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                                              LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA 
 

                         Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006 
 

 
 

     LSPA PADOME 
 

Rīgā          2022.gada 1.decembrī   
    

                       PROTOKOLS Nr. 20 

 

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

Rožkalns, Andris Rudzītis  

Akadēmijas vadība: rektors prof. Juris Grants (attālināti), prorektori prof. Andra Fernāte, 

prof. Jānis Žīdens, Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis, jurists Dāvis Šleija 

Uz 4.jautājuma izskatīšanu pieaicināta LSPA Sabiedrisko attiecību un komunikācijas  

vadītāja Ilze Āķe-Vīksne 

Sēdi vada:  Padomes priekšsēdētāja  Sandra Rozenštoka 

Protokolē:  sekretāre Irēna Dravniece 

Sēdi atklāj plkst. 9.00 LSPA 205.auditorijā un Zoom platformā   

 

 

DARBA   KĀRTĪBA 

1. Par akreditācijas procesa gaitu studiju virzienā “Veselības aprūpe” 

2. Par līgumu ar Sporta klubu 

3. Par Revīzijas komisijas nolikumu  

4. Par LSPA komunikācijas plāna izstrādi  

5. Par LSPA dokumentācijas sagatavošanu iesniegšanai Padomē 

6. Dažādi 

 

DARBA GAITA  

LSPA Padomes priekšsēdētāja Sandra Rozenštoka aktualizēja sēdē izskatāmos 

jautājumus. 
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1. Par akreditācijas procesa gaitu studiju virzienā “Veselības aprūpe” 

 

Rektors prof. Juris Grants informēja sapulces dalībniekus par Veselības aprūpes studiju 

virziena akreditācijas procesa gaitu. Akreditācijas process virzās uz priekšu, visi 

akreditācijai nepieciešamie dokumenti ir iesniegti. Akreditācijas komisija akadēmiju 

apmeklēs 15. – 16.decembrī, pēc tam trīs nedēļu laikā komisija uzrakstīs ziņojumu. 

Paredzēts, ka februāra beigās maģistrantūras studenti varēs saņemt diplomus. Ja 

gadījumā studiju programmas īstenošana tiks pārtraukta, paredzēts B variants  -

akadēmija studējošajiem nodrošinās iespējas turpināt izglītības ieguvi studiju programmā 

“Sporta zinātne”.Licencēšanai iesniegtas vēl divas programmas – Pirmā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Sporta un izglītības speciālists” un 

profesionālā bakalaura studiju programmu “Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība».  

Padome pieņēma informāciju zināšanai.  

 

2. Par līgumu ar Sporta klubu 

Padomes priekšsēdētāja Sandra Rozenštoka informēja par no LSPA saņemto 

22.novembrī noslēgto sadarbības līgumu starp LSPA un Sporta klubu. Joprojām pirms 

līguma slēgšanas nav ņemts vērā Saeimas 1995. gada 19.jūlijā izdotā likuma “Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” (turpmāk Likums) 

5.pantā noteiktais ierobežojums. Līgums noslēgts bez saskaņošanas ar Padomi. 

Padomes locekle Dace Kārkle – Līgumā jābūt iestrādātam punktam par to, kādā veidā 

tiks nodotas mantas bezatlīdzības lietošanā. Nevar slēgt līgumu, kurā nav nosauktas 

bilances vērtības, atrunātas konkrētas telpas. Jābūt detalizēti atrunātam, kādā veidā 

Sporta klubs kārto finanšu jautājumus, komunālos maksājumus. Prasības joprojām nav 

ievērotas.  

Debatēs piedalījās:  

Jurists Dāvis Šleija – Kamēr nav zināms akadēmijas studiju grafiks, katru nākamo periodu 

iespējams sagatavot rīcības plānu – konkrētas telpas, konkrētas dienas, lai pievienotā 

vērtība būtu akadēmijai. 2018.gada 20. februāra MK noteikumi Nr. 97 “Publiskas personas 

mantas iznomāšanas noteikumi” (turpmāk MK noteikumi Nr. 97) paredz, ka telpas drīkst 

izmantot īslaicīgi un sporta treniņiem, piemēram, tas varētu būt divas stundas vienu reizi 

nedēļā uz pusgadu. 

