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Vasaras sesijas rezultāti  2019./2020.akadēmiskajā gadā 

Studijas 2019./2020. 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 uzsākot 2019./2020.akadēmiskā gada otro semestri ir 
1165. Salīdzinot ar iepriekšējo studiju gadu šajā laikā tas ir par 40 studējošajiem mazāk.Būtiskā 
informācija par 2019./2020. akadēmiskā gada vasaras sesijas rezultātiem minētajās augstākās 
izglītības programmās apkopota tabulās. 
 

1.tabula 
2019./2020.ak. gada vasaras sesijas rezultāti pirmā līmeņa augstākās izglītības 

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

St.gads. Studējošo skaits 
semestri beidzot 

Atskaitīti  Pārtraukuši  Atkār 
toti 

Vidējais vērtējums  
robežās no … līdz... 

1. 53 10 - 3 5,0 – 7,7  

2. 43 absolventi 5 -   

 

Semestra laikā uzrādītie studiju rezultāti būtiski neatšķiras no iepriekšējos gados 

uzrādītajiem.  Atskaitīto studējošo skaits tomēr ir salīdzinoši liels – 15. Nav saņemtas būtiskas 

iebildes par studijām attālināti.  

 

 

 

 

 

 



 

2.tabula 
 2019./20. ak. gada vasaras sesijas rezultāti profesionālā bakalaura augstākās izglītības 
programmās „Sporta zinātne” (42813) un “Fizioterapija” (42722) pilna laika klātienē (PLK) 
   

 

Programma  St.g. Studējošo skaits 

beidzot st.gadu 

Atskaitīti 

semestrī  

Pārtraukuši  Vidējā vērtējuma 

robežas 

 

Profesionālā bakalaura 

PLK studiju 

programmā 

Sporta zinātne 

1. 69 14 - 4,80 - 9,06 

2. 60 10 1 5,85 -  8,71 

3. 73 7 - 5,61 – 8,94 

4. 
60 absolventi 

12 4 6,5 – 9,25  

 

Profesionālā bakalaura 

PLK studiju 

programmā 

Fizioterapija 

1. 64 7 - 5,81 – 8,8  

2. 36 - - 6,33 – 8,8  

3. 34 - 1 5, 8 – 8,6   

4. 23 absolventi 18 3 5,0 – 8,0  

 

Abās bakalaura programmās studējošajiem lielas problēmas ir sagādājuši valsts 

pārbaudījumi, jo liels ir semestra laikā atskaitīto ceturtā studiju gada studentu skaits. SZ bakalaura 

programmā kopumā semestra laikā atskaitīti ir 43 studējošie, no tiem 12 ceturtajā studiju gadā. 

Fizioterapijas programmā semestra laikā neviens students nav atskaitīts no otrajā un trešajā 

studiju gadā studējošajiem. Tomēr ar studiju prasību izpildi ceturtā studiju gada noslēdzošajā 

semestrī nespēja tikt galā 18 studējošie. Tas ir satraucoši daudz – 43%. 

3.tabula 
2019./2020. 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  St.g. Studējošo skaits 

beidzot st.gadu 

Atskaitīti 

semestrī  

Pārtraukuši  

 

Profesionālā bakalaura 

NLN studiju 

programmā 

Sporta zinātne 

1. 34 39 1 

2. 60 25 1 

3. 46 8 2 

4. 
40 

8 4 

5. 
7 

3 - 



 

Profesionālā bakalaura 

NLK studiju 

programmā 

Fizioterapija 

1. 13 8 7 

2. 28 2 3 

3. 32 1 3 

4. 
26 

- 2 

5. 
19 

4 2 

 

 

Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā Sporta zinātne nepilna laika 

neklātienē (NLN) liels ir atskaitīto studējošo skaits. Jāatzīmē, ka atskaitīto studējošo skaitu lielu daļu 

veido vieni un tie paši studenti, kuri pēc atskaitīšanas par saistību nepildīšanu, nākamā studiju gada 

sākumā atjaunojas studijās.  

NLK studiju programmā Fizioterapija studējošo skaits mainās salīdzinoši maz. Lielākās 

problēmas studējošajiem sagādā piektā studiju gada praktiskais un integrētais pārbaudījumi. 

 

4.tabula 

 
2019./2020. 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) 

 

Programma  St.g. Studējošo skaits 

beidzot st.gadu 

Atskaitīti 

semestrī  

Pārtraukuši  Vidējā vērtējuma 

robežas 

profesionālā maģistra  

augstākās izglītības 

programmā „Veselības 

aprūpes speciālists 

sportā” (47722) 

1. 10 - 2 7,50 – 8,4 

2. 4 - 1 7,66 – 8,33 

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

1. 27 1 - 6,28 – 8,57 

2. 9  

(20 absolventi) 

- 3 6,0 – 8,5 

akadēmiskā doktora  

augstākās izglītības  

programmā  

"Sporta zinātne"(51813) 

 

1. 8 - - 5,8 – 8,6  

2. 4 - 1 6,8 – 8,0      

3. 8 - - 6,8 – 9,0  

4. 2 
(4 absolventi) 

- 2 6,0 – 8,0  

 

Ārkārtas situācijas laikā viens ārvalstu maģistrants un viens ārvalstu doktorants 

neizpildīja programmas prasības saistībā ar pētnieciskā darba izpildi un viņiem ir piešķirts 



atkārtotais gads. Otrā studiju gada 4 maģistranti, kuriem tika pagarināts studiju termiņš maģistra 

darba izstrādei, pirms ĀS neizpildīja plānoto pētījumu un nepabeidza maģistra darba izstrādi. 

Viņi studēs atkārtoti.  

Sesijas laikā Studiju departamenta visu studiju programmu metodiķēm pārbaudījumu 

protokoli bieži tika nodoti ar kavēšanos, arī neprecīzi vai nepilnīgi aizpildīti.   

Noklausoties Studiju departamenta vadītāja, asociētā profesora I. Kravaļa ziņojumu, 
   

 
 

Senāts nolemj: 
 

1. Studiju departamentam sadarbībā ar katedrām un kvalifikāciju vadītājiem analizēt 

situāciju PLK bakalaura programmās Sporta zinātne un Fizioterapija, lai izprastu cēloņus 

studējošo nesekmībai valsts pārbaudījumos.  

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

programmu pārbaudījumu protokoli savlaicīgi un atbilstoši situācijas prasībām 

tiktu nogādāti Studiju departamentā.  

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Studiju departamenta vadītājs, asociētais profesors Ivars 

Kravalis. 

 
 

 

 

Senāta priekšsēdētājs                                                                                               U.Grāvītis 
 


