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Par imatrikulāciju studijām 2022./2023.ak.gadā 

  Saskaņā ar LSPA Uzņemšanas noteikumiem 2022./2023.ak.gadam un to grozījumiem 
akreditētajās studiju programmās un nepieciešamību nodrošināt augstskolas kapacitātei 
atbilstošu studējošo skaitu,  

Senāts  nolemj: 

1. Noteikt studiju grupu un studējošo skaitu akreditētajās studiju programmās pirmajā 
studiju gadā:  

1.1. pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības programmā “Izglītības un sporta 
darba speciālists” (kods 41813) - līdz 38 studējošiem grupā,  
- pilna laika klātienē - 2 grupas; 

tai skaitā par valsts budžeta līdzekļiem – 25 studējošie, 
1.2. profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „Sporta zinātne” (kods 

42813) -  līdz 35 studējošiem grupā,  
- pilna laika klātienē – 6 grupas; 

tai skaitā par valsts budžeta līdzekļiem – 125 studējošie, 
-  nepilna laika neklātienē - 3 grupas. 

1.3.   profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „Fizioterapija” (kods 
42722) - līdz 35 studējošiem grupā,  

-  pilna laika klātienē - 3 grupas; 
-  nepilna laika neklātienē – 3 grupas.  

1.4.  profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā „Sporta zinātne” (kods 
47813) – līdz 25 studējošiem katrā kvalifikācijā, 
tai skaitā par valsts budžeta līdzekļiem – 25 studējošais. 

1.5. profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā „Veselības aprūpes 
speciālists sportā” (kods 47722) – līdz 25 studējošiem katrā studiju specializācijā, 

 tai skaitā par valsts budžeta līdzekļiem – 3 studējošie. 
1.6.  akadēmiskā doktora augstākās izglītības programmā „Sporta zinātne” (kods 

51813) - līdz 20 studējošiem grupā, 
 tai skaitā par valsts budžeta līdzekļiem – 2 studējošie. 

2..  Atbilstoši 1.punktā minētajam imatrikulētie studējošie 1.studiju gadā studē par fizisko vai 
juridisko personu līdzekļiem. 

3.   Nepieciešamības gadījumā organizēt studentu papildus uzņemšanu studijām  
  pilna laika klātienē 2022./2023.ak.g.: 

3.1. pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības programmā “Izglītības un sporta 
darba speciālists” (kods 41813); 

3.2. profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „Sporta zinātne” (kods 
42813) un papildus uzņemšanā programmā imatrikulētie studenti 1.studiju gada 
1.semestrī studē par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem; 

3.3. profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „Fizioterapija” (kods 
42722); 



3.4.  profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā „Sporta zinātne” (kods 
47813); 

3.5. profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā „Veselības aprūpes 
speciālists sportā” (kods 47722); 

3.6.  akadēmiskā doktora augstākās izglītības programmā „Sporta zinātne” (kods 
51813). 

 

 

Senāta priekšsēdētājs                        prof. U.Grāvītis 

 