Padomes loceklis Kaspars Rožkalns – Vai šobrīd telpas nav pieejamas Sporta klubam? 

Prof. Jānis Žīdens – 1.janvārī tiks pārslēgti līgumi ar īrniekiem. Ja nepieciešams, lai nav, 

tad nebūs. Sporta klubs šobrīd telpas neizmanto, no darba Sporta klubā atlaista 

grāmatvede, telpa ir tukša. Sporta zāles pēc mācību procesa izmanto īrnieki, līgumi tiek 

pārslēgti ar akadēmiju.  

Padomes locekle Dace Kārkle – Līgums noslēgts bez saskaņošanas ar Padomi! Nevar 

vispirms slēgt līgumu un tad atrunāt nosacījumus. Jāievēro MK noteikumu Nr. 

97 100.pants. Īslaicīgi varētu būt 10 dienas vienai personai. Kā arī joprojām bezatlīdzības 
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lietošanā mantu iespējams nodot tikai pēc Likumā noteiktā LSPA orgāna lēmuma 

pieņemšanas, t.s. pēc atbilstoša LSPA Padomes lēmuma pieņemšanas. 

Jurists Dāvis Šleija – Kāpēc sadarbības līgums jāsaskaņo ar Padomi? Līgums neskar 

akadēmiju nevienā punktā. Neviens Augstskolu likuma pants to neparedz. Mēs likumus 

lasām vienādi, bet interpretējam dažādi. Būtu jāvēršas pie augstākstāvošām instancēm 

pēc skaidrojuma.  

Prof. Uldis Grāvītis – Akadēmijas vadībai un Padomei jāstrādā kopā. Šobrīd cīnāmies par 

dokumentu noformēšanas pareizību.  

Padomes locekle Dace Kārkle – Viens no Padomes uzdevumiem ir nodrošināt akadēmijas 

darbību likuma ietvaros. Ja nav atbilstības likumam, iestājas reālas finanšu sekas. Mūsu 

iebildumi ir par to, ka darījums noslēgts neatbilstoši likuma normām. Ir ideoloģiski 

nepareizi, ka LSPA infrastruktūra tiek nodota trešajām personām, nav racionālu 

apsvērumu, kāpēc finansējums neiet pa taisno.  

Padomes loceklis Kaspars Rožkalns – Vai varam iepazīties ar noslēgtajiem līgumiem un 

plānotajiem līgumiem? 

Prof. Uldis Grāvītis – Attiecībā par līgumiem par zāles īri – ja studiju grafikā dotajā brīdī 

ir brīva vieta, zāli izīrēt varam, ja nav, tad nevaram.   

Jurists Dāvis Šleija, Padomes locekļi Dace Kārkle, Kaspars Rožkalns apspriež 

sadarbības līguma ar Sporta klubu grozīšanu.  

Padome nolēma: Akadēmijas vadībai informēt Padomi par noslēgtajiem īres līgumiem.  

 

 

3. Par Revīzijas komisijas nolikumu 

Padomes priekšsēdētāja Sandra Rozenštoka – Esam saņēmuši akadēmijas iebildumus 

par 14.novembrī Padomes apstiprināto Revīzijas komisijas nolikumu. Akadēmijas vēstulē 

netiek minēti racionāli priekšlikumi, tāpēc vēlamies vēlreiz izskatīt nolikumu un gaidām 

konkrētus jūsu ierosinājumus.  

Jurists Dāvis Šleija – Augstskolai ir tiesības, bet nav pienākums veidot revīzijas komisiju. 

