
Ārējo sakaru studiju koordinētājas asoc.prof. Ivetas Boges 

atskaite 

par LSPA stratēģijas 2015.-2020.g. īstenošanu,  

par starptautisko sadarbību 

 

           Runājot par LSPA virzieniem un uzdevumiem starptautiskajā sadarbībā, LSPA ir svarīgi veicināt LSPA studiju eksportu, uzņemot 

ārvalstu studējošos, veicināt gan studējošo, gan personāla svešvalodu lietošanu, popularizēt LSPA izglītību ārzemēs, piedaloties gan Latvijas 

institūciju un organizāciju rīkotajos pasākumos, gan izstādēs ārvalstīs, un arī veicināt augstskolu sadarbību starptautiskā līmenī.  

1. tabula 

LSPA attīstības stratēģiskā virziena Starptautiskā un nacionālā sadarbība ietvaros veicamie uzdevumi un to izpilde. 

 

N.p.k. Uzdevuma 

formulējums 

Atbildīgās 

struktūrvienības 

Izpildes termiņš un 

rezultāts 

Finansēju

ma 

avoti 
vai resursi 

1. Veicināt studentu un akadēmiskā personāla mobilitāti, 

piesaistot viesprofesorus, tādējādi paaugstinot 

augstākās izglītības kvalitāti un stiprinot tās 

nozīmību. 

Starptautiskā daļa 2020.g. - 3. 

Ārvalstu studējošo skaits no 

kopējā budžetā studējošo 

skaita - 10% 

Izpilde: 2,7% 

104 ārvalstu studējošie 

periodā kopā 

12 absolventi 

Ārvalstu viesdocētāju skaits 

no kopējā docētāju skaita 5-

10% 

Pašu 

ieņēmumi, 

IZM 

2. Īstenot akadēmiskās, zinātniskās, sporta, veselības un 

kultūras pieredzes apmaiņu starptautiskā līmenī, veicinot 

un svešvalodu lietošanu LSPA studiju programmās. 

Starptautiskā daļa 3 apmaiņas programmas 

projektu ietvaros 

ESF 

(t.sk. 

Erasmus

+) 



3. Īstenot Starptautiskās vasaras skolas programmas, 

starptautiskās intensīvās programmas un organizēt 

starptautiskus seminārus. 

Starptautiskā daļa, 

Zinātnes daļa, 

Studiju departaments, 

Mūžizglītības centrs 

2020.g. - 

1 vasaras, 

3 starptautiski semināri 

ESF (t.sk. 

Erasmus

+), trešo 

pušu 

finansējums, 

pašu ieņēmumi 

4. Popularizēt LSPA izglītību ārzemēs, darbojoties 

Augstākās izglītības eksporta apvienībā, piedaloties 

izglītības izstādēs un informējot par studiju iespējām 

LSPA. 

Starptautiskā daļa 2020.g. - 

2-3 pasākumi 

Izpilde: 

Dalība 5 starptautiskās 

izglītības iestādēs 

Dalība AIEA 

Dalība IZM, ĀM, PMLP, AIC 

semināros 

Pašu 

ieņēmu

mi, 

IZM, 

trešo 

pušu 

finansēju

ms 

5. Iesaistīties starptautisko zinātnisko, akadēmisko un 

profesionālo organizāciju darbībā, veicinot augstākās 

izglītības, zinātnes un uzņēmējdarbības sasaisti. 

Starptautiskā daļa, 

Zinātnes daļa, 

Studiju departaments 

Līdzdarbība vismaz 6 

starptautiskās 

organizācijās 

Pašu ieņēmumi, 

trešo pušu 

finansējums 

 

1.  No 2015./2016. akad. gada līdz 2019./2020. akad. gadam LSPA ir studējuši 104 ārvalstu studējošie no 19 pasaules valstīm (sk. 2. 

tab.). Sasniegts rādītājs – 2,7% no visu LSPA studējošo skaita. Faktori, kuri kavēja sasniegt augstāku rādītāju: 

- rādītājs 10% no visu augstskolā studējošo skaita tika izvirzīts visām Latvijas augstskolām, neskatoties uz to, cik ilgi augstskola 

eksportē izglītību; 

- LSPA ir maza augstskola, ārvalstniekiem piedāvājam tikai 6 studiju programmas; 

- iegūtās kvalifikācijas nav starp prestižākajām un populārākajām Latvijā un pasaulē.  

 

 
 

  

 

 

 



2. tabula 

Ārvalstu studenti (2015. – 2020.g.) 

