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Par LSPA studējošiem 01.03.2013. 

2012./2013.ak.gadā 

 

 

Nepilna laika studijas tika organizētas akreditētajā profesionālā bakalaura programmā 

„Sporta zinātne”, turpinājās studijas akadēmiskā bakalaura programmā „Pedagoģija”, 2.līmeņa 

profesionālā programmā „Izglītības un sporta darba speciālists”, kā arī pēcdiploma studijās 

fizioterapeita kvalifikācijas iegūšanai. 2012./2013.ak.gada būtiskā informācija uz 

01.03.2013. par studējošiem profesionālā bakalaura programmā „Sporta zinātne” atspoguļoti 

tabulā: 

 

Nepilna laika neklātiene    
„Sporta zinātne” 42813 

 

Studiju 

gads 
St.skaits 

st.g.sākumā 

Atjaunotas studijas  Atskaitīti  Pārcelti  

nākošā 

kursā 

Studentu skaits 

1.03. 

2013. Imatr. Kopā No 

PLK 

NLN Kopā 

1. 63 76 2 - 2 9 3 68 

2.  51 6 13 19 6 1 62 

3.  55 7 - 7 9 5 53 (19 fiziot.) 

4.  37 - - - 4 2 33 (6 fiziot.) 

9.sem  36 1 - 1 5 30 

absol

v. 

5 

Kopā  255   29 33 
Līgumsaistību 

nepildīšana 

 221 

 

2012./2013.ak.gada būtiskā informācija uz 01.03.2013 par studējošiem profesionālā bakalaura 

programmā „Fizioterapija”  (42722) atspoguļoti tabulā: 

 

„Fizioterapija”  (42722) 

 

Studiju 

gads 
St.skaits 

st.g.sākumā 

Atjaunotas studijas  Atskaitīti  Pārcelti  

nākošā 

kursā 

Studentu 

skaits 

1.03. 

2013. 
Imatr. Kopā No 

PLK 

NLN Kopā 

1. 32 25  1 1 3  29 

2. - 15 2  2 2 1 14 

Kopā  40   3 5  43 

 



2012./2013.ak.gada būtiskā informācija uz 01.03.2013 par studējošiem profesionālā bakalaura 

programmā „Pedagoģija” (43142) atspoguļoti tabulā: 

 

„Pedagoģija” (43142) 

 

Studiju 

gads 
St.skaits 

st.g.sākumā 

Atjaunotas studijas  Atskaitīti  Absolventi Studentu 

skaits 

1.03.13. 

3.st.g. 9 7 4 7 5 

 

 

2012./2013.ak.gada būtiskā informācija uz 01.03.2013 par studējošiem profesionālā bakalaura 

programmā „Izglītības un sporta darba speciālists” (46813) atspoguļoti tabulā: 

 

„Izglītības un sporta darba speciālists” (46813) 

 

Studiju 

gads 
St.skaits st.g.sākumā Atjaunotas 

studijas  
Atskaitīti  Studentu skaits 

1.03.13. 

2.st.g. 5 + 3 pēcdipl. fiziot. - 1 4+3 pēcd. fiziot. 

 

 

Pilna laika klātienes studijās 2012./2013.ak.gada būtiskā informācija uz 01.03.2013 par 

profesionālā bakalaura programmā „Sporta zinātne” (42813) atspoguļoti tabulā: 

 

PILNA LAIKA KLĀTIENE 

„Sporta zinātne” (42813) 
 

Studiju 

gads 
St.skaits II sem. Studijas 

pārtraukuši 

Studentu skaits 

1.03. 

2013. 
SZ Fizioterapija 

Budže

ts 

Maksā

tāji 

  

1. 92 40 27 3 132 

2. 94 30 53 3 124 

3. 123 20  2 143 

4. 128 29  1 157 

Kopā 437  80 9 556 

 
Studiju programmās kopējais studējošo skaits : 

 „Izglītības un sporta darba speciālists” (41813): 94  

 Nepilna laika neklātienē studējošie „Pedagoģija” (43142): 6  

 Nepilna laika neklātienē studējošie „Izglītības un sporta darba speciālists”  (46813): 6 

 Pilna laika klātienē studējošie „Izglītības un sporta darba speciālists” (46813):  11 

  Nepilna laika neklātienē studējošie "Sporta Zinātne" (42813): 221  

 Pilna laika klātienē studējošie "Sporta Zinātne" (42813): 556 

 Nepilna laika neklātienē studējošie „Fizioterapija”  (42722): 77 

 Pilna laika klātienē studējošie „Fizioterapija”  (42722): 80 

 „Sporta zinātne” (47813):70 

 „Sporta zinātne” (51813):17 

Studējošo kopskaits: 1123 



Studijas pārtraukušie studenti -  kopskaits: 29 

 Nepilna laika neklātienē studējošie „Izglītības un sporta darba speciālists”  (46813): 6: 1  

 Nepilna laika neklātienē studējošie „Fizioterapija”  (42722): 3  

 Nepilna laika neklātienē studējošie "Sporta Zinātne" (42813): 8  

 „Sporta zinātne” (51813): 8  

 Pilna laika klātienē studējošie "Sporta Zinātne" (42813): 9 (5 veselības dēļ-traumas; 2 

ģimenes apstākļu dēļ; 1 bērna kopšanas atvaļinājumā; 1 pārcēlās uz ASV) 

 

 Diemžēl joprojām ir studentu sūdzības par atsevišķu pasniedzēju augstprātīgo attieksmi 

pret neklātienes studentiem. Nepietiekoši ir apspriesti jautājumi par studiju procesu katedras sēdēs, 

dažiem pasniedzējiem precīzāk jāievēro vērtēšanas nosacījumi studiju kursos un vērtējuma 

ierakstīšanas kārtība protokolā un sekmju grāmatiņā. Studentiem lielāka vērība būtu jāvelta 

savlaicīgai pārbaudījumu kārtošanai, neatliekot to. 

   

 Noklausoties studiju prorektores A.Fernātes  informāciju, 

 

Senāts nolemj: 

 

1. Turpināt Studiju departamenta darba pilnveidošanu ar studējošiem, panākot savlaicīgu 

pārbaudījumu kārtošanu un līgumsaistību izpildi. 

2. Studiju Departamenta vadītājam kopā ar katedrām regulāri apspriest studiju procesa organizāciju 

un tās pilnveidošanu. 

3. Izstrādāt Nolikumu par studiju atsākšanu vēlākos studiju posmos.  

4. Atbildīgais par lēmumu izpildi Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.Kravalis. 

 

 

 

 

 

 

 

Senāta priekšsēdētājs                                                                U.Grāvītis 

 
                   

 


