēt 2022.gada 18.maijā plkst. 8.00 Zoom.  
 
                              Balsojums:  Par – 5, pret – nav, attur. – nav. 
 
 

 

 

 

 

LSPA Padomes priekšsēdētāja                        Sandra Rozenštoka 

 
 
 
 
 

Padomes sekretāre                Irēna Dravniece 


