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1. 

PIRMĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS 
IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMAS 

MĒRĶI UN UZDEVUMI 
 

 
Studiju programmas apraksts 

Programmas nosaukums: 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
studiju programma “Izglītības un sporta darba speciālists” 

Piešķiramā kvalifikācija: sporta veida treneris 
Programmas vadītājs: profesionālās pilnveides centra vadītāja Ilona 

Blekte. 
Licence par tiesībām īstenot pirmā līmeņa profesionālo studiju 

programmu “Izglītības un sporta darba speciālists” sporta veida trenera 
kvalifikācijas iegūšanai izsniegta 09.04.2002. Studiju programma ir akreditēta 
pamatojoties uz LR IZM akreditācijas komisijas 2003. gada 18. jūnija lēmumu 
Nr. 647 līdz 2009. gada 31. decembrim ( LR IZM izsniegtā akreditācijas lapa 
Nr. 007-604). 
Kopējais programmas apjoms - 80 KR 
Prasības, lai iegūtu sporta veida trenera kvalifikāciju: 

• Jāapgūst studiju programma 80 kredītpunktu apjomā, t. sk.: 
• Jāizstrādā diplomprojekts; 
• Jānokārto kvalifikācijas valsts eksāmens. 

     Kas tad ir sports? Sports –visu veidu individuālās un organizētās aktivitātes 
fiziskās un garīgās veselības saglabāšanai un uzlabošanai, kā arī panākumu 
gūšanai sporta sacensībās. LR sporta politikas pamatnostādnēs ietverti šādi 
apakš mērķi:  

1) sports visiem; 
2) bērnu un jauniešu sports; 
3) augstu sasniegumu sports; 
4) invalīdu sports. 
Šo apakš mērķu sasniegšanu sekmē arī sporta veida treneris, kuram jābūt 

spējīgam trenera darbībai jebkura tipa izglītības iestādēs, organizācijās un 
uzņēmumos, ieskaitot Latvijas Republikas izlases komandās, orientējoties uz 
Eiropas Padomes izstrādātiem normatīviem aktiem, kā Eiropas harta “ Sports 
visiem”, Eiropas Sporta Harta, Sporta Ētikas kodeksu un Antidopinga 
konvenciju. Svarīgi, lai veicot savu profesionālo darbību sporta veidu trenerim 
pietiktu zināšanas, prasmes un viņa kompetence būtu pietiekama savā profesijā. 

 
1. līmeņa profesionālās augstākā izglītības studiju programmas 

“Izglītības un sporta darba speciālists” mērķi ir: 
• Sagatavot sporta veida treneri trenera profesionālajai darbībai, veicinot 

viņa garīgo un fizisko pilnveidošanos, veidojot brīvu, atbildīgu un 
radošu personību.  

• Dodot iespēju, veicināt treneru zināšanu un prasmju apguvi, kas 
nodrošina ceturtā līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguvi un sekmē 
konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskos apstākļos. 
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• Radīt motivāciju tālāk izglītībai un sniegt iespēju sagatavoties, lai 
iegūtu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un piektā līmeņa 
profesionālo kvalifikāciju. 

 
Programmā izvirzītie uzdevumi nodrošina apstākļus un piedāvā 

studentiem dažādus veidus, lai attīstītu nepieciešamo kompetenci: 
• Veidot un realizēt savam sporta veidam atbilstošu darbību 

pedagoģiskajā, organizatoriskajā un komunikatīvajā jomā. 
• Attīstīt un īstenot sporta veidam atbilstošu koncepciju, programmas un 

tml. 
• Pārzināt LR likumus un normatīvos aktus un sekmēt iemaņu iegūšanu 

saistībā ar izglītības un sporta jomas normatīvo aktu pielietošanu 
trenera praktiskajā darbā. 

• Zināt un praksē realizēt trenera profesionālās ētikas kodeksu. 
• Patstāvīgi pilnveidot profesionālo kompetenci. 

 
Pēc augstākās izglītības programmas apguves iegūstamie studiju rezultāti 
     Apgūstot LSPA 1. līmeņa augstākā profesionālās izglītības studiju 
programmu, iegūstot - Sporta veida trenera kvalifikāciju, studējošais iegūst 
šādas kompetences: 
 

zināšanas un 
izpratne 

 

 Sporta veida treneris spēj: 
- demonstrēt vispusīgas un specializētas sporta nozarei atbilstošas faktu, 
teoriju, likumsakarību un tehnoloģiju zināšanas un izpratni pedagoģijas, 
psiholoģijas, filozofijas, profesionālās ētikas, sporta teorijas, treniņu teorijas, 
biomehānikas, sporta vadības, sporta organizācijas vadības, anatomijas, 
fizioloģijas, vecuma un dzimuma fizioloģijas, sporta fizioloģijas, sporta 
bioķīmijas, sporta medicīnas, izvēlētā sporta veida un citu sporta veidu, 
higiēnas, sporta medicīnas, sporta vēstures, svešvalodu jomās; 

spēja pielietot 
zināšanas 

- balstoties uz analītisku pieeju, veikt praktiskus uzdevumus sporta nozarē; 
- demonstrēt prasmes, kas trenera profesionālām problēmām ļauj rast radošus 
risinājumus; 

analīze, sintēze, 
novērtēšana 
 

- formulēt, aprakstīt un analizēt praktiskas problēmas sporta nozarē un 
trenera profesijā; 
- atlasīt nepieciešamo informāciju un izmantot to skaidri definētu problēmu 
risināšanai trenera darbā; 
- piedalīties sporta jomas attīstības veicināšanā; 
- parādīt, ka izprot trenera profesijas vietu plašākā sociālā kontekstā; 

komunikācija - pārrunāt un argumentēti apspriest trenera profesijā praktiskus jautājumus 
un risinājuma ceļus ar kolēģiem, klientiem un vadību; 

tālākā 
mācīšanās 

- mācīties tālāk patstāvīgi, pilnveidojot trenera profesionālās kompetences; 

vispārējās 
prasmes 

- izvērtēt savu un citu cilvēku darbību; 
- strādāt sadarbībā ar citiem; 
- plānot un organizēt darbu, lai veiktu konkrētus uzdevumus trenera 

profesijā (novērtēt cilvēku fizisko un funkcionālo stāvokli, piemērot 
atbilstošas fiziskās slodzes, veikt visa veida audzēkņu kontroli un traumu 
profilaksi, sniegt pirmo palīdzību); 

- veikt un pārraudzīt tādas darba aktivitātes, kurās iespējamas 
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neprognozējamas izmaiņas darbā ar dažādu kontingentu, organizējot 
drošu treniņu vidi. 

 
1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Izglītības 

un sporta darba speciālists” mērķī un uzdevumos nav būtiskas izmaiņas. Studiju 
rezultāti papildināti, lai tie atbilstu Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai un EQF 
5. līmeņa cikla deskriptoriem, kas izstrādāti tā, lai tie atbilstu gan Eiropas 
Augstākās izglītības telpas (Boloņas procesa) kvalifikāciju ietvarstruktūrai, gan 
Eiropas Savienības Mūžizglītības kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EQF).  

Pēc programmas apguves iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, prasmju un 
attieksmju formā nodrošina, ka sporta veida treneris ir kompetents savā 
profesijā, jo studiju programma ietver 80 KP un atbilst sporta veida trenera 
profesijas standartam. Visiem sporta veida trenera kvalifikācijas ieguvējiem ir 
tiesības turpināt studijas atbilstošā bakalaura studiju programmā. 

 

 

 

2. 
 

PIRMĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS 
IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMAS SPORTA VEIDA 

TRENERA KVALIFIKĀCIJAS IEGŪŠANAI ORGANIZĀCIJA 
 

 
2.1. Izmaiņas studiju programmā, studiju plānā un grafikos 

      Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Senāts katru akadēmisko gadu, 
pamatojoties uz Katedru domes priekšlikumiem ir veicis studiju plāna 
precizēšanu, it īpaši studiju kursu savstarpējās koordinācijas jomā, kas izpaužas 
atsevišķu studiju kursu programmu precizēšanā, kontaktstundu un patstāvīgā 
darba proporcionalitātes izmaiņās ar tendenci uz profesionalitāti, uzsvaru liekot 
no zināšanu apguves uz sevis izteikšanu, saskarsmes prasmju apguvi. Primāra 
kļūst vērtēšanas un pašvērtējuma spēju attīstīšana, kā arī prasmju sadarboties ar 
otru, pētīt un meklēt netradicionālus risinājumus apguve. Studenti daudz strādā 
patstāvīgi, parādot savas zināšanas praktiskos darbos, referātos. Tieši studējot 
veidojas individuālās mācīšanās prasmes, attīstās mācīšanās procesa izpratne, 
veidojas motivācija sasniegt augstāku profesionalitātes līmeni. 
 

2.2. Izmaiņas studiju programmas realizācijā 
Studiju programmas realizācijā būtisku izmaiņu nav. Nodarbības 

realizētas atbilstoši grafikam, savlaicīgi un kvalitatīvi. Studiju kursu iekšējās 
kvalitātes mehānisma darbību pozitīvi ietekmēja materiāli tehniskās bāzes 
uzlabošana, kas ļāva lekciju laikā izmantojot projektoru un datoru, demonstrēt 
lekciju pamat saturu prezentācijas versijā, kas ļauj studentiem lekciju laikā 
pierakstīt tikai komentārus, kas savukārt sekmēja iedziļināšanos demonstrētā 
teksta padziļinātā skaidrojumā un aktīvāku piedalīšanos diskusijās. 
Pozitīvais:  
1. Pielietotas diferencētas mācību metodes, tādejādi uzlabota studiju satura 

apguves kvalitāte.                                          
2. Vienā grupā apvienoti viena sporta veida treneri, tas studējošiem atvieglo 

mērķtiecīgu studiju satura apguvi. 
3. Pilnveidots studiju kursu saturs. 
4. Uzlabota LSPA materiāli tehniskā bāze.  
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Trūkumi:  
1. Nepieciešams vēl lielākā mērā akcentēt studiju kursu satura mērķorientāciju 
uz topošo sporta veida treneru profesionālās kompetences pilnveidi. 
 Kas jāuzlabo:  
1. Turpināt pilnveidot materiāli tehnisko bāzi. 
2. Palielinot individuālā darba apjomu, sekmēt komunikatīvas aktivitātes starp 
studējošiem un docētājiem, ieviešot dažādas konsultēšanas formas. 
3. Pilnveidot studiju kursu saturu un vērtēšanu, nodrošinot optimālu studiju 
rezultātu ieviešanu. 

 
2.3.  Augstākās izglītības programmas plāna atbilstība augstskolas 

mērķiem un uzdevumiem 
1. līmeņa profesionālās augstākā izglītības studiju programmas “Izglītības un 

sporta darba speciālists” plāns pilnībā atbilst augstskolas mērķiem un 
uzdevumiem. 

LSPA mērķis ir nodrošināt Latvijā un starptautiski atzītas kvalitatīvas 
studijas, attīstīt inovatīvu pētniecību sporta zinātnē un to integrēt studiju 
procesā, kas nodrošinātu kompetentus konkurētspējīgus dažādus sporta 
speciālistus Latvijas un starptautiskajā darba tirgū. Lai īstenotu LSPA mērķi ir 
izvirzīti konkrēti uzdevumi: 
• radīt studentiem iespēju iegūt 1. un 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību 

sporta jomā un akadēmisko augstāko izglītību (bakalaura, maģistra un 
doktora grādu), sagatavojot kompetentus profesionāļus sporta nozarē; 

• stiprinot sadarbību ar darba devējiem, izstrādāt darba tirgus prasībām 
atbilstošas, elastīgas, uz kompetencēm balstītas savstarpēji atzītas Latvijas 
un ārvalstu augstskolās studiju programmas, nodrošinot optimālu studiju 
vidi, atbilstoši zinātnes attīstības līmenim un Latvijas kultūras tradīcijām, 
paplašinot studentiem iespējas iekļauties konkurētspējīgā darba tirgū, un 
radot iespējas studējošiem studiju, darba, augstu sasniegumu sporta un 
ģimenes dzīves saskaņošanai; 

• veicināt studiju un pētniecības darba izvēli atbilstoši indivīda interesēm un 
spējām, rūpējoties par jauno sporta zinātnieku sagatavošanu un nodrošinot 
viņiem iespēju iekļauties pasaules akadēmiskajos procesos, kā arī 
piedāvājot sabiedrībai iegūtās zinātniskās un profesionālās atziņas, 
metodes un pētījumu rezultātus, sekmējot jaunāko zinātnes sasniegumu 
integrāciju studiju procesā; 

• veicināt tālāk izglītojošas studijas un piedalīties tālākas izglītības 
pasākumos; veicināt sadarbību starp augstskolām, kā arī ar zinātniskās 
pētniecības iestādēm un citām izglītības iestādēm.  

• sekmēt LSPA sporta zinātnes un izglītības, augsto sasniegumu sporta, sports 
visiem, un sports cilvēkiem ar speciālajām vajadzībām saistītu attīstību, 
organizējot savu darbu sabiedrības interesēs, kā arī informējot sabiedrību 
par savu darbību; 

• stiprināt LSPA identitāti augstskolu telpā Latvijā, Eiropas vienotās augstākās 
izglītības telpas dimensijā un Pasaulē, sadarbojoties ar citu valstu 
augstskolām, veicinot šo sadarbību, kā arī studējošo un akadēmiskā 
personāla apmaiņu starp Latvijas un ārvalstu augstskolām; 

• ieviest inovatīvas idejas LSPA tālākai attīstībai, kas sekmēs materiāli – 
tehniskās bāzes nostiprināšanu un augstskolas darbības organizēšanas 
optimizāciju; 
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• garantēt atbilstoši LSPA satversmei akadēmiskā personāla un studējošo 
akadēmisko brīvību.  

2.4. Kvalitātes nodrošinājums 
Studiju kvalitāti nodrošina mērķorientācija uz topošo sporta veida 

treneru kompetences pilnveidi, iekšējā studiju programmas organizācija 
(struktūra, atbildību sadalījums, dokumentācija), atbilstošs plānojums, 
resursi, docētāju konsultācijas, sadarbība ar darba devējiem un programmas 
iekšējās kvalitātes vadības sistēmas darbība. 

Programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība: 
* Katra studiju kursa noslēgumā docētāji aptaujājot studentus iegūst 

studentu viedokli par studiju kursa organizāciju, satura izvēli un docētāja 
darba kvalitāti, katra studenta darbības pašvērtējumu atbilstošā studiju 
kursā. 

* Docētāji akadēmiskā gada noslēgumā iesniedz studiju daļā 
pašnovērtējumu par savu darbību atbilstošā studiju programmā. 

* Katra katedra savu docētāju darbības kvalitāti izvērtē katedrās un pēc 
tam ziņo Studiju domē. 

* Programmas direktore mācību gada noslēgumā apkopo studentu un 
docētāju iesniegtos vērtējumus, izvērtē un veic korekcijas. 

* LSPA kvalitātes kontroles centrs veic regulāru studiju procesa kvalitātes 
kontroli. 

* Studiju programmas direktore katru akadēmisko gadu atskaitās par 
programmas darbību LSPA senātā. 

  

 

3. 
PIRMĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS 

STUDIJU PROGRAMMAS UN TAJĀ IEKĻAUTO LEKCIJU 
KURSI, PRAKTISKĀS NODARBĪBAS UN CITI PASĀKUMI 

 
         3. pielikumā redzams 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas satura 
apraksts. 

 
3.1. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības satura izmaiņas obligātajā daļā 

 
Humanitāro zinātņu pedagoģijas modulī apgūstot studiju saturu studējošais spēj patstāvīgi 
analizēt vispārējās pedagoģiskās problēmas, novērtēt un analizēt mācīšanas un mācīšanās 
pieeju atbilstību individuāli tipoloģiskām īpašībām, spēj patstāvīgi veikt psiholoģiski-
pedagoģisko pētījumu savā treniņu grupā un analizēt iegūtos rezultātus. 
      Iekļauta tēma par pētīšanas metodēm pedagoģijā. Tika analizēts sadarbības modelis: 
vecāki – audzēknis , vecāki – treneris, audzēknis – treneris, audzēknis – audzēknis. 
 Šajā studiju gadā pielietoja daudz vairāk diskusiju metodi, kura vairāk attīsta studenta 
kritisko domāšanu un ļauj studentam aktīvi piedalīties studiju procesā. 
Humanitāro zinātņu psiholoģijas modulī studiju saturā būtiskas izmaiņas nav. Sporta 
psiholoģijā apgūstot studiju saturu studiju process vērsts uz šādu studentu kompetenču 
pilnveidi: izprot psiholoģijas lomu dzīvē un profesionālajā darbībā, spēj kontrolēt un iemācīt 
kontrolēt, plānot un organizēt savu darbību no psiholoģijas viedokļa, spēj novērtēt psihiskās 
izmaiņas sporta treniņa un sacensību laikā, spēj pielietot psihiskās pašregulācijas un 
regulācijas metodes, spēj plānot psiholoģisko sagatavotību. Atsevišķas tēmas papildinātas ar 
pētniecībā iegūto informāciju par psihisko norišu dinamiku dažādos sporta veidos. 
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Vispārīgajā psiholoģijā būtiskas izmaiņas nav. 
Sporta speciālista uzņēmējdarbības kompetenču veidošanas modulī 
    Studiju saturā veikti papildinājumi saskaņā ar likumdošanas izmaiņām sporta jomā. 
Papildināti vairāki jautājumi par darba tiesībām un uzņēmējdarbību sporta jomā. 
Papildinājumi praktiskajās darbībās pētot, analizējot sporta sistēmu valstī un sporta 
organizāciju dibināšanu un darbību valstī. 
Sociālo zinātņu modulī saturā būtiskas izmaiņas nav. Filozofijas studiju kursa sekmīgai 
apguvei nepieciešams: zināt studiju kursa mērķi un uzdevumus, zināšanas, prasmes, 
kompetences un gatavības, kādas jāiegūst kursa apguves rezultātā (prasmes un iemaņas 
problēmu būtības izzināšanā; spējas racionāli un patstāvīgi domāt; salīdzināt dažādus 
viedokļus; loģiski spriest, izprast problēmu jēgu un izdarīt secinājumus; spējas izmantot 
zinātniskās izziņas metodes; sasaistīt filozofiskās atziņas ar dzīves mākslu un izvēlēto 
profesiju; kritiskās, dialoģiskās un radošās domāšanas prasmes; prasme šaubīties un pārvarēt 
šaubas, rodot problēmas risinājumu; spējas radoši domāt, “projektēt” nākotni, balstoties uz 
tagadnes situācijas izpratni; saskatīt garīgās darbības mērķus un ideālus saistībā ar izvēlēto 
specialitāti u.c.) Zināšanu, prasmju, iemaņu un attieksmju novērtēšanas forma un biežums, 
mācību un papild literatūra.  
 Profesionālās ētikas studiju kursa sekmīgai apguvei nepieciešams zināt: studiju kursa mērķis 
un uzdevumi. Zināšanas, prasmes, iemaņas, attieksmes un spējas, kādas studiju kursa 
apguves rezultātā jāiegūst. Zināšanu, prasmju, iemaņu un attieksmju novērtēšanas forma un 
biežums, izmantojamā pamata un papildus literatūra. 
Anatomijas- fizioloģijas modulī saturā būtiskas izmaiņas nav.  
Sporta medicīnas modulī saturā būtiskas izmaiņas nav. 
Treniņu teorijas modulī saturā iekļauta tēma par fiziskās slodzes intensitātes noteikšanu, 
palielināšanu un dažādām intensitātes zonām. Daudz vairāk pielietota individuālā darba 
metode, kas dod iespēju studentam analizēt jautājumus atbilstoši savam sporta veidam. 
Sporta teorijas modulī saturā būtiskas izmaiņas nav. Olimpiskās izglītības studiju kurss 
papildināts ar pēdējo vasaras olimpisko spēļu atziņām un norisēm.  
 

3.2. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības satura izmaiņas obligātās izvēles 
daļā 

Izvēlēto sporta veidu modulī saturā būtiskas izmaiņas nav. 
Individuālo sporta veidu modulī saturā lielāks akcents vērsts nevis uz atsevišķā sporta 
veida mācīšanas metodiku, bet uz sporta veidu vingrinājumu pielietošanu citos sporta veidos. 
Atlētiskajā vingrošanā studenti iepazinās ar fizisko darba spēju testēšanas praktiskajām 
iespējām, apguva spēka vingrinājumu kopas ar mērķi tos pielietot dažādos sporta veidos, pēc 
studiju kursa spēj integrēt atlētiskās sagatavošanas līdzekļus citu sporta veidu fiziskajā 
sagatavošanā.  
vieglatlētikā studenti apguva precīzu rezultātu noteikšanas instrumentu izmantošanas 
iespējas un darbības, kā arī vieglatlētikas dažādus vingrinājumus. Vingrošanā būtiskas 
izmaiņas studiju saturā nav. Studenti slēpošanu kā līdzekli, kuru var pielietot citu sporta 
veidu mācīšanā, apguva izbraukuma sesijā Ērgļu arodvidusskolā. 
Kontakta sporta veidu modulī saturā būtisku izmaiņu nav. Saturā lielāks akcents vērsts 
nevis uz atsevišķā sporta veida mācīšanas metodiku, bet uz sporta veidu vingrinājumu 
pielietošanu citos sporta veidos. Izmaiņas sporta spēļu sacensību noteikumos. 
 
3.3. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības satura izmaiņas brīvās izvēles daļā 
 
Izvēles daļā tika organizētas svešvalodas nodarbības, kuras notiek ļoti 
diferencēti, jo studiju grupā ir atšķirīgi sporta veidu pārstāvji, līdz ar to saturs 
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papildināts ar programmā nebijušu sporta veidu terminoloģiju. Ieviesta jauna 
studiju forma – LSPA zinātniskās konferences apmeklējums (konference notika 
angļu valodā) un tam sekojoša dzirdētā aprakstīšana mājas darbā, kā arī 
turpmākas diskusijas nodarbībās. 
 

 

4. 
VĒRTĒŠANAS SISTĒMA 

 
 Kvalitatīva, treneru vajadzībām atbilstoša izglītība ir nozīmīgs resurss. Viens no 

kvalitātes aspektiem ir studiju rezultātā iegūtās kompetences katrā studiju modulī kā rezultātā 
profesijai nepieciešamo kompetenču apgūšana. Vērtējot studiju programmas absolventus savā 
profesijā mēs gūstam priekšstatu par studiju procesa kvalitāti un attīstību. Diferencēta 
vērtēšana ir studiju satura apguves izvērtēšana, līdz ar to var izvērtēt studiju procesa 
efektivitāti. Vērtēšanas sistēmā šajā akadēmiskajā gadā būtiskas izmaiņas nav (skat. 3. 
pielikumu). Studentu sekmes tika sistemātiski vērtētas studiju procesa laikā atbilstoši studiju 
kursa darba programmas nosacījumiem 10 baļļu sistēmā problēmu diskusijās, semināru 
nodarbībās, kā arī veiktajā patstāvīgajā darbā: (eseja, prezentācijas, problēmu uzdevumu 
risināšana, kompetences testi). Turpmāk nepieciešams pilnveidot vērtēšanas sistēmu, 
nodrošinot pilnībā optimālu studiju rezultātu ieviešanu atbilstoši gan Eiropas Augstākās 
izglītības telpas (Boloņas procesa) kvalifikāciju ietvarstruktūrai, gan arī Eiropas Savienības 
Mūžizglītības kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EQF).  
 
 

 

5. 

PROGRAMMAS ĪSTENOŠANA 

 
 

 
5.1. Studiju metodes un formas 

Programmas praktiskā īstenošanā mācībspēki pielieto dažādas studiju 
metodes un formas (skat. 3. pielikumu). Uzņemto studentu pārstāvētie sporta 
veidi pieprasa no mācībspēkiem izmantot vairāk individuālās darba metodes, 
patstāvīgā darba uzdevumus. 

Studiju kursu saturā mācībspēki izmanto pētījumos iegūtos rezultātus, 
tādejādi papildina studiju kursu saturu un rada materiālu diskusijām. Pie tik 
atšķirīgiem sporta veidiem, kuri pārstāvēti studiju programmā labākais ir 
individuālais darbs, tādā veidā studējošais daudzos jautājumos pietuvinās savā 
sporta veidā interesējošiem jautājumiem un problēmām un to risināšanai. 

Lai veicinātu studentu kritisko un radošo domāšanu, kas savukārt sekmē 
profesionālās kompetences veidošanu un attīstību, plaši pielietotas interaktīvās 
mācīšanas metodikas, kuru pamatā ir izglītības un sporta problēmsituāciju 
analīze (jautājumu uzstādīšana un atbilžu meklēšana izmantojot dialogus, 
diskusijas, "prāta vētras", referātu prezentācijas, testus u.c. darba formas). 
                             

5.2. Akadēmiskā personāla pētniecības darbība 
 Akadēmiskais personāls aktīvi piedalās dažādos projektos. LSPA 
zinātnisko projektu īstenošanā bija iesaistītas augstākās izglītības iestādes 17 
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struktūrvienības, 83 dalībnieki, no tiem bakalaura, profesionālo studiju 
programmu studējošie, maģistranti 48 (informācija apkopota LSPA pārskatā 
„Zinātniskās darbības attīstība un zinātniskās infrastruktūras nodrošināšana 
augstskolās un koledžās”, 2008 - http://www.lspa.lv/files/projekti/2008.doc). 
     Docētāji arī aktīvi iesaistās sadarbības projektos ar citām augstskolām. 
Teorijas katedras doc. A. Fernāte iesaistīta projektā par integrāciju un 
iekļaušanos cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kas savukārt sekmē jaunāko 
pētījumu un atziņu šajā jomā integrāciju studiju procesā. 
Anatomijas, fizioloģijas, bioķīmijas katedras doc. M. Dzintare: 
 2008.g., 

vadītāja 

 
 
 

2008.g., 
izpildītāja 

LZP finansēts pēcdokturantūras projekts. 
Cilvēka gamma-butirobetaīna hidroksilāzes gēna (BBOX1) 
polimorfisms Latvijas populācijā. Pilotprojekts mildronāta 
farmakoģenētikas izpētei. 
Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas finansēts projekts 
„Sakarības noteikšana starp atlētu antropometriskajiem, 
fizioloģiskajiem rādītājiem un viņu fiziskajām spējām”. 
(Projekts Anatomijas, fizioloģijas un bioķīmijas katedras 
zinātnes infrastruktūras attīstīšanai). 

 
5. 3. Studentu iesaistīšana pētniecības darbā 

    1. līmeņa profesionālās studiju programmas studentu pētnieciskā darbība 
galvenokārt izpaužas diplomprojekta izstrādāšanas aspektā. Studentu iegūtos 
rezultātus, abpusēji vienojoties, akadēmiskais personāls izmanto studiju kursu 
satura pilnveidē un turpmākajos pētījumos. 

 

6. 
PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS 

 

 
         Iekļaušanās Eiropas Savienībā un straujie globalizācijas procesi būtiski 
ietekmē arī izglītības līmeņa prasības. Turklāt prasības izglītībai kļūst aizvien 
daudzveidīgākas un sarežģītākas. Rodas jaunas iespējas, tiek izvirzīti jauni 
uzdevumi. 21. gadsimts ir sācies ar straujām sociālām, kultūras, ekonomiskajām 
un tehnoloģiskajām pārmaiņām ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā un visā pasaulē. 
Globalizācijas tendences liek pievērst lielāku uzmanību izglītībai, jo tieši 
izglītībai un izglītības darbiniekiem ir nozīmīga loma pārmaiņu un jaunu 
uzdevumu īstenošanā, veicinot globalizācijas pozitīvo un neitralizējot negatīvo 
ietekmi. Tas liek izglītības darbiniekiem sekot līdzi visdažādāko zināšanu jomu 
straujai attīstībai un mācību pieejai, prasa radīt apstākļus un vidi, lai cilvēki 
apgūtu prasmes un būtu gatavi pārmaiņām. Boloņas deklarācijas kontekstā un kā 
prasa Lisabonas stratēģijas, kur nozīmīga vieta ir norādīta sadarbībai starp 
izglītības sistēmu un darba tirgu, norādot, ka tikai tā var nodrošināt izglītības 
atbilstību darba tirgum, profesionalitāte, spēja strādāt atšķirīgā vidē, ar atšķirīgu 
sabiedrības daļu, spēja nepārtraukti pilnveidoties, mobilitāte. Tie un daudzi citi 
virzieni ietekmē visu nozaru attīstības izvērtējumu. Sporta nozare cieši saistīta ar 
sabiedrības attīstības tendencēm. Sporta veida trenerim šodienas tirgus 
ekonomikas apstākļos jābūt kompetentam daudzās jomās, jāprot strādāt dažādos 
apstākļos, ar dažādu kontingentu, jāspēj nepārtraukti pilnveidoties (augstāka 
profesionālā kvalifikācija). 
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 Respektējot Latvijas uzdevumus Eiropas Savienības kopējo stratēģiju 
īstenošanā topošā trenera inteliģences, profesionālisma un kompetences 
veidošanā un attīstībā, plašāk jāpielieto inovatīvā un refleksīvā pieeja, jāaktivizē 
visa viņa radošā darbība, kurā viņam ir iespēja attīstīt gan akadēmiskās un 
profesionālās, gan intelektuālās un inovatīvās, gan sociālās un praktiskās, 
visdažādākās vērtību kompetences un, protams, paškompetenci. Tādēļ studiju 
kursu programmās un anotācijās nepieciešams:     
1) sniegt precizētu mērķu formulējumu kontekstā ar visu trenera specialitātes 
apguves programmu, norādot novērtējuma kritērijus: kādām studiju rezultātā ir 
jābūt topošā trenera zināšanām, iemaņām, prasmēm, attieksmēm, gatavībai un 
kompetencēm, ņemot vērā mijsakarības starp studiju kursa satura, apguves 
metodikas, mācīšanas un audzināšanas prasmju, sociālo prasmju un topošā 
speciālista personības attīstības optimizēšanu; 
2) pilnīgāk atspoguļot studiju kursa saturu, parādot tā saikni ar citiem studiju 
kursiem un nozīmi turpmākajā profesionālajā darbībā, izmantojot 
starpdisciplinārās jeb integrētās apmācības iespējas, kad tiek pārkāptas robežas 
starp studiju disciplīnām (piemēram, izglītības un sporta ekonomikas, 
pedagoģijas, psiholoģijas, menedžmenta un profesionālās ētikas problēmas); 
3) izklāstīt studiju kursu apguves stratēģijas, ar kuru palīdzību studenti - topošie 
treneri kvalitatīvāk tiktu sagatavoti studijām (intereses radīšana, saikne ar 
iepriekš apgūto, zināšanu, iemaņu un prasmju iegūšanas formas un kontroles 
veidi, pārbaudījumu plānošana, studentu attieksmju un kompetenču diagnostika 
pirms studiju uzsākšanas un studiju kursa noslēguma nodarbībās, prakses veidu 
izskaidrošana, vērtējuma sistēmas izklāsts u. tml.). 
4) akcentēt mācību un audzināšanas darbību vienotību. 
 

6.1. Studiju programmas atbilstība  
sporta veida trenera profesijas standartam 

Pirmā līmeņa profesionālā studiju programma izstrādāta atbilstoši 
profesiju standartam (apstiprināts 2001.06.07.), atbilst LR Augstskolu likumam, 
LR profesionālās izglītības likumam, LR sporta likumam, LSPA Satversmei, 
noteikumiem par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
standartu, LSPA treneru institūta nolikumam. 

Salīdzinot saturiski sporta trenera profesijas standartu ar pirmā līmeņa 
profesionālo studiju programmu varam pārliecināties par atbilstību trenera 
izglītības prasībām, kuras noteiktas profesijas standartā un pirmā līmeņa 
profesionālās izglītības programmas piedāvātā saturā. 
 Profesijas standartā trenera tālāk izglītība raksturota kā trenera vispārīgās 
un profesionālās izglītības (zināšanu, prasmju un iemaņu) pilnveide atbilstoši 
profesionālās kvalifikācijas prasībām un to izmaiņām. 

Sporta veida treneris pēc studiju programmas satura apguves iegūst 
trenera profesijai nepieciešamās kompetences, respektīvi, spēj plānot, organizēt 
un vadīt treniņu procesu, pielāgojoties apkārtējai videi, izvērtējot un piemērojot 
nepieciešamās metodes un līdzekļus atbilstošam kontingentam, kas nodrošina 
konkrētā sporta veida attīstību.  
 

