
 

 

Jauno  studentu  uzņemšanas GRAFIKS 
2022.gada JŪLIJĀ - AUGUSTĀ 

 

 
 

2022.gada  JŪLIJS – AUGUSTS 
Profesionālā BAKALAURA studiju programma „SPORTA ZINĀTNE” 

11.-16./18.-19.07. 2022. 10.00-17.00   Dokumentu pieņemšana uzņemšanai studijām pilna laika klātienē (A korp.-131.aud.) 

20.-21.07.2022. IESTĀJEKSĀMENS fiziskajā sagatavotībā  

21.07.2022. Jauno studentu uzņemšanas  KONKURSA  REZULTĀTU  PAZIŅOŠANA  
profesionālā bakalaura studiju programmā „Sporta zinātne” studijām pilna laika klātienē –  
Elektroniski e-pastā 

22.07.2022. 10.30-12.15 un 12.45-16.00    pilna laika klātiene 
Studiju līgumu slēgšana studējošiem par valsts budžeta līdzekļiem (A korp.-226.aud.) 

25.-28.07.2022. 9.00-12.15 un 12.45-16.00    pilna laika klātiene 
Studiju līgumu slēgšana studējošiem par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem (A korp.-226.aud.) 

20.-22./25.07.2022. 10.00-17.00   Dokumentu pieņemšana uzņemšanai studijām nepilna laika neklātienē (A korp.-222.kab.) 

25.07.2022. Studentu uzņemšanas  KONKURSA REZULTĀTU  PAZIŅOŠANA  
profesionālā bakalaura studiju programmā „Sporta zinātne” studijām nepilna laika neklātienē –  
Elektroniski e-pastā 

28.-29.07.2022. 10.00-16.00   Studiju līgumu slēgšana studijām nepilna laika neklātienē (A korp.-222.kab.) 

Profesionālā BAKALAURA studiju programma „FIZIOTERAPIJA” 

11.-16./18.-19.07. 2022. 10.00-17.00   Dokumentu pieņemšana uzņemšanai studijām pilna laika klātienē (A korp.-131.aud.) 

19.07.2022. Jauno studentu uzņemšanas  KONKURSA REZULTĀTU  PAZIŅOŠANA studijām pilna laika klātienē 
Elektroniski e-pastā 

20.-21.07.2022. 10.00-12.15 un 12.45-16.00   Studiju līgumu slēgšana studijām pilna laika klātienē (A korp.-226.aud.) 

25.-27.07.2022. 9.00-12.15 un 12.45-16.00   Studiju līgumu slēgšana studijām pilna laika klātienē (A korp.-226.aud.) 

20.-22./25.07.2022. 10.00-17.00    Dokumentu pieņemšana uzņemšanai studijām nepilna laika klātienē (A korp.-222.kab.) 

25.07.2022. Studentu uzņemšanas  KONKURSA REZULTĀTU  PAZIŅOŠANA studijām nepilna laika klātienē  
Elektroniski e-pastā 

28.-29.07.2022. 10.00-16.00   Studiju līgumu slēgšana studijām nepilna laika klātienē (A korp.-222.kab.) 

1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma „IZGLĪTĪBAS UN SPORTA DARBA SPECIĀLISTS” 

11.-14.07.2022. 10.00-17.00 Dokumentu pieņemšana uzņemšanai studijām 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības 
programmā „Izglītības un sporta darba speciālists” (A korp.-223.kab.) 

22.07.2022. Studentu uzņemšanas KONKURSA REZULTĀTU PAZIŅOŠANA  Elektroniski e-pastā 

18.-19.07.2022. 13.030-16.00 Studiju līgumu slēgšana  (A korp.-223.kab.) 

Profesionālā MAĢISTRA studiju programma “VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTS SPORTĀ” 

21.07.2022. 10.00-16.00 Dokumentu pieņemšana uzņemšanai studijām profesionālā maģistra studiju programmā 
“Veselības aprūpes speciālists sportā”  (B korp.-158c.kab.) 

22.07.2022. 13.00-16.00  Studentu uzņemšanas KONKURSA REZULTĀTU PAZIŅOŠANA  (B korp.-158c.kab.) 

22.07.2022. 13.00-16.00 Studiju līgumu slēgšana   (B korp.-158c.kab.) 
 

Docētāju un darbinieku pasākumu KALENDĀRS 
 2022.gada JŪLIJĀ – AUGUSTĀ     

2022.gada JŪLIJS 
Ceturtdien, 07.07.2022. 

plkst.11.00 
Absolventu izlaidums - diplomu izsniegšana stud.progr. “FIZIOTERAPIJA” – BAKALAURIEM  
(216. – konferenču zālē)  

Otrdien, 26.07.2022. 
plkst.11.00 

Promocijas padomes sēde – Eināra Pimenova promocijas darba “Džudo sarežģīto un 
daudzveidīgo stāvus cīņas pamattehnikas paņēmienu mācīšanās optimizācija 7-12 g.v. 
džudistiem” aizstāvēšana 

 

2022.gada AUGUSTS 
Ceturtdien, 25.08.2022. Docētāji un darbinieki atsāk darbu klātienē pēc vasaras atvaļinājuma 

Piektdien, 26.08.2022. 14.00             LSPA docētāju un darbinieku KOPSAPULCE  (216.zālē) 

Pirmdien, 29.08.2022. 14.00             Studiju domes sēde  (205.zālē) 

Otrdien, 30.08.2022. 14.00             LSPA Senāta sēde  (205.zālē) 

26., 29., 30., 31.08.2022. 8.15-13.35     Līderības apmācības vēlētajam akadēmiskajam personālam 
 

2022.gada  1.SEPTEMBRIS 
Ceturtdien, 01.09.2022. Studiju process saskaņā ar studiju grafiku 

Ceturtdien, 01.09.2022. Informatīvā sanāksme (plkst.10.00) + Hērakla svētki (plkst.12.00)  1.st.g. studentiem  
 


