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LSPA uzņemšanas komisija strādāja pēc apstiprināta darba plāna. Komisijas 

sanāksmes notika vienu reizi nedēļā, kurās izskatījām dažādus jautājumus un pieņēmām 

attiecīgus lēmumus. Notikušas 10 komisijas sanāksmes. 

Lai informētu par LSPA studiju programmām, uzņemšanas noteikumiem, 

iestājpārbaudījumu prasībām un iepazīstinātu ar LSPA, šogad  organizējām 2 atvērto 

durvju dienas - 22.martā otrdienā, un sestdienā 23.aprīlī. Uz informatīvo dienu 22.martā 

bija ieradušies aptuveni 200 skolēni, tas ir nedaudz mazāk kā iepriekšējā gadā, bet 

sestdienā ieradās vairāk kā 200 interesentu. Informatīvās dienas programmas aktīvi 

vadīja studenti. Programmu direktori iepazīstināja ar programmām, kuras uzskatāmi 

demonstrēja attiecīgo programmu direktori un studenti. Skolēni tikās ar praktisko 

katedru docētājiem, kuri iepazīstināja ar katedru praktisko darbību. Interesanta tikšanās 

bija ar LSPA 1. kursa studentu, Pasaules Junioru U-23 čempionāta sudraba medaļas 

ieguvēju kamaniņu sportā Riku Kristenu Rozīti un LSPA 1.līmeņa augstākās 

profesionālās  studiju programmas 1.kursa studentu, 5 Olimpisko spēļu dalībnieku, 

2006.gada Turīnas ziemas olimpisko spēļu bronzas medaļas ieguvēju kamaniņu sportā 

Mārtiņu Rubeni. Abās informatīvajās dienās daudz jautājumi tika uzdoti programmu 

direktoriem, studentiem un Studentu departamentam. Visvairāk skolēnu bija no Rīgas, 

Jūrmalas, Limbažu, Cēsu, Valmieras, Tukuma, Aizkraukles, Ogres, Pierīgas  reģioniem. 

Interesenti informāciju par LSPA programmām un citiem jautājumiem varēja 

saņemt visu gadu, gan internetā LSPA māja lapā, akadēmijā, telefoniski, gan atbildot uz 

ļoti daudziem E pastiem, kā arī reklāma televīzijā, radio u.c. Reklāma ievietota 

laikrakstā ,,Neatkarīgā Rīta avīze’’, Izglītības ceļvedī, brošūrā Augstākā izglītība 

Latvijā un ārzemēs u.c. Paldies  LSPA sabiedrisko attiecību un komunikācijas vadītājai 

Ilzei Āķei-Vīksnei par  organizatorisko darbu izstādē Ķīpsalā ,,Skola-2016’’, kā arī 

studentiem, kuri darbojās ar lielu atbildības sajūtu, jo tika uzdoti dažādi jautājumi – par 

studiju programmā, uzņemšanas prasībām, treniņu nodarbībām, par iespējām strādāt 

savā profesijā, par studentu aktivitātēm u.c.  

Ļoti daudz jautājumus uzdeva Fizioterapeitiem, uz kuriem izsmeļošas atbildes 

sniedza studenti. Programmu direktori izstrādāja studiju programmu reklāmas 

materiālus, kurus varējā saņemt gan izstādē ,,Skola-2016’’ Ķīpsalā, gan citos karjeras 

dienu pasākumos. Pateicoties datorsistēmu un datortīklu administratoram Jānim 

Nicmanim, kurš sadarbojoties ar firmu ,,Terpes.lv’’izstādes laikā uzstādījā ekrānu ar 

,,Interaktīvajām sporta spēlēm.’’Aktivitāte bija ļoti liela, piedalījās gan pieaugušie, gan 

arī bērni.  



Informāciju un atbildes uz dažādiem jautājumiem izstādē arī sniedza doc. 