6.2. Studiju programmas atbilstība  
Valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartam 

Pirmā līmeņa profesionālās (pilna laika studijās) programmas apjoms  
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80,0 KP. Studiju ilgums ir divi gadi (4 semestri), programmas saturs 
sadalīts trijās daļās: A daļa (obligātā ), B daļa (obligātā izvēles ), C daļa (brīvās 
izvēles). 
 Secinājām, ka studiju saturs ir pietiekošs, lai sagatavotu izglītojamo 
darbam profesijā, kas atbilst arī pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
standartā noteiktajiem programmu stratēģiskajiem mērķiem: 

• sagatavot izglītojamo darbībai noteiktā profesijā, veicot viņa 
pilnveidošanos par garīgi un fiziski attīstītu, brīvu, atbildīgu un radošu 
personību; 

• veicināt zināšanu un prasmju apguvi, kas nodrošina ceturtā līmeņa 
profesionālās kvalifikācijas ieguvi un sekmē konkurētspēju mainīgos 
sociālekonomiskajos apstākļos; 

• radīt motivāciju tālāk izglītībai un sniegt iespēju sagatavoties, lai 
iegūtu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un piektā līmeņa 
profesionālo kvalifikāciju. 

Programmas saturs atbilst pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
obligātajam saturam, apguves vērtēšanas pamatprincipi un kārtība atbilst pirmā 
līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartam. Vērtēšanas sistēmas 
pamatā ir Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 
standartu (MK 20.03.2001. noteikumi Nr.141). 

Programmas apguves vērtēšanas pamatforma ir eksāmens. Eksāmena 
programmas apguve tiek vērtēta 10 ballu skalā. 
 Saturs tika realizēts izmantojot dažādas apguves formas un metodes, 
programmā ievērots saturiskais kopveselums, teorijas un prakses saskaņotība, 
kas atbilst mērķgrupas vajadzībām un interesēm. Visas programmas daļas atbilst 
standarta prasībām. 

  
6.3. Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību 

nākamajiem gadiem 
Tā kā studiju programmā tiek uzņemti pretendenti, kuri jau strādā par 

sporta veida treneriem, galvenais ko darba devēji varētu vērtēt ir studiju procesā 
iegūtās zināšanas, iemaņas, trenera kompetenču attīstības dinamiku (skat. 8. 
pielikumu). Studiju laikā LSPA 1. līmeņa studiju programma rektora personā, 
darba devēja organizācija vadītāja personā un students noslēdz savstarpējo 
līgumu par iespēju veikt praksi. Prakses līgumā redzami prakses mērķis, 
uzdevumi. Daļēji iegūto zināšanu, iemaņu, prasmju un kompetences vērtējumu 
var redzēt studentu prakses novērtējuma protokolā, kurā no darba devēja 
organizācijas par studentu atbildīgā persona – mentors izvērtē studenta darbību 
prakses laikā. Izvērtējumi parāda, ka darba devēji vidēji vērtē 6 līdz 8 baļļu 
ietvaros.  

 

 

7.  

STUDĒJOŠIE                             

 
7.1. Uzņemšanas noteikumi 2008./ 2009. akadēmiskajam gadam 
Studiju programmā konkursa kārtībā uzņem LR pilsoņus un personas, 

kurām ir izdota LR nepilsoņa pase, kā arī personas, kurām ir izsniegta patstāvīgā 
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uzturēšanās atļauja. Lai studētu, uzņemšanas prasība ir iepriekš iegūtā vidējā 
izglītība. Pretendentus uzņem, pamatojoties uz 2 centralizēto eksāmenu 
sertifikātiem, izņemot personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. 
gadam. Minētās personas uzrāda 2 mācību priekšmetu, kuros ir centralizētie 
eksāmeni, gada atzīmes no vidējās izglītības atestāta. Pretendentam jāiesniedz 
dokumentus, kas norāda darba vietu specialitātē. Studiju ilgums 2 gadi. 1. 
līmeņa profesionālā studiju programmā studijas tiek organizētas par maksu 
(700,-Ls studiju gadā ). 50% no minētās summas jāsamaksā līdz nodarbību 
sākumam. 
 Atbildība par valsts valodas un fiziskās sagatavotības līmeņa atbilstību LSPA 
studiju prasībām uzņemas paši pretendenti. 

LSPA pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (pilna laika 
studiju programma) “Izglītības un sporta darba speciālists” sporta veida trenera 
kvalifikācijas iegūšanai studējošos sporta nozares trenerus gatavo teorētiski un 
praktiski atbilstoši ceturtā līmeņa profesionālajai izglītībai. 

Iesniedzamie dokumenti: 
•  iesniegums (uz veidlapas); 

• sporta veida federācijas (asociācijas, savienības) ieteikums 
(uz veidlapas); 

•  vidējās izglītības dokuments un sekmju izraksts (kopija) uzrādot 
oriģināls; 

•  

sertifikātu kopijas (pēc izvēles 2 mācību priekšmetos ) par 
centralizētā eksāmena nokārtošanu – A,B,C,D vai E līmenī, tas 
neattiecas uz personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. 
gadam; 

•  izziņa par veselības stāvokli 
•  1 fotokartiņa 3 x 4 cm 

•  
 darba līgums( kopija ) vai izziņa no darba vietas ( jānorāda laiks, no 
kura stājies darba attiecībās ); 
izziņa no darba vietas 

•  pase (kopija ) 
 

7.2. Studējošo skaits programmā 
Kopumā 2008. gadā reģistrēti : 
I. kurss -76 studenti 
II. kurss -25 studenti 

2008./2009. ak. g. atskaitīti : 
I. kurss - 5 studenti 
II. kurss - 3 studenti 
1 students atrodas studiju pārtraukumā. 
6 studenti atstāti atkārtotām studijām 

 
7.3. Pirmā studiju gada uzņemšanas rezultāti 

2008./2009. akadēmiskajā gadā imatrikulēti studējošo skaitā un uzņemti 
pirmā līmeņa profesionālajā augstākās izglītības “Izglītības un sporta darba 
speciālists “ ar sporta veida trenera kvalifikāciju pilna laika studiju programmā 
(studiju programmas apjoms 80 kredītpunkti), LSPA rīkojums Nr. 152-s ar 
2008. gada 15. septembri, 70 studenti. 

Kopā pārstāvēts 21 sporta veids. Programmā uzņemti: 11 hokeja, 12 
florbola, 6 futbola, 3 volejbola, 2 peldēšanas, 1 daiļslidošanas, 6 basketbola, 2 
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dživ-džitsu, 5 riteņbraukšanas, 3 tenisa, 5 džudo, 2 fitnesa, 3 BMX, 1 dambretes, 
1 sporta vingrošanas, 1 vieglatlētikas, 1 brīvās cīņas, 1 aerobikas, 1 smaiļošanas, 
burāšanas, 2 invalīdu sporta veida pārstāvji. 
  

7.4. Absolventu skaits 
2009. gadā pirmā līmeņa profesionālo augstākās izglītības studiju 

programmu apguva un diplomu saņēma 21 absolvents. 21 absolventam piešķirta 
atbilstošā sporta veida trenera kvalifikācija. 
 
 

7.5. Absolventu aptaujas 
Ar anketēšanu centāmies izvērtēt studiju programmas satura realizēšanas 
kvalitāti studentu skatījumā. Anketēšanā piedalījās 21 absolvents.  

Kvalitātes izvērtēšanā lietojām skalu no 1 līdz 3, kur: 
1 – viduvējas kvalitātes vērtējums, 
2 – pietiekamas kvalitātes vērtējums, 
3 – augstas kvalitātes vērtējums. 

Iegūtie aptaujas rezultāti par studiju kursu realizāciju: 
VISPĀRĒJĀ PEDAGOĢIJA 

Kā pietiekamu novērtēja -14 studenti 
Kā augstas kvalitātes novērtēja – 7 studenti 

DIDAKTIKA 
                Kā viduvēju novērtēja- 1students 

Kā pietiekamu novērtēja -16 studenti 
Kā augstas kvalitātes novērtēja – 4 studenti 

PSIHOLOĢIJAS PAMATI 
Kā pietiekamu novērtēja –14 studenti 
Kā augstas kvalitātes novērtēja – 7 studenti 

SPORTA PSIHOLOĢIJA 
                Kā viduvēju novērtēja- 1students 
     Kā pietiekamu novērtēja –10 studenti 

Kā augstas kvalitātes novērtēja – 10 students 
FILOZOFIJA 

Kā pietiekamu novērtēja –11 studenti 
Kā augstas kvalitātes novērtēja – 10 studenti 

PROFESIONĀLĀ ĒTIKA 
Kā pietiekamu novērtēja –12 studenti 
Kā augstas kvalitātes novērtēja – 9 studenti 

ANATOMIJA 
                   Kā viduvēju novērtēja- 1students 
                   Kā pietiekamu novērtēja – 9 studenti 

Kā augstas kvalitātes novērtēja – 11studenti 
FIZIOLOĢIJA, VECUMA UN DZIMUMA FIZIOLOĢIJA,  
SPORTA FIZIOLOĢIJA 

Kā pietiekamu novērtēja –12 studenti 
Kā augstas kvalitātes novērtēja – 9 studenti 

SPORTA BIOĶĪMIJA 
    Kā pietiekamu novērtēja – 8 studenti 

Kā augstas kvalitātes novērtēja – 13 studenti 
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SPORTA MEDICĪNA 
Kā pietiekamu novērtēja –10 studenti 
Kā augstas kvalitātes novērtēja – 11 studenti 

SPORTA HIGIĒNA 
    Kā pietiekamu novērtēja – 15 studenti 

Kā augstas kvalitātes novērtēja – 6 studenti 
TRENIŅU TEORIJA 
     Kā pietiekamu novērtēja – 13 studenti 

Kā augstas kvalitātes novērtēja – 8 studenti 
BIOMEHĀNIKA 
     Kā pietiekamu novērtēja – 13 studenti 

Kā augstas kvalitātes novērtēja – 8 studenti 
SPORTA TEORIJA 
    Kā pietiekamu novērtēja – 11 studenti 

Kā augstas kvalitātes novērtēja – 10 studenti 
SPORTA VADĪBA 
     Kā pietiekamu novērtēja – 14 studenti 

 Kā augstas kvalitātes novērtēja – 7 studenti 
SPORTA ORGANIZĀCIJAS VADĪBA 
                Kā pietiekamu novērtēja – 14 studenti 
                 Kā augstas kvalitātes novērtēja – 7 studenti 
OLIMPISKĀ IZGLĪTĪBA 
     Kā pietiekamu novērtēja – 13 studenti 

 Kā augstas kvalitātes novērtēja – 8 studenti 
SPORTA VĒSTURE 
     Kā pietiekamu novērtēja – 13 studenti 

Kā augstas kvalitātes novērtēja – 8 studenti 
IZVĒLĒTAIS SPORTA VEIDS 
                   Kā viduvēju novērtēja- 1students 
     Kā pietiekamu novērtēja – 5 studenti 

 Kā augstas kvalitātes novērtēja – 15 studenti 
ATLĒTISKĀ SAGATAVOŠANA 

Kā viduvēju novērtēja –1 students 
Kā pietiekamu novērtēja – 14 studenti 
Kā augstas kvalitātes novērtēja – 6 studenti 

VIEGLATLĒTIKA 
Kā viduvēju novērtēja – 2 students 
Kā pietiekamu novērtēja – 12 studenti 
Kā augstas kvalitātes novērtēja –7studenti 

VINGROŠANA 
 Kā viduvēju novērtēja –1 students 
Kā pietiekamu novērtēja – 12 studenti 

                Kā augstas kvalitātes novērtēja – 8 studenti 
SLĒPOŠANA  

Kā pietiekamu novērtēja – 10 studenti 
Kā augstas kvalitātes novērtēja – 11 studenti 

SPORTA SPĒLES 
Kā viduvēju novērtēja – 4 studenti 
Kā pietiekamu novērtēja – 14 studenti 
Kā augstas kvalitātes novērtēja – 3 studenti 
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CĪŅAS SPORTA VEIDI 
Kā pietiekamu novērtēja – 13 studenti 
Kā augstas kvalitātes novērtēja – 8 studenti 

SVEŠVALODA 
Kā viduvēju novērtēja –1 studenti 
Kā pietiekamu novērtēja – 16 studenti 
Kā augstas kvalitātes novērtēja – 4 studenti 

DIPLOMPROJEKTS 
Kā pietiekamu novērtēja – 11 studenti 
Kā augstas kvalitātes novērtēja – 10 studenti 

Aptaujas rezultāti liecina par labu studiju kursu realizēšanas kvalitāti. 
Ieteikumos studenti bija atturīgi. Izteica vēlmi padziļinātākas zināšanas sporta 
jomas studiju kursos. 
 

7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
 Katra studiju kursa noslēguma posmā tika veikta studentu aptauja, 
kuras mērķis bija noskaidrot, kā studenti vērtē būtiskākās inovācijas LSPA 
didaktikā studiju kursu ietvaros, kuras attiecas uz studiju kursu saturu, 
mācīšanas un mācīšanās darba formām, metodēm un zināšanu, iemaņu, 
prasmju un attieksmju vērtēšanas sistēmu un to piemērotību studentu – treneru 
kompetences veidošanai un attīstībai. 
Apkopotie dati liecina, ka vairākums aptaujāto studentu pozitīvi vērtē:  

• studiju kursa saturiski tematisko aspektu, to saikni ar aktuālām izglītības 
un sporta problēmām; 

• mācību metožu dažādību, kuras sekmēja treneru produktīvas sadarbības 
iemaņu un spēju attīstības veicināšanu, diskusiju kultūras un 
argumentēšanas prasmju padziļinātu attīstību; 

• mērķtiecīgu un daudzveidīgu studentu patstāvīgā mācību darba 
organizāciju;  

• studentu un pedagoga, studentu un studentu savstarpējo mijiedarbību, 
norādot, ka augsti vērtē katedru pieredzes bagāto docētāju darbību, kuru 
raksturo ne tikai augsts profesionālās kompetences līmenis, bet arī 
autoritāte, harizma, prasme ieinteresēt, aizraut u. tml.; 

• docētāju izstrādātos mācību līdzekļus un palīglīdzekļus, izdales 
materiālus, to pieejamību akadēmijas bibliotēkā un lasītavā, izmantojot 
kopēšanas priekšrocības; problēmorientētās lekcijas, jautājumu un 
atbilžu lekcijas, lekcijas – diskusijas, it īpaši lekcijas kā demonstrējumu 
(Power Pointa versijā), kuru materiālus, pēc studentu lūguma, grupas 
vecākais ar docētāja atļauju studentiem nosūta pa E- pastu. Šie materiāli 
studentiem atvieglo darbu lekciju laikā, sekmējot koncentrēšanos, 
iepriekšēju sagatavošanos, kas veicina aktīvāku piedalīšanos diskusijās, 
problēmsituāciju un dilemmu risināšanā. 

Minētajās aptaujās studenti savos priekšlikumos norāda uz nepieciešamību:  
o vairāk uzmanības veltīt studiju kursu satura sociālajam aspektam – 

attīstīt studentu spējas uztvert un nodot tālāk informāciju, spējas uz 
kooperatīvo informācijas apstrādi;   

o vairāk plānot semināru nodarbības, kuras sekmētu produktīvas 
sadarbības iemaņu un spēju attīstības veicināšanu, diskusiju kultūras un 
argumentēšanas prasmju padziļinātu attīstību. 
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8. 

PROGRAMMĀ NODARBINĀTĀ PERSONĀLA 
NOVĒRTĒJUMS 

 
 

8.1 Akadēmiskais personāls 
 Studiju programmas realizēšanā iesaistīti galvenokārt LSPA teorētisko 
un praktisko katedru mācībspēki (skat. 1., 2. un 6. pielikumu). Visu kursu 
studiju pamatā ir darba programmas, kuras, vadoties no iepriekšējo gadu 
pieredzes, tiek pilnveidotas un uzlabotas. Programmas tiek veidotas ar ieceri, lai 
studenti ne tikai apgūtu faktu materiālu, bet spētu orientēties izglītības un sporta 
sfēras aktualitātēs, Eiropas garīgās dzīves un kultūras attīstībā, prastu sintezēt 
jaunākās atziņas izglītībā un sportā. 

Liela loma noteikta studentu individuālo darbu uzdevumiem un diskusijām 
saistībā ar savu sporta veidu, sporta veida problēmām. 

Pirmā līmeņa profesionālās studiju programmas studiju procesa realizēšanu 
nodrošina gandrīz visas LSPA teorētiskās un praktiskās katedras: 

1. Sporta un treniņu teorijas, pedagoģijas, psiholoģijas un pedagoģisko 
prakšu katedra – prof. A.Ābele, prof. V. Krauksts, asoc. prof. L. Kurova, 
doc. Ž. Vazne, doc. A. Fernāte, lekt. A.Gulbe; 

2. Sociālo zinātņu katedras prof. A.Kuzņecova; 
3. Valodu katedras doc. I. Rudzinska, doc. N. Stirna ; 
4. Anatomijas, fizioloģijas un bioķīmijas katedra prof. G.Knipše, doc. 

M.Dzintare; 
5. Vingrošanas katedra prof. N.Jaružnijs, doc.Ļ Maļarenko, 
     asist. D. Danne; 
6. Informātikas, biomehānikas un sporta celtņu katedra prof. J.Lanka; 
7. Sporta medicīnas, fizioterapijas, ārstnieciskās vingrošanas un masāžas 

katedra vadītā prof. V.Lāriņš; 
8. Smagatlētikas, boksa un cīņas katedra prof. L.Čupriks, doc. V. Kuzmins, 

doc. A. Pimenovs, lekt. N. Peļņika, lekt. U. Ciematnieks; 
9. Slēpošanas, šaušanas, orientēšanās un tūrisma katedra prof. D.Krauksta, 

prof. J.Grants, asoc. prof. B. Smila, asist. V. Ukins; 
10. Sporta spēļu katedras prof. A.Rudzītis, asoc. prof. I.Ķīsis, prof. J.Žīdens, 

doc. V. Lapiņš, doc. A. Ponomorjovs; 
11. Vieglatlētikas katedra asoc.prof. I.Avotiņa, asoc. prof. H. Erdmanis, lekt. 

K. Kuplis; 
12. Peldēšanas un airēšanas katedras doc. V. Upmale; 
13. Sociālo zinību un higiēnas profesoru grupas prof. I. M. Rubana; 
14. Izglītības un sporta vadības institūta doc. B. Luika; 
15. Vieslektors med. zin. dokt. E.Brēmanis, vieslektore A.Erta (LR 

Olimpiskā komiteja). 
Akadēmiskais personāls – 36, palīgpersonāls – visu teorētisko un praktisko 
katedru laboranti. Studiju programmā strādāja: 13 profesori, 5 asoc. prof., 11 
docenti, 5 lektori, 2 asistenti.  
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8.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība  
(projektu vadība, pētniecības virzieni un to rezultāti) 

 Būtiskāko programmā strādājošo docētāju publikāciju saraksts, projektu 
vadība un pētniecības virzieni 2008./2009. st.g.: 
 

Prof., Dr. paed. A.Ābele 
1. Янсоне Р., Абеле А. Привлекательность спорта и урока по спорту. // 

Фундаментальные и прикладные основы теории физической культуры 
и теории спорта. Минск.:БГУФК., 2008. -389-392с. 

2. Rubana I.M, Ābele A. Students’ attitude towards physical education lessons, 
their attendance, and health indicators. Tartu., 2008., 117.lpp. 

3. Abele A. La Lettonie au debut du xxi e siècle. L’education physique et 
l’education sportive dans I’Union europeenne. Paris: Editions Revue EP.S., 
2008. – 89-99 pp. 

4. Abele A. Physical Education and Education through Sport in Latvia. 
Physical Education and Sport Education in European Union. Coordinated by 
G.Klein and K. Hardman. Paris: Editions Revue EP.S., 2008. – 216. -228. 
pp. 

5. Rubana I, Ābele A. Skolas vecuma bērnu attieksme pret sporta stundām, 
sporta stundu apmeklējums un daži veselības indikatori. RTU zinātniskie 
raksti. Humanitārās un sociālās zinātnes.14.sējums.Rīga: RTU, 2008, 81.-
88.lpp. 

6. Ābele A. Bērnu un jauniešu motivācija sportā. Bērnu un pusaudžu trenera 
rokasgrāmata. Rīga: LTTIC., 2008., 23. – 34.lpp. 

7. Ābele A. Sporta psiholoģijas pamati. Rīga:RAKA, 2009., 288 lpp. 
8. Jansone R, Immere I, Ābele A. Some Aspects of Sports Education in Latvian 

Schools: Historical Overview. Pedagogy in the Changing Historical 
Conditions in the 20th Century in the Baltic Countries. Rīga:RAKA, 2009, 
121.-134.lpp. 

9. Ābele A, J.Smiltiņa. Būtiskākie attieksmes veidošanās faktori pret sporta 
stundu pusaudžu vecumā. LSPA zinātniskie raksti. Rīga: LSPA, 2009, 4.-
11.lpp. 

Projekts: 
3/2007 LR IZM. „Sporta izglītības īstenošana skolā – Latvijas 

skolēnu veselības sekmēšanai ilgtermiņā” 
dalībniece 1.04. 

2006.-
31.12.
2008. 

Citas aktivitātes: 
1. LTV 7 - Sporta raidījumu redakcijas eksperte daiļslidošanā, 2002.-

2009.g. 
2. IZM Profesionālās izglītības administrācija – eksperts profesionālās 

ievirzes izglītības programmās, 2009. 
 

Prof.,Dr.paed. J. Grants 
Kravalis I., Grants J. , Sports and Physical Activity for Lifelong Education. 
Proceedings of 10th International Scientific Conference – Sport Kinetics 2007, 
Belgrad, Serbia, 2009. – P.148. – 152.  
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Prof., Dr. Paed. L. Čupriks 
Pie projekta rezultātiem pieskaitāms viens akadēmiskais grāds (maģistrs), 

tika aprobētas divas datu apstrādes metodes, iegādātas trīs tehniskās iekārtas un 
sekojoši deviņi publicētie zinātniskie raksti: 

1. Čupriks L., Ciematnieks U., Lesčinskis M. Speciālo līdzekļu nozīme 
fizisko aktivitāšu organizēšanā / 4.Starptautiskā zinātniskā 
konference “Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā”. 
Zinātniskie raksti Konferences referāti. Rīga, 2008. 49. – 54. lpp.  

2. Л.Чуприк, Г.Книпше, У.Циематниекс, А.Чуприк, М.Лесчинскис. 
Электромиографический анализ мышц живота во время 
выполнения упражнений. Международная научно - 
методическая конференция / Фундаментальные и прикладные 
основы теории физической культуры и теории спорта. Минск: 
БГУФК, 2008. с. 366. - 369. 

3. R.Innus, L.Cupriks, U.Ciematnieks, M.Lescinskis, A.Cuprika, 
G.Knipse, G.Belkovskis. Abstract of the first Baltic conference in 
exercise and sports sciences and the first Baltic conference of young 
scientists  in exercise and sport sciences 7-10 may 2008. Training 
methodology of kettlebell lifting and jerking for master class athletes. 
p.75, Tartu, Estonia, 2009 

4. G.Knipse, L.Cuprik. Children and exercise XXIV The proceedings of 
the 24th Pediatric Work Phisiology Meeting, Isometric contraction 
differentiation in 12 – 15-year-old boys and girls, p.255-258, Tallinn, 
Estonia, 2009. 

5. G.Belkovskis, L.Cupriks, R.Innus, A.Cuprik, G.Knipse. Kūno 
Kultūra ir Sportas universitete – 2008. Electromiography activity of 
yhe back muscles restifiers influence on the kettlebell snatch (for 
candidates master or sports). P. 23-24. Palanga, 2008 

6. Knipshe G., Cupriks L. A new ideas in fundamental of human 
movement and sport science: current issues and perspective. Strong 
and week sides of athlete’s condition., p.302-304, Belgrada. 2009 

7. Глазков Г.А, Сергеев С.А., Чуприк Л.В., Саулите С.А. 
Физическое воспитание и спорт в системе образования как 
фактор физического и духовного оздоровления нации, 
Материалы Международней научно - практической 
конференции. Сравнительная скоростная характеристика 
переднего кругового удара передней ногой в таэквондо ИТФ, 
с.155 – 158, Минск, 2009 

8. Ciematnieks U., Čupriks L., Lesčinskis M. LSPA zinātniskie raksti 
2008. Smagatlētikas speciālās mērierīces, 26. – 36.lpp, Rīga, 2009 

G. Knipše, L.Čupriks, U.Ciematnieks, A. Čuprika, M. Lesčinskis. LU 
zinātniskie raksti. Vēdera muskulatūras elektromiogrāfiskā aktivitāte fizisko 
vingrinājumu laikā. (Nodots publikācijai). 

 
Doc., Dr. Paed. A. Fernāte 

 Iesniegts izskatīšanai starptautisks projekts “An Intercultural Study of 
Childhood Obesity Risks Factors and Mediators”, kurā docētāja ir Latvijas 
pētnieku grupas koordinatore. 
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 Iepriekšējie rezultāti sporta pedagoģiski psiholoģiskajā pētniecības virzienā 
atspoguļoti šādās publikācijās:  
Zinātniskās publikācijas: 

1. Fernate A., Jansone R., Interrelations of pupils` physical development, 
functional and physical condition. Book of abstracts. FIEP World Congress 
2008. „Physical Education in Change”. August 6-10, 2008, Sport Institute of 
Finland, Vierumaki, 32 p. ISBN- 078-952-9899-89-0.  

2. http://www.fiep2008.org/mp/db/file_library/x/IMG/22946/file/TheFinalAbstra
cts2.pdf 

3. Fernāte A., Transdisciplināra pieeja ķermeniskās izpratības izpētē. Rīga: 
LU, 2008. – 72 lpp. (Promocijas darba kopsavilkums) 

4. I.Immere, A.Fernāte, A.Gulbe. Fiziskās sagatavotības, fiziskās attīstības 
un funkcionālie rādītāji Rīgas vispārizglītojošo skolu 6. klases 
skolēniem. Sekcijas sēdes ziņojums. (Iesniegts publicēšanai LSPA 
zinātniskajos rakstos) 

5. Jaunās paaudzes mācīšanās: Kas kavē pusaudžu mācīšanās panākumus 
skolā? Daniela L., Surikova S., Fernāte A., Priedīte V., Oganisjana K., 
Andersone R., ATEE, Association for teacher education in Europe, 
Spring University. Conference- Teacher of the 21st century: Quality 
Education for Quality Teaching. Riga, May 2-3, 2008, University of 
Latvia Press, 462-471 pp. ISBN 978-9984-825-51-9.  

6. Jaunās paaudzes mācīšanās pamatskolā: mācīšanās panākumi kā 
kvalitatīvās pamatizglītības likumsakarības. Ose L., Surikova S., Fernāte 
A., Daniela L., Kalniņa D., Maslo I. ATEE, Association for teacher 
education in Europe, Spring University. Conference- Teacher of the 21st 
century: Quality Education for Quality Teaching. Riga, May 2-3, 2008, 
University of Latvia Press, 442-449 pp. ISBN 978-9984-825-51-9.  

7. Fernāte, A.& Kalniņa, D.&Daniela, L.&Žogla, &I. Maslo, I. Jaunās 
paaudzes mācīšanās veicināšanas kvalitāte pamatskolā: kas veicina un 
kavē pusaudžu mācīšanos? LU raksti, 741, Pedagoģija un skolotāju 
izglītība,  2008, 25-34 lpp. ISSN 1407-215, ISBN 978-9984-45-070-4.  

8. Maslo, I., Fernate, A., Kalniņa, D., Daniela, L., Quality of Promoting of 
New Generation Learning at School: Challenge for Teacher Education? 
(2008) Paper presented at the European Conference on Educational 
Research, University of Goteborg, 10-12 September 2008, Education 
line  <http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/173918.htm> (August 
18th 2008) 

9. Fernate A., A Combination of Quantitative and Qualitative Research 
Methods for Data Sequential Analysis in PhD Thesis 
“Transdisciplinarity of Learning for Promoting Physical Literacy”. 
Qualitative Psychology in the Changing Academic Contex. I. Maslo, M. 
Kiegelmann, & G. L. Huber (Eds.) Qualitative Psychology Nexus VI, 
2008, ISBN 978-3-9812701-1-2, 148 - 166.; http://www.qualitative-
psychologie.de/files/nexus_6.pdf 

10. Fernate A., The Jointly Established Research of Fostering the New 
Generation Learning. Asia – Europe Conference on Lifelong Learning: 

http://www.fiep2008.org/mp/db/file_library/x/IMG/22946/file/TheFinalAbstracts2.pdf
http://www.fiep2008.org/mp/db/file_library/x/IMG/22946/file/TheFinalAbstracts2.pdf
https://webmail.lanet.lv/horde/util/go.php?url=http%3A%2F%2Fwww.leeds.ac.uk%2Feducol%2Fdocuments%2F173918.htm&Horde=9f16e8c5aff8b794e0bd4eb059c56e21
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Frameworks for Supporting Lifelong Learning. Bejing, China, 
November 2008, 544 – 563. 

11. A. Fernate, J. Grants. Physical literacy and sport proficiency. Acta 
kinesiologiae Universitatis Tartuensis. Volume 13 (supplement). 
Abstracts of the First Baltic conference in exercise and sport sciences 
and the First Baltic conference of young scientists in exercise and sport 
sciences. 7-8 may 2008 Tartu, Estonia. Ed. T. Jürimäe, M. Pääsuke, J. 
Jürimäe. Tartu 2008, 68 p. 

12. R. Jansone, A. Fernāte. Interrelation of 14-16 years old pupils` physical 
development and physical condition in Latvia. Acta kinesiologiae 
Universitatis Tartuensis. Volume 13 (supplement). Abstracts of the First 
Baltic conference in exercise and sport sciences and the First Baltic 
conference of young scientists in exercise and sport sciences. 7-8 may 
2008 Tartu, Estonia. Ed. T. Jürimäe, M. Pääsuke, J. Jürimäe. Tartu 2008, 
77 p. 

13. I. Immere, A. Fernāte, R. Jansone. Interrelation of 11-13 years old 
pupils` physical development and physical condition in Latvia. Acta 
kinesiologiae Universitatis Tartuensis. Volume 13 (supplement). 
Abstracts of the First Baltic conference in exercise and sport sciences 
and the First Baltic conference of young scientists in exercise and sport 
sciences. 7-8 may 2008 Tartu, Estonia. Ed. T. Jürimäe, M. Pääsuke, J. 
Jürimäe. Tartu 2008, 74 p. 

Grāmatas: 
• Andra Fernāte. Vispusība – galvenais princips bērnu un jauniešu sportā. 

Trenera rokasgrāmata. J.Žīdena red. R: Imanta. 2008., 35. – 53. lpp. 
• Jansone R., Fernāte A., Kustību apguves un fizisko spēju attīstīšanās 

didaktika sporta stundās. Metodiskais līdzeklis. R: ISEC 2009, 60 lpp. 
http://isec.gov.lv/pedagogiem/metmat/kust_apguves.pdf 

 
 

Prof., Dr.phil. A. Kuzņecova 
Profesionālās ētikas studiju kursu vada Sociālo zinātņu katedras vadītāja, 
filozofijas doktore, profesore Aino Kuzņecova, pedagoģiskā darba stāžs – 37 
gadi. 
 Profesionālās ētikas studiju kursa vadītājas kvalifikācija atbilst 
struktūrvienības mērķu un uzdevumu īstenošanai: filozofijas doktore, profesore 
Aino Kuzņecova, zinātniski pētnieciskā projekta "Sports kā sociāla sistēma un 
socializācijas faktors" vadītāja. Pētījuma rezultāti atspoguļoti publikācijās, 
lekciju ciklos "Ētiskās vērtības sportā", "Sporta un Treneru ētikas kodeksi", 
"Darba ētika", "Trenera ētika". Lekciju materiāli un pētījuma rezultāti deponēti 
LSPA bibliotēkā un ir pieejami studentiem. Par šīm tēmām profesionālās ētikas 
kursa noslēguma nodarbībās studenti prezentē referātus, plaši izmantojot 
profesores pētījumus un pašu tulkotos ārzemju (pārsvarā angļu) sporta 
zinātnieku pētījumus par treneru ētiskās kompetences veidošanu un attīstību. 
Filozofijas studiju kursu vada Sociālo zinātņu katedras vadītāja, filozofijas 
doktore, profesore Aino Kuzņecova, pedagoģiskā darba stāžs – 37 gadi. 
 Filozofijas studiju kursu vada filozofijas doktore, profesore Aino 
Kuzņecova, zinātniski pētnieciskā projekta "Sports kā sociāla sistēma un 
socializācijas faktors" vadītāja. Pētījuma rezultāti atspoguļoti publikācijās, 
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lekciju ciklā "Sporta filozofija"( materiāli un pētījuma rezultāti deponēti LSPA 
bibliotēkā un ir pieejami studentiem ar nosaukumu "Sporta filozofija"). Par šo 
tēmu filozofijas kursa noslēguma nodarbībās studenti prezentē referātus, plaši 
izmantojot profesores pētījumus un pašu tulkotos ārzemju (pārsvarā angļu) 
sporta zinātnieku pētījumus. 