Augstskolu likuma 18.panta otrā daļa nosaka, ka “Augstskola ir tiesīga veidot revīzijas 

komisiju, kura darbojas augstskolas satversmē noteiktajā kārtībā”. 18.panta pirmā daļa 

nosaka, ka “Revīzijas veikšanai zvērinātam revidentam ir tiesības iepazīties ar visiem 

augstskolas dokumentiem, kas attiecas uz finansiālo un saimniecisko darbību, kā arī 

pieprasīt un saņemt informāciju no tās amatpersonām”. Šo pakalpojumu LSPA ik gadu arī 

saņem. LSPA Satversmē par revīziju ir tikai viens punkts: “105. Materiālo vērtību aprites 

un uzskaites kontrolei tiek veidota revīzijas komisija, kuras sastāvu apstiprina padome”. 

Tas nozīmē, ka revīzijas komisijas darbības kompetence var tikt attiecināta tikai uz vienu 

funkciju – materiālo vērtību aprites un uzskaites kontroli. Šī funkcija ir tikai tehniska, kas 

neprasa speciālas, padziļinātas zināšanas finanšu un grāmatvedības jomās. Padomes 

izstrādātais revīzijas komisijas nolikums paredz plašākas funkcijas, savukārt revīzijas 

komisijas apmaksai paredzētos līdzekļus varētu uzskatīt par līdzekļu izšķērdēšanu, kas 
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neatbilst Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

prasībām. Runājām ar zvērināto revidenti, un viņa nesaskata lietderību revīzijas komisijas 

veidošanā.  

Prof. Uldis Grāvītis – Materiālo vērtību uzskaiti katru gadu veic akadēmijas 
palīgpersonāls. Savukārt Revīzijas komisija, kas iepriekš sastāvēja no akadēmiskā 
personāla, pārbaudīja veiktās uzskaites pareizību. Kāpēc būtu nepieciešama papildus 
grāmatvedība. Kāda ir tās ideja?  
 
Padomes locekle Dace Kārkle – Padome veic finanšu kontroles funkciju. Ir nepieciešams 
pastiprinājums, lai nodrošinātu funkcionalitāti, jo pusgada laikā mums ir radusies virkne 
jautājumu, kas nav nonākusi līdzšinējās Revīzijas komisijas redzeslokā, piemēram, 
Publisko iepirkumu likums, nelikumības attiecībā uz Sporta klubu, nomas līgumu atbilstība 
MK noteikumu Nr. 97 prasībām, valsts atbalsta regulējuma ievērošana. Ir daudz 
potenciālu problēmu. Mūsu darbības ietvaros nevaram to nodrošināt, tāpēc vajadzīgs 
papildinājums. Piemēram, valsts atbalsta kontekstā ESF projektu uzraudzības periods ir 
15 gadi. Lai klasificētu nesaimniecisku darbību, metodoloģijai ir jābūt paredzētai Finanšu 
politikā.  
 
Padomes loceklis Kaspars Rožkalns – Skaidrs, ka ir daudz problēmu, tāpēc meklējam 

citu revīzijas komisiju, kas pārbaudītu lietas. Jums ir paveicies, ka akadēmijā nav bijis 

audits. 

Jurists Dāvis Šleija – Revīzijas komisija ir noiets etaps, tajā nevar strādāt neprofesionāli 

cilvēki. RSU, LU, RTU nepastāv revīzijas komisija, bet ir iekšējais audits un profesionāli 

pakalpojumi.  

Padomes priekšsēdētāja Sandra Rozenštoka – Rezumējot, lūdzu, akadēmijas vadību 

iesniegt 1) konkrētus priekšlikumus Revīzijas komisijas nolikumam; 2) atjaunotu finanšu 

politikas dokumentāciju; 3) iesniegt apgrozījuma pārskatu par saimniecisko un 

nesaimniecisko darbību LSPA.   

Padomes locekle Dace Kārkle – Galvenajai grāmatvedei kā paraugs Finanšu politikas 

dokumenta sagatavošanai tika nosūtīts OSI dokuments. Ņemot vērā, ka OSI finanšu 

politikas dokumentā nepastāv izglītības komponente, LSPA galvenā grāmatvede noraidīja 

šo dokumentu, tāpēc būtu nepieciešams komunicēt ar RSU, centīšos to izdarīt.  

