
 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas  Senāta 

LĒMUMS 

 

                                                                                                                                            Nr.1 

2018.gada 30.augustā                                                              

Protokols Nr. 1 

 

                                                         

 

Pavasara sesijas rezultāti 2017./2018.akadēmiskajā gadā 

 

Studijas 2017./2018.akadēmiskā gada ziemas - pavasara semestrī LSPA tika 

organizētas pirmā līmeņa augstākās izglītības 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). Būtiskā informācija par 2017./2018. akadēmiskā gada pavasara 

sesijas rezultātiem minētajās augstākās izglītības programmās apkopota tabulās. 

 

1.tabula 

2017./2018.ak.gada pavasara sesijas rezultāti pirmā līmeņa augstākās izglītības 

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

 

Programma Studējošo  

skaits 

Atkār 

toti 

Atskai 

tīti 

Pārtrau- 

kuši 

Vidējais  

vērtējums  

robežās  

no … līdz... 

Pirmā līmeņa augstākās izglītības   

profesionālā programma „Izglītības  

un sporta darba speciālists” (41813) 

96 4 28 - 5,2 – 8,5 

55 3 8 - 6,0 – 9,0 

 

 Pirmā līmeņa augstākās izglītības programmu 2018. gadā absolvēja 47 

studējošie. Reģistrēti studijām 2018./2019.ak. gadam ir 75 studējošie. Uzņemšana šajā 

studiju programmā notiks 27. – 31.08.2018. Atkārtotu studiju turpināšanai reģistrējušies 

8 studējošie.  

 

 

 

 



 

2.tabula 

2017./2018.ak.gada pavasara sesijas rezultāti profesionālā bakalaura augstākās  

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

klātienē (PLK) 

 

Programma Studējošo  

skaits 

Atkār 

toti 

Atskai 

tīti 

Pārtrau- 

kuši 

Vidējais  

vērtējums  

robežās  

no … līdz... 

Profesionālā bakalaura PLK 

studiju programmā 

„SPORTA ZINĀTNE” 

113 14 13 2 5,1 – 9,3 

83 17 4 4 5,2 – 8,7 

59 17 1 2 5,5 – 8,3 

 2 15 2  

Profesionālā bakalaura PLK 

studiju programmā  

„FIZIOTERAPIJA” 

 

33 3 6  6,2 – 8,4 

42 - 1 3 5,9 – 8,2 

31 7 1 2 5,7 = 8,6 

     

 

 

Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmu „Sporta zinātne” 2018. 

gadā absolvēja 66 studējošie. Studijām 2018./2019. ak. gadā reģistrējušies 279 

studējošie, atkārtotām studijām reģistrēti 50 studējošie, imatrikulēti studijām 118. 

Papildus uzņemšana studijām par maksu notika 29.08.2018. 

Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmu „Fizioterapija” 2018. 

gadā absolvēja 61 studējošais. Studijām 2018./2019. ak. gadā reģistrējušies 116 

studējošie, 10 no tiem reģistrēti atkārtotām studijām, imatrikulēti 77 studējošie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.tabula 

 

2017./2018.ak.gada pavasara 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 Studējošo  

skaits 

Atkār 

toti 

Atskai 

tīti 

Pārtrau- 

kuši 

Vidējais  

vērtējums  

robežās  

no … līdz... 

 

 

Profesionālā bakalaura NLN  

studiju programma 

„SPORTA ZINĀTNE” 

21 19 7 2 5,0 – 7,4  

88 43 16 3 4,9 – 8,2 

42 19 10 2 5,9 – 7,7 

49 25 2 2 6,0 – 8,6 

9 - 1 - - 

 

 

Profesionālā bakalaura NLK 

studiju programma  

„FIZIOTERAPIJA” 

11 8 14 3 5,6 – 9,0  

33 7 4 2 5,0 – 9,0 

32 7 - 1 5,3 – 8,3 

28 7 - 2 5,5 – 8,4 

17  1 - - 

 

 Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmu „Sporta zinātne” NLN 

2018.gadā absolvēja 7 studējošie. Studijām 2018./2019. ak. gadam reģistrējušies 209 

studējošie, no tiem 106 reģistrēti atkārtotām studijām. Imatrikulācija šajā programmā notiks 

31.08.2018.  

 Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmu „Fizioterapija” NLK 2018. 

gadā absolvēja 18 studējošie. Studijām 2018./2019. ak. gadam reģistrējies 121  studējošais, no 

tiem 29 reģistrēti atkārtotām studijām. Imatrikulācija šajā programmā notiks 31.08.2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.tabula 

2017./2018.ak.gada ziemas sesijas rezultāti profesionālā maģistra  augstākās 

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

augstākās izglītības programmā „Fizioterapija” (47722) un akadēmiskā doktora 

augstākās izglītības programmā "Sporta zinātne"(51813) 

 

Programma Studējošo  

skaits 

Atkār 

toti 

Atskai 

tīti 

Pārtrau- 

kuši 

Vidējais  

vērtējums  

robežās  

no … līdz... 

Profesionālā maģistra   

augstākās izglītības studiju  

 programma 

„SPORTA ZINĀTNE” 

33 1 0 2 6,63-9,25 

30 

 

0 1 0 5.0 0- 9.0 

Profesionālā maģistra augstākās 

izglītības studiju programma 

„VESELĪBAS APRŪPES  

SPECIĀLISTS SPORTĀ” 

10 1 - - 5,7 – 8,2  

     

- Akadēmiskā doktora augstākās  

izglītības programma  

„SPORTA ZINĀTNE” 

10 0 4 0 5,86 – 9,3 

9 1 2 0 6,42- 7,86 

5 1 0 0 5,2-8,0 

7 0 1 0 4.0 – 8.0 

 

 

Profesionālā maģistra augstākās izglītības studiju programmu „SPORTA 

ZINĀTNE” 2018.gadā absolvēja 29 studējošie. Studijām 208./2019. ak. gadā studijām 

reģistrēti 63. Papilduzņemšana maksas studijās notika 29.08.2018. 

Profesionālā maģistra augstākās izglītības studiju programmu „ VESELĪBAS 

APRŪPES SPECIĀLISTS SPORTĀ”. 2018.gadā absolvēja 9 studējošie. Studijām 

2018./2019. ak. gadā studijām reģistrēti  20 studējošie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Noklausoties Studiju departamenta vadītāja asociētā profesora I.Kravaļa 

ziņojumu, 

   

 

Senāts nolemj: 

 

1. Atzīt 2017./2018.ak.gada pavasara sesijas rezultātus par apmierinošiem. 

 

2. Turpināt pilnveidot Studiju departamenta darbu ar studentiem, lai uzlabotu 

savlaicīgu un sekmīgu pārbaudījumu nokārtošanu visās studiju 

programmās. 

 

3. Studiju departamentam informēt studējošos par izmaiņām studiju maksas 

procedūrā.  

 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. 

I.Kravalis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senāta priekšsēdētājs                                                                                               

U.Grāvītis 

 

 