 
Doc., Mģ. Paed. B.Luika 

Nr. 
p.k. 

Nosaukums Izdevējs, gads, lpp. 

1. Lietvedība (lekciju materiāli PWP, deponēti) Rīga: LSPA, 2008. 13 
lpp. 

2. Vadīšana (Menedžments).  
(lekciju materiāli PWP, deponēti) 

Rīga: LSPA, 2008. 22 
lpp. 

3. Sporta vadība (lekciju materiāli PWP, deponēti) Rīga: LSPA, 2008. 21 
lpp. 

4. Izglītības vadība (lekciju materiāli PWP, deponēti) Rīga: LSPA, 2008. 18 
lpp. 

5. Sporta organizācijas vadība (lekciju materiāli PWP, 
deponēti) 

Rīga: LSPA, 2008. 17 
lpp. 

6. Sacensību organizēšana (lekciju materiāli PWP, 
deponēti) 

Rīga: LSPA, 2008. 7 
lpp. 

 
Doc., Dr. biol. M. Dzintare 

 2008.g. tika izstrādāts Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas finansēts 
projekts Anatomijas, fizioloģijas un bioķīmijas katedras zinātnes infrastruktūras 
attīstīšanai „Sakarības noteikšana starp atlētu antropometriskajiem, 
fizioloģiskajiem rādītājiem un viņu fiziskajām spējām”. Šī projekta ietvaros 
anatomijas docētāji izvēlējās bakalauru darbu pētījumu tēmas. 
Docentes Maijas Dzintares vadībā tiek izstrādāti bakalaura darbi studentiem 
Zanei Safronovai „Ģenētika sportā” un Ingai Pīlādzei „Nātrija bikarbonāta 
izmantošana sportā”. 
Publikācijas: 
 Sharipova EM, Salna EV, Dzintare M Ya., Lauberte L Ya, Sjakste NI, 
Gordjushina VS, Kalvinsh I. The effect of mildronate and related substances on 
levels of thyroid hormones and some intermediates of lipid and carbohydrate 
metabolism in the hyperthyroid and hypothyroid rats. Biochemistry (Moscow) 
Supplement series B: Biomedical Chemistry, 2008; Vol.2 (No.2), P.169-175. 
 

Prof., Dr. biol. I.M. Rubana 
1. Rubana I. Uzturs jaunajiem sportistiem. Grām: Bērnu un pusaudžu trenera 

rokasgrāmata. Rīga, 2008. 70.-89. lpp. 
2. Rubana I, Ābele A.Skolas vecuma bērnu attieksme pret sporta stundām, 

sporta stundu apmeklējums un daži veselības indikatori//RTU zinātniskie 
raksti Humanitārās un sociālās zinātnes. Sērija 8, sēj.14. Rīga, 2008. 81.-
88.lpp.  

3. Rubana I.M., Abele A. Health behaviour theories and students’ attitude to 
physical education.  International conference “Current issues and new ideas 
in sport science”. Abstracts.  Kaunas, 2008. Pp. 107-108. 

4. Rubana I.M. Sporta stundu apmeklējums un daži skolēnu veselības 
indikatori. LSPA zinātniskie raksti 2008. Rīga, 2009. 160.-167.lpp. 
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5. Rubana I.M., Pudule I., Velika B., Grīnberga D., Tilgale N., Trapencieris M. 
Bērnu antropometrisko paradumu un skolu vides pētījums. Pieejams:   
http://www.sva.lv/bernu_antropometrisko_parametru_un_skolu_vides_petij
ums_latvija.pdf. 2009. 

6. RubanaI.M. Attendance of sports classes and some health parameters of 
pupils. Zdrowie Publiczne, 2009, vol.118, No.3. Pp. 272-276. 

 
Doc., Mģ. Paed. A. Pimenovs 

1. Peļnika N., Sotnika A., Pimenovs A. LSPA zinātniskie raksti 2008. Ikgadējs 
izdevums sporta zinātnē. Tehnisko un taktisko uzdevumu realizēšana džudo. 
Rīga, 2009. 141.-146.lpp. 
 

8.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības 
politika nākamajiem gadiem 

 Akadēmiskā personāla atlases, apmācības un attīstības politiku nosaka 
LSPA attīstības stratēģija. Programmā strādājāšo docētāju izaugsme tiek un arī 
tiks veicināta un atbalstīta gan sedzot daļu no semināros, konferencēs 
nepieciešamās dalības maksas, gan iespēju robežās sedzot studiju maksu 
doktorantūrā. Pozitīvi vērtējama docētāju profesionālās pilnveides veicināšanas 
tradīcijas augstskolā, arī turpmāk organizējot LSPA izglītījošos seminārus.    

2009./2010. akadēmiskajā gadā paredzēts uzsākt studiju procesa 
realizāciju pēc atjaunotas programmas, kur uzsvars studentcentrēta pieeja, 
ievērojot pēctecību, starppriekšmetu saikni, vērtēšanu modulī, tādejādi ievērojot 
teorijas un prakses vienotību, radot studentam iespēju apgūstot 1. līmeņa 
profesionālās studiju programmas saturu un turpināt studijas, lai iegūtu augstāku 
profesionālo kvalifikāciju. Šis darbs pie atjaunotu programmu sagatavošanas 
prasa no akadēmiskā personāla jaunu prasmju apguvi, tādēļ tika un tiks 
organizēta pieredzes apmaiņa ar Liepājas Universitātes, Tehniskās universitātes 
mācību spēkiem, pilnveidotas prasmes projektos, konferencēs, starpkatedru 
diskusijās. Programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla atjaunošanas nolūkos 
tiek piesaistīti jauni speciālisti, piemēram, filozofijas kursa realizācijā regulāri 
tiek iesaistīta LU doktorante, filozofijas maģistre Kristiāna Jansone. 

Arī nākamajos studiju gados uzmanība tiks pievērsta akadēmiskā 
personāla attīstības politikai, nodrošinot Eiropas vienotās augstākās izglītības 
telpas dimensiju studiju kvalitātē.  
 

8.4. Akadēmiskā personāla kvalifikācija un kompetence 
Akadēmiskais personāls ir augsti kvalificēts un aktīvs savā darbībā 

pedagoģijas un sporta nozarē (skat. 2. pielikumu), iesaistījies dažādu sporta 
sabiedrisko organizāciju darbībā, aktīvi sadarbojas ar Latvijas treneru tālāk 
izglītības centru. Sadarbībā ar Latvijas treneru tālāk izglītības centru 2008. gadā 
ir izdota Bērnu un pusaudžu treneru rokasgrāmata, kur grāmatas autori ir vairāki 
studiju programmas mācībspēki (prof. A. Ābele, prof. J. Žīdens, prof. V. Lariņš, 
prof. I.M. Rubana, prof. A. Rudzītis, asoc. prof. B. Smila, vieslektors med. zin. 
dr. E. Brēmanis, doc. A. Fernāte).  

Praktisko katedru mācībspēki darbojas praktiski dažādās sporta 
organizācijās kā atsevišķu sporta veidu treneri, līdz ar to lieliski saprot kā 
optimālāk sasaistīt teoriju un praksi un izprot sporta jautājumus kopumā (skat. 
8.pielikumu). 2008. gadā izdotā sporta psiholoģijas grāmata “ Sporta 
psiholoģijas pamati “, kuras autore ir programmas profesore A. Ābele. 

http://www.sva.lv/bernu_antropometrisko_parametru_un_skolu_vides_petijums_latvija.pdf
http://www.sva.lv/bernu_antropometrisko_parametru_un_skolu_vides_petijums_latvija.pdf
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9. 
FINANSĒŠANA UN INFRASTRUKTŪRAS NODROŠINĀJUMS 
 
 
 

 LSPA 1. līmeņa finansēšanas avotos izmaiņas nav notikušas, studijas 
tiek organizētas par maksu, atbilstoši studiju izmaksu aprēķinam. Visus 
izdevumus saistībā ar studiju procesa nodrošināšanu studējošie apmaksā paši. 
Programmas maksa noteikta 2008. gada 3. aprīlī ar LSPA lēmumu Nr. 13 (Par 
studiju maksu sākot ar 2008./ 2009. akadēmisko gadu) uzņemšanas prasībās un 
līgumā, kuru students noslēdz ar LSPA, kas arī ierobežo studiju maksas 
izmaiņas. Studiju laikā students izmanto visus LSPA rīcībā esošos 
infrastruktūras resursus. Tekošajā akadēmiskajā gadā studiju programmas 
studenti izmantoja arī LSPA Ledus halli.  

2008./2009. st. gadā notikušas pozitīvas izmaiņas Sociālo zinātņu 
katedras metodiskajā, informatīvajā un infrastruktūras nodrošinājumā (iegādāti 
jauni datori, projektors, kopētājs, lāzerprinteri u.tml. aparatūra), kas ļāva 
profesionālās ētikas lekciju kursu izstrādāt un pasniegt PowerPoint versijā, kura 
materiālus, pēc studentu lūguma, grupas vecākais ar docētājas atļauju, 
studentiem nosūta izmantojot e -pasta priekšrocības. Šie materiāli studentiem 
atvieglo darbu lekciju laikā, sekmējot koncentrēšanos, iepriekšēju 
sagatavošanos, kas veicina aktīvāku piedalīšanos diskusijās, problēmsituāciju un 
dilemmu risināšanā. Arī esejas, prezentācijas un referātus studenti iesūta pa e-
pastu, kas dod iespēju docētājai uz titullapām uzrakstīt anotācijas un vērtējumus.  
 Šajā akadēmiskajā gadā LSPA praktiskās un arī teorētiskajās katedras iegādājās 
dažādas sporta zinātnē izmantojamās aparatūras.  
Tas deva iespēju gan apgūt šo aparatūru un izmēģināt tās pielietojumu praksē. 

 

 

 
 
 

10. 
ĀRĒJIE SAKARI 

 
 

  
10.1.1. Visciešākie kontakti LSPA ar visām sporta valsts un sabiedriskajām 
organizācijām. Varētu minēt: 

* LR IZM  
* Latvijas Olimpisko komiteju; 
* Latvijas Olimpisko vienību; 
* Latvijas Olimpisko akadēmiju; 
* Nacionālo sporta padomi; 
* Latvijas Sporta federāciju padomi; 
* Latvijas Treneru tālāk izglītības centru; 
* Sporta klubiem, sporta skolām. 

Darba devēji iesaistīti arī studentu prakšu organizēšanā un vadīšanā, Valsts 
eksāmenu komisijā (skat. 8. pielikumu). 
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10.1.2. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija šajā studiju gadā sadarbojas ar 
sekojošām augstskolām; 

* Liepājas Universitāti; 
* Baltkrievijas Valsts fiziskās kultūras 

akadēmiju; 
* Ukrainas Valsts fiziskās audzināšanas un 

sporta universitāti. 
 10.1.3. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas 1. līmeņa studiju procesā 
iesaistītā akadēmiskā personāla darbs ārzemju augstskolās: 

* Prof. I. M. Rubana- Spānijā, Haen 
Universitāte, Viļņas Universitāte( Sporta un 
veselības zinātnes fakultāte ) 

      (Lekcijas par fizisko aktivitāšu ietekmi uz 
veselību), Viļņas Universitāte (Sporta un 
veselības zinātnes fakultāte) 

 10.1.4. LSPA akadēmiskais personāls sadarbojas ar Latvijas Sporta psiholoģijas 
asociācijas biedriem, Eiropas Sporta psiholoģijas federācijas biedriem, Latvijas 
profesoru asociāciju. 

 

 
11. 

STUDĒJOŠO IESPĒJU NODROŠINĀJUMS TURPINĀT 
IZGLĪTĪBAS IEGUVI CITĀ AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS 

PROGRAMMĀ 
 

 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija apstiprina garantijas, ka 
gadījumā, ja tiek likvidētas 1. līmeņa profesionālās izglītības studiju programma 
sporta veida trenera kvalifikācijas iegūšanai, minētās programmas studentiem 
tiks radītas iespējas turpināt studijas Latvijas Sporta akadēmijas bakalaura un 2. 
līmeņa profesionālās izglītības studiju programmā. 

 

 
12. 

STUDIJU PROGRAMMAS VĒRTĒJUMS UN ATTĪSTĪBAS 
PLĀNS 

 
 

Nozīmīga Latvijas valsts tēla sastāvdaļa ir Latvijas politikas, 
ekonomikas, kultūras, zinātnes un sporta sasniegumu popularizēšana. Tādēļ 
turpmāk valsts stratēģiskās vadlīnijas pozitīvas starptautiskās atpazīstamības 
veicināšanā ir saistītas ar daudzpusīgu un kompleksu Latvijas tēla 
popularizēšanu. Viens no galvenajiem resursiem un efektīvākajiem 
instrumentiem, ar kura palīdzību tiek veidots pozitīvs valsts tēls, ir kultūra un 
sports. Valsts pozitīvās starptautiskās atpazīstamības veicināšana ir nepārtraukts 
un sistemātisks darbs, kurā ir iesaistīts gan katrs valsts iedzīvotājs, gan dažādu 
profilu iestādes un organizācijas. 

Sports, kā mūsu sabiedrības kultūras sociālās un ekonomiskās sfēras 
sastāvdaļa, ir spējis piesaistīt sev daudz radošu un enerģisku cilvēku, kurus 
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vieno rūpes un atbildība par Latvijas sportā paveikto un veicamo nākotnē. 
Sports ir viens no galvenajiem instrumentiem fiziski un morāli veselas nācijas 
veidošanai un nacionālās identitātes apliecināšanai. To spilgti apliecinājuši 
aizvadītie piecpadsmit gadi ar mūsu valsts sportistu sasniegumiem Eiropas un 
pasaules čempionātos un Olimpiskajās spēlēs. Atbilstoši Latvijas sporta 
politikas pamatnostādņu prasībām valsts realizē valstiskās sporta struktūras 
pilnveidošanu.Uz šo brīdi Latvijā reģistrētas 617 dažādas sporta organizācijas. 

Šodienas sociālekonomiskā politika izvirza prasību pēc augsti 
kvalificētiem speciālistiem visās nozarēs, tai skaitā arī sportā. Latvijas 
Republikas Ministru kabineta 2000.gada 3.oktobra Noteikumi Nr.347 “ 
Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un 
profesionālajai kvalifikācijai„ punktā 2. personas pedagogu profesijai 
nepieciešamo pedagoģisko izglītību un profesionālo tālāk izglītību var iegūt, 
apgūstot šādas izglītības programmas: punkts 2.1. pirmā līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības studiju programmas, pēc kuru apguves tiek piešķirta 
pirmsskolas izglītības skolotāja, vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības 
mājturības skolotāja, profesionālās izglītības pedagoga interešu izglītības 
skolotāja, bibliotekāra un sporta trenera kvalifikācija. 

Sporta nozares sekmīgas attīstības rezultātā perspektīvā var samazināties 
ar veselību saistītie izdevumi, uzlaboties valsts ekonomika un konkurēt spēja. 
Bērnu un jauniešu iesaistīšana sporta aktivitātēs var veicināt nepilngadīgo 
noziedzības līmeņa samazināšanos un nepilngadīgo izglītības līmeņa 
paaugstināšanos. Cilvēku ar speciālajām vajadzībām plašāka iesaistīšanās sportā 
un fiziskās aktivitātēs var sekmēt šo cilvēku iesaistīšanos sabiedrībā.  

Valsts sporta politikas pamatmērķis ir veidot veselas, fiziski un garīgi 
attīstītas personības, kas vienotas valstiskā apziņā, spēj pildīt dzīves un darba 
pienākumus ģimenē, sabiedrībā un valstī. īcības virzieni no “ Sporta politikas 
pamatnostādnes 2004 – 2009 gadam„: 

1) sports visiem; 
2) bērnu un jauniešu sports; 
3) augstu sasniegumu sports; 
4) invalīdu sports. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 15. septembra rīkojumu Nr. 632 
Apstiprinātām sporta politikas pamatnostādnēm 2004. 2009.gadam tika 
izstrādāta Nacionālā sporta attīstības programma 2006. – 2012. gadam šo 
pamatnostādņu īstenošanai. 

Nacionālās sporta attīstības programmas ieviešanas galvenais rezultāts 
būs fiziskās aktivitātēs iesaistīto cilvēku skaita palielināšanās, iedzīvotāju 
mazkustīguma rādītāju samazināšanās, kā arī sabiedrības veselības stāvokļa 
uzlabošanās. Bērnu un jauniešu iesaistīšana sporta aktivitātēs ( no visiem 
ārpusskolas interešu izglītībā iesaistītajiem skolas vecuma bērniem vairāk nekā 
puse piedalās sporta pasākumos un nodarbībās, kas notiek gan sporta skolās, gan 
sporta klubos, gan arī skolu sporta grupās, vispārējās izglītības iestādēs 
nodarbojas 49 840 skolēnu, sporta veidu grupas augstākās izglītības iestādēs 
nodarbojas 10 407 studentu, profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs, 
sporta klubos, olimpiskajos centros, sporta ģimnāzijā un citās organizācijās 
nodarbojas 35 687 audzēkņu, interešu izglītības sporta programmās iesaistīto 
bērnu skaits 15 948 ).Lielāks skaits cilvēku ar invaliditāti iesaistīsies sportā un 
fiziskajās aktivitātēs, šobrīd pielāgotās sporta aktivitātēs iesaistījušies 1200 
cilvēku ar invaliditāti, tādejādi tiks sekmēta viņu iekļaušanās sabiedrībā. Būs 
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atbalstīta un īstenota mērķtiecība un līdzsvarotība ieguldījumos sporta būvēs 
(šobrīd ir 1107 sporta bāzes) Latvijā. 

Sekmīgi Latvijas labāko sportistu (šobrīd valstī 583 sagatavoti augstas 
klases sportisti) starti starptautiskajā līmenī popularizēs Latvijas valsti, tādejādi 
tiks veicināta uzņēmēju ieinteresētība uzlabot sporta pakalpojumu kvalitāti, 
ieviešot mūsdienīgas tehnoloģijas un veicinot sporta preču ražošanu un 
apgrozījumu. 

Šīs programmas ietvaros sports visiem sadaļā tiek runāts par sportu kā 
veselīgu dzīvesveidu un saturīgu brīvā laika pavadīšanas veidu ārpus iepriekš 
minētā bērnu un jauniešu sporta un ārpus augstu sasniegumu sportu, kā, 
piemēram, strādājošo sports, masu skrējieni, veterānu sports, institūciju sporta 
spēles, sporta un fitnesa centru apmeklēšana, pludmales futbols vai volejbols, 
strītbola turnīri utml., kur sacensības tiek izmantotas kā instruments un līdzeklis, 
ieinteresējot un dažādojot šo sportošanu. 

 Nacionālās sporta politikas īstenošana un programmas mērķu 
realizēšana uzliek pienākumus un atbildību arī sporta speciālistiem. Sporta 
speciālists vada sporta treniņus (nodarbības) un organizētas sporta aktivitātes, 
piemērojot cilvēka organismam atbilstošas slodzes, racionāli izmantojot sportu 
cilvēku veselības nostiprināšanai un saglabāšanai, augstas meistarības 
sasniegšanai. Studiju programmas absolvents ir kvalificēts speciālists, kurš 
sagatavots Latvijas sporta politikas īstenošanai un nepieciešamība pēc sporta 
veidu treneriem, kuri strādā dažādās sporta organizācijās ir pieaugusi un 
pieaugs. Tātad programma nodrošina ar kvalificētiem, labi izglītotiem sporta 
speciālistiem, lai viņu darbība veicinātu Latvijas sporta politikas sekmīgu 
realizāciju un tādejādi sekmētu arī valsts sociāli ekonomisko augšupeju. 

Studiju programmas pozitīvās iezīmes 
1. Kvalificēts, stabils un kompetents akadēmiskais personāls. 
2. Pirmā līmeņa studiju programmas apguve nodrošina strādājošos ar 

nepieciešamo kompetenci darbā trenera profesijā. 
3. Studiju programma tiek nepārtraukti pilnveidota. 
4. Laba studiju programmas realizācijas organizēšana. 
5. Ir pilnveidota studiju programma, pēc kuras apguves absolvents tiks 

ieskaitīts studiju programmā ar iespēju iegūt piekto profesijas 
kvalifikācijas līmeni. 

Studiju programmas vājās puses 
1. Fiziski noveco materiāli tehniskā bāze. 
2. LSPA Bibliotēkā nepietiekošā skaitā pieejama jaunākā zinātniskā 

literatūra. 
      3. Daļēji realizēta studentu centrētā pieeja,ņemot vērā studējošo atšķirības 

izglītības un profesionāli lietišķo iemaņu līmenī. 
Studiju programmas izmaiņas 

1. Studiju kursu pilnveidošana: jaunāko zinātnes sasniegumu izglītībā un sportā, 
integrēšana studiju kursu saturā, diferencējot atbilstoši pārstāvēto sporta veidu 
specifikai. 
2. Jaunāko tehnoloģiju ieviešana studiju procesā. 
3. LSPA pirmā līmeņa un otrā līmeņa programmu saskaņošana, lai students tālāk 
izglītībā apgūtu piekto profesionālās kvalifikācijas līmeni. 
4. Sastādīts individuālu studiju plānu, treneriem, kuriem pašiem piešķirta 
invaliditāte un kuri strādā ar cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām. 
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Draudi, no kā jāizvairās 
1. Valsts finansējuma trūkums negatīvi ietekmē LSPA materiāli tehnisko 

bāzi kopumā, kas ietekmē studiju procesa kvalitāti 1.līmeņa 
profesionālajā studiju programmā. 

2. Latvijas iedzīvotāju sociāli ekonomiskais stāvoklis, tai skaitā docētāju un 
treneru. Sociāli ekonomiskā stāvokļa nodrošināšana rada pārmērīgu 
studentu noslogotību vairākās darba vietās, tādēļ pazeminās studentu 
aktivitāte, kas ietekmē studiju satura apgūšanu. 

 
Attīstības plāns 

 LSPA pirmā līmeņa un otrā līmeņa programmu saskaņošana, lai students 
tālāk izglītībā apgūtu piekto profesionālās kvalifikācijas līmeni: 

1. Akcentēt studentu piesaisti, realizējot kvalitatīvu reklāmas izveidi. 
2. Nodrošināt studiju programmas absolventu pāreju uz bakalaura studiju 

programmas otro akadēmisko gadu. 
2. Sistemātiski pilnveidot pirmā līmeņa profesionālās studiju programmas 

studiju kursus saturiski un metodiski. 
3. Pilnveidot treneru diplomprojektu vērtēšanas sistēmu. 
4. Pilnveidot studiju saturu katra moduļa priekšmetu blokā, ievērojot starp 

priekšmetu saikni, pēc iespējas realizējot teorijas un prakses vienotības 
principus, nodrošinot pilnībā studiju rezultātu ieviešanu. 

5. Motivēt un aktivizēt treneru prasmes LSPA un ārvālstīs pieejamās 
informācijas izmantošanā. 

6. Izmainīt katra studiju kursa studējošo darba apjoma sadalījumu, 
palielinot pasniedzēju individuālo darbu ar katra pārstāvētā sporta veida 
studentiem, tādejādi sekmējot studiju kvalitāti, pēc iespējas tuvinot 
saturu atbilstoša sporta veida specifikai. 

7.  Uzlabot LSPA materiāli tehnisko bāzi, tādejādi uzlabojot arī pirmā        
līmeņa profesionālās studiju programmas realizācijas iespējas.  

8. Pilnveidot sastādītos individuālos studiju plānus treneriem, kuriem 
pašiem piešķirta invaliditāte vai strādā ar cilvēkiem ar īpašajām 
vajadzībām un augstas klases sportistu treneriem. 

9.  Attīstīt iesākto sadarbību ar darba devējiem, ar Latvijas un ārvālstu 
augstskolām un sporta organizācijām. 
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PIELIKUMI 
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1.pielikums  

LSPA 1. Līmeņa profesionālās augstākākās izglītības studiju programmas 
“ Izglītības un sporta darba speciālists “  kvalifikācija – sporta veida treneris  

2008./ 2009.akad.g. pašnovērtēšanas ziņojumam 
 

 
Izvērtējot 7. pielikumā iesniegto 1. līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības studiju programmas “ Izglītības un sporta darba speciālists 
“, kvalifikācija – sporta veida treneris akadēmiskā personāla sarakstu  
apstiprinam, ka 94,5 % no ievēlētā akadēmiskā personāla strādā 
augstskolā un 46,9 %  no ievēlētā akadēmiskā personāla ir doktora 
zinātniskais grāds (Atbilstoši 03.10.2006. MK Noteikumiem Nr.821 
2.pielikuma II.p.14.1). 
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2.pielikums 

LSPA 1. Līmeņa profesionālās augstākākās izglītības studiju programmas 
“ Izglītības un sporta darba speciālists “  kvalifikācija – sporta veida treneris  

2008./ 2009.akad.g. pašnovērtēšanas ziņojumam  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
AKADĒMISKĀ PERSONĀLA ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS 

BIOGRAFIJAS 
(Atbilstoši 03.10.2006. MK Noteikumiem Nr.821 2.pielikuma 

II.p.14.2) 
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3.pielikums 

LSPA 1. Līmeņa profesionālās augstākākās izglītības studiju programmas 
“ Izglītības un sporta darba speciālists “  kvalifikācija – sporta veida treneris  

2008./ 2009.akad.g. pašnovērtēšanas ziņojumam  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
1. LĪMEŅA PROFESIONĀLAS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS 

STUDIJU PROGRAMMAS 
“ IZGLĪTĪBAS UN SPORTA DARBA SPECIĀLISTS “ 

KVALIFIKĀCIJA – SPORTA VEIDA TRENERIS 
STUDIJU KURSU APRAKSTI 

(Atbilstoši 03.10.2006. MK Noteikumiem Nr.821 2.pielikuma 
II.p.14.3) 
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1. LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS 
IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMAS 

“IZGLĪTĪBAS UN SPORTA DARBA SPECIĀLISTS” 
kvalifikācija - SPORTA VEIDA TRENERIS 

STUDIJU KURSI 
 
 
A  DAĻA (OBLIGĀTĀ)                                33,5 KR 
 
Humanitāro zinātņu pedagoģijas modulis: 3,5 KR 
Vispārīgā pedagoģija 
Didaktika 
 
Humanitāro zinātņu psiholoģijas modulis: 3,5 KR 
Psiholoģijas pamati 
Sporta psiholoģija 
 
Sociālo zinātņu modulis:    2,5 KR 
Filozofija 
Profesionālā ētika 
 
Sporta speciālista uzņēmējdarbības                      6,0 KR 
kompetenču veidošanas modulis: 
Sporta vadība 
Sporta organizācijas vadība 
 
Anatomijas-fizioloģijas modulis:   7,0 KR 
Anatomija 
Fizioloģija 
Vecuma un dzimuma fizioloģija 
Sporta fizioloģija 
Sporta bioķīmija 
 
Sporta medicīnas modulis:              3,0 KR 
Sporta medicīna 
Sporta higiēna 
 
Treniņa teorijas modulis     4,5 KR 
Treniņa teorija 
Biomehānika 
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Sporta teorijas modulis:     3,5 KR 
Sporta teorija 
Olimpiskā izglītība 
Sporta vēsture 
 
B  DAĻA (OBLIGĀTĀ IZVĒLES)            19,5 KR 
 
Izvēlētā sporta veida modulis:             12,5 KR 
 
Individuālo sporta veidu modulis:    5,0 KR 
Atlētiskā sagatavošana 
Vieglatlētika 
Vingrošana 
Slēpošana 
 
Kontakta sporta veidu modulis:    2,0 KR 
Sporta spēles 
Cīņas sporta veidi 
 
C  DAĻA (BRĪVĀ  IZVĒLĒS)     3,0 KR 
 
Svešvalodu modulis:       3,0 KR 
 
Runas, uzvedības un rakstu kultūras modulis:   3,0 KR 
 
Sporta celtņu modulis:       3,0 KR 
 
PRAKSE       16,0 KR 
DIPLOMPROJEKTS       8,0 KR 
 
PAVISAM       80,0 KR 
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1.LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS 
IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMAS 
“ IZGLĪTĪBAS UN SPORTA DARBA SPECIĀLISTS “ 

Kvalifikācija – SPORTA VEIDA TRENERIS 
STUDIJU KURSU APRAKSTI 

 
A  DAĻA (OBLIGĀTĀ) 

 
HUMANITĀRO  ZINĀTŅU  PEDAGOĢIJAS  

MODULIS 
 
Kursa nosaukums: Vispārīgā pedagoģija 
Kursu veids: obligātais 
Studiju gads: 2 
Semestris: 3 
Kredīti: 1,75/2,62 ECTS 
Docētāji: doc Ž. Vazne 
Kursa mērķis:  

Apgūt zināšanas un prasmes vispārīgā pedagoģijā, sekmēt 
studentu pedagoģiskās domāšanas veidošanos, kā arī izpratni par 
mūsdienu pedagoģiskajām teorijām, pedagoģisko procesu nozīmi 
personības pašrealizācijas un pašaktualizācijas procesā  
Kursa saturs: 

Pedagoģijas jēdziens, priekšmets, mērķi, uzdevumi. 
Pedagoģijas zinātņu sistēma un saikne ar citām zinātnēm. Īss 
pedagoģijas vēstures izklāsts. Pārskats par pazīstamākām izglītības 
teorijām, struktūrām, koncepcijām, kopējais un atšķirīgais teorijās un 
pedagogu atziņās. Galvenās prasības izglītībai 21.gadsimtā. 
Personības un tās attīstības īpatnības dažādos attīstības posmos. 
Prasme saskatīt pedagoģiskās problēmas un gatavība tās risināt. 
Pedagoģiskās pieredzes būtība, sociālo prasmju nozīme 
pedagoģiskajā darbā. Trenera personība un tās pedagoģiski 
psiholoģiskie darbības aspekti. Pieaugušo pedagoģija. 
Ieteicamā literatūra: 
J. Beļickis. Izglītības alternatīvās teorijas.  
L. Žukovs. Pedagoģijas vēsture, 1999.Valdorfpedagoģijas 
metodiskais līdzeklis. 
Šalva Amonašvilli. Ieskats humānā pedagoģijā (krievu valodā). 
Mācīsimies sadarboties, 1998. 
Mācību metodes: 
 lekcijas, minilekcijas, semināri, mācību diskusijas, 
individuālais darbs, patstāvīgais darbs. 
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Novērtēšanas metodes: 
 Studentu patstāvīgais darbs un ar to saistītās pārrunas, 
diskusijas; 
jautājumu apspriešana semināros; praktisks darbs ar diferencētu 
atzīmi; studentu pašvērtējums. 
 
