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APSTIPRINU 

LSPA Senāta priekšsēdētājs 
_____________ prof.U.Grāvītis  
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Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Padomes locekļu 
VĒLĒŠANU  KĀRTĪBA  

 

1. LSPA Padomes locekļu vēlēšanas īsteno Senāta sēdē 2021.gada 2.decembrī plkst. 

15.30 Senāta sēžu zālē (205.aud.) attālināti MS Teams platformā.  

2. Senāta locekļi apstiprina LSPA Padomes locekļu vēlēšanu kārtību un pēc 

nepieciešamības lemj par specifiskiem precizējošiem procesuāliem vai citiem aspektiem.  

3. Rektors iepazīstina senatorus ar pretendentiem, kuri pieteikušies Padomes locekļa 
amatam, līdz 2021.gada 29.novembrim iesniedzot iesniegumu un CV, kuru kandidatūras 
izskatītas un apstiprinātas rektorāta sēdē, izdiskutējot atbilstību noteiktajiem kritērijiem.  

4.Senāts apstiprina pretendentu iekļaušanu vēlēšanu biļetenos.  

5. Tiek ievēlēta balsu skaitīšanas komisija trīs cilvēku sastāvā, kura no sava vidus ievēl 

priekšsēdētāju. 

6. Notiek vēlēšanu biļetenu sagatavošana elektroniskā vidē un izsūtīšana e-pastos 

Senāta locekļiem. 

7. Senatori aizklāti balso, izvēloties divus kandidātus, izdarot izvēli “PAR”.  

8. Balsu skaitīšanas komisija apkopo vēlēšanu rezultātu. identificējot, ka par ievēlētiem ir 

uzskatāmi tie 2 pretendenti, kas saņēmuši visvairāk “par” atzīmes (iesūtītos biļetenus).  

9.Gadījumā, ja pirmie divi vai trīs pretendenti iegūst vienādu balsu skaitu, tad par vienādu 

balsu skaitu saņēmušajiem robežšķirtnes pretendentiem senāta sēdes gaitā notiek 

atkārtota balsošana.  

10. Balsu skaitīšanas komisija paziņo vēlēšanu rezultātus, iepazīstinot senatorus un 

klātesošos ar Balsu skaitīšanas komisijas protokolu. 

11. Senatori apstiprina Balsu skaitīšanas komisijas protokolu, atklāti balsojot. 
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1.pielikums 
LSPA Padomes locekļu 
VĒLĒŠANU KĀRTĪBAI  

 
 

LSPA SENĀTA 
Balsu skaitīšanas komisijas  

PROTOKOLS  Nr. 1 
2021.gada 2.decembrī   

Priekšsēdētājs    _____________________________________ 
 

Sekretārs      _____________________________________ 

Biedri :                 _____________________________________ 

  

LSPA Senāta sastāvā  25 locekļi, sēdē piedalās ______ 

 
Klausījās :  aizklātās balsošanas rezultātus par vēlēšanām uz   

  LSPA Padomes locekļu amatiem 
 

Balsošanas rezultāti :  

 Pretendente Agita ĀBELE                _________ Par balsis 

Pretendente Daina KRAUKSTA  _________ Par balsis 

Pretendents Viesturs LĀRIŅŠ        _________ Par balsis 

Pretendents Andris RUDZĪTIS          _________ Par balsis 

Balsu skaitīšanas konstatē, ka balsošanas rezultātā ar balsu vairākumu par LSPA 

Padomes locekļiem Ievēlēti:  

1) Uzvārds, vārds, 

2) Uzvārds, vārds, 

Balsu skaitīšanas komisijas paraksti, to atšifrējumi                  

Priekšsēdētājs _____________________ 

Sekretārs _____________________ 

Biedri   _____________________ 

 

Protokols sastādīts 2 eks.    


