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LSPA uzņemšanas komisija strādāja pēc apstiprināta darba plāna, kuru 
sakarā ar Coron19 tika izdarītas izmaiņas. Komisijas sanāksmēs gan klātienē, gan 
attālināti izskatījām dažādus jautājumus un pieņēmām attiecīgus lēmumus. 

  
Pandēmijas laikā Atvērto durvju dienas notika attālināti,  23. martā ZOOM 

platformā, kā arī tiešraidē LSPA You Tube un Facebook kanālos. Bija tikšanās ar 
LSPA rektoru profesoru Juri Grantu. Ar uzņemšanas prasībām iepazīstināja un uz 
jautājumiem atbildēja LSPA studiju prorektore profesore Andra Fernāte. Studiju 
programmu direktori un docētāji sniedza informāciju par LSPA iegūstamajām 
kvalifikācijām. Par Fiziskās sagatavotības (FS) iestājeksāmenu norisi un studiju 
procesu ,,Sporta zinātne” bakalaura programmā informēja Studiju departamenta 
vadītājs,  Iestājeksāmenu komisijas priekšsēdētājs asoc.prof. Ivars Kravalis.  
        Piedalījāmies arī AUGSTSKOLU  ATVĒRTĀS DURVĪS 11. un 12. klašu 
skolēniem, kā virtuāls analogs ikgadējais izglītības izstādei ,,SKOLA 2021”. 
Pasākums notika tiešsaistē ZOOM platformā. Mūsu augstskolu prezentēja studiju 
prorektore profesore Andra Fernāte un studējošo pašpārvaldes komunikācijas 
virziena vadītājs Matīss Seleckis. Bija arī tikšanās ar LSPA studenti Olimpieti 
šaušanā Agati Rašmani. 
       8. maijā ATVĒRTĀS DURVIS notika attālināti ZOOM platformā un tiešsaistē 
LSPA You Tube un Facebook kanālos. Augstskolu prezentēja studiju prorektore prof. 
Andra Fernāte un studējošo pašpārvaldes komunikācijas virziena vadītājs Matīss 
Seleckis.  Paldies Atvērto durvju dienas vadītājai Jaunrades projektu koordinatorei 
Līgai Freimanei, kā arī sabiedrisko attiecību un komunikācijas vadītājai Ilzei Āķei-
Vīksnei un IT speciālistiem Edgaram Muižniekam, Vladislavam  Koroļovam un 
Ričardam Griķim.  Informāciju par LSPA programmām un citiem jautājumiem varēja 
saņemt visu gadu gan internetā LSPA mājas lapā, akadēmijā, telefoniski, gan atbildot 
uz ļoti daudziem E-pastiem, kā arī reklāmām televīzijā un radio. 
    Tālāk par uzņemšanas norisi. Bija jāveic izmaiņas visu programmu Uzņemšanas 
noteikumos. Pirmo reizi pieņēmām dokumentus gan klātienē, gan elektroniski. 
Elektroniski iesūtītie dokumenti bija arī ar kļūdām, bija jāsūta atpakaļ, lai izlabotu. 
Fiziskā sagatavotības (FS) iestājparbaudījumus izņēmām, līdz ar to bija jāpārstrādā 
vērtēšanas sistēma konkursam. Bez tam vēl bija jāveic daudz sarežģītas 
manipulācijas,  ievadot sistēmā dažādu nepieciešamo informāciju. Šeit lielu darbu 
veica informācija sistēmas uzturētājs Andris Skangalis, sabiedrisko attiecību un 
komunikāciju vadītāja Ilze Āķe-Vīksne, studiju departamenta vadītājs Ivars Kravalis, 
bijusī Studiju procesa apkalpošanas speciāliste Elīna Mārtiņa. Vislielākais paldies 
visiem, kuri veica dokumentu reģistrēšanu attiecīgajās programmās: vadošai 
pētniecei Montai Jakovļevai, izglītības darba speciālistei Inesei Mežavilkai, studiju 
procesa apkalpošanas speciālistei Gitai Jakovļevai, izglītības darba speciālistei 
Ingrīdai Osei, studiju apkalpošanas speciālistei Pārslai Krūmiņai un visu programmu 
direktoriem un vadītājiem  – Tatjanai Ņikiforovai, Ingai Liepiņai, Mārtiņam Čampam, 
Ilonai Blektei. Konkursa rezultāti tika paziņoti virtuāli, katram reflektantam nosūtot tos 
uz E-pastu un LSPA mājaslapā. Uzņemšanas komisijas darbu vadīja atbildīgā 
sekretāre studiju procesa apkalpošanas speciāliste Austra Kurkinaite.  

Tika izsludināta papildus uzņemšana visās programmās. Papildus 
uzņemšana attaisnojās. 

Pilna laika klātienē tika reģistrēti 161 iesniegumi - ,,Sporta zinātnē,, 151, 
,,Fizioterapijā,,93.  Koeficents 2021.g.- 1,3. 



 
 Pamatojoties uz 2021. gada 30. jūlija uzņemšanas komisijas sēdes lēmumu 

Nr.36, rīkojuma Nr.405-s un Nr.406 F-s, studiju programmā ,,Profesionālā 
augstākās izglītības bakalaura studiju programma ,,Sporta zinātne’’ 
(kods:42813) LSPA pilna laika klātienē imatrikulēti 150 studenti. Par valsts 
budžeta līdzekļiem 122 studenti, par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem 28 
studenti.   

 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 
,,FIZIOTERAPIJA” pilna laika klātienē imatrikulēts 81 students.  
      Nepilna laika neklātienē programmā ,,Fizioterapija’’ imatrikulēti 56 studenti. 
      Nepilna laika neklātienē programmā ,,Sporta zinātne’’ imatrikulēti 109 studenti. 

 
1. līmeņa augstākā profesionālā studiju programma - imatrikulēti 50 studenti. 
    Par valsts budžeta līdzekļiem 25 studenti, par fizisko vai juridisko personu 
līdzekļiem 25 studenti. 
 
Maģistri ,,Sporta zinātnē” – 22 studenti. 
Doktorantūrā ,, Sporta zinātne” – 6. 

 
 
 

Uzņemšanas komisijas atbildīgā sekretāre Austra Kurkinaite 