 
Kursa nosaukums: Didaktika 
Kursu veids: obligātais 
Studiju gads: 2 
Semestris: 3 
Kredīti: 1,75/2,62 ECTS 
Docētāji: doc Ž. Vazne 
Kursa mērķis: 

 Sekmēt studentu izpratni par mūsdienu didaktiskajām nostādnēm, 
veicinot viņu, kā sporta veida treneru, “ES” koncepcijas veidošanos. 
Kursa saturs: 

Didaktika, kā mācību teorija. Didaktika un mācību priekšmetu 
metodikas. Didaktikas rašanās un attīstība. Didaktikas filozofiskie, 
psiholoģiskie un vispārpedagoģiskie pamati. Mūsdienu didaktikas 
problēmas ārzemēs un Latvijā (salīdzinošais aspekts). Didaktikas 
pamatkategorijas. Didaktikas saikne ar citām zinātnēm. 
Ieteicamā literatūra: 

1. J. Beļickis. Izglītības alternatīvās teorijas.  
2. L. Žukovs. Pedagoģijas vēsture, 1999.Valdorfpedagoģijas 

metodiskais līdzeklis. 
3. Šalva Amonašvilli. Ieskats humānā pedagoģijā ( krievu valodā 

). Mācīsimies sadarboties, 1998. 
Mācību metodes: 
 lekcijas, minilekcijas, semināri, mācību diskusijas, 
individuālais darbs, patstāvīgais darbs. 
Novērtēšanas metodes: 
 Studentu patstāvīgais darbs un ar to saistītās pārrunas, 
diskusijas; 
jautājumu apspriešana semināros; praktisks darbs ar diferencētu 
atzīmi; studentu pašvērtējums. 
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HUMANITĀRO  ZINĀTŅU  PSIHOLOĢIJAS  
MODULIS 

 
Kursa nosaukums: Psiholoģijas pamati 
Kursu veids: obligātais 
Studiju gads: 1 
Semestris: 1 
Kredīti: 1,75/2,62 ECTS 
Docētāji: prof. A.Ābele 
Kursa mērķis: 
 Dot zināšanas par psiholoģiju kā zinātni, kas atver iespējas produktīvāk 
veicināt sava darba organizāciju un dod zinātnisku skaidrojumu psihiskām 
parādībām. 
Kursa saturs:  

Studiju kursā tiek iekļautas tēmas, kas palīdz saskatīt un 
izskaidrot cilvēka uzvedības īpatnības dzīvē un savā profesijā. Tiek 
pievērsta uzmanība psihisko procesu un personības pētīšanas 
metodēm, kā arī tiem psihes fizioloģiskiem pamatiem, kas dod 
izskaidrojumu psihisko procesu norisei. Studiju kursā iekļautas 
tēmas : psiholoģijas priekšmets, objekts un metodes, psiholoģijas 
vieta kopējā zinātņu sistēmā, psiholoģijas attīstības vēsture, psihes 
augstākā attīstības pakāpe – apziņa, apziņas stāvokļi, psihes 
struktūra, cilvēka izziņas procesi (sajūtas, uztvere, atmiņa, 
domāšana, uzmanība), cilvēka emocionālā un gribas sfēra (emocijas 
un jūtas, griba, motivācija), cilvēka personības sfēra (temperaments, 
raksturs, vajadzības, spējas), psihes attīstības rādītāji, virzītājspēki, 
faktori, likumsakarības, dažāda vecuma bērnu attīstības īpatnības, 
briedums un sensibilitāte, personības socializācijas jēdziens, avoti, 
mehānisms un faktori, pedagoģiskā saskarsme, mācību motivācija, 
motīvu veidi, grupu dinamiskie procesi, saskarsmes jēdziens, 
saskarsmes struktūra, saskarsmes veidi, sociālās percepcijas 
jēdziens, cilvēku savstarpējās uztveres un sapratnes mehānismi 
(empātija, refleksija, identifikācija), stereotipu problēma saskarsmē, 
komunikācija, komunikācijas barjeras, efektīvas klausīšanās 
jēdziens, aktīva un pasīva klausīšanās neverbālā komunikācija, 
lomas un pozīcijas saskarsmē, konflikta regulējoša saskarsme, 
starppersonu konflikti un to risināšanas iespējas.  
Ieteicamā literatūra: 

Vorobjovs A. Psiholoģijas pamati. R., Mācību apgāds, 
1996,323 lpp. 

Vuorinens R., Tūnala E., Mikonens V. Psiholoģijas pamati. 
Psihes garīgā pasaule. R., Zvaigzne ABC.,1998,344 lpp. 

Psiholoģija vidusskolai (autoru kolektīvs). Skolēnu grāmata.  
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      R., Zvaigzne ABC, 1999, 250 lpp. 
 
Немов Р. С. Психология. В трех книгах. Книга 1. Общие 

основы 
психологии. 2-е изд.Москва, Просвещение: 
ВЛАДОС.,1995, 576 с. 

Papildliteratūra: 
Kalniņa N. Sākumskolas bērnu psiholoģiskās īpatnības. 

Palīglīdzeklis LSPA 1 kursa studentiem. Rīga, 1994, 15 
lpp. 

Kalniņa N. Pirmsskolas bērnu psiholoģiskās īpatnības. Rīga, 
1995,  

     13 lpp. 
3.   Психология. Учебник для институтов физкультуры. 
Под. общ.                                             ред. В. Р. 
Мельникова. М., ФиС., 1987, 367 с.  

 
Mācību metodes: 
 lekcijas, minilekcijas, semināri, mācību diskusijas, 
individuālais darbs, patstāvīgais darbs. 
Novērtēšanas metodes: 
 Studentu patstāvīgais darbs un ar to saistītās pārrunas, 
diskusijas; 
jautājumu apspriešana semināros; praktisks darbs ar diferencētu 
atzīmi; studentu pašvērtējums. 
 
 
Kursa nosaukums: Sporta psiholoģija 
Kursu veids: obligātais 
Studiju gads: 1 
Semestris: 2 
Kredīti: 1,75/2,62 ECTS 
Docētāji: doc. A. Fernāte 
Kursa mērķis: 

Nodrošināt iespēju nākamajiem sporta speciālistiem iegūt  
sistematizētas pamatzināšanas sporta psiholoģijas jomā un apgūt 
prasmes risināt ar sporta psiholoģiju saistītos jautājumus, kas sekmē 
produktīvāku programmu īstenošanu sporta jomā. 
Kursa saturs:  

Sporta psiholoģijas jēdziens, objekts, priekšmets, uzdevumi, 
metodes. Sporta darbības psiholoģiskās un taktiskās sagatavotības 
psiholoģiskie pamati. Reakcijas sportā, to veidi un tipi. Idiomotorais 
treniņš, tā būtība un izmantošanas iespējas dažādos sporta veidos. 
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Pirmsstarta stāvokļi un stress sportā. Pirmsstarta stāvokļu 
raksturojums. Stresoru klasifikācija. Stresa cēloņi un pazīmes 
sportistam. Psihiskā pašregulācija un regulācijas metodes. Autogēnā 
treniņa būtība. Gribas audzināšanas psiholoģiskie pamati sportā. 
Jēdziens par šķēršļiem un grūtībām sportā. Gribas īpašību struktūra 
dažādos sporta veidos. Sportista gribas audzināšanas saturs. 
Psiholoģiskā sagatavošana sportā. Vispārējās sagatavošanas saturs. 
Sagatavošanās konkrētām sacensībām. Tiešā psiholoģiskā 
sagatavošanās konkrētām sacensībām. Tiešā psiholoģiskā 
sagatavošanās startam. Sporta komandas psiholoģiskās īpatnības. 
Psiholoģiskā sadarbība sporta komandā. Līdera un vadītāja funkcijas 
komandā. Trenera un sportista attiecības. Izvēlētā sporta veida 
psiholoģiskā analīze. 
 
Ieteicamā literatūra:   

Lindemanis H. Autogēnais treniņš. Rīga:  Zinātne, 1986. 102 lpp. 
Trenera rokasgrāmata. N.Graša red. Latvijas Treneru 

tālākizglītības centrs. Rīga: Madonas poligrāfists. 2003. 24. – 
55. lpp. 

Veinbergs R. S. Psiholoģiskā priekšrocība. Rīga: Zaiga Jansone – 
Ivanova, 2000. 208 lpp. 

Hill K.L. Frameworks for Sport Psychologists. Champaign 
Ilionois Human Kinetics, 2001. 206 lpp. 

Martens R., Coaches Guide to Sport Psychology. Champaign, Jl: 
Human Kinetics, 2004. 206 lpp.   

 
 
 
Mācību metodes:           

 Grupu un kooperatīvā darba  metodes, diskusijas, patstāvīgais 
darbs, projekta darbs 

Novērtēšanas metodes:  
Rakstisks pārbaudījums, mutiskās atbildes, pašvērtējums 
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SOCIĀLO  ZINĀTŅU  MODULIS 
 

Kursa nosaukums: Filozofija 
Kursu veids: obligātais 
Studiju gads: 1 
Semestris: 1 
Kredīti: 1,25/1,87 ECTS 
Docētāji: prof, A. Kuzņecova 
Kursa mērķis: 
 Apgūt nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas cilvēku 
problēmu un sabiedrības norišu objektīvam izvērtējumam. 
Kursa saturs:  

Filozofijas priekšmets, tā būtība un loma sabiedrībā. 
Filozofijas rašanās un specifika. pasaules uzskatu būtība un 
daudzveidība. Filozofijas pamatjēdzieni, pamatnozares un galvenās 
problēmas. Filozofijas vēsture kā garīgās kultūras izteiksmes veids. 
Seno austrumu zemju filozofija, senās Indijas un Ķīnas filozofija. 
Antīkā filozofija. Viduslaiku filozofija. Kristietiskās     filozofijas 
rašanās galvenās problēmas un pamatorientieri. Renesanses laikmeta 
filozofija. jaunu laiku filozofija. Mūsdienu filozofijas novirzieni un 
problēmas. Dzīves filozofija. Filozofiskā antropoloģija. Sporta 
filozofija. Filozofiskā doma Latvijā. latviešu profesionālā filozofija. 
Ieteicamā literatūra:   

Kuzņecova A. Filozofijas vēstures aktualitātes. 1un 2 daļa. –
R.: LSPA, 1998.-167 lpp. 

Kūle M., Kūlis R. Filozofija.-R.: Apgāds Burtnieks., 1996.-
653 lpp. 

Sūna U., Olševskis G. Ievads filozofijā.-R.: Pētergailis, 1993.-
149 lpp. 

Literatūra (klasiķu darbi latviešu valodā) 
1. Aristotelis. Nikomaha ētika.-R.: Zvaigzne, 1985.-230 lpp. 
2. Bēkons. Jaunais organons.-R.: Zvaigzne, 1989.-313 lpp. 
3. Dekarts R. Pārruna par metodi.-R.: Zvaigzne, 1978.,-96 

lpp. 
4. Freids Z. Psihoanalīzes nozīme un vēsture. –R.: Zvaigzne,  
      1994.,-186 lpp.  
5. Didro D. Domas par dabas interpretāciju. .-R.: 

Zvaigzne,1988., 
      5-15 lpp. 
6. Hēgelis G.V.H. Filozofijas zinātņu enciklopēdija.-R.: 

Zvaigzne, 
1981.,-118 lpp. 

7. Kampanella T. Saules pilsēta. -R.: Zvaigzne, 1980.,94 lpp. 
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8. Kants I. Prolegomeni. -R.: Zvaigzne, 1990.,-152 lpp. 
9. Marks Aurēlijs. Pašam sev.-R.: Zvaigzne,1991.-165 lpp. 
10.  Monteņs M. Esejas.-R.: Zvaigzne,1981.-1984. (3 sējumi). 
11. Nīče F. Tā runāja Zaratustra.-R., 1989.-301lpp. 
12. Platons. Valsts.-R., 1982.-183 lpp. 
13. Seneka L. A. Vēstules Lucīlijam par ētiku.-R., 1996. 
14.  Voltērs. Zadigs jeb liktenis. Mikromegs. Kandids. –R.: 

zvaigzne, 1979.-210 lpp. 
Mācību metodes:           

 Lekcijas, semināri, patstāvīgais darbs 
Novērtēšanas metodes:  

Rakstiski divi kompetences testi 
 
 

Kursa nosaukums: Profesionālā ētika 
Kursu veids: obligātais 
Studiju gads: 2 
Semestris: 3 
Kredīti: 1,25/1,87 ECTS 
Docētāji: prof, A. Kuzņecova 
Kursa mērķis: 
 Iegūt zināšanas par ētisko vērtību vietu topošā izglītības un 
sporta darba speciālista profesionālā sagatavotībā, darba kultūrā, 
sociālo attiecību sistēmā, sekmēt ētisko domāšanu, iegūstot 
zināšanas ētiskā aspektā, cilvēku problēmu un sabiedrības norišu 
objektīvam izvērtējumam. 
Kursa saturs: 

Ētika – mācība par morāli un tikumību. Ētikas domas attīstības 
posmi un virzieni. Mūsdienu ētikas paveidi. Morāles loma dzīvē un 
profesionālajā darbībā. Morāles struktūra. Morālā apziņa. Morālās 
attiecības. Morāle kā jābūtība: normas, vērtības un ideāli. Morālā 
izvēle, motivācija un rīcība. Morāles funkcijas. Ētisko vērtību 
izpausme sportā. Profesionālās ētikas priekšmeta būtība, mērķi un 
uzdevumi. Sporta ētikas specifika un loma sporta izglītībā. 
Profesionālās ētikas kodeksi. Sporta ētikas kodekss. Sporta pedagoga 
(skolotāja, trenera) profesionālās ētikas pamatprasības. Izglītības un 
sporta darba vadītāja ētikas pamatprincipi. Interešu un lomu 
konfliktu risināšanas metodes. Ētiskie vadības stili. Uzvedības un 
darba kultūra. Lietišķās sadarbības etiķete. 
Ieteicamā literatūra:   

1. Kuzņecova A. Ētika kā zinātne.-R.: LSPA, 1994.-25 lpp. 
2. Kuzņecova A. Ētikas vēstures pamati. .-R.: LSPA, 1997.-

68 lpp. 
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3. Kuzņecova A. Ētikas vērtības. -R.: LSPA, 1996, 16 lpp. 
4. Kuzņecova A. Lietišķās sadarbības etiķete. . -R.: LSPA 
5. Kuzņecova A. Normatīvā ētika.-R.: LSPA, 1997.-24 lpp. 
6. Kuzņecova A. Profesionālās ētikas vadlīnijas.-R.: LSPA,  
     1997.-50 lpp. 
7. Lasmane S. Rietumeiropas ētika. No Sokrata līdz 

postmodernismam. 
     -R.: Zvaigzne ABC, 1998.-191 lpp. 
8. Lasmane S., Milts A., Rubenis A. Ētika.-R.: Zvaigzne,  
     1993.-239 lpp. 
9. Kuzņecova A. Sporta ētikas un treneru ētikas kodekss.-R.: 
LSPA, 2003.-20 lpp. 

Mācību metodes:           
 Lekcijas, semināri, patstāvīgais darbs 

Novērtēšanas metodes:  
Rakstiski divi kompetences testi 
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SPORTA  SPECIĀLISTA  UZŅĒMĒJDARBĪBAS 
KOMPETENČU  VEIDOŠANAS  MODULIS 

 
Kursa nosaukums: Sporta vadība 
Kursu veids: obligātais 
Studiju gads: 2 
Semestris: 3 
Kredīti: 3/ 4,5 ECTS 
Docētāji: doc. B. Luika 
Kursa mērķis:  

Sporta speciālistam nepieciešamo zināšanu un prasmju apguve 
sporta         nozares vadībā. 
Kursa saturs: 
 Sporta politika Latvijā. Sporta politikas īstenošanas 
mehānisms. Sporta  
vadības sistēma Latvijā. Sporta sociālās sfēras raksturojums, vadības 
struktūra, valstiskās un nevalstiskās sporta organizācijas. Valsts un 
pašvaldību organizācijas, to veidošana, mērķi, uzdevumi. 
 Sabiedriskās sporta organizācijas. Sporta ekonomiskie aspekti: 
finansēšanas veidi. Sporta organizāciju saimnieciskā un 
uzņēmējdarbība. Sporta sponsorēšana. Sporta komercializācijas 
process. Sporta speciālisti un sabiedriskie darbinieki, to plānošana, 
atlase, izglītošana, sporta bāzes Latvijā, dislokācija, caurlaidība. 
Informācijas nozīme  sporta procesā, uzskaites veidi un formas. 
Valsts statistiskā atskaite. Atskaites formas un saturs. Atskaites datu 
analīze, sporta darba un attīstīšanas plānošana. Stratēģiskie un 
taktiskie mērķi. Mērķu un plānu savienošana, programma, projekts.  
 Sporta pasākumu, sacensību organizēšana un vadīšana. 
Sacensību nolikums. Dalībnieki. Programma. Vērtēšana. Izdevumu 
plānošana. Sporta popularizēšanas mērķi un uzdevumi, darba 
principi, formas un saturs. Reklāmas       veidi, mērķi, izmaksas 
plānošana. 
 Sporta organizācijas, iestādes darba vadīšana, nolikums. 
Darba plānošana, uzskaite, kontrole. Vadītāja darbība, Lietišķā 
sadarbība, profesionālā sadarbība. Sanāksmju organizēšana un 
vadīšana. Sporta ārzemēs. Kopīgais, Atšķirīgais. 
Ieteicamā literatūra:  

1. Brūne A., Apine R. Sports Latvijā – Rīga, 2001. 
2. Forands I. Vadītāja darbība – Rīga, 1994. 
3. Latvijas Sporta pārvaldes nolikums, MK, , 08.02.2005. 

noteikumi Nr. 118  
http://www.sp.gov.lv/likumi_noteikumi/0009.htm 

http://www.sp.gov.lv/likumi_noteikumi/0009.htm


 46

4.  Luika B. Menedžmenta pamati (lekciju materiāli) – Rīga, 
LSPA, 2002. 

5. Luika B. Sporta vadība (lekciju materiāli) LSPA, 2008. 
6. Nacionālā sporta attīstības programma 2006. – 2012.gadam 

[tiešsaiste] : Ministru kabineta 2006.g. 31.oktobra rīkojums 
Nr.838. Rīga, 2006. Pieejams: 
http://www.sp.gov.lv/documents/MKrik_838.doc 

7. Praude V., Beļčikovs S. Menedžments – Rīga, 2001. 
8. Sporta likums 

http://www.sp.gov.lv/likumi_noteikumi/0015.htm 
9.  Sporta politikas pamatnostādnes 2004.- 2009. gadam 

(informatīvā daļa),  
           http://izm.izm.gov.lv/normativie-akti/politikas-
planosana.html 

 
Papildliteratūra 

1.Briņķis G. Sporta kustības centrālās vadības formas Latvijā – 
Rīga, 1993. 
2.Forands I. Vadītājs un vadīšana – Rīga, 1999. 
3.Hogedāls L. Rokasgrāmata trenerim un vadītājam – Rīga, 1998. 
4.Luika B. Sanāksmju organizēšana un vadīšana – Rīga, LSPA, 
1996. 
 
Mācību metodes:    
Lekcijas, grupu nodarbības, semināri, patstāvīgais darbs. 

 
Novērtēšanas metodes:  
Lai saņemtu kredītpunktus par šo studiju kursu, kopvērtējumā 
jāsaņem vismaz 4 balles. Vērtējumu ballēs students saņem, 
apkopojot noteikto punktu skaitu par atsevišķu uzdevumu izpildi. 
      Tiek vērtētas studenta zināšanas, prasmes, attieksme un 
individuālā dinamika. 
 
1) Ieskaites prasības                                                                           
• Praktiskais darbs  –  plānošanas process                                         

-     5–6 punkti; 
• Seminārs – Sporta likumdošana                                                      

-     6-7 punkti;   
• Tests                                                                                                -      

1-6 punkti                                                                                    
• Seminārs – Sporta politika Latvijā                                                  

-     1-3 punkti; 

http://www.sp.gov.lv/documents/MKrik_838.doc
http://www.sp.gov.lv/likumi_noteikumi/0015.htm
http://izm.izm.gov.lv/normativie-akti/politikas-planosana.html
http://izm.izm.gov.lv/normativie-akti/politikas-planosana.html
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• Referāts – projekta izstrāde                                                             
-      

      1-7 punkti. 
Referāta prezentācija                                                                   
     2punkti. 
 
 
  
Kursa nosaukums: Sporta organizācijas vadība 
Kursu veids: obligātais 
Studiju gads: 2 
Semestris: 3 
Kredīti: 3/ 4,5 ECTS 
Docētāji: doc. B. Luika 
Kursa mērķis:  
           Izglītības un sporta speciālistam nepieciešamo zināšanu un 
prasmju apguve sporta organizācijas vadībā, organizāciju dibināšanā. 
Nodrošināt iespēju iegūt pamatzināšanas tiesībās, izglītības un sporta 
likumdošanā, lai  sekmīgi varētu veikt vadītāja funkcijas izglītības 
vai sporta iestādē, organizācijā un uzņēmumā. Sekmēt izglītības un 
sporta vadītāja sagatavošanu praktiskai darbībai – dot zināšanas un 
prasmes lietvedības darba organizācijā un finanšu uzskaitē, 
pamatojoties uz attiecīgiem normatīviem dokumentiem. Dodot  
zināšanas, prasmes un iemaņas projektu izstrādē. 
Kursa saturs: 
Vadīšanas teorijas rašanās un attīstība 
    Vadības zinātnes rašanās un attīstība. 
     Organizācija. Organizācijas resursi. 
    Vadīšanas efektivitāte. Vadīšanas īpatnības dažādās jomās un 
nozarēs. 
Jāzin: 
• Ko nozīmē zinātniski pamatoti organizēta vadīšana. 
• Vadīšana nekomerciālā organizācija. 
Vadīšanas galvenās funkcijas (plānošana, organizēšana, 

motivēšana, kontrole), lēmuma pieņemšanas process 
      Plānošana. Organizācijas mērķu noteikšana. Mērķu un plānu 
savienošana. Plānu tipi. 
      Organizēšana. Organizācijas strukturēšana. Darbs ar personālu. 
      Motivēšana. Motivēšanas veidi organizācijā. 
      Kontrole. Kontroles funkcijas, veidi un process. Kontroles 
efektivitāte. 
Jāzin: 
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• Vadīšanas funkcijas, to savstarpējās sakarības, to 
sakarības ar resursiem un      vadības efektivitāti. 

Jāprot: 
• Noteikt mērķus un izvirzīt uzdevumus. 
• Izveidot organizācijas teorētisko modeli. 
• Izstrādāt motivēšanas sistēmu konkrētam 

kontingentam. 
• Noteikt kvalitatīvos un kvantitatīvos rādītājus kontroles 

procesam noteiktā organizācijā. 
 
Komunikācijas process organizācijā, verbālā, neverbāla 
komunikācija 
     Komunikācijas jēdziens. Komunikācijas process organizācijā. 
     Neverbālā un neverbālā komunikācija.  
     Prezentācija. Sanāksmes organizēšana. 
Jāzin: 

• Komunikācijas procesus organizācijā. 
• Komunikācijas veidus. 

Jāprot: 
• Veikt prezentāciju. 
 

4)Sporta tiesiskie pamati Latvijā, Sporta likums 
     LR likumi un Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka sporta 
organizācijas dibināšanu un darbību,  
      Sporta likuma mērķi un saturs. Sporta likumā lietoto terminu 
skaidrojumi.  
Jāzin: 

• Galvenos normatīvos aktus, kas reglamentē sporta 
nozares attīstību un sporta organizācijas darbību. 

• Sporta likumā noteiktās normas. 
Jāprot: 

• Normatīvos aktus izmantot praktiskajā darbībā. 
 

 
 
Valsts sporta politika, sporta politikas pamatnostādnes, sporta 
attīstības programma 
      Sporta pamatvirzieni, to mērķauditorija, izpausmes veidi, mērķi. 
      Sporta pamatmērķi Latvijā patreizējā periodā, to īstenošanas 
mehānisms. 
Jāzin: 
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• Bērnu, jaunatnes, tautas, invalīdu,  augstu sasniegumu un 
profesionālā sporta būtība, izpausmes veidi; 

• Sporta politikas pamatmērķi; 
• Sporta galvenie uzdevumi, lai realizētu valsts sporta politiku. 
Jāprot: 
• Analizēt un novērtēt sporta attīstību un attīstības 

tendences Latvijā. 
Sporta vadības sistēma Latvijā 
     Valstiskās un nevalstiskās sporta organizācijas, to veidošana, 

dibināšana, mērķi un uzdevumi, to realizācija. 
Jāzin: 
• Valsts dibinātās institūcijas, iestādes, uzņēmumi, kuras izstrādā 

un realizē valsts sporta politiku, to mērķi un uzdevumi; 
• Sporta sabiedrisko organizāciju un to apvienību sistēma. 
Jāprot: 
• Atbilstoši sporta organizācijas mērķiem noteikt uzdevumus, to 

sasniegšanai. 
 
Sporta ekonomiskie aspekti, sponsorēšana 
Sporta finansēšanas avoti. Sporta finansēšana no valsts un 

pašvaldību budžeta. Komercdarbība sportā. 
Sporta sponsorēšana.  

 
Jāzin: 
• Sporta finansēšanas avoti; 
• Komercdarbības formas sportā. 
Jāprot: 
• Izstrādāt reklāmas projektu sponsoru piesaistei (sporta klubam, 

pasākumam, komandai). 
 
 
 Sporta organizācijas darba vadība, attīstības plānošana, 
organizācijas darbības izvērtēšana 
      Sporta biedrības -  sporta kluba dibināšana.. Sporta kluba statūti, 
to saturs. Sporta kluba biedri, vadības sistēma, finanšu avoti. 
      Sporta organizācijas darbības plānošana, organizēšana. 
      Sporta darba uzskaite un atskaite, darbības analīze. 
 
Jāzin: 
• Biedrības  dibināšanas un darbības tiesiskie pamati; 
• Sporta sabiedrisko organizāciju vadības un darbības galvenos 

principus. 
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Jāprot: 
• Noteikt kritērijus sporta organizācijas darbības 

vērtēšanai. 
• Analizēt sporta organizācijas darbības rezultātus. 

 
 
Sporta pasākumu/sacensību organizēšana un vadīšana 
 Sacensības kā sporta izpausmes veids. Sacensību mērķi, dalībnieki, 

programma, vērtēšana. Sacensību nolikums, tā 
izstrādāšanas metodika. Izdevumu plānošana, 
finansu piesaiste, finansu norēķinu kārtošana. 

 
Jāzin: 
• Sacensību organizēšanas metodika; 

Jāprot: 
• Izstrādāt sacensību nolikumu atbilstoši noteiktam mērķim; 
• Izstrādāt pasākumu plānu konkrētu sacensību sagatavošanai un 

vadīšanai; 
• Izstrādāt izdevumu tāmi. 
 
 
Sporta popularizēšanas darbs 
     Reklāma, tās mērķi, veidi. Reklāmas izmaksu plānošana. 
Reklāmas izstrāde un izplatīšana. 

     Sporta popularizēšanas mērķi un uzdevumi. Sporta 
popularizācijas darba principi, formas un saturs. Sports kā reklāmas 
nesējs. 
 
Jāzin: 
• Jāzin sporta popularizācijas darba principi, formas un saturs. 
Jāprot: 
• Izstrādāt reklāmas sludinājumu; 
• Izstrādāt reklāmas piedāvājumu; 
• Izstrādāt atklāšanas scenāriju sporta sacensībām. 
Lietvedība, tās uzdevumi 

Lietvedība. Lietvedības pamatuzdevumi un funkcijas. 
Lietvedības loma organizācijas darbības realizēšanā. Likumi un 
noteikumi, kas regulē lietvedības funkcijas. Darbinieki un 
struktūrdaļas, kas nodrošina lietvedības darbs organizācijā. 
 
Jāzina: 
• Lietvedības jēdziens, pamatuzdevumi, to nozīme vadības procesā. 
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• Lietvedības process, tā organizēšana. 
• LR likumi, MK noteikumi un citi normatīvie dokumenti, kas 

reglamentē lietvedības darbu. 
Jāprot: 
• Pielietot praktiskajā darbībā normatīvos aktus. 
 
 Dokumentēšana 
     Dokuments. Dokumenta funkcijas un nozīme. Pārvaldes 
dokumentu veidi – organizatoriskie, rīkojuma, izziņu un pārskata, 
sarakstes. Dokumenta juridiskais spēks. Dokumenta sastāvdaļas. 
Teksts. 
 
Jāzina: 
• Pārvaldes dokumentu veidus, to pielietojumu. 
• Kas dod dokumentam juridisko spēku. 
 
 
 
Dokumentu sastāvdaļas 

Tehniskās prasības dokumentu noformēšanai, to sastāvdaļu 
izvietojums – zonas.  Dokumentu rekvizīti, to izvietojums, 
noformējums, pielietojums.  
 
Jāzina: 
• Tehniskās prasības dokumentiem. 
• Rekvizītu izvietojumu zonas, to izmēri. 
• Dokumentu rekvizīti. 
Jāprot: 
• Pielietot rekvizītus atbilstoši to nozīmei. 
• Uzrakstīt iesniegumu. 
• Izstrādāt organizācijas veidlapu. 
 
Pārvaldes dokumentu veidi 

Organizatoriskie dokumenti, to rekvizīti un saturs. Rīkojuma 
dokumenti, to rekvizīti un saturs. Izziņas un pārskatu dokumenti, to 
rekvizīti un saturs. Sarakstes dokumenti, to rekvizīti un saturs. 
 
Jāprot: 
• Izstrādāt biežāk pielietojamos dienesta dokumentus – Vēstuli, 

Rīkojumu, Protokolu, Aktu u.c. 
 
Dienesta atzīmes 
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Dienesta atzīmes, to saturs, izvietojums un pielietošana. Dienesta 
dokumentu izraksta un atvasinājuma izgatavošana un apstiprināšana. 
 
Jāzina:  
• Dienesta atzīmes, to rakstība. 
Jāprot: 
• Pielietot dienesta atzīmes atbilstoši to nozīmei. 
• Izgatavot un apstiprināt izrakstu no dokumenta. 
 
Dokumentu apgrozība organizācijā 

Lietvedības instrukcija. Saņemto dokumentu reģistrācija, izpildes 
organizācija un kontrole. Organizācijā izstrādāto dokumentu izpildes 
organizācija un kontrole. Nosūtāmo un citu dokumentu reģistrācija. 
 
Jāzina:  
• Darbs ar saņemtajiem un organizācijā izstrādātajiem 

dokumentiem. 
 
 Jāprot:  
• Veikt saņemto un nosūtāmo dokumentu reģistrāciju. 
• Veikt saņemto un organizācijā izstrādāto dokumentu izpildes 

kontroli. 
 
. 
Dokumentu kārtošana lietās un uzglabāšana 

Lietu nomenklatūra. Lietu veidošana. Dokumentu kārtošana 
lietās. Dokumentu sagatavošana glabāšanai un izmantošanai. 
Organizācijas arhīva darbs. 
 
Jāzina un jāprot: 
• Dokumentu kārtošana lietās. 
• Lietu nomenklatūras izstrādāšanas pamatprincipus. 
 
Projektu izstrāde un vadīšana 
Jāzina un jāprot: 
• Projektu izstrādāšanas secība un pamatprincipi. 
 
Darba tiesisko attiecību regulējošie normatīvie akti. Darba 
tiesības 
Koplīgums. Darba līgums, tā slēgšana un pārtraukšana. Darba un 

atpūtas laiks. Darba samaksa. Darba disciplīna. 
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Sieviešu, bērnu un jauniešu darbs. Darba drošība. 
Darba strīdi. 

 
Jāzina:    

- Darba  līguma slēgšana un iemesli  tā pārtraukšanai. 
               -    Specifiskie normatīvi pedagoģiskajiem un sporta 

darbiniekiem   darba attiecībās (darba laiks, darba 
samaksa  u.c.). 

Jāprot:   
- Slēgt darba līgumu.  

 
 
Literatūras saraksts ( Lietvedība ): 

 
1. Bahanovskis V. Praktiskā lietvedība – Rīga, 1997. 
2. Kalējs J. Lietvedības pamati – Rīga, 1994. 
3. Kalējs J., Ābele M. Lietvedības pamati – Rīga, 2000. 
4. Luika B. Lietvedības pamati – Rīga, 1997. 
5. Luika B. Sanāksmju organizēšana un vadīšana – Rīga, 1997. 
6. LR Ministru kabineta 1996.g. 23.aprīļa Noteikumi Nr. 154 

(Protokols Nr. 23,27) “Dokumentu izstrādāšanas un 
noformēšanas noteikumi”. 

 
 
 
Papildliteratūra: 

 
1. Jurkēvičs A., Skujiņa V., Šadinovs V. Palīgs lietvedības 

kārtošanai valsts valodā – Rīga, 1992. 
2. Ruskule S. Lietvedības praktikums – Rīga, 1997. 
3. SkujiņaV. Valsts valodas prasmei lietvedības dokumentos – Rīga, 

1993. 
 
 
Literatūras saraksts ( menedžments, darba tiesības): 
 
1. Akselrods S. Borzenkovs L. Sacensību organizēšana fizkultūras 

kolektīvā – Rīga, 197o. 
2. Briņķis G. Komercializācijas  procesi sportā – Rīga, LSPA, 1999. 
3. Brūne A., Apine R. Sports Latvijā – Rīga, 2001. 
4. Forands I. Sporta propaganda un reklāma – Rīga, 1993. 
5. Forands I. Vadītāja darbība – Rīga, 1994. 
19.Luika B. Menedžmenta pamati (Lekcija) – Rīga, LSPA, 2002. 
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6. Luika B. Sporta sabiedrisko organizāciju apvienību darbības 
vadība Latvijā, Maģistra darbs – Rīga, LSPA, 1999. 

7. Pārskats par likumdošanu sporta jomā- Rīga, IZM SP, 2003. 
22.Praude V., Beļčikovs S. Menedžments – Rīga, 2001. 
8. Кузина В.В. Экономика физической культуры и спорта – 

Москва, 2001 
9. Переверзин И.И. Менеджмент спортивнои организации – 

Москва, 2002 
10. Шааф Ф. Спортивный маркетинг – Москва, 1998 
7. LR Darba likums un komentāri- Rīga, Mans īpašums, 2002. 
 
