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Par studiju virzienu padomju sastāvu 

 

 

Pamatojoties uz LSPA 2018.gada 18.oktobra Studiju Domes lēmumu Nr. 3,   

 

Senāts nolemj: 

 
1. Apstiprināt studiju virziena  Izglītība, pedagoģija un sports padomi 

sastāvā:  

Prof. Andra FERNĀTE – Studiju virziena Izglītība, pedagoģija un sports        

vadītāja, 

Prof. Juris GRANTS - Doktora studiju programmas „Sporta zinātne” direktors, 

Prof. Rasma JANSONE - Profesionālās bakalaura studiju programmas „Sporta  

zinātne” direktore, 

Ilona BLEKTE -  Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmas „Izglītības un sporta speciālists” direktore,  

Prof. Žermēna VAZNE - kvalifikācijas “Psiholoģiskās sagatavotības vecākais 

treneris” vadītāja, 

Doc. Ingrīda SMUKĀ - kvalifikācijas “Rekreācijas speciālists” vadītāja, 

Asoc. viesprof. Laima SAIVA - kvalifikācijas “Sporta veida vecākais treneris 

vadītāja”, 

Asoc. prof. Inta BULA-BITENIECE - kvalifikācijas “Sporta skolotājs” vadītāja, 

Doc. Biruta LUIKA - kvalifikācijas “Vadītājs sporta jomā” vadītāja, 

Asoc. prof. Ivars KRAVALIS - kvalifikācijas “Rekreācijas speciālists” vadītājs, 

Doc. Renārs LĪCIS - kvalifikācijas “Fiziskās sagatavotības vecākais treneris” 

vadītājs. 

Darba devēju pārstāvji:   

Līga PRIEDE - Rīgas 84.vidusskolas Sporta skolotāja, Direktora vietniece 

audzināšanas un ārpusstundu darbā, 

Ilze CUNSKA - Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde, galvenā 

speciāliste sporta jautājumos skolas un tautas sporta jomā, 

Edgars PUKINSKS – Latvijas Futbola federācijas ģenerālsekretārs, 

Arnolds BRŪDERS – SIA "Jardi. Partneri" partneris un biznesa treneris. 

 

 



Studējošo pašpārvaldes pārstāvji: 

Ieva ROMAŠKO – profesionālā bakalaura studiju programmas “Sporta zinātne” 

1.kursa studente, 

Laura BEĻAJEVA - profesionālā bakalaura studiju programmas “Sporta 

zinātne” 1.kursa studente. 

 

2. Apstiprināt studiju virziena Veselības aprūpe padomi sastāvā:  

Prof. Aija KĻAVIŅA – Studiju virziena Veselības aprūpe vadītāja, 

Doc. Zinta GALEJA – Profesionālās bakalaura studiju programmas 

„Fizioterapija” direktore, 

Asist. Mārtiņš ČAMPA - Profesionālās maģistra studiju programmas „Veselības 

aprūpes speciālists sportā” direktors, 

Kristīne PLŪME  - Profesionālās bakalaura studiju programmas „Fizioterapija” 

kvalifikācijas vadītāja, 

Līga ZENFA – Asociētā viesprofesore, sertificēta fizioterapeite, 

Darba devēju pārstāvji: 

Una SUPE – Latvijas Fizioterapeitu Asociācijas pārstāve, sertificēta 

fizioterapeite,  

Mārtiņš PULVERIS - SIA ProMed sporta medicīna sporta ārsts – Profesionālā 

bakalaura augstākās izglītības studiju programmā 

“Fizioterapija”,  

Linda MITRONE - Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” filiāles “Jugla”  

sertificēta fizioterapeite - Profesionālā maģistra augstākās 

izglītības studiju programma „VESELĪBAS APRŪPES 

SPECIĀLISTS SPORTĀ” studiju specializācijas virziens 

"Pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists rehabilitācijā", 

Vidvuds VIMBSONS - ORTO klīnikas sertificēts fizioterapeits  - Profesionālā 

maģistra augstākās izglītības studiju programma 

„VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTS SPORTĀ” 

studiju specializācijas virziens "Sporta fizioterapeits", 

Līga KRŪMIŅA  - RAKUS sertificēta fizioterapeite.   

Studējošo pašpārvaldes pārstāvji: 

Linda PUTNE – profesionālā bakalaura studiju programmas “Fizioterapija” 

4.kursa studente, 

Bruno DUBOVIKS - profesionālā bakalaura studiju programmas “Fizioterapija”  

4.kursa students,  

Elza Alise ĒVELE - profesionālā bakalaura studiju programmas “Fizioterapija”  

1.kursa studente,  

Edgars OZOLS – profesionālā maģistra studiju programmas „VESELĪBAS 

APRŪPES SPECIĀLISTS SPORTĀ” 1.kursa students. 

 

 

Senāta priekšsēdētājs                                                    U.Grāvītis 


