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Par studiju virzienu padomēm 

 
1. Saskaņā ar 2016.gada 3.novembrī LSPA Senātā apstiprināto nolikumu 
“Nolikums par studiju virziena vadības kārtību LSPA” studiju virzienā “Izglītība, 
pedagoģija un sports” apstiprināt  Studiju virziena padomi šādā sastāvā:  
 

Prof. Andra FERNĀTE - studiju virziena vadītāja  
Asoc. prof. Signe LUIKA  - doktora studiju programmas „Sporta zinātne” (51813) 
direktore,  
Asoc. prof. Inga LIEPIŅA - profesionālā maģistra studiju programma „Sporta 
zinātne” (47813) direktore 
Asoc. prof. Uģis CIEMATNIEKS - profesionālā bakalaura studiju programma 
„Sporta zinātne” (42813) direktors  
Ilona BLEKTE - pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas „Izglītības un sporta speciālists” (41813) programmas direktore 
Asoc.prof. Antra GULBE – Treneru nodaļas vadītāja 
Asoc.prof. Inta BULA-BITENIECE -  Skolotāju nodaļas vadītāja 
Asoc. prof. Ingrīda SMUKĀ - kvalifikācijas “Rekreācijas speciālists” vadītāja 
Artūrs BALODIS-ROZĪTIS – biedrības “Latvijas Sporta federāciju padome” 
ģenerālsekretārs 
Arnolds BRŪDERIS -  SIA “Jardi” biznesa treneris 
Iveta DAUDE – biedrības “Latvijas Sporta skolotāju asociācija” valdes 
priekšsēdētāja 
Lelde MIEZE - studējošo pašpārvaldes pārstāve 
Ieva STECENKO - profesionālā maģistra studiju programma „Sporta zinātne” 
studējošā 
Megija ŠTĀLBERGA - profesionālā bakalaura studiju programma „Sporta 
zinātne” studējošā 
Megija Agate DEIČMANE - profesionālā bakalaura studiju programma „Sporta 
zinātne” studējošā 
Anete RIEKSTIŅA - profesionālā bakalaura studiju programma „Sporta zinātne” 
studējošā 
Dāvis ZVEJNIEKS - profesionālā bakalaura studiju programma „Sporta zinātne” 
studējošais 
 
2. Saskaņā ar 2016.gada 3.novembrī LSPA Senātā apstiprināto nolikumu 
“Nolikums par studiju virziena vadības kārtību LSPA” studiju virzienā “Veselības 
aprūpe” apstiprināt  Studiju virziena padomi šādā sastāvā: 
Vad. pētn. Aija KĻAVIŅA – Studiju virziena veselības aprūpē vadītāja, sertificēta 
fizioterapeite 



 
 
Kristīne PLŪME  – profesionālās bakalaura studiju programmas „Fizioterapija” 
(42722) direktore, sertificēta fizioterapeite 
Asist. Mārtiņš ČAMPA -  profesionālās maģistra studiju programmas „Veselības 
aprūpes speciālists sportā” (47722)  direktors 
Līga ZENFA - sertificēta fizioterapeite, viesdocētāja  
Marija ZĀLĪTE - sertificēta fizioterapeite, viesdocētāja 
Marika BRIEDE - sertificēta fizioterapeite, viesdocētāja 
Didzis ROZENBERGS- Latvijas Fizioterapeitu Asociācijas pārstāvis, profesijas 
standarta darba grupas dalībnieks, sertificēts fizioterapeits, Slimnīca Ģintermuiža, 
Valsts SIA 
Elīna BRŪKLENE - sertificēta fizioterapeite, Erciņas un Briedītes ginekoloģijas 
klīnika, Capital Clinic Riga 
Karolīna FJODOROVA - profesionālās bakalaura studiju programmas 
„Fizioterapija” (42722) studējošā 
Adrija ANDERSONE – profesionālās bakalaura studiju programmas „Fizioterapija” 
(42722) studējošā 
Evelīna SAVICKA - profesionālās bakalaura studiju programmas „Fizioterapija” 
(42722) studējošā 
Laurencija LĒMANE - profesionālās bakalaura studiju programmas „Fizioterapija” 
(42722) studējošā 
Zane GINTERE - profesionālās maģistra studiju programmas „Veselības aprūpes 
speciālists sportā” studējošā 
Marta SKUDRA - sertificēta fizioterapeite, "Dzīvības koks", LOC 
Linda MITRONE - sertificēta fizioterapeite, Valsts sociālās aprūpes centrs “Rīga” 
filiāle “Jugla” 
Oskars URBANOVIČS - sertificēts fizioterapeits, Latvijas Olimpiskā vienība   
Līga KRŪMIŅA - sertificēta fizioterapeite, RAKUS.   
 

 

3. Atbildīgā par lēmuma izpildi studiju prorektore prof. A.FERNĀTE. 
 
 
 
 
 
 

Senāta priekšsēdētājs                                                                    prof.  U.Grāvītis 
 

 

 


