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ATSKAITE 
 
2022. gada 6. oktobrī  
 
Par studentu uzņemšanas rezultātiem 2022./2023. akadēmiskajā gadā 
 
1. Par Uzņemšanas komisijas darbu 2021./2022. akadēmiskajā gadā:  
 
1.1. LSPA uzņemšanas komisija strādāja pēc 2021. gada 4. novembrī apstiprināta darba plāna.  
 
1.2. 2021./2022. akadēmiskajā gadā attālināti Ms Teams platformā notika 13 uzņemšanas 
komisijas sēdes, sēdes notika vienu vai divas reizes mēnesī.  
 
1.3. Pēc Uzņemšanas noteikumu 2022./2023.ak.g. apstiprināšanas, sadarbībā ar datorsistēmu 

tehniķi Ričardu Griķi, decembrī tika atjaunota informācija un tehniskais noformējums LSPA 

mājaslapā un LSPA “NĀC STUDĒT” uzņemšanas mājaslapā.  

 

1.4. Saziņai ar reflektantiem, galvenokārt, tika izmantots uzņemšanas e-pasts, telefons, kā arī tika 

sniegtas konsultācijas klātienē LSPA.  

1.5. Sākot ar janvāri LSPA topošajiem bakalaura studiju programmu absolventiem un 

studējošajiem, kuru statuss Informatīvajā sistēmā ir “Arhivēts” regulāri tika sūtīta informācija par 

studiju iespējām LSPA maģistra studiju programmās „Sporta zinātne” un „Veselības aprūpes 

speciālists sportā”, kā arī LSPA topošajiem maģistra studiju programmu absolventiem un 

studējošajiem, kuru statuss Informatīvajā sistēmā ir “Arhivēts” regulāri tika sūtīta informācija par 

studiju iespējām LSPA doktora studiju programmā „Sporta zinātne”. 

1.6. Februārī visām Latvijas vidusskolām, koledžām un tehnikumiem uz e-pasta adresi tika nosūtīta 

informatīvā vēstule par studiju iespējām LSPA, vēstulē LSPA uzrunāja vidusskolniekus studēt 

LSPA bakalaura studiju programmā „Sporta zinātne” un „Fizioterapija”. LSPA informēja Latvijas 

sporta veidu federācijas par uzņemšanas un papilduzņemšanas laikiem. 

1.7. Lai sniegtu informāciju par studiju iespējām LSPA: 

1.7.1. 1. studiju gada pilna laika klātienes studējošajiem studiju kursā Profesionālā pilnveide 

kvalifikācijā (PPK) „Sporta skolotājs” tika uzdots patstāvīgais mājas darbs: Sniegt informāciju par 

LSPA un studiju programmām.  

1. studiju gada studējošie savās absolvētajās skolās stāstīja par izvelēto nākotnes profesiju, studiju 

iespējām LSPA un studentu dzīvi, attīstot komunikācijas un prezentēšanas prasmes. 

1.7.2. 3. studiju gada pilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes studējošo prakses prasības 

kvalifikācijā „Sporta skolotājs” tika papildinātas ar apakšuzdevumu: Sniegt informāciju par LSPA 

un studiju programmām.  

3. studiju gada studējošie, karjeras dienas ietvaros, veicot darbu ar audzināmo klasi vai realizējot 

skolas pasākumu, sniedza informāciju par LSPA un studiju iespējām. 
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1.7.3. Uzņemšanas komanda, kopā ar Studējošo pašpārvaldi un studējošajiem piedalījās izstādē 

Ķīpsala „Skola 2022”. Izstādes laikā tika popularizēta atjaunotā LSPA “NĀC STUDĒT” 

uzņemšanas mājaslapa un studiju iespējas LSPA. Vislielāko interesi apmeklētājiem izraisīja 

Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmas „Sporta zinātne” (kods 42813) fiziskās 

sagatavotības testi, video materiāls par LSPA un LSPA mājaslapas kvadrātkods jeb QR kods.  

1.7.4. Tika organizētas LSPA Atvērto durvju dienas:  

2022. gada 23. martā attālināti Zoom platformā un 7. maijā klātienē LSPA. 