Papildliteratūra: 
 
1. Ādiņš A. Sacensību organizēšanas sistēma Liepājas rajonā, 

Bakalaura darbs – Rīgā, LSPA, 2003. 
2. Audre I. Skolu sporta federācijas darbība Latvijā, Bakalaura 

darbs – Rīga, LSPA, 2000. 
3. Bogdanovs A. Latvijas regbija federācijas ieguldījums regbija 

attīstībā Latvijā, Bakalaura darbs – Rīga, LSPA, 2001.  
4. Briņķis G. Sporta kustības centrālās vadības formas Latvijā – 

Rīga, 1993. 
5. Briņķis G. Berdičevskis B. Fiziskās kultūras un sporta pārvalde 

un organizācija – Rīga, 1984. 
6. Forands I. Vadītājs un vadīšana – Rīga, 1999. 
7. Hogedāls L. Rokasgrāmata trenerim un vadītājam – Rīga, 1998. 
8. Kaminska L. Kuldīgas pilsētas pašvaldības ieguldījums sporta 

attīstībā, Bakalaura darbs – Rīga, LSPA, 2002. 
9. Kampe M. Sporta bāzes Latvijā, Maģistra darbs – Rīga, LSPA, 

2000. 
10. Kimbors A. Latvijas riteņbraukšanas federācijas darbība, 

Bakalaura darbs – Rīga,   LSPA, 2002. 
11. Kolemens R., Berijs G. Uzmanību, menedžeri! 525 ieteikumi 

Jums – Rīga, 1995. 
12. Luika B. Sanāksmju organizēšana un vadīšana – Rīga, LSPA, 

1996. 
13. Praude V. Ko ražot, kā pārdot un kā iekarot tirgu – Rīga, 1994. 
14. Pušmucāns A. Individuālā uzņēmuma izveides un attīstības 

iespējas sporta un atpūtas jomās, Bakalaura darbs – Rīga, LSPA, 
2003. 

15. Latvijas III Sporta kongress – Rīga, LSP, 1996. 
16. Latvijas IV Sporta kongress – Rīga. LSP, 2001. 
17. Vītoliņš M. Sporta kluba dokumentācija, Bakalaura darbs – Rīga, 

LSPA, 2001. 
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Mācību metodes:    
 Lekcijas, grupu nodarbības, semināri, indvidālais darbs, 
patstāvīgais darbs. 
 
Novērtēšanas metodes:  
 Tests, Praktiskais darbs, Kontroldarbs, Semināri, Pārbaudījums. 
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ANATOMIJAS,  FIZIOLOĢIJAS  MODULIS 
 

Kursa nosaukums: Anatomija 
Kursu veids: obligātais 
Studiju gads: 1 
Semestris: 2 
Kredīti: 1,5/ 2,25 ECTS 
Docētāji: viesprof. G. Knipše 
Kursa mērķis: 

 Apgūt cilvēka kustību analīzi un iespējas 
Kursa saturs: 
           Galvenais uzsvars kustību aparātam: kauliem,  locītavām 
šķērssvītru muskulatūrai, kā arī slodzes orgāniem – sirdij, aknām, 
nierēm. Muskulatūru  
minimāli mācam latīniski, kas ļauj kontaktēties ar citu valsts sporta 
darbiniekiem. 
 
Ieteicamā literatūra: 
1.Āboltiņa M.   Kustību anatomija [1.d.]. LSPA.  Rīga, 2005. 70 lpp. 
2.Āboltiņa M.   Kustību anatomija [2.d.]. LSPA. Rīga, 1998. 87 lpp. 
3.Āboltiņa M., Knipše G., Umbraško S.   Cilvēka ķermeņa stāvokļu 
un kustību anatomiskā analīze. LSPA. Rīga, 1994. 70 lpp. 
4.Āboltiņa M.  Apgādes sistēmas. LSPA. Rīga,1988. 70 lpp. 
5.Āboltiņa M.  Regulācijas sistēmas. LSPA. Rīga, 1988. 35 lpp. 
6. Āboltiņa M.  Kā aug mūsu bērns. Rīga: Datorzinību  Centrs, 1998. 
198 lpp. 
 
Mācību metodes:    
Lekcijas, grupu nodarbības, semināri, individuālais darbs, 
patstāvīgais darbs. 
Novērtēšanas metodes:  
Praktiskais darbs, Kontroldarbi, zināšanas semināros 
  
Kursa nosaukums: Fizioloģija 
Kursu veids: obligātais 
Studiju gads: 1 
Semestris: 1 
Kredīti: 1,5/ 2,25 ECTS 
Docētāji: med. zin. Dr., viesl. E. Brēmanis 
Kursa mērķis:  
           Veidot nākošajiem sporta speciālistiem izpratni par atsevišķu 
orgānu, orgānu sistēmu un visa cilvēka organisma funkcijām 



 57

fizioloģiskā miera stāvoklī un  sporta slodzēs, par funkciju 
regulācijas mehānismiem cilvēka organismā. 
Kursa saturs: 
  Cilvēka fizioloģiskās sistēmas: elpošanas, asinis un asinsrite, 
gremošanas, vielu maiņa un enerģētika, to nervu un humorālā 
regulācija miera stāvoklī un fizisku slodžu laikā. Elpošanas aparāta 
fizioloģija. Centrālās nervu sistēmas fizioloģija. Kustību regulēšanas 
fizioloģiskie principi. Kustību vadība. Darba spējas un nogurums. 
darba spēju nosakošie un limitējošie fizioloģiskie faktori. Spēka, 
ātruma, izturības trenēšanas fizioloģiskie pamati. Cilvēka veselības 
fizioloģiskie pamati. Vecuma un dzimuma fizioloģija. Funkcionālie 
stāvokļi. 
Ieteicamā literatūra: 

1. Valtneris A.   Cilvēka fizioloģija. Rīga: apgāds “Zvaigzne 
ABC”,  

      1995. 208 lpp. 
2.    Thibodeau G.A., Patton K.T.  Anatomy and  physiology.  
St. Louis, Baltimore, Boston, etc.: Mosby,   1993. 968 p. 

 
Mācību metodes: 
                Individuālais darbs, grupu darbs 
 
Novērtēšanas metodes:  
              semināri, testi 
 
 
 
 
Kursa nosaukums: Vecuma un dzimuma fizioloģija 
Kursu veids: obligātais 
Studiju gads: 1 
Semestris: 2 
Kredīti: 1,5/ 2,25 ECTS 
Docētāji: med. zin. Dr., viesl. E. Brēmanis 
Kursa mērķis:  
        Sniegt pamatzināšanas par morfoloģiskajām un fizioloģiskajām 
izmaiņām augošā organismā un par fizisko īpašību attīstīšanas 
sensitīvajiem periodiem. 
Kursa saturs: 
 Augšanas un attīstības likumsakarības, apkārtējās vides un 
sociāli ekonomisko faktoru ietekme. Morfoloģiskās izmaiņas 
organismā dažādos vecumposmos. Jaundzimušā fizioloģiskais 
raksturojums. Zīdaiņa vecuma fizioloģiskais raksturojums. Kustību 
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un balsta aparāta, CNS un augstākās neirālās darbības attīstība agrās 
un pirmās bērnības periodā, bērnu augstākās neirālās darbības tipi. 
Sensoro sistēmu attīstība bērniem. Veģetatīvo funkciju attīstība agrās 
un pirmās bērnības periodā. Otrās bērnības fizioloģiskais 
raksturojums. Pusaudžu fizioloģiskais raksturojums. Pusaudžu 
fizioloģiskais raksturojums. Jauniešu fizioloģiskais raksturojums. 
Meitenes organisma fizioloģiskās īpatnības. Sportam raksturīgo 
fizioloģisko stāvokļu īpatnības bērniem – jauniešiem. Fizioloģiskās 
īpatnības novecojot. 
 
Ieteicamā literatūra:  
 
1. Āboltiņa M.  Kā aug mūsu bērns. Rīga: Datorzinību centrs, 1998. 

198 lpp. 
2. Vīksne Z.  Bērnu un pusaudžu vispārējā un sporta  fizioloģija. 

LVFKI. Rīga,                     1987. 71 lpp. 
3. Безруких М.М., Сонькин В.Д., Фарбер  Возрастная 

физиология. Москва: ACADEMIA, 2003. 412 c. 
4. Ермолаев Ю.А. Возрастная физиология. Москва: Спорт 

Академ Пресс, 2001. 443 c. 
5. Сапин М.Р., Брыксина З.Г.  Анатомия и физиология детей и 

подростков. Москва: ACADEMIA, 2002. 453 c. 
 

Mācību metodes: 
              Individuālais darbs, testi 
Novērtēšanas metodes:  
              Semināri, rakstiskais pārbaudījums 
 
  
 
 
Kursa nosaukums: Sporta fizioloģija 
Kursu veids: obligātais 
Studiju gads: 2 
Semestris: 3 
Kredīti: 1,5/ 2,25 ECTS 
Docētāji: viesprof. E. Brēmanis 
Kursa mērķis:  
        Iemācīt sporta fizioloģijas pamatjēdzienus, analizēt organisma 
adaptācijas mehānismus un darbaspējas  noteicošos faktorus dažāda 
rakstura sporta slodzēs,  
 veidot iemaņas atsevišķu fizioloģisko rādītāju   noteikšanā un 
novērtēšanā. 
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Kursa saturs: 

Sporta fizioloģijas jēdziens, objekts, priekšmets, uzdevumi, 
metodes. Muskuļu darbības enerģētika un slodzes fizioloģiskie 
rādītāji. ATF hidrolīze, resintēze. O2 pieprasījums, patēriņš. Skābekļa 
maksimālais patēriņš. O2 deficīts, parāds. Slodžu fizioloģiskā 
klasifikācija. Funkcionālās izmaiņas organismā dažādos sportam 
raksturīgos organisma stāvokļos. Kustību iemaņu veidošanās 
fizioloģiskais raksturojums. Muskuļu spēks, tā veidi, attīstīšanas 
fizioloģiskais pamatojums. Ātrums, tā izpausmes veidi, 
fizioloģiskais pamatojums. Izturība, tās veidi, fizioloģiskais 
pamatojums. Lokanības un koordinācijas attīstīšanas fizioloģiskie 
pamatnosacījumi. Darbaspēju izmaiņas karstumā, augstumā un 
aukstumā, sportista funkciju cirkadiānie bioritmi. Organisma 
darbības īpatnības ūdenī. Hipodinamijas sekas. Dopingu fizioloģiskā 
iedarbība. 
Ieteicamā literatūra: 
1. Brēmanis E.  Sporta fizioloģija. Rīga: Zvaigzne,  1991. 245 lpp. 
2. Wilmore J.H., Costill D.L.   Physiology of Sport and Exercise. – 
2nded. USA: Human Kinetics, 1999. 710 p. 
 
Mācību metodes:  
  Lekcijas, individuālais darbs, grupu darbs 
Novērtēšanas metodes: 
 Testi  

 
Kursa nosaukums: Sporta bioķīmija 
Kursu veids: obligātais 
Studiju gads: 1 
Semestris: 2 
Kredīti: 1/ 1,5 ECTS 
Docētāji: doc. M. Dzintare 
Kursa mērķis: 

Apgūt bioķīmiskos procesus organismā un to izmaiņas 
intensīvu fizisko   slodžu laikā. 
 
Kursa saturs: 
 Jēdziens, objekts, priekšmets, uzdevumi, metodes. Galvenās 
biosavienojumu klases organismā. Funkcionālās grupas savienojumi 
molekulās. Disperso sistēmu klasifikācija.  Ūdens īpatnības un 
nozīme cilvēka organismā. Vides aktīvā reakcija. Ūdeņraža 
eksponents (pH). Buferu sistēmas. Difūzija un osmoze. Ogļhidrātu 



 60

bioloģiskā nozīme, iedalījums, uzbūve, ķīmiskā nozīme, 
izmantošana fiziskās slodzēs. 
 Lipīdu bioloģiskās funkcijas, iedalījums un ķīmiskās īpašības, 
enerģētiskā vērtība, izmantošana fiziskās slodzēs. Olbaltumvielu 
bioloģiskā nozīme. Uzbūves īpatnības. 
 Aminoskābes. Nukleīnskābes uzbūve un bioloģiskās 
funkcijas. Fermenti. Biokatalīze. Vielmaiņa. Asimilācija. 
Disimilācija. Enerģijas maiņa, tās avoti. Bioloģiskā oksidēšanās. 
Aerobie un anaerobie procesi. 
 Olbaltumvielu maiņa, fermentatīvā hidrolīze, ģenētiskā koda 
īpatnības, katabolisms. Augoša organisma olbaltumvielu maiņas 
īpatnības. 
 Ogļhidrātu maiņa, hidrolīze, sintēze un noārdīšanās, anaerobā 
oksidēšanās (glikolīze), aerobā oksidēšanās (Krebsa cikls). 
Oksidēšanās fizisku slodžu laikā. Augošā organisma ogļhidrātu 
maiņas īpatnības. 
 Lipīdu maiņa, hidrolīze, sintēze organismā, mobilizācija 
enerģijas iegūšanai. E-oksidēšanās. Augošā organisma tauku maiņas 
īpatnības. Vielmaiņas procesu kopsakarības. 
 Muskuļu ķīmiskais sastāvs, kontrakcijas mehānisms, tā 
ķīmiskā būtība. ATF – kā enerģijas avots. ATF anaerobā resintēze: 
kreatīnkināzes, glikolīzes un miokināzes reakcijas – ATF resintēze – 
oksidatīvā fosforilēšanās.  
 Bioķīmisko procesu dinamika veicot intensīvu fizisku slodzi 
aerobā un anaerobā režīmā. Asins sastāva  izmaiņas. Noguruma 
bioķīmiskais pamatojums. 
 Atjaunošanās procesu dinamika. Ātrā atjaunošanās. 
Anaboliskā fāze, superkompensācija.  
 Muskuļa spēka bioķīmiskie pamati.  Bioķīmiskās izmaiņas 
trenējot spēku.  
Ātruma bioķīmiskais pamatojums. Bioķīmiskās izmaiņas regulāri 
trenējot  ātrumu.  
 
Ieteicamā literatūra:  
 1.Ūdre V. Vispārējā un sporta bioķīmija [2 d.]. LSPA.   Rīga, 2000. 
  1.d. 74 lpp. 
  2.d. 96 lpp. 
 2. Maughon R., Gleeson M., Greenhaff  P.L.   Biochemistry of 
exercise and                   training. Oxford New York: Oxford 
university press, 1997. 
 3.Ūdre V.  Augoša organisma metabolisma īpatnības un fizisko 
īpašību attīstīšanas bioķīmiskais pamatojums. LSPA. Rīga, 2001. 20 
lpp. 
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Mācību metodes:    
       Individuālais darbs, grupu darbs 
Novērtēšanas metodes:  
       Zināšanas semināros vispārējā bioķīmijā un ieskaite  
                                            sporta bioķīmijā 
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SPORTA  MEDICĪNAS  MODULIS 
 

Kursa nosaukums: Sporta medicīna 
Kursu veids: obligātais 
Studiju gads: 2 
Semestris: 3 
Kredīti: 2/ 3 ECTS 
Docētāji: prof. V. Lāriņš 
Kursa mērķis: 

Dot iespēju apgūt sporta medicīnas zināšanu pamatus, prasmes 
un  iemaņas, kuras nepieciešamas izglītības un sporta darba 
speciālistiem ar augstāko profesionālo izglītību. 
 
Kursa saturs: 

Nodrošināt iespēju apgūt zināšanas un prasmes vispārīgajā un 
sporta higiēnā veselību veicinošas  skolotāja, trenera un 
fizioterapeita profesionālās darbības īstenošanai 
 Sporta medicīnas jēdziens, objekts, priekšmets, uzdevumi, 
metodes. Fiziskā attīstība un veselība. Sportistu medicīniskā 
kontrole. Sporta antropoloģija. Vispārīgās patoloģijas pamati. 
Orgānu – sistēmu funkcionālā stāvokļa izmeklēšana. Fiziskās darba 
spējas un trennētība. Medicīniski pedagoģiskie novērojumi. Bērnu 
un jauniešu medicīniskās pārbaudes. Sporta patoloģijas un 
traumatisma pamati. Nogurums, pārtrenēšanās, pārslodze. Traumu 
profilakse. Teipings. Pirmā palīdzība pie traumām. Dopings sportā. 
Antidopinga konvencija. Pirmā medicīniskā palīdzība sportā. Sporta 
masāža. 
 
Ieteicamā literatūra: 
1. Auliks I.  Sporta medicīna. Rīga: Zvaigzne, 1985.170 lpp. 
2. Lāriņš V. Sporta medicīna. Rīga: LSPA, 2004.100 lpp.  
3. Lāriņš V. Dopinga kontrole sportā. Trenera rokasgrāmata. Rīga: 

JUMAVA,                          2004.313-325. lpp. 
4. Žukovskis I. Sporta medicīnas praktikums. Rīga: Zvaigzne, 

1991.118 lpp. 
 
Mācību metodes:  

Lekcijas, praktiskās nodarbības, grupu darbs,  semināri,  
individuālais darbs, patstāvīgais darbs       
             
Novērtēšanas metodes:  

Semināri, patstāvīgi izstrādātie darbi 
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Kursa nosaukums: Sporta higiēna 
Kursu veids: obligātais 
Studiju gads: 1 
Semestris: 1 
Kredīti: 1/ 1,5 ECTS 
Docētāji: prof. I. M. Rubana 
Kursa mērķis: 

Nodrošināt iespēju apgūt zināšanas un prasmes vispārīgajā un 
sporta higiēnā veselību veicinošas  skolotāja, trenera un 
fizioterapeita profesionālās darbības īstenošanai 

 
Kursa saturs: 
 Sporta higiēnas jēdziens, objekts, priekšmets, uzdevumi, 
metodes. Vesela dzīves veida un saslimšanu profilakse dažādos 
sporta veidos. Sportista personīgās higiēnas īpatnības, sportista 
norūdīšanās. Sporta apģērba un apavu higiēna. Higiēniskās prasības 
treniņu un sacensību vietām. Sportista racionālā diēta. Atjaunošanās 
un darba spēju paaugstināšanas higiēniskās prasības. Higiēnisko 
prasību īpatnības dažāda vecuma un dzimuma, kā arī sporta veida 
pārstāvjiem. 
 
Ieteicamā literatūra: 
      1.  Rubana I.M. Higiēna.  LSPA. Rīga, 2000. 218 lpp. 
       2. Rubana I.M. Uzturs sportistam.  LSPA. Rīga, 1998. 198 lpp.  
      3. Darba vides riska faktori un strādājošo veselības   aizsardzība. 

[V.Kaļķa  
             un Ž.Rojas red.] Rīga: Elpa, 2001. 489 lpp.  
      4. Rubana I.M. Sportistu uztura uzdevumi un pamatprincipi.  
            Trenera rokasgrāmata. 1.daļa. Rīga: 2003. 215.-239.lpp. 

 
Mācību metodes:   

Interaktīvas lekcijas, grupu darbs, prezentācija 
 

Novērtēšanas metodes:    
Radošie semināri, diferencēta ieskaite    
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TRENIŅA  TEORIJAS  MODULIS 
 
Kursa nosaukums: Treniņu teorija 
Kursu veids: obligātais 
Studiju gads: 2 
 
Semestris: 3,4 
Kredīti: 3/ 4,5 ECTS 
Docētāji: asoc. prof. I. Ķīsis, prof. V. Krauksts 
Kursa mērķi: 

 Nodrošināt iespēju nākamajiem sporta speciālistiem iegūt 
priekšstatu, zināšanas un prasmes treniņu procesa organizēšanā, 
pārvaldē un vadīšanā dažāda vecuma, dzimuma un fiziskās 
sagatavotības līmeņa cilvēkiem. 
  
Kursa saturs: 
 Treniņu teorijas jēdziens. Treniņu teorijas objekts, priekšmets, 
uzdevumi un metodes. Sporta vispārējais raksturojums. Sporta 
pamatfunkcijas. jaunā sporta filozofija. Mūsdienu sporta iedalījums 
un raksturojums. Sporta daudzveidība un sasniegumi sportā, to 
nozīme. Sporta veidu klasifikācija. Faktori, kas nosaka sasniegumus 
sportā. Sasniegumi sportā kā etalons, humānisma realizācija, 
nacionālās identitātes daba. Sportistu sagatavošanas sistēmas, sporta 
treniņš. Galvenais sportistu sagatavošanā. Sportiskā meistarība. 
Adaptācijas teorijas pamati (adaptīvās reakcijas, diadaptācija, 
readaptācija, pāradaptācija). Sacensības un to nozīme. Sacensību 
klasifikācija. Sacensību biežums. Speciālā sacensību sagatavošana. 
Sporta treniņu līdzekļi, metodes un pamatprincipi. Treniņu līdzekļi, 
treniņu metodes. Specifiskie treniņu principi. Sportistu 
sagatavošanas galvenie virzieni: fiziskā sagatavošana, psiholoģiskā 
sagatavošana, intelektuālā sagatavošana, integrālā sagatavošana. 
Sporta treniņu uzbūve, periodizācija: monocikli, mezocikli, 
makrocikli, megacikli. Atlase, orientācija, kontrole, modelēšana un 
prognozēšana sportā. Sievietes sportā, jaunieši sportā, dopings 
sportā. Antidopinga konvencija. 
 
Ieteicamā literatūra:  
 

1. Devaljē F., Muskulatūras attīstīšana. Spēka vingrinājumi 
anatomiskā      skatījumā. Rīga: Zvaigzne ABC,2004. 124 
lpp. 

2. Fernāte A. Sporta treniņu teorijas pamati. Rīga:  LSPA, 
2002, 1. d. 102          lpp., 2. d. 89 lpp. 
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3. Krauksts V. Biomotoro spēju treniņu teorija. Rīga:  LSPA, 
2003. 

      92 lpp. 
4. Liepiņš I. Sports un treniņš. Rīga: Imants Liepiņš, 2000. 

232 lpp. 
5. 5.Trenera rokasgrāmata. N.Graša red. Rīga: Madonas 

Poligrāfists, 2003.    304 lpp. 
Mācību metodes:     
        diskusijas, patstāvīgais darbs, individuālais darbs 
 
Novērtēšanas metodes: 

 Rakstiski izstrādāti uzdevumi un mutiska izstrādāto darbu 
aizstāvēšana   

 
Kursa nosaukums: Biomehānika 
Kursu veids: obligātais 
Studiju gads: 1 
Semestris: 1 
Kredīti: 1,5/ 2,25 ECTS 
Docētāji: prof. J. Lanka 
Kursa mērķi: 

Dot pamatzināšanas kustību mehānikā un biomehānikā 
 

Kursu saturs: 
 Biomehānikas jēdziens. Biomehānikas objekts, priekšmets, 
uzdevumi un metodes. Biomehānikas kā zinātnes attīstības virzieni. 
Cilvēka kustību vadības teorētiskie pamati. Cilvēka kustību aparāts, 
locekļu, posmu savienojumi, to brīvības pakāpes, muskuļu 
biomehānika, kinezioloģija. Sportista kustību īpašības, faktori, kas 
nosaka tās. Biomehāniskie nosacījumi kustību veidošanās procesā. 
Ķermeņa pozu un stāvokļu saglabāšana, kustības un vietas, cikliskās 
un acikliskās lokomocijas. Rotācijas kustību veidošana un vadība, 
mešanas biomehānika, galvenie sportiskās meistarības līmeņa 
rādītāji. Cilvēka kustību iespēju īpatnības. 

Sporta zinātniskos pētījumos izmantojamie testi. Testu 
rezultātu vērtēšanas metodes. Kvantitatīvo īpašību mērīšana sporta 
zinātniskajos pētījumos. Tehniskās sagatavotības kontroles 
zinātniskie pamati. Taktiskās meistarības kontroles zinātniskie 
pamati. Slodžu pētīšanas zinātniskie pamati. 

 
Ieteicamā literatūra: 

1. Lanka J. Lekcijas biomehānikā. LSPA bibliotēkas fondi.  
2. Lanka J. Biomehānika. LSPA. Rīga, 1995. 135 lpp. 
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3. Lanka J. Fizisko īpašību biomehānika [2 d.]. LSPA. 
Rīga, 2005. 

         1.d. 110 lpp.  
         2.d. 100 lpp. 
     4. Ланка Я. Биомеханика. Рига, 1990. 110 c. 

 
Mācību metodes:   
  Grupu darbs, individuālais darbs 

 
Novērtēšanas metodes:  

 Rakstiska ieskaite 
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SPORTA  TEORIJAS  MODULIS 
 

Kursa nosaukums: Sporta teorija 
Kursu veids: obligātais 
Studiju gads: 1 
Semestris: 1,2 
Kredīti: 1,5/ 2,25 ECTS 
Docētāji: asoc. prof. I. Ķīsis 
 
Kursa mērķi:  
 

Nodrošināt iespēju studentiem iegūt sistematizētas mūsdienu 
zinātniskām prasībām atbilstošas zināšanas sporta teorijas pamatos 
un apgūt  praktiskas prasmes, kas ir nepieciešamas nākamo sporta 
speciālistu darbībai sporta programmu realizācijā. 

 
Kursa saturs:  
 

Sporta teorijas jēdziens. Sporta teorijas objekts, priekšmets, 
uzdevumi un metodes. Sporta teorijas struktūra un raksturojums. 
Fiziskā audzināšana, formas. Fiziskās audzināšanas un sporta 
līdzekļi, sistemātika, formas. Kustību mācīšanas teorija un 
tehnoloģija. Attīstošās darbības indivīda fizisko īpašību veidošana. 
Vecuma un dzimuma profilējošie un metodiskie pamati. Sporta 
attīstības tendences. Sporta kustības virzieni un sportistu 
sagatavošanas sistēma pasaulē un Latvijā. Profesionālais sports. 
Augstu sasniegumu sports, sports visiem, invalīdu sports. 

 
Ieteicamā literatūra: 
 
1. Fernāte A. Sporta treniņu teorijas pamati. Rīga:  LSPA, 2002, 1. 

d. 102 lpp., 
 d. 89 lpp. 

2. Krauksts V. Biomotoro spēju treniņu teorija. Rīga:  LSPA, 2003. 
92 lpp. 

3. Liepiņš I. Sports un treniņš. Rīga: Imants Liepiņš, 2000. 232 lpp. 
 
Mācību metodes:      
 
      Grupu un kooperatīvā  darba metodes, diskusijas, patstāvīgais 

darbs 
Novērtēšanas metodes:  
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Rakstisks pārbaudījums, mutiskās atbildes, pašvērtējums 
 
Kursa nosaukums: Olimpiskā izglītība 
Kursu veids: obligātais 
Studiju gads: 1 
Semestris: 1 
Kredīti: 1/ 1,5 ECTS 
Docētāji: lekt. A. Gulbe 
 
Kursa mērķi:  

Veicināt un sekmēt izziņas procesu  veidošanos un izpratni par 
olimpismu pasaulē sekmēt aktīvās pilsoniskās apziņas veidošanos. 

 
Kursa saturs: 
 Antīkās Olimpiskās spēles. Starptautiskās sporta kustības 
pirmie sakari.               SOK nodibināšana. Olimpiskā simbolika. 
Latvijas olimpiskās kustības vēsture. Olimpiskās spēles no Atēnām 
līdz Solkleiksitijai, no 1896.gada līdz mūsdienām. 
 
Ieteicamā literatūra: 

1. Čika V., Gubiņš. Latvijas sporta vēsture 1918 – 1940, 
Toronto, 1971 

2. Čika V., Šmits A. Zelts, sudrabs, bronza.- Ņujorka, 1963 
3. Dikmanis J. 60 sporta gadi.- Ņujorka, 1965 
4. Erta A., Vaiders A. Olimpiskā diena. – Rīga: Jumava,1993 
5. Latvija atgriežas. – Rīga: Latvijas Olimpiskā komiteja, 

1993 
6. Latvijas sporta vēsture. Kehris Ē., Ķīse A., Forands I., 

Vītola A. 
     -Rīga, 1994 
7. Olimpiskais kentaurs. XXI. Kulturaloģiskais žurnāls., 

1996. Nr 11 
8. Olimpiskā ABC.- Rīga: Latvijas Olimpiskā komiteja, 1999 
9. Jansone R. Sporta vēstures pamatjēdzieni. – Liesma, 1998 
10. Latvijas olimpiskā vēsture. No Stokholmas līdz 

Soltleksitijai.,  - Rīga: Latvijas Olimpiskā komiteja, 2003 
11. Olimpiskā diena. – Rīga: Jumava, 1996 
12. Olimpiskā kustība: Olimpiskās izglītības rokasgrāmata. 

Palīgs studējošai jaunatnei un skolotājiem – Rīga: Latvijas 
Olimpiskā komiteja, 2004 

13. Interneta portāls http://www.olimpiade.lv 
14. Interneta portāls http://www.olimpic.org 

 

http://www.olimpiade.lv/
http://www.olimpic.org/
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Mācību metodes:      
      Grupu un kooperatīvā  darba metodes, diskusijas, patstāvīgais 

darbs 
 
Novērtēšanas metodes:  

Rakstisks pārbaudījums, mutiskās atbildes, pašvērtējums 
 

Kursa nosaukums: Sporta vēsture 
Kursu veids: obligātais 
Studiju gads: 1 
Semestris: 1 
Kredīti: 1 / 1,5 ECTS 
Docētāji: lekt. A. Gulbe 
 
Kursa mērķi: 

Veicināt studentu izziņas procesu attīstību mācēt interpretēt 
sporta vēsturi hronoloģiskā secībā, veicināt aktīvas pozīcijas 
veidošanos vēsturisko situāciju un problēmu izzināšanā. 
 
Kursa saturs: 

Sporta rašanās objektīvie un subjektīvie iemesli. Sporta 
kustības, to organizatori un personības dažādos laikos (Aizvēsture, 
senie laiki, viduslaiki, jaunie laiki). Sporta pasākumi Latvijā. 

 
Ieteicamā literatūra:  

1. Čika V., Gubiņš. Latvijas sporta vēsture 1918 – 1940, 
Toronto, 1971 

2. Latvijas sporta vēsture. Kehris Ē., Ķīse A., Forands I., Vītola 
A. 
     -Rīga, 1994 

3. Olimpiskais kentaurs. XXI. Kulturaloģiskais žurnāls., 1996. 
Nr 11 

4. Vītola A. Fizisko nodarbību raksturs viduslaikos un 
renesanses posmā. LSPA., Rīga., 1996 Jansone R. Sporta 
vēstures pamatjēdzieni. – Liesma, 1998 

5. Jansone R. Sporta vēstures pamatjēdzieni. – Liesma, 1998 
Jansone R. Sporta vēstures pamatjēdzieni. – Liesma, 1998 
Jansone R. Sporta vēstures pamatjēdzieni. – Liesma, 1998 

6. Čika V., Gubiņš G. Latvijas sporta vēsture (1918 - 1944). 
Amerikas latviešu apvienības fiziskās audzināšanas un sporta 
birojs, 1970. 382 lpp. 
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7. Jansone R., Gulbe A. Materiāli par sporta vēsturi un  
olimpisko izglītību. Mācību līdzeklis. – Rīga: LSPA, 2006. 
206 lpp.  

8. Latvijas sporta vēsture. Rīga: Latvijas izglītības fonds, 1994. 
330 lpp. 

9. Paegle L. Ievads vēsturē. Rīga: Zvaigzne, 1991. 175 lpp. 
 

Mācību metodes:      
      Lekcija, grupu un kooperatīvā  darba metodes, diskusijas, 

patstāvīgais darbs 
 
Novērtēšanas metodes:  

Rakstisks pārbaudījums, Sporta muzeja apmeklējums – 
iesniedz rakstiski eseju 
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B  DAĻA (OBLIGĀTĀ  IZVĒLES) 
 

IZVĒLĒTĀ  SPORTA VEIDA  MODULIS 
 

  
  
Kursa nosaukums: Izvēlētais sporta veids 
Kursu veids: obligātais izvēles 
Studiju gads: 1, 2 
Semestris: 2, 4 
Kredīti: 1,5/ 2,25 ECTS 
Docētāji:  

Atbilstošo izvēlēto sporta veidu praktisko katedru docētāji 
 
Kursa mērķi:  

Pilnveidot profesionāli – pedagoģiskās iemaņas, kas dod 
iespēju mācīt savā sporta veidā tehnikas, taktikas paņēmienus 
dažādam vecumam ar dažādu fizisko kondīciju. 
 Kursa saturs: 

Sporta veida vēsturiskā attīstība. Mācību treniņu procesa 
plānošana. Mācību procesā pielietojamas metodes un līdzekļi. 
Sportistu fiziskā, tehniskā, taktiskā, psiholoģiskā sagatavošana. 
Sportistu fiziskās, taktiskās pārbaudes testi. Praktiskais darbs 
izvēlētajā sporta veidā. Nodarbību vadīšana. Sacensību 
organizēšana. Sacensību noteikumi. Drošības tehnikas pamati. 

 
Izmantotā literatūra:  

1. Autoru kolektīvs, Bērnu un pusaudžu trenera rokasgrāmata., 
Rīga: Latvijas Treneru tālākizglītības centrs,2008, 315 lpp.  

2. Autoru kolektīvs, Trenera rokasgrāmata -2.,Rīga: Latvijas 
Treneru tālākizglītības centrs,2006, 312 lpp. 

3. Autoru kolektīvs, Trenera rokasgrāmata -1.,Rīga: Latvijas 
Sporta federāciju    padome, Latvijas Treneru tālākizglītības 
centrs, 2003, 304 lpp. 

