
                                             Apstiprinu 

___________LSPA Senāta priekšsēdētājs  

Prof. U.Grāvītis  

2017.gada 2.novembrī 

protokols Nr. 3 

LSPA  UZŅEMŠANAS  KOMISIJAS DARBA  PLĀNS 

2017./2018. akad.gadam 
 

Nr. 

p.k. 

Plānotais  pasākums Laiks Atbildīgais par izpildi 

1. 2. 3. 4. 

1.  Uzņemšanas komisijas  un  tehnisko darbinieku 

sastāva apstiprināšana 

2017.g. 

novembrī 

Uzņemšanas komisijas atbildīgā 

sekretāre A.Kurkinaite 

2. LSPA uzņemšanas komisijas sēdes 1x mēnesī Uzņemšanas komisijas atbildīgā 

sekretāre A.Kurkinaite 

3. Uzņemšanas prasību apstiprināšana 

2018./2019.ak.g.visās akreditētās programmās  

2017.g. 

5.oktobrī 

 

Uzņemšanas komisijas atbildīgā 

sekretāre A.Kurkinaite, 

programmu direktori 

4. Apstiprinātās Uzņemšanas prasības un visas 

programmas pavairot izdalei, ievietot LSPA  

mājas lapā 

2017.g. 

novembrī 

 

Uzņemšanas komisijas atbildīgā 

sekretāre A.Kurkinaite, 

rektora palīdze M.Rimbeniece 

5. INFORMĀCIJA UN REKLĀMA:   

 Informācija par LSPA un programmu prasībām –  

internetā, LSPA mājas lapā, izstādē ,,Skola 

2018’’, starptautiskās izglītības izstādēs,  

brošūrā  ,,Augstākā izglītība Latvijā un ārzemēs’’, 

AIEA un AIC brošūrās ,,Study in Latvia’’, 

laikrakstos, semināros, kursos, sporta pasākumos 

u.c. 

 

 

2018.g. 

Visu ak.gadu 

 

 

Uzņemšanas komisijas atbildīgā 

sekretāre A.Kurkinaite, 

Ārējo sakaru studiju koordinētāja 

asoc.prof. I.Boge, 

Sabiedrisko attiecību vadītāja 

I.Āķe-Vīksne, 

studentu pašpārvalde, 

programmu direktori,  

sporta veidu docētāji  u.c. 

 - Sniegt informāciju par LSPA un studiju 

programmām studentu prakses skolās: 

 

    3. kursa  1. kvalifikācija 

    3. kursa  2. kvalifikācija  

    4. kursa  2. kvalifikācija 

    4. kursa  1. kvalifikācija         

3. un 4.kursu 

studentu skolu 

prakses laikā 

10.10 - 

20.11.2017. 

20.03 - 

30.04.2018. 

06.02 - 

12.03.2018. 

13.03 - 

16.04.2018. 

 

Uzņemšanas komisijas atbildīgā 

sekretāre A.Kurkinaite, 

Teorijas katedras vadītāja 

doc. I.Immere 

 - Sniegt informāciju par studiju iespējām 

fizioterapijā LSPA Maģistra studiju programmās 

LSPA topošiem bakalauriem: 

Pilna laika klātienē: 

- kvalifikācija „Sporta skolotājs” 

- kvalifikācija „Rekreācijas speciālists” 

- kvalifikācija „Vadītājs sporta jomā” 

- kvalifikācija „Sporta veida vecākais treneris” 

- kvalifikācija „Fizioterapeits” 

Nepilna laika neklātienē - visās kvalifikācijas 

 

 

 

 

23.11.2017. 

24.11.2017. 

24.11.2017. 

01.-09.12.2017. 

01.-09.12.2017. 

01.-28.02.2018. 

Studiju virziena vadītāja prof. 

A.Kļaviņa, programmas direktore 

doc. Z.Galeja, kvalifikācijas 

vadītāja K.Plūme 

 - Sniegt informāciju par studiju iespējām LSPA 

Doktora studiju programmā LSPA topošiem 

maģistriem: 

 

01.-28.02.2018. Doktora programmas direktors prof. 

