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Vasaras sesijas rezultāti  2020./2021.akadēmiskajā gadā 

 

Studijas 2020./2021. 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 2020./2021.akadēmiskā gada otro semestri bija 
1265. Būtiskā informācija par 2020./2021. akadēmiskā gada vasaras sesijas rezultātiem 
minētajās augstākās izglītības programmās apkopota tabulās. 

 
1.tabula 

 
2020./2021.ak. gada vasaras sesijas rezultāti pirmā līmeņa augstākās izglītības 

programmā   
 
 

St.gads. Studējošo 
skaits 
semestri 
beidzot 

Atskaitīti  Pārtraukuši  Atkār 
toti 

Vidējais vērtējums  
robežās no … 
līdz... 

1. 55 12  6 8,8 līdz 4,0 

2. 61 -
absolventi 

8   8,7-5,5 

Ārzemnieki  1k-4 1   - 

 
 Vidējais vērtējums studiju kursos studējošajiem nav pasliktinājies, ja salīdzinām ar 

iepriekšējiem akadēmiskajiem gadiem šajā laika periodā. 

 

 

 

 



2.tabula 

2020./2021. 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. 
94 19 1 

5,5 - 9,2 
 

2. 65 11 1 6,0 - 9,2  
3. 61 3 - 6,3 - 9,4  
4. 68 13 6  

 
Profesionālā bakalaura 
PLK studiju 
programmā 
Fizioterapija 

1. 55 10 - 6,2 - 8,9 

2. 44 2 2 5,4 - 8,6 

3. 33 - -     7,1 - 8,9 

4. 
        22 12 2  

 

 Šajās studiju programmās studējošie uzrādījuši  sekmes, līdzvērtīgas ieprikšējā 

semestrī uzrādītajām. Joprojām aktuāla ir disciplinētības prasību ievērošana docētājiem 

attiecībā uz pārbaudījumu protokolu un pārbaudījumu atļauju iesniegšanu studiju 

departamentā. 

3.tabula 

2020./2021. ak. gada ziemas sesijas rezultāti profesionālā bakalaura augstākās izglītības 

programmās „Sporta zinātne” (42813) nepilna laika neklātienē (NLN) un “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. 54 23 - 

2. 80 24 2 

3. 42 - 2 

4. 42 5 1 

5. 6 4 - 

 
Profesionālā bakalaura 
NLK studiju 
programmā 
Fizioterapija 

1. 19 - 3 

2. 42 1 3 

3. 20 3 3 

4. 35 - 1 

5. 15 6 - 

 



 Šajās studiju programmās studējošajiem ir vēl vairāk sarežģījusies darba – studiju 

savienošanas iespēja. Līdz ar to ir liels atskaitīto studējošo skaits. 

4.tabula 

2020./2021. 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. 6 2 1 7.6 - 8.5 

2. 5 (absolventi) 
4 studiju 

pagarinājums 
līdz 

septembra 
beigām 

 

0 0 6.6 - 9.3 

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

1. 24 1 1 6.0 - 9.2 

2. 19 
(absolventi) 
+7 (palika uz 

atkārtoto gadu 
2021./2022.) 

0 1 6.0 – 8.5 

akadēmiskā doktora  
augstākās izglītības  
programmā  
"Sporta zinātne"(51813) 
 

1. 8 
+ 1 

(brīvklausītājs) 

0 3 7.0 – 7.7 

2. 7  
+ 1 (palika uz 
atkārtoto gadu 
2021./2022.) 

0 0 5.6 – 8.4 

3. 2 0 0 7.0 – 8.1 

4. 6 (absolventi) 
+ 1 (palika uz 
atkārtoto gadu 
2021./2022.) 

 

0 2 5.0 – 9,0 

 

 Šajās studiju programmās studējošo uzrādītais zināšanu līmenis un aizstāvēto maģistra 

darbu vērtējumi ir līdzīgi iepriekšējo gadu rezultātiem. Liels ir studējošo skaits, kuriem bija 

nepieciešams studiju pagarinājums, kas ir saistībā ar Covid-19 pandēmijas laikā noteiktajiem 

ierobežojumiem.          

      

 

 



 

Noklausoties Studiju departamenta vadītāja, asociētā profesora Ivara Kravaļa ziņojumu, 

 

Senāts nolemj:    

1. Sadarbībā ar katedru vadītājiem jāpanāk studiju pārbaudījumu protokolu un atļauju 

savlaicīga iesniegšana Studiju departamentā. 

2. Sadarbībā ar Studējošo pašpārvaldi un Studiju domi meklēt iespējami optimālo risinājumu 

studiju procesa organizēšanai Covid-19 izraisīto ierobežojumu apstākļos. 

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

Kravalis.  

 

 

 

Senāta priekšsēdētājs                                                                                  prof. U.Grāvītis  