4. 4.Devaljē F., Muskulatūras attīstīšana. Spēka vingrinājumi 
anatomiskā          skatījumā. Rīga: Zvaigzne ABC,2004. 124 
lpp. 

5. 5.Fernāte A. Sporta treniņu teorijas pamati. Rīga:  LSPA, 
2002, 1. d. 102          lpp., 2. d. 89 lpp. 

6.   Krauksts V. Biomotoro spēju treniņu teorija. Rīga:  LSPA, 
2003. 

           92 lpp. 
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      7.  Liepiņš I. Sports un treniņš. Rīga: Imants Liepiņš, 2000. 232 
lpp. 
          -2.,Rīga: Latvijas Treneru tālākizglītības centrs,2006, 312 lpp. 
 
Mācību metodes:      
      Metodiski praktiskās, diskusijas, induvidālais darbs,  patstāvīgais 

darbs 
Novērtēšanas metodes:  
      Teorētisks pārbaudījums, praktiska nodarbību vadīšana. 
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INDIVIDUĀLO  SPORTA  VEIDU  MODULIS 
 

Kursa nosaukums: Atlētiskā sagatavošana 
Kursu veids: obligātais izvēles 
Studiju gads: 1 
Semestris: 1 
Kredīti: 1,25/ 1, 87 ECTS 
Docētāji:  

prof. L. Čupriks, lekt. U. Ciematnieks 
 
Kursa mērķi: 

Pielietot visdažādākās treniņu metodes un līdzekļus, 
pilnveidot studentu fizisko sagatavotību 
 
Studiju kursu saturs: 
 Mācību materiāls sastāv no lekcijām, metodiskām un 
praktiskām nodarbībām. Lekcijās studenti tiek iepazīstināti ar spēka 
vingrinājumu teorētiskajiem un praktiskajiem pamatiem, sporta 
nodarbību un veselību veicinošo pasākumu organizēšanu. Tiek dots 
fizioloģiskais, metodoloģiskais pamatojums treniņu metodēm, 
līdzekļiem un slodzēm. 
 Metodiskajās nodarbībās apgūst vingrinājumu kopumu 
dažādām muskuļu grupām, fiziskās slodzes dinamikas regulēšanu, 
atlētisko vingrinājumu pielietošanu savā sporta veidā ņemot vērā 
sportistu fizisko sagatavotību un vecuma īpatnības. Nodarbību laikā 
veic mācību praksi. 
Ieteicamā literatūra: 
1. Sporta ierīču klasifikācija un struktūra sastādot vingrinājumu 

kopumus: Lekcija. Čupriks L.  Rīga.: LSPA, 2001. 25 lpp. 
2. Atlētiskā sagatavošana: Metodiskais līdzeklis. Čupriks L., 

Knipše G. Rīga: LSPA. 2003. 90  lpp.  
3. Muskel Guide. Gezieltes Krafttraining Anatomie. Frederic 

Delavier. BLV. Munchen. 2000. 76 S. 
 

Mācību metodes:      
      grupu darbs, individuālais darbs 
 
Novērtēšanas metodes:  
      Praktiskais tests, mutiskais pārbaudījums 
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Kursa nosaukums: Vieglatlētika 
Kursu veids: obligātais izvēles 
Studiju gads: 1 
Semestris: 2 
Kredīti: 1,25/ 1,87 ECTS 
Docētāji: asoc. prof. I. Avotiņa, asist. K.Kuplis 
 
Kursa mērķis:  

Apgūt teorētiskās zināšanas, prasmes un iemaņas par 
vieglatlētiku kā sporta veidu un vieglatlētikas vingrinājumiem kā 
fiziskās sagatavošanas līdzekli  

 
Kursa saturs:  

Teorētiskā, fiziskā, tehniskā, integrālā sagatavošana un kā 
rezultāts ir prasmju un iemaņu realizācija praktiskajā darbībā. 

 
Ieteicamā literatūra:  

1. Gailis M. Vieglatlētikas sacensību organizēšana un tiesāšanas 
metodika. Rīga: LSPA, 2003.27 lpp. 

2. I studiju gada burtnīca vieglatlētikā 1.daļa. Rīga: LSPA, 2000. 
60 lpp. 

3. I studiju gada burtnīca vieglatlētikā 2.daļa. Rīga: LSPA, 2000. 
50 lpp. 

4. 2.studiju gada burtnīca vieglatlētikā. Rīga: LSPA, 2000.94 
lpp. 

5. 3.studiju gada burtnīca vieglatlētikā. Rīga: LSPA, 
2000.69.lpp. 

 
Mācību metodes:      

metodiski praktiskais grupu darbs, studentu prasmju un  
iemaņu demonstrējuma video filmēšana, analizēšana un vērtēšana 
 
Novērtēšanas metodes:  
 praktiskais tests, mutiskais pārbaudījums     
 
 
 
Kursa nosaukums: Vingrošana 
Kursu veids: obligātais izvēles 
Studiju gads: 1 
Semestris: 1 
Kredīti: 1,25/ 1,87 ECTS 
Docētāji: prof. N. Jaružnijs, doc. Ļ. Maļarenko 
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Kursa mērķis:  

Apgūt teorētiskās zināšanas, prasmes un iemaņas par 
vingrošanu kā sporta veidu un  fiziskās sagatavošanas līdzekli 
 
Kursa saturs: 
 Vingrošanā paredzēts apgūt tās teoriju un metodiku sporta 
nodarbību organizēšanas un vadīšanas līmenī. Praktiski jāapgūst 
organizēšanas, vadīšanas un izpildes iemaņas šādos vingrojumu 
veidos: ierindas mācību vingrojumi bez un ar sīko inventāru; 
palēcieni ar lecamauklām; lietišķie vingrojumi (soļošana, rāpošana, 
skriešana, rāpšanās, pārrāpšanās, smaguma celšana un pārnešanas 
veidi; līdzsvara vingrojumi; mešana; tveršana u.c.); akrobātikas 
vingrinājumi, ritmoplastiskie vingrojumi un ritmiskās vingrošanas 
veidi; lēcieni; brīvās kustības; vingrojumi kārienos un balstos; deju 
soļi; mākslas vingrošanas pamatelementi.  
 
Ieteicamā literatūra: 

1. O.Tanne, N.Jaružnijs. Ceļvedis vingrošanas teorijā un 
metodikā, Rīga :LSPA,   2000 . 76 lpp. 

2. Vingrošana skolā. U.Švinka red. Rīga: Zvaigzne,1988.196lpp. 
3. Vingrošana sākumskolā, pamatskolā un 

vidusskolā.[3d.]Vingrošanas                     katedras autoru 
kolektīvs. Rīga: LSPA, 1996., 1997. 1.d.98; 2.d.130; 3.d. 86 
lpp. 

4. Autoru kolektīvs, Bērnu un pusaudžu trenera rokasgrāmata., 
Rīga: Latvijas Treneru tālākizglītības centrs,2008, 315 lpp. 

 
Mācību metodes:      
      metodiski praktiskais grupu, individuālais darbs 
 
Novērtēšanas metodes:  

      Praktiskais uzdevumi 
 

  
Kursa nosaukums: Slēpošana 
Kursu veids: obligātais izvēles 
Studiju gads: 1 
Semestris: 1 
Kredīti: 1,25/ 1,87 ECTS 
Docētāji: prof. J. Grants, prof. D. Krauksta 
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Kursa mērķis:  
 ir sniegt teorētiskas zināšanas un praktiskās iemaņas un 
prasmes par distanču slēpošanu kā līdzekli aktīva dzīvesveida 
organizēšanā, kā līdzekli fiziskās sagatavotības pilnveidošanā. 
 
Kursa saturs: 
 Ievads. Slēpošanas nodarbību organizēšana un vadīšana. 
Slēpošana skolā. Traumatisms, pirmās palīdzības sniegšana 
slēpošanas nodarbībās. Slēpošanas pārvietošanās veidi, klasifikācija, 
mācīšanas metodika. Slēpošanas inventārs, tā sagatavošana 
nodarbībām. Slēpošanas pārvietošanās veidu tehniskā un fiziskā 
sagatavotība. 
 

Ieteicamā literatūra:  
 
1.Slēpošana: metod. izd. LSPA studentiem [3.d.]. LSPA. Rīga, 
   1.d. 1999. 77 lpp. 
   2.d. 2001. 95 lpp 
   3.d. 2002. 50 lpp. 
2. Grants J. Fiziskā audzināšana, sports un vesels bērns. Rīga: 

Mācību grāmata, 1997. 215 lpp. 
3. Krauksta D. Distanču slēpošanas sacensību noteikumi. LSPA. 

Rīga, 1997. 48 lpp. 
4. Grants J. Rotaļas un spēles uz slēpēm. LSPA. Rīga, 1995. 58 lpp.  

 
Mācību metodes:      
      metodiski praktiskā grupu nodarbība, individuālais darbs 
 
Novērtēšanas metodes:  
 kontroldarbs, patstāvīgā darba uzdevums 
          praktisko iemaņu vērtēšana 
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KONTAKTA  SPORTA  VEIDU  MODULIS 
 

Kursa nosaukums: Sporta spēles 
Kursu veids: obligātais izvēles 
Studiju gads: 1 
Semestris: 1 
Kredīti: 1/ 1,5 ECTS 
Docētāji: prof. A. Rudzītis, doc. V. Lapiņš, doc. A. Ponomarjovs, 
 doc. P. Rubīns, prof. J.Žīdens, asoc. prof. I. Ķīsis 
 
Kursa mērķis:  

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar 
populārākajām komandu sporta spēlēm (basketbols, volejbols, 
futbols, handbols, florbols),kas veicina bērnu garīgo, morālo, 
kulturālo un fizisko attīstību, nodrošinot harmoniskas personības 
veidošanos. 

 
Kursa saturs: 

 Studiju kursā  apgūst atbilstošās sporta spēles vingrinājumu 
kompleksu, spēles sacensību noteikumus, tehnikas un taktikas 
atsevišķus paņēmienus, māca izmantot sporta spēles kā fiziskās 
audzināšanas  līdzekli dažāda vecuma un dzimuma skolniekiem, 
integrējot to arī savā sporta veidā. Vingrinājumu dažādība.  Kustību 
rotaļas un spēles. 

 
Ieteicamā literatūra: 
 
 
 
 

1. Altbergs O., Grāvīts U. Treniņa teorijas pamati  
sporta spēlēs. LSPA. Rīga, 1993. - 52 lpp. 

2. Fiziskās kultūras  teorija. I. Liepiņa red. Rīga: 
Zvaigzne, 1993. 305 lpp. 

3. Kandavniece A. Florbols skolā. Rīga: Mācību 
grāmata, 1998. - 60 lpp. 

4. Kupčs. J. Sporta spēļu teorētiskie pamati. 
LVFKI. Rīga, 1990. 133 lpp. 

5. Ponomarjovs A. Futbola sacensību organizēšana 
un tiesāšana skolā. LSPA. Rīga, 1999. 33 lpp. 

6. Sporta spēles skolā. J. Kupča red. Rīga: 
Zvaigzne, 1991. 304 lpp. 

 
Mācību metodes:      
      metodiski praktiskā grupu nodarbība, individuālais darbs 
Novērtēšanas metodes:  
 praktisks tests, teorētisks kontroldarbs 
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Kursa nosaukums: Cīņas sporta veidi 
Kursu veids: obligātais izvēles 
Studiju gads: 2 
Semestris: 4 
Kredīti: 1/ 1,5 ECTS 
Docētāji: prof. L. Čupriks, doc. V. Kuzmins, doc. A. Pimenovs, 
 lekt. U. Ciematnieks, lekt. N. Peļņika 
  
Kursa mērķis:  

Veidot studentiem tādas profesionāli – pedagoģiskās iemaņas, 
kas dod iespējas mācīt sporta cīņu veidu vingrinājumus (džudo, 
grieķu – romiešu, sambo un brīvo cīņu) tehnikas pamatus dažāda 
tipa izglītojošās iestādēs strādājot ar dažādu vecumu, dažādu sporta 
veidu audzēkņiem. 
 
Kursa saturs: 

Kursā ir ietverta grieķu romiešu cīņa, brīvā cīņa, sambo un 
džudo cīņa. Tiek dots fizioloģiskais un morfoloģiskais pamatojums 
treniņu metodēm, līdzekļiem un slodzēm dažādās vecuma grupās. 

Ir iespēja apgūt vispārējās zināšanas par cīņas vēsturi, 
īpatnībām un atšķirībām tehnikā. Iespējams sporta cīņu pielietot 
pašaizsardzībā, gan arī izmantot kā universālu līdzekļi visu fizisko 
īpašību pilnveidošanā dažādos atšķirīgos sporta veidos. 

 
Ieteicamā literatūra: 

1. Džudo. Rudzītis A. Rīga: Liesma, 1979. 171 lpp. 
2. Sporta cīņu veidi. Pimenovs A., Peļnika N. Rīga: LSPA, 1999. 

20 lpp.  
3. Sambo cīņa. Harlampijevs A. Rīga: LVI, 1961. 290 lpp. 

 
Mācību metodes:      

metodiski praktiskā grupu nodarbība, individuālais darbs 
 
Novērtēšanas metodes:  

praktisks tests, teorētisks rakstu darbs 
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C  DAĻA  (BRĪVĀ  IZVĒLES) 
 

SVEŠVALODU  MODULIS 
 

Kursa nosaukums: Svešvaloda (angļu) 
Kursu veids: brīvās  izvēles 
Studiju gads: 2 
Semestris: 4 
Kredīti: 3/ 4,5 ECTS 
Docētāji: doc. I. Boge, doc. I. Rudzinska, doc. N. Stirna 
 
Kursa mērķis:  

Pilnveidot zināšanas, iemaņas  un prasmes  komunikācijai 
savā specialitātē  angļu valodā 
Kursa saturs: 

Atbilstoši vidējās izglītības standartam iegūto zināšanu un   
iemaņu nostiprināšana un sporta leksikas apguve. 
 
 
Ieteicamā literatūra:  
 1.Berga I., Boge I., Dāniele  A.  “English for Athletes”. Rīga : 
LSPA, 1999.  
    38 lpp. 
2.Berga I. ” Notice and Remember. – Rīga:LSPA, 2001.38 lpp.                               
3.Berga I.  “Gymnastics”.Rīga : LSPA, 1999.  34 lpp. 
                     
Mācību metodes : 

Pāru, grupu darbs, diskusijas, projektu darbi. 
 
Novērtēšanas metodes : 
  Kontroldarbi, individuālā lasīšana, referāti 
 
 
Kursa nosaukums: Svešvaloda (vācu) 
Kursu veids: brīvās  izvēles 
Studiju gads: 2 
Semestris: 4 
Kredīti: 3/ 4,5 ECTS 
Docētāji:  doc. N. Stirna, doc. L. Malahova 
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Kursa mērķis:  
Pilnveidot zināšanas, iemaņas  un prasmes  komunikācijai savā 
specialitātē  vācu valodā 
 
Kursa saturs: 
Atbilstoši vidējās izglītības standartam iegūto zināšanu un   iemaņu 
nostiprināšana un sporta leksikas apguve. 
 
Ieteicamā literatūra: 
1.Malahova L. Praktisch Deutsch für  Sportstudenten. Rīga : LSPA, 
2003. 48 lpp. 
2.Malahova L. Muster des Geschäftsschreibens. Rīga : LSPA, 2003. 
28 lpp. 
3.Stirna N. Deutsch für Sportstudenten. Lesetexte.  Rīga : LSPA, 
1997. 51 lpp. 
 
Mācību metodes : 

Pāru, grupu darbs, diskusijas, projektu darbi. 
 
Novērtēšanas metodes : 

Kontroldarbi, individuālā lasīšana, referāti 
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RUNAS,  UZVEDĪBAS  UN  RAKSTU  KULTŪRAS  
MODULIS 

 
Kursa nosaukums: Runas, uzvedības un rakstu kultūra 
Kursu veids: brīvās  izvēles 
Studiju gads: 2 
Semestris: 4 
Kredīti: 3/ 4,5 ECTS 
Docētāji:  doc. I. Budviķe 
 
Kursa mērķis:  
       Pilnveidot zināšanas un prasmes latviešu valodas  ortogrāfijā,  
sintaksē un stilistikā, uzvedības kultūrā 
 
Kursa saturs: 

Runas kultūras nozīme. Uzvedības kultūra. Runas veidojošie 
faktori. Runas tehnikas skaņu kontrole. Pareizas elpošanas 
nosacījumi un vingrinājumi. Valodas plūsma, melodija, temporitms. 
Runas nosacījumi, valodas kļūdas. Vārdiskās darbības raksturīgākie 
veidi. Intonācijas loma vārdiskajā darbībā. Runas tēlainība, loģiskais 
akcents, pauzes zemteksts. Publiskās runas nosacījumi, mērķtiecība. 
Tēlainības emocionālā iedarbība. Intervija – dialogs. Dialoga 
nosacījumi. Sporta apskats, komentārs, reportāža. Uzvedības ABC. 

Darījumu raksti: iesniegums, paskaidrojums, pilnvara, 
protokols, dienesta vēstule u.c. Interpunkcijas jautājumi, divdabja 
teiciens. Iesprausti vārdi. Stilistikas jautājumi. Vārdu dalījums 
zilbēs, pārnešana jaunā rindā. uzvārdu un vārdu locīšana. lielo burtu 
lietošana. lietvedības pamatuzdevumi un funkcijas. Likumi un 
noteikumi, kas regulē lietvedību. Dokuments, tā funkcijas un 
nozīme. Dokumenta juridiskais spēks. Pārvaldes dokumentu veidi: 
rīkojumi, sarakste. Dokumentu teksts. Dokumentu tehniskās prasības 
(rekvizīti), to sastāvdaļu izvietojums. Atsevišķu rekvizītu nozīme, 
lietošanas gadījumi un noteikumi. Organizatoriskie (pārvaldes) 
dokumenti, to rekvizīti un saturs. Rīkojuma dokumenti, saturs, 
rekvizīti. Sarakstes dokumenti, rekvizīti, saturs. Izziņas un pārskatu 
dokumenti, to rekvizīti un saturs. Dienesta atzīmes, to izvietojums, 
saturs, pielietošana. Izraksta un dublikāta izgatavošana un 
apliecināšana. Lietvedības instrukcija, saņemto dokumentu uzskaite, 
reģistrācija, kontrole. Dokumenta nosūtīšana un izpildes kontrole. 
Dokumentu lietu veidošana. Lietu nomenklatūra. 

 
Ieteicamā literatūra: 
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     1.Budviķe I. Mūsdienu latviešu literārās valodas kultūras 
jautājumi. 
        Rīga : LSPA, 2000. 48  lpp. 

1. Paegle Dz., Kušķis J. Kā latvietis runā. Rīga :Zvaigzne, 
1994.157 lpp. 

2. Skujiņa V. Latviešu valoda lietišķajos rakstos.   Rīga : 
Zvaigzne ABC,  

1999. 148 lpp. 
Mācību metodes :             

Grupu darbs, diskusija. 
 
Novērtēšanas metodes :    

Kontroldarbi, mājas darbs, pārbaudījums rakstveidā un 
mutvārdos 
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SPORTA  CELTŅU  MODULIS 
 

Kursa nosaukums: Sporta celtnes 
Kursu veids: brīvās  izvēles 
Studiju gads: 2 
Semestris: 4 
Kredīti: 3/ 4,5 ECTS 
Docētāji:  asoc. prof. T. Jēkabsons 
 
Kursa mērķis:  

Dot pamatzināšanas sporta būvju projektēšanas un 
ekspluatācijas jautājumu risināšanai.  
  
Kursa saturs: 
 Sporta celtņu pārvalde. Sporta celtņu klasifikācija, kategorijas, 
ekspluatācijas normas. Vispārējie noteikumi, izvietojums. Prasības 
teritorijas izvēlei. Projektēšanas priekšnoteikumi, ekonomiskais 
pamatojums. Projekta uzdevums, gruntsgabala piešķiršana, finansu 
avoti. Celtniecības pase, projektēšanas darbi. Projekta tāmes 
dokumentācija. Pasūtītāja uzdevumi projektēšanas laikā. Projekta 
saskaņošana un apstiprināšana. Tehniskās dokumentācijas 
sagatavošana. Celtniecības noteikumi. Celtniecības organizācijas, 
pasūtītāji, viņu līgumu pienākumi. Sporta celtņu vēsturiskais apskats 
(Grieķija, Roma, mūsdienu olimpiskās celtnes). Sporta celtnes 
Latvijā. Perspektīvas. Atklātās sporta celtnes. Vieglatlētikas 
skrejceļu, sektoru un sporta spēļu laukumu segumi. Sporta celtnes 
peldēšanai. Sporta celtnes slēpošanai, slidošanai, hokejam. Slēgtās 
sporta celtnes, skatītāji. Sporta celtņu ekspluatācija. 
 
Ieteicamā literatūra:  

1. Draudiņš M., Veide  G. Vienkāršās sporta būves. Rīga: 
Zvaigzne, 1994. 373 lpp. 

2.  Sporta spēles skolā. J.Kupča red. Rīga : Zvaigzne, 1991. 301 
lpp. 

 
 

Mācību metodes :  
        grupu darbs, diskusija 
 
Novērtēšanas metodes:    
        kontroldarbi, mājas darbs, pārbaudījums rakstveidā un 
mutvārdos 
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MĀCĪBU  PRAKSE  ĀRPUS  IZGLĪTĪBAS  
IESTĀDES 

 
 

Studiju gads: 2 
Semestris: 4 
Kredīti: 16/ 24 ECTS 
Docētāji:  Izvēlēto sporta veidu docētāji 
 
Mērķis: 

Apvienojot sporta veida trenerim nepieciešamās zināšanas, 
prasmes un iemaņas ar praktisko darbību, papildinot, padziļinot un 
nostiprinot tās atbilstoši savam sporta veidam 

 
 

Prakses organizācija un saturs: 
Katrs no studējošiem iziet praksi savā  sporta veidā, 

organizācijā, ar kuru noslēgts trīspusīgs līgums par studenta prakses 
vietu, mērķi, uzdevumiem, norises laiku, vērtēšanas kritērijiem. 
Students veic prakses uzdevumus saskaņā ar prakses programmu. 
Prakses pamata uzdevums kompetences dinamika profesijā. 
Tehnikas un taktikas paņēmienu mācīšana, imitācijas, speciālo, 
pamata vingrinājumu paskaidrojums, demonstrējums, kļūdu 
labošanas, izvēlēties un pielietot atbilstošus līdzekļus un metodes 
fizisko īpašību attīstīšanai dažāda vecuma, dzimuma un 
sagatavotības līmeņa audzēkņiem, vingrinājumu un tehnikas veida 
pielietošana dažādās slodžu zonās pamata vingrinājumu 
paskaidrojums nosaka prakses programmas praktiskās darbības 
uzdevumi. 

Praktizēšanās treniņa procesa organizēšanā un plānošanā – 
perspektīvā, operatīvā, individuālā. Darba uzskaite, analīze, 
uzdevumu koriģēšana, iemaņas sacensību tiesāšanā. Prakses 
noslēgumā studējošais vada kvalifikācijas nodarbību savā sporta 
veidā, kas ir viena no kvalifikācijas darba sastāvdaļām.  
 
Ieteicamā literatūra:  

Visos studiju kursos izmantotā literatūra 
  
Mācību metodes: 

Treniņ nodarbību  vadīšanas pedagoģiskais process organizācijā, 
audzināšanas darbs. Prakses programmas satura realizēšana savā sporta 
organizācijā. 
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Novērtēšanas metodes: 
attieksmi pret praksi, pedagoģiskās prasmes un iemaņas, organizatoriskās 
iemaņas, prasme vērtēt savu darbu   
 
 
 

KVALIFIKĀCIJAS  DARBS 
Studiju gads: 1, 2 
Semestris: 2,3,4 
Kredīti: 8/ 12 ECTS 
Docētāji:  Izvēlēto sporta veidu docētāji, diplomprojektu konsultanti 
 
Mērķis:  

Parādīt profesionālās kompetences līmeni trenera darbā  
( zināšanas, prasmes un iemaņas, organizātoriskās spējas, sadarbības 
prasmes, spēju analītiski domāt un rīkoties dažādās situācijās) 
 
Kvalifikācijas darba – diplomprojekta saturs 

Katram studentam tiek iedoti metodiskie norādijumi Treneru 
diplomprojektu izstrādei. Kvalifikācijas darba- diplomprojekta 
izstrāde sākas ar pirmo studiju gadu. Diplomprojekta ietilpst 
vairākās sadaļas: 
 Darba vietas pētījums; Audzēkņu atlase atbilstošā sporta 
veidā; Audzēkņa fiziskās, tehniskās sagatavotības vērtējumi; Mācību 
treniņu darba plānošana (makrocikls, mikrocikls); Nodarbību 
vadīšanas konspekts; Kvalifikācijas treniņu nodarbības konspekts, 
vērtējums; Diplomprojekta vērtējums. 
Ieteicamā literatūra:  

Visos studiju kursos izmantotā literatūra, specifiska lireratūra, 
atbilstoši sporta veida   
Mācību metodes: 
Induvidālās darba metodes  
 Novērtēšanas metodes: 
Profesionālo kvalifikāciju valsts pārbaudījuma obligātā sastāvdaļa ir 
diplomprojektu aizstāvēšana, kuru integrēti realizē konkrētās profesionālās 
praktiskās sagatavotības kvalifikācijas valsts pārbaudījuma laikā  
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 STUDIJU ORGANIZĒŠANA 
 

 Studiju programma paredzēta 2 studiju gadiem, tās saturs ir 
sadalīts trijās daļas: 
 1. A  DAĻA (OBLIGĀTĀ).  33,5 kredītpunkti. Jāapgūst 
visiem studentiem, kuri izvēlējušies izvēlētā sporta veida trenera 
studijas saskaņā ar profesijas standartu un studiju programmu. Šajā 
daļā ietilpst vispārizglītojošie studiju kursi, humanitārās zinātnes, 
sociālās zinātnes, dabaszinātnes, tehniskās zinātnes, kā arī nozares 
mācību kursi.] 
 2. B DAĻA (OBLIGĀTĀ IZVĒLES). 19,5 kredītpunkti. 
Jāapgūst studentiem izvēlētās apakšprogrammas ietvaros semestra 
studiju plāna, grafika paredzētos termiņos. Šajā daļā ietilpst 
galvenokārt nozares studiju kursi. 
 3. C DAĻA (BRĪVĀ IZVĒLES).  3 kredītpunkti.  
 
 
Prasības profesionālās kvalifikācijas – izvēlēta sporta veida treneris 
iegūšanai: 
 
apgūta studiju programma 80 kredītpunktu apjomā; 
nokārtots valsts noslēguma pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir 

kvalifikācijas darba - diplomprojekta aizstāvēšana. 
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4.pielikums 
LSPA 1. Līmeņa profesionālās augstākākās izglītības studiju programmas 

“ Izglītības un sporta darba speciālists “  kvalifikācija – sporta veida treneris  
2008./ 2009.akad.g. pašnovērtēšanas ziņojumam  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PAR 1. LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS 

IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMAS 
“ IZGLĪTĪBAS UN SPORTA DARBA SPECIĀJLISTS “ 

KVALIFIKĀCIJA – SPORTA VEIDA TRENERIS 
IZSNIEDZAMĀ DIPLOMA UN TĀ PIELIKUMA PARAUGS 

(Atbilstoši 03.10.2006. MK Noteikumiem Nr.821 2.pielikuma 
II.p.14.4) 
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5.pielikums 
LSPA 1. Līmeņa profesionālās augstākākās izglītības studiju programmas 

“ Izglītības un sporta darba speciālists “  kvalifikācija – sporta veida treneris  
2008./ 2009.akad.g. pašnovērtēšanas ziņojumam  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PAR 1. LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS 

IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMAS 
“ IZGLĪTĪBAS UN SPORTA DARBA SPECIĀJLISTS “ 

KVALIFIKĀCIJA – SPORTA VEIDA TRENERIS 
Pašnovērtējuma satura apstiprinājumam atbilstošie galvenie 

dokumenti 
(Atbilstoši 03.10.2006. MK Noteikumiem Nr.821 2.pielikuma 

II.p.14.5) 
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Pašnovērtējuma satura apstiprinājumam atbilstošie galvenie dokumenti  
 

1. Izglītības likums (LR Saeima 29.10.1998.) 
 

2. Profesionālās izglītības likums (LR Saeima 10.06.1999.)  
 

3. Augstskolu likums (LR Saeima 02.11.1995.) 
 

4. Sporta likums (LR Saeima 24.10.2002.)  
 

5. Zinātniskās darbības likums (LR Saeima 19.05.2005.) 
 

6. Valsts valodas likums (LR Saeima 09.12.1999.)  
 

7. Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu (LR 
Saeima 20.07.2001. likums) 
 

8. Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai 
augstskolās un koledžās 2009.gadā (MK 27.01.2009. noteikumi Nr.79) 
 

9. Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 
standartu (MK 20.03.2001. noteikumi Nr.141) 

 
10. Latvijas ārpolitikas pamatnostādnes 2006. – 2010. gadam 
 
11. Sporta politikas pamatnostādnes 2004. – 2009. gadam  
 
12. Nacionālā sporta attīstības programma 2006. – 2012. gadam                                                          

 
13. Eiropas Savienības Mūžizglītības kvalifikāciju ietvarstruktūra (EQF) 

(http://ec.europa.eu/dgs/education_culture; 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/eqf/broch_lv.pdf) 
 

14. Boloņas procesa panākumu izvērtējuma ziņojums Lēvenes ministru 
konferencei 

http://www.aic.lv/bolona/2007_09/Stocktaking_report_2009_FINAL.pdf;  
 
15. Boloņas procesa darba programma 2007-2009 gadam 
http://www.aic.lv/bolona/2007_09/Bologna_work_programme_2007-

2009_030308.pdf 
 
16. Lēvenes ministru komunikē (2009) 

http://www.aic.lv/bolona/2007_09/Leuven_conf/reports/Leuven_Communiq
ue_2009.pdf 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/eqf/broch_lv.pdf
http://www.aic.lv/bolona/2007_09/Stocktaking_report_2009_FINAL.pdf
http://www.aic.lv/bolona/2007_09/Bologna_work_programme_2007-2009_030308.pdf
http://www.aic.lv/bolona/2007_09/Bologna_work_programme_2007-2009_030308.pdf
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6.pielikums 

LSPA 1. Līmeņa profesionālās augstākākās izglītības studiju programmas 
“ Izglītības un sporta darba speciālists “  kvalifikācija – sporta veida treneris  

2008./ 2009.akad.g. pašnovērtēšanas ziņojumam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PAR 1. LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS 
IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMAS 

“ IZGLĪTĪBAS UN SPORTA DARBA SPECIĀJLISTS “ 
KVALIFIKĀCIJA – SPORTA VEIDA TRENERIS 

visu studiju kursu saraksts, kursu apjoms, īstenošanas 
plānojums, atbildīgais akadēmiskais personāls 

(Atbilstoši 03.10.2006. MK Noteikumiem Nr.821 2.pielikuma 
II.p.16.1.) 
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1. LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS 
STUDIJU PROGRAMMAS 

“IZGLĪTĪBAS UN SPORTA DARBA SPECIĀLISTS” 
kvalifikācija - SPORTA VEIDA TRENERIS 

STUDIJU KURSU SARAKSTS 
Nr. Studiju kursi KR Kontaktstundu sadalījums pa  

studiju gadiem 
Atbild. 
docētājs 

   1.gads 2.gads  
 
 
 
 

 
 

 1. 
sem. 

2. 
sem. 

3. 
sem

. 

4. 
sem. 

