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                                                            Protokols Nr. 1 

                                                         

 

Vasaras sesijas rezultāti  2018./2019.akadēmiskajā gadā 

 

Studijas 2018./2019. akadēmiskā gada pavasara - vasaras semestrī LSPA tika 

organizētas pirmā līmeņa augstākajā profesionālajā programmā „Izglītības un sporta darba 

speciālists” (41813), profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „Sporta 

zinātne” (42813) pilna laika klātienē (PLK) un nepilna laika neklātienē (NLN), profesionālā 

bakalaura augstākās izglītības programmā „Fizioterapija” (42722) pilna laika klātienē (PLK) 

un nepilna laika klātienē (NLK), profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā 

„Sporta zinātne”(47813) un profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā 

„Veselības aprūpes speciālists sportā” (47722), akadēmiskā doktora augstākās izglītības 

programmā „Sporta zinātne” (51813). Kopējais LSPA studentu skaits 5.03.2018. ir 1182. 

Salīdzinot ar iepriekšējo studiju gadu šajā laikā tas ir par 58 studējošajiem mazāk. Būtiskā 

informācija par 2018./2019. akadēmiskā gada vasaras sesijas rezultātiem minētajās augstākās 

izglītības programmās apkopota tabulās. 

1.tabula 

2018./2019.ak. gada vasaras sesijas rezultāti pirmā līmeņa augstākās izglītības 

programmā „Izglītības un sporta darba speciālists” studējošajiem (41813) 
 

 Studējošo  

skaits 

Atskai 

tīti 

Pārtrau- 

kuši 

Atkār 

toti 

Vidējais vērtējums  

robežās no … līdz... 

1. studiju gads 
61/2 12 - 2/2Ā 5,2 līdz 8,7 

2. studiju gads 78/2 14 3 3 5,3 līdz  8,9 

 

 Šajā programmā studējošo skaits un studiju kursu apguves vērtējuma līmenis 

būtiski neatšķiras no iepriekšējiem semestriem. Par budžeta līdzekļiem studē 51 no 139 

studējošajiem. 

 

 

 



 
 
 
 

2.tabula 

2019./20. ak. gada vasaras sesijas rezultāti profesionālā bakalaura augstākās  

izglītības programmās „Sporta zinātne” (42813) un “Fizioterapija” (42722) pilna laika 

klātienē (PLK) 

 

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

paredzētas 328 budžeta vietas. Pašlaik šajā programmā visas studējošo vietas par budžeta 

līdzekļiem ir aizpildītas. Profesionālā bakalaura PLK studiju programmā Fizioterapija budžeta 

līdzekļi studijām nav paredzēti.  

Otrajā studiju gada semestrī atskaitīto studentu skaits salīdzinot ar pirmo semestri 

ir ievērojami mazāks abās profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmās.  

Vēlākajos studiju gados atskaitīto studējošo skaits ir salīdzinoši neliels un saglabājas 

līdzīgs kā iepriekš. 

 

3.tabula 

2018./2019. ak. gada vasaras sesijas rezultāti profesionālā bakalaura augstākās  

izglītības programmā „Sporta zinātne” (42813) nepilna laika neklātienē (NLN) un 

profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „Fizioterapija” (42722) nepilna  

laika klātienē (NLK) 

 
Programma Studiju 

gads 

Studējošo skaits   Atskaitīti  Pārtraukuši Atkārtoti  

 

Sporta zinātne 
1. 82 23  29 

2. 86 20 2 50 

3. 46 6 3 20 

4. 47 7 3 28 

5. - - - - 

Programma 

S
tu

d
ij

u
  

g
ad

s 

Studējošo  

sk. sākot  

pavasara  

sem. 

 Atskai 

tīti   

P
ār

- 

tr
au

k
u

ši
 Atjau- 

noti  

studijās 

Vidējais  

vērtējums  

robežās  

no … līdz... 

Profesionālā bakalaura  

PLK studiju  

programmā 

Sporta zinātne 

1. 
97 16 5 12 8,92 …5,64 

2. 
88 11 4 4 8.84 …5.30 

3. 
71 2 - 15 8,25 …5,25 

4. 
79 3 - 15  

Profesionālā bakalaura  

PLK studiju  

programmā  

Fizioterapija 

 

1. 40 2 1 - 8,38 …6,15 

2. 40 6 3 5 8,23 … 6,00 

3. 36 - - 12 8,00 … 5,75 

4. 45 2 - 12  



 
 
 
 

 
Fizioterapija 

 

1. 52 12 2 13 

2. 32 2 1 6 

3. 29 - 1 9 

4. 30 2 3 7 

5. - - - 

 

 

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

nepilna laika neklātienē (NLN) liels ir atkārtoti studējošo skaits. Arī atskaitīto studējošo 

skaits ir ievērojams. Jāatzīmē, ka gan atskaitīto, gan atkārtoti studējošo skaitu veido vieni 

un tie paši studenti.  

 

 

4.tabula 

2018./2019. ak. gada ziemas sesijas rezultāti profesionālā maģistra  augstākās 

izglītības programmā „Veselības aprūpes speciālists sportā” (47722), profesionālā 

maģistra  augstākās izglītības studiju programmā „Sporta zinātne” (47813), un 

akadēmiskā doktora augstākās izglītības programmā "Sporta zinātne"(51813) 

 

 

 

Par valsts budžeta līdzekļiem visas studiju vietas maģistra studiju programmā 

Sporta zinātne (MSZ), studiju programmā Veselības aprūpes speciālists sportā  un 

akadēmiskā doktora studiju programmā ir aizņemtas.. 

 

Programma Studējošo  

skaits 

Atskai- 

tīti 

Pārtrau- 

kuši 

Atkār 

toti 

Vidējais  vērt.  

robežās no … līdz... 

Veselības 

aprūpes 

speciālists sportā 

12 - - - 7.1 - 8.4 

     

 Sporta zinātne 24 (1 Ā) 4 (Ā) 1 1 5.3 – 8.9 

27 (2 Ā) 4 5 3 5.0 – 8.0 

Akadēmiskā 

doktora studiju 

programmā 

Sporta zinātne 

6 (3 Ā)   2(1 Ā) 5.8 – 6.9 

7  1 1 6.7-8.5 

7  2 1 6.5 – 8.0 

4  2 2 - 



 
 
 
 

Semestra laikā ir saņemti aizrādījumi no studējošajiem, ka nav redzami vērtējumi 

LSPA IS. Tas ir tāpēc, ka vērtējumu protokoli aizkavējas pie docētāja, vai katedras 

metodiķi savlaicīgi tos nenogādā Studiju departamentā.  

 

 

Noklausoties Studiju departamenta vadītāja asociētā profesora I. Kravaļa ziņojumu, 

   

 

Senāts nolemj: 

 

1. Studiju departamentam sadarbībā ar katedrām un Studējošo pašpārvaldi 

turpināt darbu ar studējošajiem visās studiju programmās, lai panāktu 

savlaicīgu pārbaudījumu nokārtošanu, samazinot vai novēršot studējošo 

atstāšanu atkārtotām studijām.  

2. Katedru vadītājiem sekot līdzi docētāju un katedras metodiķu darbam, lai visu 

studiju programmu pārbaudījumu protokoli savlaicīgi tiktu nogādāti 

atbilstošajā Studiju departamentā.  

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Studiju departamenta vadītājs, asociētais 

profesors Ivars Kravalis. 

 

 

 

 

 

Senāta priekšsēdētājs                                                                                               U.Grāvītis 

 