J.Grants, Maģ.un dokt.vadītāja 

T.Ņikiforova 

 



1. 2. 3. 4. 

 - Sagatavot studiju programmu anotācijas ( 

izdales materiālus) izstādei Ķīpsalā  ”Skola 2018” 

līdz 05.02.2018. 

 

Uzņemšanas komisijas atbildīgā 

sekretāre A.Kurkinaite, Programmu 

direktori 

 - Piedalīties izstādē Ķīpsalā  ”Skola 2018” 

( izstādes vietas iekārtošana, reklāmas sniegšana 

par LSPA un studiju programmām u.c.) 

 

23.02.- 25.02. 

2018. 

 

 

 

Sabiedrisko attiecību vadītāja 

I.Āke-Vīksne, 

Uzņemšanas komisijas atbildīgā 

sekretāre A.Kurkinaite, 

asoc.prof. A.Gulbe, 

Fizioterapijas programmas direktore 

doc. Z.Galeja,  studentu pašpārvalde 

 

 - LSPA atvērto durvju dienas : 

 

- tikšanās ar Olimpiešiem,  

- programmu prezentācijas, 

- tikšanās ar LSPA praktiskajām katedrām,  

- iepazīšanās ar LSPA 

 

    20. martā 

    12.maijā 

     2018. 

Sabiedrisko attiecību vadītāja 

I.Āķe-Vīksne, 

Uzņemšanas komisijas atbildīgā 

sekretāre A.Kurkinaite,  

Izglītības metodiķe M.Valdmane, 

Fizioterapijas nodaļa, 

Programmu direktori, 

praktiskās.katedras,  

studentu pašpārvalde 

 - Piedalīties novadu, Rīgas pilsētas skolu karjeras 

dienās 

 

pēc iestāžu 

kalendārā plāna 

un uzaicinājuma 

Uzņemšanas komisijas atbildīgā 

sekretāre A.Kurkinaite, 

asoc.prof. A.Gulbe, 

studentu pašpārvalde 

 - Ņemt dalību LOK, LOA, Latvijas Tautas sporta 

asociācijas , IZM, LSFP, Rīgas Interešu izglītības 

metodiskā centra, Latvijas fizioterapijas 

asociācijas rīkotajos u.c. organizāciju rīkotajos 

pasākumos, (reklamēt LSPA, informēt par studiju 

iespējām LSPA studiju programmās) 

pēc iestāžu 

kalendārā plāna 

un uzaicinājuma 

Sabiedrisko attiecību vadītāja 

I.Āķe-Vīksne, 

Uzņemšanas komisijas atbildīgā 

sekretāre A.Kurkinaite, 

asoc.prof.  A.Gulbe, 

Studiju virziena vadītāja prof. 

A.Kļaviņa, 

studentu pašpārvalde 

6. Uzņemšanas komisijas tehniskā sekretariāta 

semināra organizēšana, norise 

maijs, jūnijs 

2018. 

Datortīklu un datorsistēmu 

administrators J.Nicmanis, 

Uzņemšanas komisijas atbildīgā 

sekretāre A.Kurkinaite 

7. Nepieciešamo materiālu sagatavošana reflektantu  

 iesniegto dokumentu reģistrēšanai 

 

līdz 

31.05.2018. 

 

 

 

 

 

Uzņemšanas komisijas atbildīgā 

sekretāre A.Kurkinaite, 

1.līmeņa prof.augst.studiju 

progr.direktore I.Blekte, 

Maģ. un dokt. vadītāja 

T.Ņikiforova,  

Fizioterapijas programmas direktore 

doc. Z.Galeja 

8. Dokumentu reģistrēšana:   

 - Profesionālā maģistra augstākās izglītības 

programma „Sporta zinātne” (kods 47813) 

26. un 27.06. 

2018. 

 

Maģ. un dokt. vadītāja T.Ņikiforova 

 - Akadēmiskā doktora augstākās izglītības 

programma „Sporta zinātne” (kods 51813) 

26. un 27.06. 