 

1 2 3 13 14 15 16 17 

1. Humanitāro zinātņu 
pedagoģijas modulis 3,5 -  32   

 Vispārīgā pedagoģija 1,75   16  doc. 
Ž. Vazne 

 Didaktika 1,75   16  doc. 
Ž. Vazne 

2. Humanitāro zinātņu 
psiholoģijas modulis 3,5 16 16    

 Psiholoģijas pamati 1,75 16    prof. 
A,Ābele 

 Sporta psiholoģija 1,75  16   doc. 
A.Fernāte 

3. Sociālo zinātņu modulis 2,5 14  14   

 Filozofija 1,25 14    prof. 
AKuzņecova  

 Profesionālā ētika 1,25   14  prof. 
AKuzņecova 

4. 
Sporta speciālista 
uzņēmējdarbības kompetenču 
veidošanas modulis 

6   36   

 Sporta vadība 3   16  doc. 
B.Luika 

 Sporta organizācijas vadība 3   20  doc. 
B.Luika 

5. Anatomijas–fizioloģijas 
modulis 7,0 28 72 28   

 Anatomija (cilvēka) 1,5  28   viesprof. 
G. Knipše 

 Fizioloģija 1,5 28    viesprof. 
E. Brēmanis 

 Vecuma un dzimuma fizioloģija 1,5  28   viesprpf. 
E. Brēmanis 

 Sporta fizioloģija 1,5   28  viesprof. 
E. Brēmanis 

 Sporta bioķīmija 1  16   doc. 
M. Dzintare 

6. Sporta medicīnas modulis 3,0 14  28   

 Sporta medicīna 2,0   28  prof. 
V. Lariņš 

 Sporta higiēna 1 14    prof. 
I.M.Rubana 

7. Treniņa teorijas modulis 4,5 20 20 36   

 Treniņa teorija 3  20 36  asoc.prof. 
I. Ķīsis 

 Biomehānika 1,5 20    prof. 
J. Lanka 
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8. Sporta teorijas modulis 3,5 30 10    

 Sporta teorija 1,5 10 10   asoc.prof. 
I. Ķīsis 

 Olimpiskā izglītība 1 10    viesl.  
A. Erta 

 Sporta  vēsture 1 10    lekt.  
A.Gulbe 

9. 
Izvēlētā sporta veida 

modulis 
12,5  100  100 

izvēlētā 
sporta veida 
atb. doc. 

10. Individuālo sporta veidu 
modulis 5 90     

 Atlētiskā sagatavošana 1,25 20    prof. 
L. Čupriks 

 Vieglatlētika 1,25 20    asoc.prof. 
I. Avotiņa 

 Vingrošana 1,25 20    prof. 
N. Jaružnijs 

 Slēpošana 1,25 30    prof. 
J.Grants 

11. Kontakta  sporta veidu 
modulis 2,0 20   20  

 Sporta spēles 1 20    prof. 
A. Rudzītis 

 Cīņas sporta veidi 1    20 doc. 
A.Pimenovs 

12. Svešvalodu modulis 3,0    28 doc. 
I. Boge 

13. Runas, uzvedības un rakstu 
kultūras modulis 3,0    28 lekt. 

A.Gulbe 

14. Sporta celtņu modulis 3,0    28 asoc.prof. 
T.Jākobsons 

 PRAKSE 16    320 
izvēlētā 

sporta veida 
atb. doc. 

 DIPLOMPROJEKTS 8  20 10 10 izvēlētā 
sporta veida 

atb. doc. 
 

 
KOPĀ:    80, 0  kredītpunkti 
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7.pielikums 
LSPA 1. Līmeņa profesionālās augstākākās izglītības studiju programmas 

“ Izglītības un sporta darba speciālists “  kvalifikācija – sporta veida treneris  
2008./ 2009.akad.g. pašnovērtēšanas ziņojumam 

 
 
 
 
 
 
 

 
PAR 1. LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS 

IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMAS 
“ IZGLĪTĪBAS UN SPORTA DARBA SPECIĀJLISTS “ 

KVALIFIKĀCIJA – SPORTA VEIDA TRENERIS 
akadēmiskā personāla saraksts 

(Atbilstoši 03.10.2006. MK Noteikumiem Nr.821 2.pielikuma 
II.p.16.2.) 
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1. LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU  PROGRAMMAS  
“ IZGLĪTĪBAS UN SPORTA DARBA SPECIĀLISTS “  

kvalifikācija - SPORTA  VEIDA  TRENERIS  
 AKADĒMISKĀ PERSONĀLA SARAKSTS 

 
Nr. 
p.k. Mācībspēks Amats Izglītība 

Akadēmiskais  
vai zinātniskais 

grāds 

Ievēlēts / 
pieņemts darbā 

uz  laiku 
Pasniedzamie studiju kursi 

1. ĀBELE Agita profesore LVFKI-1986 Dr.paed. 29.06.2007.līdz 
29.06.2013. 

psiholoģijas pamati, 
izvēlētais sporta veids 

2. AVOTIŅA  Ilze asoc.prof. LVFKI-1983 Dr.paed. 27.06.2008. līdz 
27.06.2014. 

vieglatlētika, izvēlētais 
sporta veids 

3. BUDVIĶE Inta docente LU-1977 Maģ.paed. 03.06.2004.līdz 
03.06.2010. 

runas, uzvedības un rakstu 
kultūra 

4. BOGE  Iveta docente DU-1986 Maģ.paed. 28.08.2008. līdz 
28.08.2014. svešvaloda (angļu) 

5. BRĒMANIS  Edgars viesprofesors RMI Dr.med. viesprofesors 

fizioloģija; sporta 
fizioloģija; 
vecuma un dzimuma 
fizioloģija 

6. CIEMATNIEKS Uģis asistents LSPA- 2004 Maģ.paed. 28.08.2008. līdz 
28.08.2014. atlētiskā sagatavošana 

7. ČUPRIKS  Leonīds profesors LVFKI-1982 Dr.paed. 01.09.2008. līdz 
01.09.2014. 

atlētiskā sagatavošana, 
cīņas sporta veidi, 
izvēlētais sporta veids 

8. DZINTARE Maija docente LU-1989 Dr. biol. 31.08.2008. līdz 
31.08.2014. bioķīmija 
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9. FERNĀTE Andra prorektore 
docente LSPA-1993 Dr.paed. 28.08.2008. līdz 

28.08.2014. sporta psiholoģija 

10. GULBE Antra lektore LSPA-1992 Mag. sp.paed. 02.06.2005. līdz 
02.06.2011. sporta vēsture 

11. GRANTS  Juris prorektors 
profesors LVFKI-1984 Dr.paed. 23.11.2005. līdz 

23.11.2011. slēpošana 

12. JARUŽNIJS  Nikolajs profesors LVFKI-1977 Dr.habil.paed. 29.06.2004. līdz 
29.06.2011. 

vingrošana, izvēlētais 
sporta veids 

13. JĒKABSONS  Tālivaldis asoc.prof. LVFKI-1964 Dr.paed. 30.06.2003. līdz 
30.06.2009. sporta celtnes 

14. KUPLIS Krišjānis asistents LSPA-2006 Maģ.paed. 31.08.2006. līdz 
31.08.2011. 

vieglatlētika, izvēlētais 
sporta veids 

15. KUZMINS Viktors docents 
Kijevas Valsts 
Fiziskās 
kultūras un 
sporta institūts 

Maģ. paed. 30.06.2003. līdz 
30.06.2009. cīņas sporta veidi 

16. KNIPŠE  Gundega viesprofesore RMI-1974 Dr.med. viesprofesore anatomija 

17. KRAUKSTA  Daina profesore LVFKI-1975 Dr.paed. 29.06.2004. līdz 
29.06.2011. slēpošana 

18. KRAUKSTS  Viesturs profesors LVFKI-1964 Dr.paed. 30.11.2006. līdz 
30.11.2011. 

treniņu teorija, izvēlētais 
sporta veids 

19. KUZŅECOVA  Aino profesore 
Maskavas 
Valsts 
Universitāte 

Dr.phil. 29.06.2004. līdz 
29.06.2011. 

filozofija,profesionālā 
ētika 
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20. ĶĪSIS  Igors asoc.prof. LVFKI-1973 Dr.paed. 27.08.2008. līdz 
27.08.2014. 

sporta teorija; treniņu 
teorija, 
sporta spēles, izvēlētais  
sporta veids 
 

21. LANKA  Jānis profesors 
Liepājas 
ped.institūts- 
1963 

Dr.habil.paed. 19.09.2005. līdz 
19.09.2011. biomehānika 

22. LAPIŅŠ  Vladimirs docents LVFKI-1971 Maģ.paed. 18.06.2009. līdz 
18.06.2015. 

sporta spēles, izvēlētais 
sporta veids 

23. LĀRIŅŠ  Viesturs profesors 
Tartu Valsts 
Universitāte- 
1971 

Dr.med. 29.06.2004. līdz 
29.06.2011. sporta medicīna 

24. LUIKA  Biruta docente LVFKI-1977 Maģ.paed. 08.05.2008. līdz 
08.05.2013. 

sporta vadība, sporta 
organizācijas vadība 

25. MALAHOVA Ludmila docente LU-1991 Maģ.paed. 18.06.2009. līdz 
18.06.2015. svešvaloda (vācu) 

26. MAĻARENKO  Ļubova docente LVFKI-1978 Maģ.paed. 18.06.2009. līdz 
18.06.2015. 

vingrošana, izvēlētais 
sporta veids 

27. PEĻŅIKA Natālija lektore LSPA-1998 Maģ.paed 28.08,2008. līdz 
28.08.2014. cīņas sporta veidi 

 28. PIMENOVS  Andris docents LVFKI-1978 Maģ.paed. 18.06.2009. līdz 
18.06.2015. 

cīņas sporta veidi, 
izvēlētais sporta veids 

29. PONOMARJOVS  
Anatolijs docents LVFKI-1980 Maģ.paed. 18.06.2009. līdz 

18.06.2015. 
sporta spēles, izvēlētais 
sporta veids 

30. RUBANA  Inta Māra profesore LVU-1972 Dr.biol. 23.11.2005. līdz 
23.11.2011. sporta higiēna 
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31. RUDZINSKA  Ieva docente LVU-1982 Maģ.paed. 19.06.2008. līdz 
19.06.2014. svešvaloda (angļu) 

32. RUDZĪTIS  Andris profesors LVFKI-1973 Dr.paed. 29.06.2004. līdz 
29.06.2011. 

sporta spēles, izvēlētais 
sporta veids 
 

33. RUBĪNS Pauls docente LSPA- Maģ.paed 18.06.2009. līdz 
18.06.2015. 

sporta spēles, izvēlētais 
sporta veids 

34. UPMALE  Velta Marija docente LVFKI-1969 Maģ.paed. 18.06.2009. līdz 
18.06.2015. izvēlētais sporta veids 

35. VAZNE  Žermēna docente LSPA-1995 Maģ.paed. 03.06.2004. līdz 
03.06.2011. 

vispārējā pedagoģija, 
didaktika 

36. STIRNA Nellija docente LU-1975 Maģ.paed 03.06.2004. līdz 
03.06.2011. svešvaloda (vācu ) 

37. ŽĪDENS  Jānis Rektors, 
profesors. LSPA-1992 Dr.paed. 29.06.2007. līdz 

26.06.2013. 
sporta spēles, izvēlētais 
sporta veids 
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8.pielikums 
LSPA 1. Līmeņa profesionālās augstākākās izglītības studiju programmas 

“ Izglītības un sporta darba speciālists “  kvalifikācija – sporta veida treneris  
2008./ 2009.akad.g. pašnovērtēšanas ziņojumam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Darba devēja atsauksme 
(Atbilstoši 03.10.2006. MK Noteikumiem Nr.821 2.pielikuma III.) 
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9.pielikums 
LSPA 1. Līmeņa profesionālās augstākākās izglītības studiju programmas 

“ Izglītības un sporta darba speciālists “  kvalifikācija – sporta veida treneris  
2008./ 2009.akad.g. pašnovērtēšanas ziņojumam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akreditācijai nepieciešamie dokumenti 
(Atbilstoši 03.10.2006. MK Noteikumiem Nr.821 2.pielikuma III.) 
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1. Izglītības valsts inspekcijas pārbaudes akts Nr.3003/25, 29.11.2007. 
par plānoto tematisko pārbaudi „Par kvalifikācijas prakses 
organizēšanas kārtības kontroli augstākās izglītības iestādēs”. 
Pārbaudes laikā Akadēmijā prakses organizēšanas un īstenošanas 
procesa neatbilstība ārējos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām 
netika konstatēta. Ar pārbaudes aktu var iepazīties pie Akadēmijas 
rektora. 
 
2. Studējošo aptaujas un to analīze. Absolventu aptaujas un to analīze. 
Ar aptaujas anketām var iepazīties Profesionālās pilnveides centrā. 

 
 

 
 
 

 



Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PIRMĀ  LĪMEŅA  AUGSTĀKĀ  PROFESIONĀLĀS 
IZGLĪTĪBAS 

STUDIJU  PROGRAMMA 
IZGLĪTĪBAS UN SPORTA DARBA SPECIĀLISTS 
“SPORTA  VEIDA  TRENERIS” 

(kods  4181301) 
 
 
 

PAŠNOVĒRTĒJUMA  ZIŅOJUMS 
par  2007./2008. akadēmisko gadu 

 
 
 
 

 
 
 

Apstiprināts LSPA Senāta sēdē 2008.gada 19.jūnijā, protokols Nr.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rīga – 2008. 
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Licence par tiesībām īstenot studiju programmu  
pagarināta 09.06.2005. līdz 31.12.2009.(Nr.04054–6) 

programma akreditēta līdz 31.12.2009. 
 
 
 
 

IZMAIŅAS STUDIJU PROGRAMMAS SATURĀ 
Programmas studiju kursi sadalīti moduļos, apvienojot katrā modulī 

vairākus studiju kursus. Mācību kursu obligātajā saturā iekļauts modulis 
Uzņēmējdarbības sporta speciālista kompetenču veidošana sešu 
kredītpunktu apjomā, atbilstoši MK 20.03.2001. noteikumu Nr.141 ”Noteikumi 
par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu“  
grozījumiem no 29.05.2007.  

Līdz ar to: 
Anatomijas – fizioloģijas modulis samazināts par 0,5 kredītpunktiem, 

samazinot Sporta fizioloģijas studiju kursu par 0,5 kredītpunktiem. 
Sporta teorijas modulis izmainīts no 5,0 kredītpunktiem uz 4,5 

kredītpunktiem, samazinot Sporta teorijas studiju kursu par 0,5 kredītpunktiem. 
Izvēlētā sporta veida modulis samazināts no 14,0 kredītpunktiem uz 

12,5 kredītpunktiem. 
Pilnveidots katra studiju kursa saturs, tādejādi uzlabota kopējā 

programmas kvalitāte. 
Humanitāro zinātņu pedagoģijas modulis 

Studiju kursu saturā būtisku izmaiņu nav. Studiju procesā saturs tiek 
pilnveidots, atbilstoši jaunākai informācijai. Vispārīgās pedagoģijas studiju 
kursā iekļauta jauna tēma par profesionālo kompetenci, kura ir svarīga katram 
izglītības un sporta darba speciālistam. Studiju kursa realizācija pārcelta uz 4 
semestri.  
Humanitāro zinātņu psiholoģijas modulis  

Studiju kursa saturā būtisku izmaiņu nav. Sporta psiholoģijā iekļauta 
jauna tēma – trenera filozofija. 
Sociālo zinātņu modulis 

Studiju kursa „Filozofija” saturā būtiskas izmaiņas nav, bet mainīta 
studiju kursa organizācija, lielāku uzmanību veltot interaktīvo metožu 
pielietojumam. 

Studiju kursā „Profesionālā ētika” būtisku izmaiņu nav. Studiju procesa 
gaitā programma tiek pilnveidota, apgūstot, izstrādājot un atlasot jaunus 
materiālus profesionālajā ētikā un ar sporta jomu saistītā profesionālajā ētikā. 
Anatomijas- fizioloģijas modulis 

Studiju kurss „Sporta fizioloģija” samazināts par 0,5 kredītpunktiem, 
tādēļ samazināto tēmu saturu integrēja pārējā saturā, sadalot kā studentu 
patstāvīgo darbu, kā arī kontaktnodarbībās. Studiju kursu saturs pilnveidots 
atbilstoši jaunākai informācijai. 
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Sporta medicīnas modulis 
Studiju kursu saturā būtisku izmaiņu nav. Studiju kursu saturs tiek 

regulāri pilnveidots. 
Treniņu teorijas modulis 

Studiju kursu saturā būtisku izmaiņu nav. Treniņu teorijas studiju kursā 
uzmanība vērsta treniņa procesa plānošanas mācīšanai. Šie jautājumi ir būtiski 
trenera darbā, neatkarīgi no sporta veida. Treniņu teorijas studiju kurss tika 
daļēji realizēts otrā semestrī. 
Sporta teorijas modulis 

Studiju kursu saturā būtisku izmaiņu nav. Studiju procesa gaitā saturs tiek 
pilnveidots. 
Izvēlētā sporta veida modulis 

Studiju kursa saturā būtisku izmaiņu nav. 
Individuālo sporta veidu modulis 

Kopumā atsevišķos studiju kursos izmaiņu nav. 
Komandu sporta veidu modulis  

Studiju kursu saturā būtisku izmaiņu nav. 
Svešvaloda 

Pedagoģiskajā un komunikatīvajā jomā lielāka uzmanība pievērsta 
uzdevumiem, kas ļauj izmantot pedagoģijas un psiholoģijas vērtības, principus 
un pārliecības, apzināt izglītības un sporta vietu un lomu kultūras un vērtību 
sistēmā, modelēt emocionālo stāvokli, uzmanības līmeni, paplašināt trenera 
redzesloku, veidot izpratni par izglītības un sporta nozīmi.  
 

 
STUDIJU  PROGRAMMAS UN STUDIJU KURSU ATBILSTĪBA 

STANDARTAM 
   1.līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma atbilst 
augstākās izglītības standartam, valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības standartam un sporta veida trenera profesijas standartam. 
 

IZMAIŅAS STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJĀ 
    Studiju kursu obligātajā saturā iekļauts modulis Uzņēmējdarbības sporta 
speciālista kompetenču veidošana 6 kredītpunktu apjomā atbilstoši  
MK 20.03.2001. noteikumu Nr.141” Noteikumi par valsts pirmā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības standartu “  grozījumiem no 29.05.2007.  

Līdz ar to Anatomijas – fizioloģijas modulis samazināts par 0,5 
kredītpunktiem, samazinot Sporta fizioloģijas studiju kursu par 0,5 
kredītpunktiem, Sporta teorijas modulis izmainīts no 5,0 kredītpunktiem uz 4,5 
kredītpunktiem, samazinot Sporta teorijas studiju kursu par 0,5 kredītpunktiem.  
Izvēlētā sporta veida modulis samazināts no 14,0 kredītpunktiem uz 12,5 
kredītpunktiem. 
    Izejot no realizēšanas iespējām, kuras saistītas ar telpu un pasniedzēju 
noslogotību, 2007./2008.ak.g. studiju kurss „Sporta psiholoģija” tika pārcelts no 
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4.semestra uz 2.semestri, studiju kurss „Sporta higiēna” no 4.semestra uz 
2.semestri un studiju kurss „Sporta spēles” no 4.semestra pārcelts uz 2.semestri.  

2007./2008.ak.g. lielāka uzmanība vērsta interaktīvo metožu 
pielietojumam. 
 

IZMAIŅAS STUDIJU METODĒS 
     Arī šajā akadēmiskajā gadā uzsvars likts uz studentu kritiskās domāšanas 
pilnveidi, izmantojot aktīvās mācīšanas metodes – mācīšanās grupās, debates, 
rakstīšanu auditorijā u.c., mācot studentiem izmantot konceptus un principus, 
veicinot studenta līdzdalīgu lomu mācību procesā. 
 

REALIZĀCIJAS RESURSU ANALĪZE 
      Studiju kursu apguvi veicināja mācību spēku izstrādātie mācību līdzekļi, 
mācību spēku izstrādātās  MS Power point prezentācijas par aplūkotām tēmām 
drukātā formātā vai elektroniski (nosūtot elektroniskā pastā vai nododot 
studentiem CD formātā ). 

Studiju kursu ietvaros studenti veica patstāvīgos darbus un grupu darbus  
ar analītisku raksturu.  
 

STARPAUGSTSKOLU UN STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA 
  Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija nodibinājusi sakarus ar : 

* Daugavpils Universitāti; 
* Lietuvas Fiziskās kultūras akadēmiju; 
* Baltkrievijas Valsts fiziskās kultūras akadēmiju; 
* I.Kanta Krievijas Valsts Universitātes Fiziskās kultūras un sporta fakultāti; 
* Ukrainas Valsts fiziskās audzināšanas un sporta universitāti. 

  
 Latvijas Sporta pedagoģijas mācību spēki strādājuši ārzemju augstskolās: 

* Prof. Juris Grants  - Stokholmas Sporta augstskolā ( Zviedrija ), Varšavas 
sporta akadēmijā. 
Studiju programmas realizēšanā iesaistītie mācību spēki piedalījās dažādās 

starptautiskās konferencēs Krievijā, Lietuvā, Gruzijā un t. t. 
 

SADARBĪBA AR DARBA DEVĒJIEM 
   Studiju process ir saistīts ar dažādām sporta organizācijām. Sporta 
organizāciju pārstāvji piedalās studentu prakses realizēšanā un vērtēšanā. Darba 
devēju pārstāvji ir Valsts kvalifikācijas eksāmenu komisijā. Sporta federācijas 
pēc aicinājuma piedalās izvēlētā sporta veida nodarbību realizēšanā. 
 
Visciešākie kontakti izveidojušies ar šādām sporta organizācijām: 

* LR IZM Sporta pārvalde; 
* Latvijas Olimpiskā komiteja; 
* Latvijas Sporta federāciju padome; 
* Attiecīgo sporta veidu federācijas/savienības; 
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* Latvijas Sporta speciālistu tālākizglītības centrs; 
* sporta klubi; 
* sporta skolas. 

 
IZMAIŅAS VĒRTĒŠANAS SISTĒMĀ 

Būtiskas izmaiņas vērtēšanas sistēmā nav. Veiktas izmaiņas trenera valsts 
kvalifikācijas eksāmena vērtēšanā, zemākais pozitīvais vērtējums 4- “gandrīz 
viduvēji” 
 ( atbilstoši MK noteikumiem Nr. 347 ar 29.05.2007.Grozījumi Ministru 
kabineta 2001.gada 20. marta noteikumos Nr. 141 “Noteikumi par valsts pirmā 
līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu” 
 
 

UZŅEMŠANA 
2007./2008.ak.g. uzņemšanas noteikumos būtiskas izmaiņas nav. 

Atbilstoši Uzņemšanas komisijas protokolam Nr.1/7, 2/7 konkursa kārtībā  tika 
imatrikulēti studējošo sarakstā  un reģistrēti  32 studenti. 
 

STUDĒJOŠO SKAITS UN STRUKTŪRA 
1.studiju gads –  imatrikulēti – 32 
                          atskaitīti  - 2 
2. studiju gads –  eksmatrikulēti – 40 
                            atskaitīti – 3 
                            studiju pārtraukumā – 1 
                            atkārtotām studijām – 4 
 

STUDENTU ANKETĒŠANAS REZULTĀTI 
Ar anketēšanu centāmies izvērtēt studiju programmas satura realizēšanas 

kvalitāti studentu skatījumā.  
Kvalitātes izvērtēšanā lietojām vērtēšanas skalu no 1 līdz 3, kur: 

1 – viduvējas kvalitātes vērtējums, 
2 – pietiekamas kvalitātes vērtējums, 
3 – augstas kvalitātes vērtējums. 

Anketēšanā piedalījās 33 absolventi. 
 
 
Iegūtie rezultāti studiju kursos: 
VISPĀRĒJĀ  PEDAGOĢIJA 

Kā viduvēju novērtēja    – 4 studenti 
Kā pietiekamu novērtēja -11 studenti 
Kā augstas kvalitātes novērtēja – 18 studenti 

DIDAKTIKA 
Kā viduvēju novērtēja    – 5 studenti 
Kā pietiekamu novērtēja -13 studenti 
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Kā augstas kvalitātes novērtēja – 15 studenti 
PSIHOLOĢIJAS PAMATI 

Kā pietiekamu novērtēja -15 studenti 
Kā augstas kvalitātes novērtēja – 18 studenti 

SPORTA PSIHOLOĢIJA 
Kā viduvēju novērtēja    – 1 students 
Kā pietiekamu novērtēja –11 studenti 
Kā augstas kvalitātes novērtēja – 21 students 

FILOZOFIJA 
Kā pietiekamu novērtēja –12 studenti 
Kā augstas kvalitātes novērtēja – 21 studenti 

PROFESIONĀLĀ ĒTIKA 
Kā pietiekamu novērtēja –18 studenti 
Kā augstas kvalitātes novērtēja – 15 studenti 

ANATOMIJA 
Kā viduvēju novērtēja    – 1 students 
Kā pietiekamu novērtēja – 6 studenti 
Kā augstas kvalitātes novērtēja – 26 studenti 

FIZIOLOĢIJA, VECUMA UN DZIMUMA FIZIOLOĢIJA,  
SPORTA FIZIOLOĢIJA 

Kā pietiekamu novērtēja –5 studenti 
Kā augstas kvalitātes novērtēja – 28 studenti 

SPORTA BIOĶĪMIJA 
Kā viduvēju novērtēja    – 4 studenti 
Kā pietiekamu novērtēja – 13 studenti 
Kā augstas kvalitātes novērtēja – 16 studenti 

SPORTA MEDICĪNA 
Kā pietiekamu novērtēja –10 studenti 
Kā augstas kvalitātes novērtēja – 23 studenti 

SPORTA HIGIĒNA 
Kā viduvēju novērtēja  – 2 studenti 
Kā pietiekamu novērtēja – 18 studenti 
Kā augstas kvalitātes novērtēja – 13 studenti 

TRENIŅU TEORIJA 
Kā viduvēju novērtēja    – 2 studenti 
Kā pietiekamu novērtēja – 12 studenti 
Kā augstas kvalitātes novērtēja – 19 studenti 

BIOMEHĀNIKA 
Kā viduvēju novērtēja    –3 studenti 
Kā pietiekamu novērtēja – 19 studenti 
Kā augstas kvalitātes novērtēja – 11 studenti 

SPORTA TEORIJA 
Kā viduvēju novērtēja    – 14 studenti 
Kā pietiekamu novērtēja – 19 studenti 
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SPORTA VADĪBA 
Kā viduvēju novērtēja    – 1 students 
Kā pietiekamu novērtēja – 19 studenti 
Kā augstas kvalitātes novērtēja – 13 studenti 

OLIMPISKĀ IZGLĪTĪBA 
Kā viduvēju novērtēja    –5 studenti 
Kā pietiekamu novērtēja – 14 studenti 
Kā augstas kvalitātes novērtēja – 14 studenti 

SPORTA VĒSTURE 
Kā viduvēju novērtēja    –3 studenti 
Kā pietiekamu novērtēja – 17 studenti 
Kā augstas kvalitātes novērtēja – 12 studenti 

IZVĒLĒTAIS SPORTA VEIDS 
Kā viduvēju novērtēja    – 12 studenti 
Kā pietiekamu novērtēja – 21 students 

ATLĒTISKĀ SAGATAVOŠANA 
Kā viduvēju novērtēja    –1 students 
Kā pietiekamu novērtēja – 17 studenti 
Kā augstas kvalitātes novērtēja – 15 studenti  

VIEGLATLĒTIKA 
Kā viduvēju novērtēja    – 18 studenti 
Kā pietiekamu novērtēja – 15 studenti 

VINGROŠANA 
Kā viduvēju novērtēja    – 17 studenti 
Kā pietiekamu novērtēja – 16 studenti 

SLĒPOŠANA  
Kā viduvēju novērtēja    –1 students 
Kā pietiekamu novērtēja – 9 studenti 
Kā augstas kvalitātes novērtēja – 23 studenti 

SPORTA SPĒLES 
Kā viduvēju novērtēja    –2 studenti 
Kā pietiekamu novērtēja – 11 studenti 
Kā augstas kvalitātes novērtēja – 20 studenti 

CĪŅAS SPORTA VEIDI 
Kā viduvēju novērtēja    –2 studenti 
Kā pietiekamu novērtēja – 14 studenti 
Kā augstas kvalitātes novērtēja – 17 studenti 

SVEŠVALODA 
Kā viduvēju novērtēja    –3 studenti 
Kā pietiekamu novērtēja – 14 studenti 
Kā augstas kvalitātes novērtēja – 16 studenti 

DIPLOMPROJEKTS 
Kā viduvēju novērtēja    – 13 studenti 
Kā pietiekamu novērtēja – 20 studenti 
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Aptaujas rezultāti liecina par labu studiju kursu realizēšanas kvalitāti. 

Ieteikumos studenti izteica vēlmi pēc iespējas vairāk vērot savā sporta veidā 
vadītas nodarbības. 
 

IZMAIŅAS AKADĒMISKAJĀ PERSONĀLĀ 
Šajā akadēmiskajā gadā akadēmiskā personālā izmaiņu nebija. 

 
RADOŠAIS UN ZINĀTNISKI PĒTNIECISKAIS DARBS 

Studenti rakstīja referātus par Latvijas vēsturi, mīļākajiem sportistiem, 
fizisko īpašību izpausmēm savā sporta veidā, izstrādāja gada un nedēļas treniņu 
plānus savam sporta veidam, veica dažādus ar sporta medicīnu saistītus 
aprēķinus, to analīzi u.c. Šos darbus arī prezentēja un analizēja. Studiju 
programmas galvenais radošā un pētnieciskā darba rezultāts ir diplomprojekts, 
kas balstīts uz savas pieredzes apkopošanu, analīzi, atbilstošās literatūras 
studēšanu, parādot treniņu procesa organizāciju atbilstoši savam sporta veidam. 
Diplomprojekta rezultātus var tālāk izmantot pētnieciskos darbos. 
 

KVALITĀTES NODROŠINĀJUMS 
Kvalitāti no studentu puses nodrošina studiju kursa mērķu apzināšana, 

savu mērķu apzināšana. 
Kvalitāti no mācību spēku puses nodrošina daudzveidīga metožu 

izmantošana, patstāvīga pilnveidošanās, regulārs atgriezeniskās saites 
nodrošinājums kā to pieprasa šodienas laikmets. Studentu anketēšana. 
 

PAŠNOVĒRTĒJUMS – SVID analīze 
S –stiprās puses:  

Mācību spēku augstā kvalifikācija, praktiskā pieredze sporta nozarē. 
Veiktas izmaiņas studiju programmas obligātajā saturā, iekļauts spora speciālista 
uzņēmējdarbības kompetenču veidošanas modulis ,pārveidoti prakses līgumi, 
kuru slēdz ar studējošo un darba devēju. Prakses līgumā ietverti: prakses mērķi, 
uzdevumi, norises plānojums, prakses sasniegumu vērtēšanas kārtība, kā arī 
pušu pienākumi un atbildība, veiktas izmaiņas trenera valsts kvalifikācijas 
eksāmena vērtēšanā, zemākais pozitīvais vērtējums 4- “gandrīz viduvēji” 
 ( atbilstoši MK noteikumiem Nr. 347 ar 29.05.2007.Grozījumi Ministru 
kabineta 2001.gada 20. marta noteikumos Nr. 141 “Noteikumi par valsts pirmā 
līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu” 
 

V- vājās puses:  
Mazinājies 1. studiju gadā imatrikulēto studentu skaits. 
  

I –iespējas:  
Pilnveidot materiāli tehnisko bāzi, pastiprināt aģitācijas darbu piesaistot 
studentus. 
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D – draudi:  

Tuvākā laikā treneru profesijā bez izglītības strādājošo skaits samazināsies, 
privātā sektorā strādājošie apmierināsies ar “ C “ līmeņa sporta speciālista 
sertifikātu, var samazināties studējošo skaits. 
 

 
PRIEKŠLIKUMI DARBA KVALITĀTES UZLABOŠANAI 

• Jāpārskata izvēlētā sporta veida programmas, paredzot vairāk sava sporta 
veida nodarbību vērošanu. 

• Jāpārskata prakses programma, palielinot prakses organizācijas atbildīgā 
mentora pārraudzību prakses programmas realizācijā. 

 
PROGRAMMAS PATREIZĒJĀS SITUĀCIJAS  

RAKSTUROJUMS UN DARBĪBA 
Programmas norise vērtējama kā laba. Studiju process tika nodrošināts 

savlaicīgi, kvalitatīvi par ko liecina arī aptaujā iegūtie rezultāti. Studiju procesā 
studenti papildināja savas teorētiskās zināšanas, prasmes un iemaņas, kas ļauj tās 
sekmīgi pielietot jau citā kvalitātē sporta veida trenera profesijā. 
 
 
 
 

Programmas direktore:                   I.Blekte 
 



Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmas  

IZGLĪTĪBAS UN SPORTA DARBA SPECIĀLISTS 
SPORTA VEIDA TRENERIS 

(4181301) 

 
PAŠNOVĒRTĒJUMU  ZIŅOJUMS 

 
par 2006./2007.akadēmisko gadu 

 
 
 
 
 
 
 
 

Apstiprināts LSPA Senāta sēdē 2007. gada 7.jūnijā, lēmums Nr. 16 
 
 
 
 
 
 
 

Rīga,2007 



 
 
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 

“IZGLĪTĪBAS  UN  SPORTA  DARBA SPECIĀLISTS” 
ar sporta veida trenera kvalifikāciju 

(kods 4181301) 
2006./2007.ak.g. 