Padomes loceklis Kaspars Rožkalns – Šobrīd, tad sagaidām no LSPA vadības 

priekšlikumus, kā būtu iespējams plašināt revidenta pilnvaras, lai varētu veikt auditu vai 

arī veidot iespēju neatkarīgam auditoram veikt audita funkciju, lai būtu iespējams sasniegt 

Padomes izvirzītos kvalitātes kontroles standartus. 

Padome nolēma: Akadēmijas vadībai līdz 2023.gada 12.janvārim sagatavot konkrētus 

priekšlikumus Revīzijas komisijas nolikumam.  

 

4. Par LSPA komunikācijas plāna izstrādi 

Padomes priekšsēdētāja Sandra Rozenštoka – No akadēmijas saņēmām LSPA 

Komunikācijas plāna projektu. Plānā nav ietverta sadaļa, kas attiecas uz to, kā mēs 

komunicēsim ar ieinteresētajām pusēm (studentiem, federācijām, mācībspēkiem, 
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ģenerālo publiku utt.) par gaidāmajām reformām pārmaiņu īstenošanas/pārvaldības 

ietvaros. Nepieciešama pozitīva komunikācija ar visām iesaistītajām pusēm. Izbrīnu izsauc 

26.oktobrī LSPA mājaslapā ievietotā un e-pastos izsūtītā preses relīze par akadēmijas 

pievienošanu RSU.  

Sabiedrisko attiecību un komunikācijas vadītāja Ilze Āķe-Vīksne – Lai izveidotu 

pilnvērtīgu plānu, man būtu nepieciešams  redzēt kopējo stratēģisko plānu, kurš vēl nav 

apstiprināts. Pagaidām neredzu secību, kādā veidā notiks  augstskolu sadarbība. Domāju, 

ka plāns jāveido sadarbībā ar RSU.  

Prof. Uldis Grāvītis – Pagaidām nav neviena juridiski apstiprināta dokumenta par to, kā 

tieši notiks pievienošana RSU. Varam pateikt tikai to, kas ir minēts MK lēmuma projektā, 

kā dēļ neapstrīdam to kopumā. Termiņš noteikts 2026.gads. Kādēļ šis jautājums ir nonācis 

Padomes redzeslokā?  

Jurists Dāvis Šleija – Komunicējot ar IZM, nav atbildes uz jautājumu, kas notiks ar 

akadēmijas vispārējo personālu. 

Padomes priekšsēdētāja Sandra Rozenštoka – MK lēmuma projekts paredz, kāda būs 

procedūra, informācija ir. AIP sēdē tika pārrunāts komunikācijas jautājums, - kādā veidā 

ar darbiniekiem un sabiedrību komunicē Liepājas universitāte, un kā tas ietekmēja 

uzņemšanas procesu, un kādā veidā Latvijas Jūras akadēmija.  

Sabiedrisko attiecību un komunikācijas vadītāja Ilze Āķe-Vīksne – Esam komunicējuši ar 

medijiem, rezultātā 11.novembrī mājaslapā un sociālajos tīklos ir publicēta informācija, ka 

LSPA vēlas saglabāt autonomiju, iekļaujoties RSU. Komunikācija ir korekta, un liels stress 

akadēmijā nav jūtams. Šobrīd gatavojamies uzņemšanas procesam, gatavojamies 

akreditācijas procesam. Ceram saglabāt autonomiju un turpināt izglītošanas darbu. 

Komunikācijas plānu nav iespējams veidot procesiem, kuriem nav lielā stratēģiskā plāna.  

Padomes loceklis Kaspars Rožkalns – Cik ilgs laiks Jums vajadzīgs Komunikācijas plāna 

sagatavošanai pēc stratēģijas apstiprināšanas?  

