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Ziemas sesijas rezultātu izvērtējums 2014./2015.ak.g. 

Studijas 2014./2015.akadēmiskā gada rudens – ziemas semestrī LSPA tika 

organizētas profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „Sporta zinātne” 

(42813) pilna laika klātienē (PLK) un nepilna laika neklātienē (NLN), profesionālā 

bakalaura augstākās izglītības programmā „Fizioterapija” (42722) PLK un NLN, nepilna 

laika neklātienes bakalaura programmā (1 students), pirmā līmeņa augstākajā 

profesionālajā programmā „Izglītības un sporta darba speciālists” (41813), profesionālā 

maģistra augstākās izglītības programmā „Sporta zinātne” (47813) un akadēmiskā 

doktora augstākās izglītības programmā „Sporta zinātne” (51813). Būtiskā informācija 

par 2014./2015.ak.gadā studējošajiem LSPA (uz 04.03.2015.) apkopota tabulā. 

Programma Studējošo 

skaits 

Pārtraukušie Atskaitītie Budžets 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 

„Sporta zinātne” PLK 

437 5 85 

 

378 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 

„Fizioterapija” PLK 

217 3 22 - 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 

„Sporta zinātne” NLN 

192 8 23 - 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 

„Fizioterapija” NLN 

110 2 - - 

Nepilna laika neklātienes bakalaura  

programmā 

1 - 4 - 

Pilna laika klātienes otrā līmeņa  

Profesionālajā programmā  

- - 5 - 

1. līmeņa augstākajā profesionālajā  

programmā „Izglītības un sporta  

darba speciālists” 

95 1 10 23 

Profesionālā maģistra augstākās izglītības 

programmā „Sporta zinātne” 

69 6 1 67 

Akadēmiskā doktora augstākās 

 izglītības programmā „Sporta zinātne” 

28 7 - 26 

Brīvklausītāji 8 4 2 - 

Profesionālā maģistra augstākās izglītības 

programmā „Veselības aprūpes speciālists 

sportā” 

14 - - - 

Kopā 1171 36 152 494 

 



Kopējais akadēmijā studējošo skaits 04.03.2015. ir 1171. Tas ir par 43 

studējošajiem vairāk kā iepriekšējā akadēmiskajā gadā šajā laikā. Analizējot studiju 

rezultātus 2014./2015. akadēmiskā gada pirmajā semestrī, var secināt, ka studējošo 

disciplīna akadēmisko un finansiālo saistību izpildē ir saglabājusies iepriekšējā līmenī, ja 

salīdzinām ar iepriekšējo akadēmisko gadu. Pilna laika klātienes studijās no pirmajā studiju 

gadā studējošajiem „Sporta zinātnē” (PLK SZ) atskaitīti 66 studenti, no tiem 5 no studijām 

pēc individuālā plāna, 44 no atskaitītajiem studēja budžetā. No studijām PLK SZ otrajā 

studiju gadā atskaitīti 13 (6 – individuālais plāns). Trešajā studiju gadā atskaitīts viens 

students (individuālais plāns),  ceturtajā studiju gadā atskaitīto nav. Profesionālā bakalaura 

studiju programmā „Fizioterapija”  no studijām pilna laika klātienē atskaitīti 22 studenti, pa 

studiju gadiem attiecīgi  13 – 5 – 0 – 2.  

Profesionālā bakalaura studiju programmā „Sporta zinātne”  NLN pašlaik studē 192 

studenti. No studējošajiem šajā akadēmiskajā gadā atskaitīti 23. Profesionālā bakalaura 

studiju programmā „Fizioterapija” NLN pašlaik studē 110 studenti, semestra laikā atskaitīti 

6, bet divi ir pārtraukuši studijas. Daudziem NLN studējošajiem ir iesniegumi ar lūgumu 

sadalīt studiju maksu pa mēnešiem. 

 Sesijas laikā tika izsniegtas 268 maksas atļaujas (pa studiju gadiem attiecīgi  76 – 

29 – 34 – 129)  studiju kursu kārtošanai pēc noteiktā termiņa vai atkārtoti, par kopējo 

summu 1905.48 EUR.  

Ziemas sesijā, saņemot pārbaudījumu protokolus no docētājiem, tika konstatētas 38 

nesaskaņas ar ierakstiem atzīmju grāmatiņās, kuras bija pieļāvuši 23 docētāji. Visvairāk, 

divpadsmit neprecizitātes, tika konstatētas par ierakstiem pētniecībā bakalaura darba 

ietvaros, septiņas – par ierakstiem kursa darba vērtējumā. Vadības un komunikāciju 

zinātnes katedrā neprecizitātes bija pieļāvuši 6 docētāji 12 ierakstos, Sporta spēļu un 

Anatomijas katedrās katrā pa 3 docētājiem attiecīgi 6 un 5 ierakstos, Sporta medicīnas 

katedrā – 2 docētāji 4 ierakstos, Smagatlētikas un Sporta un treniņu teorijas katedrās katrā 

kļūdījušies bija pa vienam docētājam vienā ierakstā.  

Noklausoties Studiju departamenta vadītāja asoc.prof. I.Kravaļa ziņojumu, 

Senāts nolemj: 

1. Turpināt Studiju departamenta darba pilnveidošanu ar studējošajiem, lai panāktu 

savlaicīgu pārbaudījumu kārtošanu, kā arī finansiālo līgumsaistību izpildi visās 

studiju programmās. 

2. Studiju departamenta vadītājam asoc.prof. I.Kravalim kopā ar katedru 

vadītājiem panākt, lai docētāji ierakstus pārbaudījumu protokolos vai atļaujās 

veiktu vienlaicīgi ar ierakstiem atzīmju grāmatiņās.  

3. Līdz 2015.gada 19.maijam Studiju domē apspriest studiju procesa un pavasara 

sesijas pārbaudījumu organizāciju. 

4. Aktualizēt jautājumu par pārbaudījumu protokolu digitalizēšanu. 

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

 

 

 

    Senāta priekšsēdētājs        U.Grāvītis 


