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Ziemas sesijas rezultātu izvērtējums 2015./2016.akad.g. 

Studijas 2015./2016. 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 2015./2016.akad.gadā studējošajiem LSPA (uz 03.03.2016.) 

apkopota 1.tabulā. 

1.tabula 

Programma Studējošo 

 skaits 

Pārtraukušie Atskaitīti Budžets 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 

 „Sporta zinātne” PLK 

398 7 90 

 

336 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 

„Fizioterapija” PLK 

214 6 34 - 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 

 „Sporta zinātne” NLN 

181 17 36 - 

Profesionālā bakalaura studiju programmā 

„Fizioterapija” NLN 

127 9 16 - 

Nepilna laika neklātienes bakalaura 

programmā 

3 - - - 

1 līmeņa augstākajā profesionālajā 

programmā „Izglītības un sporta darba speciālists” 

125 2 17 51 

Profesionālā maģistra augstākās izglītības  

programmā „Sporta zinātne” 

76 12  66 

Akadēmiskā doktora augstākās izglītības  

programmā „Sporta zinātne” 

28 5 1 22 

Brīvklausītāji 4 - - - 

Profesionālā maģistra augstākās izglītības  

programmā „Veselības aprūpes speciālists sportā” 

31 - - 6 

Kopā 1187 58 193 481 

 

 



Kopējais LSPA studentu skaits 02.03.2016. ir 1187. Salīdzinot ar iepriekšējo studiju gadu 

šajā laikā tas ir par 16 studējošajiem vairāk. Studējošo skaits ir  palielinājis 1.līmeņa profesionālajā 

programmā Izglītības un sporta darba speciālists (30 studējošie), Profesionālā maģistra augstākās 

izglītības programmā Sporta zinātne (7 studējošie), Profesionālā maģistra augstākās izglītības  

programmā Veselības aprūpes speciālists sportā(17 studējošie), Profesionālā bakalaura studiju 

programmā Fizioterapija NLN (17 studējošie). Studējošo skaits samazinājies Profesionālā 

bakalaura studiju programmā Sporta zinātne PLK (39 studējošie), Profesionālā bakalaura studiju 

programmā Sporta zinātne NLN (11 studējošie) un Profesionālā bakalaura studiju programmā 

Fizioterapija PLK (3 studējošie). 

Liels ir atskaitīto studentu skaits. Iemesls studiju pārtraukšanai ne vienmēr ir nesekmība. 

Daudz ir gadījumu, kad studējošais saprot, ka nav izvēlējies sev atbilstošu augstskolu un profesiju. 

 Ziemas sesijā, saņemot pārbaudījumu protokolus no pasniedzējiem, nesaskaņas ar 

ierakstiem tika konstatētas salīdzinoši maz un tās jau ir novērstas, izņemot atsevišķus 

viesdocētājus. 

Sesijas laikā tika izsniegtas 192 maksas atļaujas Profesionālā bakalaura studiju programmā 

Sporta zinātne PLK studējošajiem, kopā par 1367.00 EUR, un 71 atļauja Profesionālā bakalaura 

studiju programmā Fizioterapija  studējošajiem, kopā par 497.00 EUR. Pilna laika klātienē 

bakalaura programmās studējošie kopsummā par maksas atļaujām ir samaksājuši 1864.00 EUR. 

 

 

Noklausoties Studiju departamenta vadītāja asociētā profesora I. Kravaļa ziņojumu,  

 

Senāts nolemj: 

 

1. Turpināt pilnveidot Studiju departamenta darbu ar studentiem, lai panāktu savlaicīgu un 

sekmīgu pārbaudījumu nokārtošanu visās studiju programmās. 

2. Studiju Domē apspriest pavasara sesijas pārbaudījumu organizēšanu. 

3. Studiju Departamentam  izpētīt iespējas  izlīdzināt studentu skaitu grupās.  

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

 

 

 

 

 

 

Senāta priekšsēdētājs                                                                                               U.Grāvītis 


