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Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
simtgades zīmē



2021. gada 6. septembrī Latvijas Sporta
pedagoģijas akadēmija svinēs 100. gadadienu.

Atzīmējot nozīmīgo notikumu, gada garumā
plānojam organizēt dažāda mēroga pasākumus
un cienīgi sagaidīt Latvijā vienīgās sporta
nozarē specializētās augstskolas simtgadi.



LSPA šodien

STUDIJU PROGRAMMA STUDĒJOŠIE

Studiju virziens "Izglītība, pedagoģija un sports"
1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības programma 
IZGLĪTĪBAS UN SPORTA DARBA SPECIĀLISTS 160

Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programma SPORTA ZINĀTNE
706

Profesionālā maģistra augstākās izglītības programma SPORTA ZINĀTNE
64

Akadēmiskā doktora augstākās izglītības programma SPORTA ZINĀTNE
31

Studiju virziens „Veselības aprūpe”
Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programma FIZIOTERAPIJA

428

Profesionālā maģistra augstākās izglītības programma VESELĪBAS APRŪPES 
SPECIĀLISTS SPORTĀ

17

Studējošo skaits - 1406



LSPA šodien
Studējošo skaits pieaug

226 227

163 162

187

171
179

151

124 127
138

226

57

30

52

86
75 79

61

77 81 81

226

284

193

214

273

246

186

212
201

208
219

0

50

100

150

200

250

300

2010.g. 2011.g. 2012.g. 2013.g. 2014.g. 2015.g. 2016.g. 2017.g. 2018.g. 2019.g. 2020.g.

progr. "Sporta zinātne" Fizioterapija Kopā

Uzņemto studentu skaits (bakalaurs, klātiene)



LSPA šodien

Šobrīd redzamākais ir LSPA galvenās ēkas renovācijas un siltināšanas projekts. 

Akadēmijas fasāde ieguvusi vēsturisko – 1957.gada, izskatu.



LSPA šodien
Atklāts «Veselības aprūpes sportā izpētes centrs», kurā, izmantojot mūsdienīgu
pētniecības aparatūru, sācies daudzpusīgs pētniecības darbs. LSPA pētnieki aktīvi
sadarbojas ar citu augstskolu un iestāžu pārstāvjiem un studējošajiem.



LSPA šodien
Mainoties sabiedrības izpratnei par sportu un
veselīgu dzīves veidu, LSPA īstenojusi zīmola
maiņu, kura pamatā ir redzējums par LSPA kā
mūsdienīgu, starptautiski atpazīstamu, labi
attīstītu un pārvaldītu akadēmiskās izglītības
iestādi.

Ar līdzšinējo zīmolu LSPA darbojās vairāk nekā 70
gadus.



LSPA šodien

2020.gadā Ministru kabinets atbalstījis
Izglītības un zinātnes ministrijas
iniciatīvu LSPA Vieglatlētikas manēžas
rekonstrukcijas projekta izstrādei,
atvēlot projekta izstrādei 83 490 eiro.

Darbs turpinās, lai tuvāko gadu laikā varam strādāt un trenēties
modernās un sporta vajadzībām atbilstošās telpās, jo īpaši domājot par
mūsu Vieglatlētikas katedru un tās studentiem.



LSPA šodien

Sportam veltītu grāmatu izdošana LSPA 
simtgades zīmē. 
Sadarbība ar apgādu “Jumava”.

Šogad izdota profesora, Dr.habil.paed. JĀŅA LANKAS grāmata “SITIENU UN
METIENU BIOMEHĀNIKA”, kas palīdzēs dažādu sporta veidu treneriem un
viņu audzēkņiem labāk izprast sitienu un metienu kustību tehniku un
mērķtiecīgāk vadīt treniņu procesu.

Emeritētā
profesora 
ILGVARA 
FORANDA 
grāmata
«Latvijas sporta 
apskats»

Ceļā pie lasītājiem:
Autoru kolektīva izdevums «Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijai – 100»

Profesora VIESTURA LĀRIŅA zinātniskā monogrāfija «Sporta medicīna»

Emeritētā profesora VIESTURA KRAUKSTA izdevuma «Treniņu procesa 
periodizācija»



Paldies par uzmanību!

LSPA rektors, Dr. paed. Juris Grants (juris.grants@lspa.lv) 
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