Sabiedrisko attiecību un komunikācijas vadītāja Ilze Āķe-Vīksne – Vispirms ir jāredz 

stratēģija, tad plānu varētu sagatavot nedēļas vai mēneša laikā, ilgākais laikā līdz 

pusotram mēnesim. Lūdzu, ņemt vērā, ka Sabiedrisko attiecību un komunikācijas jomā ir 

nodarbināts tikai viens cilvēks.  

Padome nolēma: Akadēmijas Sabiedrisko attiecību un komunikācijas vadītājai Ilzei Āķei-

Vīksnei sagatavot Komunikācijas plānu mēneša laikā pēc LSPA stratēģijas 

apstiprināšanas.  

 

5. Par dokumentācijas sagatavošanu 

Padomes priekšsēdētāja Sandra Rozenštoka – par turpmākā periodā iesniedzamās 

dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Padomei: mācību maksu aprēķināšanai 

nepieciešams ne tikai excel dokuments ar aprēķiniem, bet arī nākamā gada budžeta plāns. 

Jāsakārto risku vadības dokumenti. Jāsakārto nekustamo īpašumu ieraksti 

Zemesgrāmatā, Nekustamo īpašumu plāns. LSPA Stratēģijas pamatu esam saņēmuši, 

līdz decembra vidum saliksim Padomes komentārus un priekšlikumus.  
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Padome nolēma:  

Akadēmijas vadībai līdz 2023.gada 12.janvārim iesniegt Padomei nākamā gada budžeta 

plānu, atjaunotus Grāmatvedības un finanšu politikas dokumentus, SAM 4.2.1.2. 

Papildinošās saimnieciskās darbības pārskatu par 2021.gadu (Apgrozījumu pārskats par 

saimnieciskās un nesaimnieciskās darbības veikšanu). 

Līdz 2023.gada 15.janvārim iesniegt pilnveidotus Iekšējās kontroles sistēmas un risku  

pārvaldības dokumentus, atjaunot risku katalogu un sastādīt pārskatu par 2022. gada 

plāna izpildi.  

Līdz 2022.gada 31.decembrim sakārtot Nekustamo īpašumu ierakstus Zemesgrāmatā.  

Padomei līdz 2022.gada 15.decembrim izskatīt un sagatavot apstiprināšanai LSPA 

stratēģiju.  

 

6. Dažādi  

Debates par LSPA pievienošanas procesu RSU un LSPA autonomiju 

Debatēs piedalījās:  

Prof. Uldis Grāvītis – Kādēļ MK noteikumos nav minēta LSPA autonomija? Ko nozīmē, 

ka tiek saglabāta vēsturiskā identitāte, tradīcijas, vērtības un logo? Uz kādiem 

noteikumiem notiks konsolidācija? Kāpēc LSPA nevar pievienot kā juridisku personu?  

Prof. Jānis Žīdens – Mūsu pašnoteikšanās samazināsies, domājams, par 85 procentiem, 

RSU senātā 97 procenti būs mediķi. Ir bažas par sporta nozares gremdēšanu.  

Padomes loceklis Kaspars Rožkalns – Jūsu pašnoteikšanās nebija veiksmīga. Mūsu 

uzdevums nemeklēt vainīgo, bet uzlabot situāciju.  

Padomes locekle Dace Kārkle – LSPA administratīvais menedžments nav veiksmīgs, 

tāpēc vajadzētu paņemt funkcionalitāti no RSU, tas ir ekonomiskais pamats.  

Prof. Jānis Žīdens – Vispirms vajadzētu būt līgumam, lai mēs redzam, uz ko ejam. Kas 
notiks ar sporta zinātnes nozari, ar mūsu dalību asociācijās, sportā, finansēšanā? Kāpēc 
notiek ārējā konsolidācija, mehāniski samazinot augstskolu skaitu?  

Prof. Uldis Grāvītis – Veselības ministrija finansēs tikai veselības aprūpes procesu, ne 
sporta zinātni. Tas ir risks sporta zinātnei. 

Padomes loceklis Kaspars Rožkalns – Risks pastāv visās jomās.  