2018. 

 

Maģ. un dokt. vadītāja T.Ņikiforova 

 - Profesionālā bakalaura augstākās izglītības 

programma „Sporta zinātne” (kods 42813), pilna 

laika studijām  

 

16.-24.07.2018. 

 

 

Uzņemšanas komisijas atbildīgā 

sekretāre A.Kurkinaite 

 



1 2 3 4 

 - Profesionālā bakalaura augstākās izglītības 

programma „Fizioterapija” (kods 42722), pilna 

laika studijām 

16.-24.07.2018. 

 

 

Uzņemšanas komisijas atbildīgā 

sekretāre A.Kurkinaite 

 

 - Profesionālā bakalaura augstākās izglītības 

programma „Sporta zinātne” (kods 42813), 

nepilna laika studijām 

20.-23.08.2018.  

 

 

 

Studiju departamenta vadītājs 

asoc.prof. I.Kravalis, Izglītības 

darba speciāliste lekt. L.Indriksone,  

Izglītības metodiķe I.Ose 

 - Profesionālā bakalaura augstākās izglītības 

programma „Fizioterapija” (kods 42722), nepilna 

laika studijām 

20.-23.08.2018  

 

 

 

Studiju departamenta vadītājs 

asoc.prof. I.Kravalis,  

Izglītības darba speciāliste lekt. 

L.Indriksone, Izglītības metodiķe 

I.Ose 

 - Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

programma”Izglītības un sporta darba speciālists” 

(kods 41813) 

27.08.-31.08. 

2018. 

 

Programmas direktore I.Blekte,  

Izglītības metodiķe A.Kurkinaite 

   - Profesionālā maģistra augstākās izglītības 

programma „Veselības aprūpes speciālists 

sportā”(kods 47722) 

 

26.06. un 27.06. 

2018. 

 

Studiju virziena vadītāja prof. 

A.Kļaviņa,  

Maģistra studiju programmas 

direktore Z.Andersone, 

Fizioterapijas programmas direktore 

doc. Z.Galeja, 

Fizioterapijas kvalifikācijas vadītāja 

K.Plūme 

9. Iestājpārbaudījumu organizēšana   

 - Profesionālā maģistra augstākās izglītības 

programma „Sporta zinātne” (kods 47813) 

29.06.2018. Maģ.un dokt.vadītāja T.Ņikiforova 

 - Akadēmiskā doktora augstākās izglītības 

programma „Sporta zinātne” (kods 51813) 

28.06.2018. Maģ. un dokt. vadītāja T.Ņikiforova 

 - Profesionālā bakalaura augstākās izglītības 

programma „Sporta zinātne” (kods 42813), pilna 

laika studijām - Iestājeksāmens fiziskajā 

sagatavotībā ( FS ) 

25.-26.07.2018. Studiju departamenta vadītājs, 

asoc.prof. I.Kravalis, 

rektora palīdze M.Rimbeniece 

   - Profesionālā maģistra augstākās izglītības 

programma „Veselības aprūpes speciālists 

sportā”(kods 47722) 

29.06.2018. Studiju virziena vadītāja prof. 

A.Kļaviņa, Maģistra studiju 

programmas direktore Z.Andersone  

10.   Konkursa noslēgums :   

 - Profesionālā maģistra augstākās izglītības 

programma „Sporta zinātne” (kods 47813) 

29.06.2018. Maģ. un dokt.vadītāja T.Ņikiforova 

 - Akadēmiskā doktora augstākās izglītības 

programma „Sporta zinātne” (kods 51813) 

28.06.2018. Maģ. un dokt.vadītāja T.Ņikiforova 

 - Profesionālā bakalaura augstākās izglītības 

programma „Fizioterapija” (kods 42722), pilna 

laika studijām 

25.07.2018. 

 

 

 

 

Uzņemšanas komisijas atbildīgā 

sekretāre A.Kurkinaite, 

Fizioterapijas nodaļas  programmas 

direktore doc. Z.Galeja 

 - Profesionālā bakalaura augstākās izglītības 

programma „Sporta zinātne” (kods 42813), pilna 

laika studijām  

 

27.07.2018. 