1.7.5. LSPA docētāji iesaistījās “Ēnu dienā”, iepazīstināja skolēnus ar fizioterapeita, vecākā futbola 

trenera, vecākā basketbola trenera un sporta skolotāja profesiju.  

Pirms katra pasākuma Uzņemšanas komanda kopā ar Studējošo pašpārvaldi un studējošajiem 

filmēja video materiālus un sagatavoja informāciju, kura tika izplatīta sociālajos tīklos Facebook, 

Instagram un LSPA mājaslapā.  

 

2. Par Uzņemšanas procesu 2022./2023. akadēmiskajā gadā:  

Pirms uzņemšanas procesa tika sagatavotas telpas, inventārs, dokumenti reflektantu iesniegto 

dokumentu reģistrēšanai, vizuālie materiāli, t.sk. norādes un kvadrātkodi jeb QR kodi. 

Uzņemšanas procesa laikā rezultāti tika ievadīti Informatīvajā sistēma un vienotajā Excel 

izklājlapas saitē, kurā tika atzīmēta visa uzņemšanas procesam nepieciešama informācija par 

reflektantu, t.sk. informācija par CE kārtošanu, iesniegtajiem dokumentiem, statusu, e-pasta adresi 

un nosūtīto informāciju pēc līguma slēgšanas. 

Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmā ”Izglītības un sporta darba speciālists” 

(kods 41813) dokumentu pieņemšanu, iestājpārbaudījumu, konkursa rezultātu izziņošanu un 

līgumu slēgšanu organizēja Programmas direktore Ilona Blekte un Studiju procesa apkalpošanas 

speciāliste Austra Kurkinaite. 

Akadēmiskā doktora augstākās izglītības programma „Sporta zinātne” (kods 51813) dokumentu 
pieņemšanu, iestājpārbaudījumu, konkursa rezultātu izziņošanu un līgumu slēgšanu organizēja 
Maģistrantūras un doktorantūras vadītāja Tatjana Ņikiforova, sadarbībā ar Vadības katedras 
Studiju procesa apkalpošanas speciālisti Gitu Jakovļevu. 
 
Profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā „Sporta zinātne” (kods 47813) dokumentu 

pieņemšanu, iestājpārbaudījumu, konkursa rezultātu izziņošanu un līgumu slēgšanu organizēja 

Programmas direktore Inga Liepiņa un Maģistrantūras un doktorantūras vadītāja Tatjana 

Ņikiforova, sadarbībā ar Vadības katedras Studiju procesa apkalpošanas speciālisti Gitu 

Jakovļevu. 

Profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā „Veselības aprūpes speciālists sportā” 

(kods 47722) dokumentu pieņemšanu, iestājpārbaudījumu, konkursa rezultātu izziņošanu un 

līgumu slēgšanu organizēja Maģistra studiju programmas direktore Evita Dubiņina. 

Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „Sporta zinātne” (kods 42813) un 

Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „Fizioterapija” (kods 42722) uzņemšanas 

procesu organizēja un koordinēja uzņemšanas komisijas atbildīgā sekretāre Ieva Stecenko, 

dokumentus pieņēma Slēpošanas katedras Studiju procesa apkalpošanas speciāliste Eilīna 

Antapsone, Sporta spēļu katedras Studiju procesa apkalpošanas speciāliste Aija Bērziņa un 

Veselības aprūpes nodaļas Studiju procesa apkalpošanas speciāliste Baiba Ločmele. 

Iestājeksāmenu fiziskajā sagatavotībā organizēja un koordinēja Studiju procesa apkalpošanas 

speciāliste Eilīna Antapsone un docētāji no Aciklisko sporta veidu katedras, Slēpošanas katedras, 

Vieglatlētikas katedras un Sporta spēļu katedras, līgumu slēgšanas procesu organizēja un 

koordinēja Studiju departamenta vadītājs Ivars Kravalis. Konkursa rezultātu paziņošana notika 
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elektroniskā veidā, sadarbībā ar Jāni Nicmani. Pēc uzņemšanas procesa realizēšanas, 

Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmas „Sporta zinātne” (kods 42813) un 

Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmas „Fizioterapija” (kods 42722) 

studējošajiem tika nosūtīta informācija par LSPA dienesta viesnīcu, Hērakla svētkiem, studiju 

sākumu, nodarbību sarakstiem, studiju grafikiem un kontaktpersonām studiju laikā.  