Jurists Dāvis Šleija –  Kāpēc jālikvidē iestāde, ja, piemēram, slikti strādā rektors? Kāpēc 
netiek apskatīti alternatīvi varianti? Tieši šajā brīdī, kad nodibināta Padome, lai uzlabotu 
augstskolas darbu, augstskola tiek likvidēta.  

Padomes locekle Dace Kārkle – Starptautisko organizāciju (piemēram, Pasaules Bankas) 
rekomendācijas ir samazināt fragmentāciju un līdz ar to samazināt augstskolu skaitu. 
Pirms 10 gadiem visas augstskolas un zinātniskie institūti bija vienādā situācijā, ar vienādu 
finansējumu.  
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Prof. Andra Fernāte – Bāzes finansējumam nebija vienāda summa. Augstskolu likums 
paredz Padomei rūpēties par augstskolas autonomiju. Kā tas šobrīd notiek? Kāpēc mēs 
neparādāmies kā neatkarīga iestāde? Padome necīnās?  

Padomes loceklis Kaspars Rožkalns – Mēs domājam caur pozitīviem piemēriem, jūs – 
caur negatīviem. 

Jurists Dāvis Šleija –  Procesā vispirms vajadzētu būt saprotamai secībai, pēc tam MK 
rīkojumam, lai varam rezumēt, prasīt, jautāt. Būtībā augstskola tiek likvidēta.  

Padomes locekle Dace Kārkle – Vienas fakultātes pievienošana RSU neradīs problēmas. 
Tā ir valstiski svarīga lieta. Jūs iegūsiet papildus finansējumu – Valsts pētījuma 
programmas, ANM,  bāzes finansējumu.  

Prof. Jānis Žīdens – Kādas ir paredzamās sekas? Neviens nav veicis analīzi par MK 
rīkojuma projektā minētajiem trīs variantiem, ir noteikts tikai viens konkrēts variants. 
Pozitīvais – iegūst finansējumu, ja iegūst… Ir jāpacīnās par notikumu secību, lai saņemtu 
šo finansējumu. Fizioterapijas programmas subsidē akadēmijas finansiālo darbību. Ir 
jābūt finansiālam pamatam, ne solījumiem.  

Padomes loceklis Kaspars Rožkalns – Esam sapratuši, ka Jūs gribat garantijas, jo 
baidāties, ka zudīs fokuss uz sporta nozari. Ja sporta nozare saglabā valstī ir prioritāti un 
LSPA ir neatņemama šīs prioritātes sastāvdaļa, tad Jums nav konceptuālu iebildumu pret 
pievienošanos RSU arī bez atsevišķa reģistrācijas numura. Pieņemsim informāciju 
zināšanai un apdomāsim, lai prioritāte netiktu pazaudēta.  

Prof. Juris Grants – Akadēmijā šogad noticis daudz labu lietu – aizstāvēti seši promocijas 
darbi, mums ir seši jauni zinātnes doktori, Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijā 
iesniegts vēl viens promocijas darbs. Ievēlēti četri jauni docenti. Darbinieki saņēmuši 
apbalvojumus no augstākstāvošām organizācijām. Profesoram Viesturam Kraukstam 
piešķirts Goda doktora nosaukums, goda nosaukumu “LSPA patriots” šogad ieguvuši trīs 
mūsu kolēģi. Vēlējos minēt par Padomes locekļu algām - pēc  IZM Departamenta vadītāja 
Dmitrija Stepanova teiktā, tās ir paredzētas līdz 2023.gada 1.novembrim, pēc tam algas 
ir jānopelna pašiem. Akadēmijai un Padomei ir jāstrādā kopā, kopīga mērķa labad. 

 

Nolēma: Nākamo Padomes un akadēmijas vadības tikšanos rīkot 2023.gada 12.janvārī 
plkst. 8.30.  

 

 

LSPA Padomes priekšsēdētāja                       Sandra Rozenštoka 

 

Padomes sekretāre               Irēna Dravniece 

 