 

 
Akad. 

gads 

Pirmā līmeņa 

programma 

“Izglītības un 

sporta darba 

speciālists”   

 

Bakalaura   

programma 

“Sporta zinātne” 

Bakalaura 

programma  

“Fizioterapija” 

Maģistra  

programma 

„Sporta 

zinātne” 

Maģistra  

programma 

“Veselības 

 aprūpes 

speciālists 

sportā” 

Doktora 

akadēmiskā  

programma 

“Sporta zinātne” 

Kopā 

2015./2016. 1 

(Indija) 

0 0 0 2  

(Norvēģija, 

Indija) 

1  

(Indija) 

4 

2016./2017. 1  

(Indija) 

 

4  

(Indija - 3, 

 Šrilanka - 1) 

0 0 1  

(Igaunija) 

1  

(Indija) 

7 

2017./2018. 6  

(Krievija -2,          

Indija -2, 

Bosnija-

Hercegovina-1, 

Kamerūna -1) 

11  

(Indija - 6,   

Brazīlija -2,  

Krievija -1, 

Ukraina-1,  

Ēģipte -1) 

1  

(Krievija) 

4  

(Krievija-1 

Turcija-1, Irāna-

1, Pakistāna-1) 

4 

 (Indija-2, 

Igaunija-1, 

Ēģipte-1) 

2  

(Uzbekistāna-1, 

Indija-1) 

28 

2018./2019. 4  

(Indija-2,   

Kamerūna-1, 

Šrilanka-1) 

15  

(Pakistāna-5,  

Turcija-2,  

Indija-2, 

Brazīlija-1, 

Ēģipte-1, 

Ukraina-1, 

Krievija-1, 

Maroka-1, 

Šrilanka-1) 

1  

(Krievija) 

3  

(Turcija-1, 

Irāna-1, 

Pakistāna-1) 

2  

(Indija) 

3  

(Irāna-2, 

 Indija-1) 

28 

2019./2020. 8  

(Indija-2, 

Krievija-1, 

Šrilanka-1, 

Kamerūna-1, 

Uzbekistāna-1,  

Brazīlija-1 

Igaunija-1) 

20  

(Pakistāna-4, 

Indija-3,  

Turcija-2, 

Azerbaidžāna-1,  

Brazīlija-1, 

Uzbekistāna-1,  

Ēģipte-1,  

Ukraina-1,  

Krievija-1,  

Maroka-1,  

Igaunija-1,  

Šrilanka-1 

Somija-1 

Čekija-1) 

1  

(Krievija) 

3  

(Turcija-1, 

 Irāna-1,  

Pakistāna-1) 

2  

(Lietuva-1,  

Indija-1) 

3  

(Irāna-2,  

Indija-1) 

37 

Kopā: 104 



      No 2015./2016. akad. gada līdz 2019./2020. akad. gadam LSPA ir absolvējuši 12 

ārvalstu studējošie (skat. 3. tabulu). 

3.tabula 

Ārvalstu studējošie -absolventi (2015.-2020.g.) 

 

          4. Atskaites periodā LSPA ir piedalījusies un popularizējusi izglītības 

programmas 5 starptautiskās izstādēs: Taškentā, Uzbekistānā – 2016. g., Kijevā, 

Ukrainā – 2017.g., 2018.g., un divas reizes 2019. g.  

           Ir noslēgti 22 sadarbības līgumi ar aģentiem par , 5 no tiem aktīvi sadarbojas.  

           No 2012. gada LSPA ir Augstākās Izglītības eksporta apvienības (AIEA) biedre. 

Apmeklējam biedrības organizētās sanāksmes, piedalāmies tās organizētajos 

pasākumos. Ārējo sakaru studiju koordinētāja asoc. prof. I.Boge no 2017.g. 3.oktobra 

līdz 2020.g. 9. martam darbojās AIEA Valdē kā valdes locekle.  

           LSPA regulāri piedalās IZM, ĀM, PMLP un AIC rīkotajos semināros par 

izglītības eksportu.  

          Ir noslēgti sadarbības līgumi ar 5 ārvalstu augstskolām: 

Dienvidkazahstānas Valsts pedagoģisko institūtu, Kazahstāna (2015.g.) 

Ņūkastlas koledžu, Lielbritānija (Memorandum of Understanding, 2015.g.)  

Urgenčas Universitāti, Uzbekistāna (2018.g.) 

Čerkasi Bohdan Khmeļņitski nacionālo universitāti, Ukraina (2018.g.) 

Pekinas Sporta universitāti, Ķīna (2019. g.)   

          Lai nodrošinātu kvalitatīvas studijas ārvalstu studējošajiem, LSPA nodrošina 

docētāju angļu valodas prasmju pilnveidi gan LSPA personāla angļu valodas pilnveides 

nodarbībās (visā atskaites periodā), gan projekta Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 

8.2.2.0/18/1/006 “Akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā” ietvaros (2019./2020.akad.g.). 

 

 

 

 

No Studiju programma Absolventu 

skaits 

1 1. līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju 

programma „Izglītības un sporta darba speciālists”  

6 

 

2 Profesionālā maģistra augstākās izglītības   programma 

„Sporta zinātne”  

3 

 

3 Profesionālā Maģistra augstākās izglītības programmā 

„Veselības aprūpes speciālists sportā” 

2 

4 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 

programmas „Sporta zinātne” 

1 

Kopā: 12 