Dokumentu pieņemšanu, iestājpārbaudījumu, konkursa rezultātu izziņošanu un līgumu slēgšanu 
ārvalstu reflektantiem visās programmās organizēja un koordinēja Ārējo sakaru studiju 
koordinētāja Iveta Boge, vad. pētniece Anastasija Ropa un zinātniskais asistents Behnams 
Boobani. 
 
3. Par Imatrikulācijas rezultātiem 2022./2023. akadēmiskajā gadā: 

Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmā ”Izglītības un sporta darba speciālists” 

(kods 41813) pilna laika klātienes studijām tika imatrikulēti 65 studējošie. 

Akadēmiskā doktora augstākās izglītības programma „Sporta zinātne” (kods 51813) pilna laika 

klātienes studijām tika imatrikulēti 8 studējošie. 

Profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā „Sporta zinātne” (kods 47813) pilna laika 

klātienes studijām tika imatrikulēti 23 studējošie. 

Profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā „Veselības aprūpes speciālists sportā” 

(kods 47722) pilna laika klātienes studijām tika imatrikulēti 5 studējošie. 

Profesionālā bakalaura augstākās izglītības studiju programmā „Sporta  zinātne” (kods 42813) 

pilna laika klātienes studijām tika imatrikulēti 134 studējošie un nepilna laika neklātienes studijām 

109 studējošie. 

Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „Fizioterapija” (kods 42722) pilna laika 

klātienes studijām tika imatrikulēti 80 studējošie un nepilna laika neklātienes studijām 57 

studējošie. 

Kopsavilkums 

 2022 2021 2020 2019 

SZ 134 150 138 137 

F 80  62 82 81 

NSZ 109 109 104 80 

NF 57 56 53 59 

MSZ 23  22 30 28 

MVA 5 5 7 11 

DSZ 8 6 10 10 

1. līmenis 65 50 79 80 

 

Inovācijas  

Ēnu dienas organizēšana LSPA. 

Informatīvie video par LSPA pasākumiem Facebook un Instagram. 

Kvadrātkodi jeb QR kodi Fiziskās sagatavotības iestājeksāmenā un Izstādē „Skola 2022”. 

Atjaunota NĀC STUDĒT mājas lapa. 

Informācijas sniegšana par studiju iespējām LSPA Latvijas skolām, sporta veidu federācijām, 

LSPA studējošajiem un absolventiem. 

Informācijas sniegšana par studiju iespējām studiju kursā Profesionālā pilnveide kvalifikācijā 

(PPK) „Sporta skolotājs” un praksē kvalifikācijā „Sporta skolotājs”. 

Uzņemšanas Excel izklājlapas saite. 
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Priekšlikumi 
 
Izveidot mūsdienīgu LSPA mājaslapu; 

Izveidot prezentācijas izdales materiālus par LSPA; 

Popularizēt LSPA sociālajos tīklos, veidot video materiālus par LSPA vidi, studējošo un absolventu 

dzīvi; 

Veicināt komunikāciju ar topošajiem studējošajiem, aktīviem studējošajiem un LSPA absolventiem 

latviešu un angļu valodā. 

 
 
Pateicības par sadarbību   
 
LSPA vadībai, Programmu direktoriem, Uzņemšanas komandai, Aciklisko sporta veidu katedras, 

Slēpošanas katedras, Vieglatlētikas katedras un Sporta spēļu katedras docētājiem, Sabiedrisko 

attiecību vadītājai Ilzei Āķei-Vīksnei, Jaunrades projektu koordinatorei Līgai Freimanei, IT 

speciālistiem Jānim Nicmanim un Ričardam Griķim, Austrai Kurkinaitei, Inesei Mežavilkai un 

Mudītei Rimbeniecei. 

 
 
 
 
 

Uzņemšanas komisijas atbildīgā sekretāre    ____________________ Ieva Stecenko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.Stecenko 
ieva.stecenko@lspa.lv  
Tālr. +371 29328410 
 

mailto:ieva.stecenko@lspa.lv