A.Gulbe un Izglītības metodiķe A.Kurkinaite. Piedalījamies Rīgas domes Izglītības, 

kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes rīkotajās karjeras dienās vecāko 

klašu skolēniem ,,Izglītība 2016’’ 4 norises vietās. Vecāko klašu skolēnu apmeklējums 

ļoti zems.  

1. Ziemeļvalstu ģimnāzijā(Kurzemes raj. un Zemgales priekšpils.10.-12.kl.skolēni), 

2. Rīgas Kultūras vsk. (Centra un Ziemeļu raj.skolēni), 3.Rīgas Teikas v.sk. 

(Vidzemes priekšpilsētas skolēni), 4. Rīgas 25.vsk. (Latgales priekšpils.) Studentu 

prakšu laikā reklāmas pasākumus veica studenti, skolotāji attiecīgajās skolās.  

Uzņemšanai pilna laika studiju programmās LSPA ir tiesības noteikt ne mazāk kā 

divu centralizēto eksāmenu vērtējumus. Esam izstrādājuši konkursa vērtēšanas 

kritērijus. Šogad LSPA noteica CE vērtējumus latviešu valodā un svešvalodā 

(vērtēšanas kritēriji CE  - kopējais procentuālais novērtējums katrā priekšmetā no 10%-

100%, 4-10balles ). Iestājeksāmens  FS, Fizioterapijā plus punkti par CE bioloģijā. 

Lielu un atbildīgu darbu dokumentu reģistrēšanā  laikā no 11.07.līdz 22.04.2016. 

veica doc. Antra Gulbe, vadošā pētniece Monta Jakovļeva, izglītības metodiķe Inese 

Mežavilka, lekt. Svetlana Aņisimova, datorsistēmu un datortīklu administrators Jānis 

Nicmanis, izglītības metodiķis Andris Skangalis. Paldies viņiem par darbu! 

Uzņemšanas komisijas  darbu vadīja Uzņemšanas komisijas atbildīgā sekretāre Austra 

Kurkinaite 

Iestājeksāmenus FS veiksmīgi organizēja un vadīja eksāmenu komisijas 

priekšsēdētājs asoc.prof. Ivars Kravalis, eksāmenu komisijas sekretāre rektora palīdze 

Mudīte Rimbeniece un katedru docētāji, kuri pieņēma FS pārbaudījumus. Nepilna laika 

studijām neklātienē darbu organizēja un vadīja studiju departamenta izglītības darba 

speciāliste Ligita Indriksone un izglītības metodiķe Ingrīda Ose. Paldies visai eksāmenu 

komisijai par darbu! 

Dienas nodaļā tika reģistrēti 327 iesniegumi- ,,Sporta zinātnē,, 222 

,,Fizioterapijā,, 105 (2015.gadā ,,Sporta zinātnē’’ 200, ,,Fizioterapijā, 97, kopā 297). 

Koeficents 2016.g.- 3,8, 2015.g.-1,87. 

 Iestājeksāmenus FS programmā ”Sporta zinātne” kārtoja 213 abiturienti, 

nenokārtoja 8 (saņēma vērtējumu 3 balles).  

Pamatojoties uz 2016.gada 5.augusta uzņemšanas komisijas sēdes lēmumu Nr.16, 

rīkojuma Nr.272-s, studiju programmā ,,Profesionālā augstākās izglītības 

bakalaura studiju programma ,,Sporta zinātne’’(kods:42813) LSPA pilna laika 

klātienē imatrikulēti 179 studenti. Par valsts budžeta līdzekļiem 85 studenti, par 

fizisko vai juridisko personu līdzekļiem 94 studenti.  Kopā noslēgti 179 līgumi. 

 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

,,FIZIOTERAPIJA” pilna laika klātienē imatrikulēti  79 studenti.  Rīkojuma Nr.273-s, 

2016.05.08.   

      Nepilna laika neklātienē programmā ,,Fizioterapija’’ imatrikulēti 68 studenti. 

      Nepilna laika neklātienē programmā ,,Sporta zinātne’’ imatrikulēti 62 studenti. 

 

Uzņemšanas komisijas atbildīgā sekretāre                                          A.Kurkinaite 