 

 

Uzņemšanas komisijas atbildīgā 

sekretāre A.Kurkinaite, 

Studiju departamenta vadītājs, 

asoc.prof. I. Kravalis 

 - Profesionālā bakalaura augstākās izglītības 

programma „Fizioterapija” (kods 42722), Nepilna 

laika studijām 

27.08.2018. 

 

 

 

 

Studiju departamenta vadītājs, 

asoc.prof. I.Kravalis, 

Izglītības darba speciāliste lekt. 

L.Indriksone,  

Fizioterapijas nodaļas, programmas 

direktore  doc. Z.Galeja 



1. 2. 3. 4. 

 - Profesionālā bakalaura augstākās izglītības 

programma „Sporta zinātne” (kods 42813), 

Nepilna laika studijām  

 

28.08.2018. 

 

 

Studiju departamenta vadītājs 

asoc.prof. I.Kravalis, 

Izglītības darba speciāliste lekt. 

LIndriksone, 

Izglītības matodiķe I.Ose 

 - Pirmā līmeņa profesionālās augstākās  izglītības 

programma ”Izglītības un sporta darba 

speciālists” (kods 41813) 

31.08.2018. Programmas direktore 

I.Blekte, 

Izglītības metodiķe 

A.Kurkinaite 

   - Profesionālā maģistra augstākās izglītības 

programma „Veselības aprūpes speciālists 

sportā”(kods 47722) 

 

29.06.2018. Studiju virziena vadītāja prof. 

A.Kļaviņa,  

Maģistra studiju programmas  

direktore  Z.Andersone 

11.   Līgumu slēgšana:   

 - Profesionālā maģistra augstākās izglītības 

programma „Sporta zinātne” (kods 47813) 

29.06.2018. Maģ. un dokt.vadītāja T.Ņikiforova 

 - Akadēmiskā doktora augstākās izglītības 

programma „Sporta zinātne” (kods 51813) 

28.06.2018. Maģ. un dokt.vadītāja T.Ņikiforova 

 - Profesionālā bakalaura augstākās izglītības 

programma „Fizioterapija” (kods 42722), pilna 

laika studijām 

25.07. un 26.07. 

 30.07.līdz 

02.08. 

2018. 

 

Studiju departamenta vadītājs 

asoc.prof. I.Kravalis 

 

 - Profesionālā bakalaura augstākās izglītības 

programma „Sporta zinātne” (kods 42813), pilna 

laika studijām  

27.- 02.08. 

      2018. 

 

Studiju departamenta vadītājs 

asoc.prof. I.Kravalis 

 - Profesionālā bakalaura augstākās izglītības 

programma „Fizioterapija” (kods 42722),                    

nepilna laika studijām 

24.08. - 30.08. 

2018. 

 

 

 

Studiju departamenta vadītājs, 

asoc.prof. I.Kravalis, 

Izglītības darba speciāliste lekt. 

L.Indriksone, 

Izglītības metodiķe I.Ose 

 - Profesionālā bakalaura augstākās izglītības 

programma „Sporta zinātne” (kods 42813), 

Nepilna laika studijām  

 

24.-30.08.2018. 

 

 

Studiju departamenta vadītājs 

asoc.prof. I.Kravalis, 

Izglītības darba speciāliste lekt. 

L.Indriksone, 

Izglītības metodiķe I.Ose 

 - Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības 

programma ”Izglītības un sporta darba 

speciālists” (kods 41813) 

03.09.2018. Programmas direktore 

I.Blekte, 

Izglītības metodiķe 

A.Kurkinaite 

   - Profesionālā maģistra augstākās izglītības 

programma „Veselības aprūpes speciālists 

sportā”(kods 47722) 

 

29.06.2018. Studiju virziena vadītāja prof. 

A.Kļaviņa,  Maģistra studiju 

programmas direktore Z.Andersone  

 

 

 

 

Uzņemšanas komisijas atbildīgā sekretāre                                       A.Kurkinaite 