 
IZMAIŅAS STUDIJU PROGRAMMĀ: 

 
Programmas studiju kursi sadalīti pēc moduļu principa, apvienojot katrā 

modulī vairākus studiju kursus. Kopumā studiju programmā būtisku izmaiņu 
nav. 

Izmaiņas skar atsevišķi katru studiju kursu, kas veido programmas 
vienoto pamatu. Pilnveidots katra studiju kursa saturs, tādējādi uzlabota kopējā 
programmas kvalitāte. 

Humanitāro zinātņu pedagoģijas modulis: Studiju kursu saturā būtisku 
izmaiņu nav. Studiju procesā saturs pilnveidots, atbilstoši jaunākajai 
informācijai. Studiju kursu realizācija pārcelta uz ceturto semestri.  
          Humanitāro zinātņu psiholoģijas modulis: Studiju kursā “Psiholoģijas 
pamati” iekļauta jauna tēma par grupu dinamiskajiem procesiem.Sporta 
psiholoģijas kursā būtiskas izmaiņas nav. 

Sociālo zinātņu modulis: Studiju kursu “Filozofija” šajā mācību gadā 
vadīja vieslektore humanitāro zinātņu maģistre Kristiāna Jansone. Studiju kursā 
“Profesionālā ētika” praktisku izmaiņu nav. 
         Anatomijas – fizioloģijas modulis: Būtiskas izmaiņas nav. 
         Sporta medicīnas modulis: Būtisku izmaiņu nav. 
         Treniņu teorijas modulis: Studiju kursos būtisku izmaiņu nav. Izvērtējot 
iepriekšējo gadu rezultātus redzam, ka treniņu procesa plānošanas jautājumi 
arvien ir ļoti svarīgi. Studiju kurss “Treniņu teorija” tēmas par fizisko īpašību 
pilnveidošanu 1 kredītpunkta apjomā realizētas otrajā semestrī. 
         Sporta teorijas modulis: Studiju kursos būtisku izmaiņu nav. 
         Izvēlētā sporta veidu modulis: Būtisku izmaiņu nav. 
         Induvidālo sporta veidu modulis: Būtisku izmaiņu nav. 
         Komandu sporta veidu modulis: Būtisku izmaiņu nav. 
         Brīvās izvēles daļā: Svešvalodu studiju kursā būtisku izmaiņu nav. 
Katrs studiju kursa docētājs sistemātiski papildina studiju kursu saturu, atlasot 
jaunus materiālus, izstrādājot jaunus darba uzdevumus. 

Papildināti metodiskie ieteikumi kvalifikācijas  
darbam – diplomprojektam. 
Studentu prakses izvērtēšanā palielināta darba devēja atbildība. 
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IZMAIŅAS  VĒRTĒŠANAS  SISTĒMĀ 
Katram studiju kursam ir izstrādāti vērtēšanas kritēriji pa līmeņiem.  

Tēmu apjoms pa līmeņiem dod studentiem iespēju objektīvi izvērtēt savus 
sasniegumus, nerada domstarpības docētāja un studenta vērtēšanas atšķirībās. 
 
 

IZMAIŅAS  STUDIJU  PROGRAMMAS REALIZĀCIJĀ 
2006./2007.ak.g. pilnveidots trenera kvalifikācijas valsts eksāmena saturs. 

Studiju kurss “Anatomija“ realizēts vienai mācību grupai 2.semestrī, studiju 
kursa “Treniņu teorija“ bloks par fizisko īpašību pilnveidošanu iekļauts 
2.semestrī, studiju kursu “Filozofija“ vadīja Mģ.fil. Kristiāna Jansone. 
 

 
 

SADARBĪBA AR DARBA DEVĒJIEM 
Studiju process ir saistīts ar dažādām sporta organizācijām. Prakses 

realizēšanā iesaistītas dažādas sporta organizācijas, kuru speciālisti – mentori 
tieši iesaistīti studentu prakses vadīšanā un vērtēšanā. Valsts  eksāmenu 
komisijas priekšsēdētājs un divi komisijas pārstāvji iesaistīti studiju rezultātā 
iegūto zināšanu, prasmju vērtēšanā un kvalifikāciju piešķiršanā. 
 

UZŅEMŠANA 
2006./2007.ak.g. uzņemšanas noteikumos būtisku izmaiņu nav.Tika imatrikulēti 
un studējošo sarakstā reģistrēti 57 studenti.  
 

STUDĒJOŠO SKAITS UN STRUKTŪRA 
      1.Studiju gads-   studē - 58 
          atskaitīti - 12  

 2.Studiju gads - eksmatrikulēti -  54 
                                 studiju pārtraukumā – 3 
                                 iekļauts studējošo sarakstā studiju atsākšanai - 4 
             atskaitīti – 9 

 
STUDIJU PROGRAMMAS STIPRĀS PUSES 

1. Šodienas darba tirgus prasībām atbilstoša studiju programma. 
2. Kvalitatīvi studiju kursi  un to realizācija. 
3. Kompetents akadēmiskais personāls un vieslektori. 
4. Sadarbība ar valstiskām un nevalstiskām sporta organizācijām. 
5. Palielināta darba devēja ietekme prakses rezultātu novērtēšanā. 
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6. Uzlabota studiju kvalitāte apvienojot vairākus studiju kursus atbilstošā modulī   
( pēc iepriekšējā akadēmiskā gada  studentu argumentētiem ieteikumiem ) 
 
 

STUDIJU PROGRAMMAS VĀJĀS PUSES 
Vienā grupā studenti ar dažādu profesionālo pieredzi, mazina  nodarbību 
efektivitāti. 
 

 
 

STUDIJU PROGRAMMAS IESPĒJAS 
Papildināt materiāli tehnisko bāzi. Sadarbībā ar sporta veidu federācijām, 
piesaistīt jaunos trenerus. 
 
 

STUDIJU PROGRAMMAS DRAUDI 
Samazinoties profesijā bez izglītības strādājošo  skaitam, nebūs pietiekams 
studentu skaits. 
 
 

 
PRIEKŠLIKUMI DARBA KVALITĀTES UZLABOŠANAI 

1. Studiju kursa kvalitātes nodrošināšanai jāturpina darbs pie studiju kursa 
pilnveidošanas programmas, studiju kursa kontroles un vērtēšanas 
sistēmas, uzmanību pievēršot zināšanu, prasmju un iemaņu sistematizētai 
apguvei, aktualizējot pasniedzēju induvidālo darbību ar studentiem. 

2. Jāuzlabo prakses dokumentācijas kvalitāte. 
 
 

PROGRAMMAS PATREIZĒJĀS SITUĀCIJAS 
RAKSTUROJUMS UN DARBĪBA 

 
Programmas realizēšana vērtējama kā laba. Studiju process nodrošināts 
savlaicīgi un kvalitatīvi, pievērsta diferencēta pieeja dažādu sporta veidu 
pārstāvjiem. 
 
 
 
 

Programmas direktore:                                                   I. Blekte 
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Pirmā  līmeņa  profesionālās augstākās izglītības studiju  programma 
“IZGLĪTĪBAS  UN  SPORTA  DARBA SPECIĀLISTS” 

ar sporta veida trenera kvalifikāciju 
(kods 4181301) 

PAŠNOVĒRTĒJUMU  ZIŅOJUMS 
par 2005./2006.akadēmisko gadu 

 
 

IZMAIŅAS  STUDIJU  PROGRAMMAS  SATURĀ 
Programmas studiju kursi sadalīti pēc modularizācijas principa, 

apvienojot katrā modulī vairākus studiju kursus. Studiju programmas apjoms 
pielīdzināts 80,00 KP, ar studijām 20 stundas nedēļā . Iztrūkstošo saturu 
iekļāvām citos studiju kursos, atbilstošā moduļa ietvaros. Izmaiņas skar atsevišķi 
katru studiju kursu, kas veido programmas vienoto pamatu. Pilnveidots katra 
studiju kursa saturs, tādējādi uzlabota kopējā programmas kvalitāte. 

Humanitāro zinātņu pedagoģijas modulis: Būtisku izmaiņu nav.  
Studiju procesā saturs pilnveidots, atbilstoši jaunākai informācijai. Modulī 
apvienoti pedagoģijas vēstures, audzināšanas teorijas un pieaugušās pedagoģijas 
studiju kursi. Studiju kursa saturs papildināts ar jaunu tēmu par profesionālo 
kompetenci, kura ir svarīga katram izglītības un sporta darba speciālistam. 
Studiju kursa realizācija pārcelta uz trešo semestri. 

Humanitāro zinātņu psiholoģijas modulis: Modulis atbilst 3,5 KP. 
Studiju kursā “Psiholoģijas pamati” iekļauti vispārējās, attīstības, saskarsmes 
psiholoģijas un pedagoģiskās psiholoģijas jautājumi. Studiju kursā iekļautas 
tēmas par psihiskās attīstības rādītājiem, faktoriem, likumsakarībām. Iekļauta 
jauna tēma par grupu dinamiskajiem procesiem. Studiju kursā “Sporta 
psiholoģija” būtiskas izmaiņas nav, papildināts saturs ar zinātniskos pētijumos 
iegūto informāciju. 

Sociālo zinātņu modulis: Modulis atbilst 2,5KP. Studiju kursa 
“Filozofija” saturā iekļauta tēma par latviešu profesionālo filozofiju. Studiju 
kursā “Profesionālā ētika” iekļauta tēma par interešu un lomu konfliktu  
risināšanas metodi. 

Anatomijas - fizioloģijas modulis: Studiju kursu saturā būtisku izmaiņu 
nav. Studiju kursu saturs pilnveidots atbilstoši jaunākajai informācijai. 

Sporta medicīnas modulis: Būtisku izmaiņu nav. Studiju kursu saturā 
“Sporta medicīna”  integrēts sporta masāžas un pirmās palīdzības kursu saturs.  
Studiju kursā “ Sporta higiēna” būtiskas izmaiņas nav. Studiju kursu saturs tiek 
regulāri pilnveidots. 

Treniņu teorijas modulis: Studiju kursos būtisku izmaiņu nav. Izvērtējot 
iepriekšējo gadu rezultātus, lielāka uzmanība pievērsta taktiskās sagatavošanas 



mācīšanai un treniņa procesa plānošanas mācīšanai. Neatkarīgi no sporta veida 
trenera darbā šie jautājumi ir būtiski. Studiju kurss “Treniņu teorija” tika daļēji 
realizēts otrajā semestrī. Biomehānikas studiju kursu saturā metodoloģijas un 
zinātniskās pētniecības tematika integrēta gan treniņu teorijas, gan biomehānikas 
studiju kursu saturā. 

Sporta teorijas modulis: Studiju kursu saturā būtisku izmaiņu nav. 
Studiju procesa gaitā saturs tiek pilnveidots. 

Izvēlētā sporta veida modulis: Studiju kursā būtisku izmaiņu nav. 
Izstrādāta studiju kursa programma ugunsdzēsības sportā. 

Individuālo sporta veidu modulis: Kopumā atsevišķos studiju kursos 
izmaiņu nav. Par atlētiskās sagatavošanas studiju kursa vadlīniju izvirzīts 
atlētiskās sagatavošanas pielietojums dažādos sensitīvajos periodos atsevišķos 
sporta veidos. Modulī izņemts peldēšanas studiju kurss. 

Komandu sporta veidu modulis: Studiju kursā “Cīņas sporta veidi” 
praktiskajā sadaļā sarežģītu metienu mācīšana aizstāta ar guļus cīņas paņēmienu 
mācīšanu (noturēšana, sāpju paņēmieni, žņaugšanas, tvērieni). Studiju kurss 
realizēts ceturtajā semestrī. Sporta spēļu studiju kursā iekļautas arī spēles un 
rotaļas. Saturā būtiskas izmaiņas nav. 

Svešvaloda:  Brīvās izvēles studiju kurss. Studiju kursā būtisku izmaiņu 
nav. Katrs studiju kursa docētājs sistemātiski papildina programmu, atlasot 
jaunus materiālus, izstrādājot darba uzdevumus, kas atbilst sporta veidu 
specifikai. 
 

IZMAIŅAS  VĒRTĒŠANAS  SISTĒMĀ 
Studiju programmas visos studiju kursos studentu sasniegumu vērtēšanā ir 

jauna studentu zināšanu, prasmju, iemaņu vērtēšanas sistēma. Katram studiju 
kursam ir izstrādāti vērtēšanas kritēriji pa līmeņiem:  
              1-3 balles  - vāji apgūts studiju kursa saturs, 
              4-5 balles  - viduvējā apjomā apgūts studiju kursa saturs, 
              6-8 balles  - labi apgūts studiju kursa saturs, 
              9-10 balles - izcili apgūts studiju kursa saturs. 
Tēmu apjoms pa līmeņiem dod studentiem iespēju objektīvi izvērtēt savus 
sasniegumus, nerada domstarpības docētāja un studenta vērtēšanas atšķirībās. 
 

IZMAIŅAS  STUDIJU  PROGRAMMAS REALIZĀCIJĀ 
2005./ 2006. ak.g.studiju programmas apjoms samazināts par 5,5 KP, jo tādejādi 
students studiju gadā apgūst 40 KP, 20 KP semestrī, atbilstoši likumdošanai. 
Programmā tika samazināti  studiju kursi 5,5 KP, humanitāro zinātņu 
psiholoģijas un sociālo zinātņu modulī. 

2005./2006.ak.g. mainījušies studiju kursa “Psiholoģijas pamati” docētāji. 
Izejot no realizēšanas iespējām, kuras saistītas ar telpu un pasniedzēju 

noslogotību, 2005./2006.ak.g. studiju kurss “Vispārējā pedagoģija” tika pārcelts 
no pirmā semestra uz trešo semestri, studiju kurss “Vingrošana” - no trešā 



semestra uz pirmo semestri, studiju kurss “Cīņas sporta veidi” - no otrā semestra 
uz ceturto semestri, savukārt studiju kurss “Treniņu teorija” pārcelts no ceturtā 
semestra uz otro semestri. 

2005./2006.ak.g. pilnveidotsValsts kvalifikācijas eksāmena saturs. 
 

STUDĒJOŠIE 
2005./2006.ak.g. imatrikulēti 73 studenti, 1.studiju gadā studē 65 studenti, 

2.studiju gadā - 81 students, eksmatrikulēti 15 studenti. LSPA 1. līmeņa studiju 
programmu absolvēja un ieguva sporta veida trenera kvalifikāciju 75 studenti. 

 
RADOŠAIS UN ZINĀTNISKI  PĒTNIECISKAIS DARBS 

Atbilstošā studiju programmā galvenais radošā darba rezultāts ir 
diplomprojekta  izstrāde, kuras pamatā ir savas pieredzes apkopošana, analīze, 
atbilstošās literatūras studēšana, atspoguļojot sava sporta veida treniņu procesa 
organizāciju. Iegūtos rezultātus var izmantot turpmākos zinātniskos pētījumos. 

 
 

KVALITĀTES NODROŠINĀJUMS 
Kvalitāti no studentu puses nodrošina nodarbību apmeklējums, uzdoto 

patstāvīgo darbu izstrāde, individuālais darbs ar pasniedzējiem. 
Kvalitāti no mācību spēku puses nodrošina patstāvīga studiju kursu 

pilnveidošana, mācību metožu dažādošana, atgriezeniskās saites nodrošinājums. 
 

PAŠNOVĒRTĒJUMS – SVID analīze 
 

S -  stiprās puses: 
 

Mācību spēku praktiskā pieredze sporta nozarē, augsta kvalifikācija. 
Samazināts un integrēts atsevišķu studiju kursu saturs pārejos moduļa   

studiju kursos.  
LSPA bibliotēka papildināta ar jaunu literatūru. 
Renovēta viena auditorija. 
 
V -  vājās puses: 
 
Liels studējošo noslogojums no studējošo viedokļa. 
 
I – iespējas:  
 
Uzlabot materiāli tehnisko bāzi. 
Strādāt ar sporta veidu federācijām, lai sekmētu studentu skaita 
pieaugumu. 



Pilnveidot programmas studiju kursu saturu, samazinot kontakta stundu 
apjomu, palielinot individuālo darbu, pēc patstāvīgā darba uzdevumiem. 
 

 
D – draudi: 
 
Samazinās profesijā bez izglītības strādājošo skaits un samērā viegli iegūt  

“C” līmeņa sporta speciālista sertifikātu ar kuru ir atļauts strādāt privātā sektorā. 
 
 

PRIEKŠLIKUMI DARBA KVALITĀTES UZLABOŠANAI 
 

1. Jāturpina darbs pie atsevišķu studiju kursu kvalitātes nodrošināšanas, 
vērtēšanas sistēmas pilnveidošanas attīstības. 

2. Jāpilnveido darba devēja, prakšu mentolu piesaiste prakšu kvalitātes 
pilnveidošanā. 

 
 
 

PROGRAMMAS PATREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS UN 
DARBĪBA 

 
Programmas realizēšana vērtējama kā laba, studiju process nodrošināts 
savlaicīgs un kvalitatīvs, pilnveidota sadarbība ar darba devējiem. 
 
 
 
Programmas direktore                                                         I. Blekte 
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1. 
PIRMĀ  LĪMEŅA  PROFESIONĀLĀS 
AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU  

PROGRAMMAS  
MĒRĶI  UN  UZDEVUMI 

 
1./1./1./1./1./1./1./1./1./1./1./1./1./1./1./1./1./1./1./1./1./1.

 
Studiju programmas apraksts 

 
Programmas nosaukums: 1.līmeņa profesionālo studiju programma 

“Izglītības un sporta darba speciālists” 
Piešķiramā kvalifikācija: sporta veida treneris 
Programmas vadītājs: profesionālās pilnveides centra vadītāja Ilona 

Blekte. 
Licence par tiesībām īstenot pirmā līmeņa profesionālo studiju 

programmu “Izglītības un sporta darba speciālists” sporta veida trenera 
kvalifikācijas iegūšanai izsniegta 2008.gada 27. novembrī. licences derīguma 
termiņš 2009. gada 31. decembris.  Studiju programma ir akreditēta 
pamatojoties uz LR  IZM akreditācijas komisijas 2003. gada 18. jūnija 
lēmumu Nr. 647 līdz 2009. gada 31. decembrim ( LR IZM izsniegtā 
akreditācijas lapa 
Nr. 007-604). 
 

Kopējais programmas apjoms – 85,5 KR 
 

Mērķi 
• Sagatavot sporta veida treneri trenera darbībai, veicinot viņa garīgo un 

fizisko pilnveidošanos, veidojot brīvu, atbildīgu un radošu personību; 
• Dodot iespēju, veicināt treneru zināšanu un prasmju apguvi, kas 

nodrošina ceturtā līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguvi un sekmē 
konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskos apstākļos; 

•  Radīt motivāciju tālākizglītībai un sniegt iespēju sagatavoties, lai iegūtu 
otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un piektā līmeņa 
profesionālo kvalifikāciju. 
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Uzdevumi 
• Veidot un realizēt savam sporta veidam atbilstošu darbību 

pedagoģiskajā un projektēšanas jomās, kā arī organizatoriskajā, 
konstruēšanas un komunikatīvajā sfērā; 

• Attīstīt un īstenot sporta veidam atbilstošu koncepciju, programmas                 
un tml.; 

• Iepazīstināt ar LR likumiem un normatīviem aktiem. Sekmēt iemaņu 
iegūšanu saistībā ar izglītības un sporta jomas normatīvo aktu 
pielietošanu trenera praktiskajā darbā; 

• Zināt trenera profesionālās ētikas kodeksu; 
• Pilnveidot profesionālo kompetenci.  

 
Uzdevumi tiek īstenoti šādi: 

 
• Pilnveidojot pirmā līmeņa profesionālo studiju programmas studiju 

kursus; 
• Saistot studijas ar darba tirgus izvirzītajām prasībām un tendencēm 

sporta sfēras attīstības dinamikā; 
• Radot apstākļus profesionālās izglītības ieguvei un priekšnoteikumus 

sekmīgai realizēšanai sporta praksē; 
• Veicinot zināšanu un prasmju apguvi, radīt motivāciju tālākizglītībai, lai 

iegūtu augstāku kvalifikāciju. 
 

Prasības, lai iegūtu sporta veida trenera kvalifikāciju: 
 

• Jāapgūst studiju programma 85,5 kredītpunktu apjomā, t. sk.. : 

• Jāizstrādā diplomprojekts; 

• Jānokārto kvalifikācijas valsts eksāmens. 

 
Izvērtējot izvirzītos uzdevumus un to realizāciju varam secināt, ka sporta 

veida treneris apgūstot pirmā līmeņa profesionālo studiju saturu ir apguvis 
zināšanas pasaules uzskata aspektā, profesionālā aspektā, sociāli 
psiholoģiskajā aspektā kā arī profesionāli lietišķajā aspektā, lai varētu veikt 
savu darbību atbilstošajā profesijā. 
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2. 
PIRMĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS 
AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU  

PROGRAMMAS SPORTA VEIDA 
TRENERA KVALIFIKĀCIJAS IEGŪŠANAI  

ATTĪSTĪBA 
 

2./2./2./2./2./2./2./2./2./2./2./2./2./2./2./2./2./2./ 
 

2.1. Izmaiņas studiju programmā, studiju plānā un grafikos 
      Šajā studiju gadā pilnveidota  studiju programmas atsevišķo studiju 
kursu saturs. Studiju kurss Sports ārzemēs aizstāts ar studiju kursu 
Oimpiskā izglītība. Dažādotas  zināšanu, prasmju, iemaņu apguves formas. 
Studenti daudz strādā patstāvīgi, atspoguļojot savas zināšanas praktiskos 
darbos, referātos.Studiju kursa sports ārzemēs saturs iekļauts sporta 
teorijas, sporta vēstures saturā. Tieši mācību iestādēs veidojas individuālās 
mācīšanās prasmes, nostiprinās motivācija, attīstās mācīšanās procesa izpratne. 

Mainoties   tendencēm  izglītības jomā programmā ievērots saturiskais 
kopveselums, teorijas un prakses saskaņotība, zināšanu, prasmju, un attieksmju 
vienotība, ko reglamentē profesijas standarts, augstākās profesionālās izglītības 
standarts.  Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Senāts katru akadēmisko 
gadu, pamatojoties uz Katedru domes priekšlikumiem ir veicis studiju plāna 
precizēšanu, it īpaši studiju kursu savstarpējās koordinācijas jomā, kas izpaužas 
atsevišķu studiju kursu programmu precizēšanā, kontaktstundu un patstāvīgā 
darba proporcionalitātes izmaiņās ar tendenci uz profesionalitāti, uzsvaru liekot 
no zināšanu apguves uz sevis izteikšanu, saskarsmes prasmju apguvi.  Primāra 
kļūst vērtēšanas un pašvērtējuma  spēju attīstīšana, kā arī prasmju 
sadarboties ar otru, pētīt un meklēt netradicionālus risinājumus apguve.  

 
2.2.  Studiju programmas atbilstība 

sporta veida trenera profesijas standartam 
Pirmā līmeņa profesionālā studiju programma izstrādāta atbilstoši 

profesiju standartam ( apstiprināts 2001. gada 06.07. ), atbilst LR 
Augstskolu likumam, LR profesionālās izglītības likumam, LR sporta 
likumam,  LSPA Satversmei, noteikumiem par valsts pirmā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības standartu, LSPA treneru institūta 
nolikumam. 

Salīdzinot  saturiski sporta trenera  profesijas standartu ar pirmā 
līmeņa profesionālo studiju programmu varam pārliecināties par atbilstību  
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trenera izglītības prasībām, kuras noteiktas profesijas standartā  un pirmā 
līmeņa profesionālās izglītības programmas piedāvāto saturu. 
Profesijas standartā  trenera tālākizglītība raksturota kā trenera vispārīgās 
un profesionālās izglītības (zināšanu, prasmju un iemaņu) pilnveide 
atbilstoši 
profesionālās kvalifikācijas prasībām un to izmaiņām. 

Sporta trenerim jābūt spējīgam aktīvi un radoši veikt profesionālo 
trenera darbību, kas nodrošina konkrētā sporta veida un sporta attīstību. 
Teorētiskai un praktiskai sagatavotībai jāveido pedagoģiskās meistarības, 
vadības, organizēšanas patstāvīgās darbības pamatus. Trenerim jāprot 
izvērtēt LR sabiedriskās dzīves vēsturisko un pašreizējos procesus un 
problēmas nosakot savas profesionālās darbības vietu un lomu tajā, 
dialektiski domājot, argumentēti aizstāvot savus uzskatus, jābūt valsts 
interesēm atbilstošam politiskajam, ekonomiskajam, ekoloģiskajām 
domāšanas veidam, profesionālajam un sociālajam darba stilam ar 
organizatora  un audzināšanas darba iemaņām, jāprot pieņemt 
profesionālus lēmumus atbilstoši tikumības un ētikas normām, atbildot par 
sekām. Trenerim jābūt  labām latviešu valodas zināšanām, jāprot izmantot 
vismaz vienu svešvalodu, jāzin  Latvijas sporta vēstures pamatus. 

Realizējot piedāvāto programmu, trenerim sociālo zinātņu, pedagoģijas, 
psiholoģijas jomā jābūt: 

• priekšstatam par filozofijas būtību, tās vietu kultūrā, pasaules uzskata 
zinātnisko, filozofisko un reliģisko aspektu, cilvēka dzīves būtību un 
jēgu; 

• priekšstatam par garīgā un fiziskā  attiecībām, bioloģiskiem un 
sociāliem pamatiem,  cilvēku vietu daba tirgū un tām pretrunām, kas 
šodien veidojas cilvēkam atrodoties dabā, priekšstatam par zinātnes 
lomu civilizācijas attīstībā, spējām analizēt galvenos ekonomiskos 
notikumus valstī un aiz tās robežām, priekšstatam par valsti un 
likumdošanu. 

Realizējot piedāvāto programmu profesionālo kursu jomā, trenerim beidzot 
studijas jāzin: 
• sporta vēsturi, likumsakarības un metodes, kas tiek pielietotas Latvijā un 

ārzemēs; 
• pieredze, kas iegūta sportā Latvijā un ārzemēs; 
• fiziskās audzināšanas un sporta līdzekļu pielietošanas efektivitāti dažāda 

vecuma un dzimuma audzēkņiem; 
• dzimuma un vecuma morfofunkcionālās īpatnības; 
• sanitāri higiēniskos sporta pamatus, svarīgākās pedagoģiskās, 

medicīniski bioloģiskās kontroles, traumu profilakses metodes; 
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• fizisko īpašību, kustību iemaņu pedagoģiski psiholoģiskās, sociālās un 
medicīniski bioloģiskās likumsakarības; 

• dažādu vecumu un dzimumu psiholoģiskās īpatnības, cilvēku 
grupu(sporta komandu) vadība; 

• sporta veida organizēšanas pedagoģiskie pamati; 
• sportistu atlase; 
• sporta terminaloģija; 
• sporta veida medicīniski bioloģiskie aspekti. 

 
 

2.3. Studiju programmas atbilstība   
Valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartam 

Pirmā līmeņa profesionālās (pilna laika studijas) programmas apjoms  
85,5 KP. 
Studiju ilgums ir divi gadi (4 semestri), programmas saturs sadalīts trijās 

daļās. 
A daļa (obligātā ), 
B daļa (obligātā izvēles ), 
C daļa (brīvās izvēles ). 

Balstoties uz iepriekšējā punktā veiktās  studiju programmas un profesijas 
standarta atbilstības izvērtēšanu secinājām , ka studiju saturs ir pietiekošs, lai 
sagatavotu izglītojamo darbam profesijā, kas atbilst arī pirmā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības standartā noteiktajiem programmu 
stratēģiskajiem mērķiem: 

• sagatavot izglītojamo darbībai noteiktā profesijā, veicot viņa 
pilnveidošanos par garīgi un fiziski attīstītu, brīvu, atbildīgu un radošu 
personību; 

• veicināt zināšanu un prasmju apguvi, kas nodrošina ceturtā līmeņa 
profesionālās kvalifikācijas ieguvi un sekmē konkurētspēju  mainīgos 
sociālekonomiskajos apstākļos; 

• radīt motivāciju tālākizglītībai un sniegt iespēju sagatavoties, lai iegūtu 
otrā līmeņa profesīonālo augstāko izglītību un piektā līmeņa 
profesionālo kvalifikāciju. 

Programmas satura apguves vērtēšanas pamatprincipi un kārtība atbilst  
pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartam. 
Vērtēšanas sistēmas pamatā ir LR IZM 1993. gada 4. maija pavēle Nr. 229 

“ Par vērtēšanas sistēmu vispārizglītojošajās skolās “ (10 ballu sistēma). 
Programmas apguves vērtēšanas pamatforma ir eksāmens. Eksāmena 

programmas apguve tiek vērtēta 10 ballu skalā. 
Satura realizēšanai plānotas dažādas apguves formas un metodes, kas 

atbilst mērķgrupas  pedagoģiskajām vajadzībām un interesēm, dod ievirzi 
pašizglītībai, rosinot augstākā piektā kvalifikācijas līmeņa apguvi. Programmā 
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ievērots saturiskais kopveselums, teorijas un prakses saskaņotība. Programmas 
pamatdaļas  un to saturs atbilst standarta prasībām. 

 
 
 

2.4. Izmaiņas studiju programmas realizācijā 
Studiju kursi ir organizēti pēc modularizācijas principa sadalot studiju saturu 
pa moduļiem: 

A daļa (obligātā ) = 36,5 KR 
Humanitāro zinātņu pedagoģijas modulis = 3,5 KR 
Pedagoģijas vēsture 
Didaktika 
Audzināšanas teorija 
Pieaugušo pedagoģija 
Humanitāro zinātņu psiholoģijas modulis =6,0 KR 
Vispārējā psiholoģija 
Attīstības psiholoģija 
Pedagoģijas psiholoģija 
Saskarsmes psiholoģija 
Sporta psiholoģija 
Sociālo zinātņu modulis = 5,5 KP 
Filozofija 
Profesionālā ētika 
Estētika 
Ievads profesijā 
Ekonomika 
Socioloģija 
Grāmatvedības pamati 
Tiesību pamati 
Anatomijas – fizioloģijas modulis = 7,5 KP 
Anatomija 
Fizioloģija 
Bioķīmija 
Vecuma un dzimuma fizioloģija 
Sporta fizioloģija 
Sporta bioķīmija 
Sporta medicīnas modulis = 3,5 KP 
Sporta medicīna 
Pirmā medicīniskā palīdzība 
Sporta masāža 
Sporta higiēna 
Treniņa teorijas modulis = 5,5 KP 
Treniņa teorija 
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Zinātniskā pētniecība sportā 
Biomehānika 
Metodoloģija 
Sporta  teorijas modulis = 5,0 KP 
Sporta teorija 
Sporta vadība 
Olimpiskā izglītība 
Sporta vēsture 

B daļa ( obligātā izvēles ) = 22,0 KP 
Izvēlēta sporta veida modulis = 14,0 KP 
Individuālo sporta veidu modulis = 5,0 KP 
Atlētiskā sagatavošana 
Vieglatlētika 
Vingrošana 
Peldēšana 
Slēpošana 
Komandu sporta veida modulis = 3,0 KP 
Sporta spēles 
Rotaļas un spēles 
Cīņas sporta veidi 

C daļa (brīvās izvēles ) = 3,0 KP 
Svešvalodu modulis = 3,0 KP 
Runas, uzvedības un rakstu kultūras modulis = 3,0 KP 
Sporta celtņu modulis  = 3,0 KP 
 

Prakse = 16 KP 
Diplomprojekts =8 KP 
PAVISAM : 85,5 KP 
 
         Programmas studiju kursu sadalījumā pēc modularizācijas pieejas, kas 
veido programmas vienoto pamatu, programmas īstenošana laikā nav 
veiktas būtiskas izmaiņas. Pilnveidots katra studiju kursa saturs, tādejādi 
uzlabota kopējā programmas kvalitāte. 
          Šajā studiju gadā konkretizētas prasības diplomprojekta izstrādāšanai, 
kas  apkopotas metodiskos norādījumos pirmā līmeņa profesionālās studiju 
programmas studentiem. Pirms students tiek pielaists pie kvalifikācijas 
eksāmena viņam publiski jāaizstāv sporta veida katedrā savs 
diplomprojekts.  

Diplomprojekta vērtējums ir sastāvdaļa valsts kvalifikācijas eksāmena 
kopīgā vērtējumā. 
 

Pozitīvais: 
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1. Ņemot vērā iepriekšējo gadu problēmu , kas bija saistīta ar lielu 
skaitu klausītāju studiju grupā, šajā studiju gadā ierobežojām studentu 
skaitu vienā studiju grupā, veicinot diferencēto mācīšanas metožu  
pielietošanu, tādejādi optimizējot studiju procesu. 

2. Pēc iespējas centāmies vienā grupā  apvienot viena sporta veida 
trenerus. 

3. Tika pilnveidots studiju kursu saturs, palielināta individuālās,  
konkrētam sporta veidam atbilstošās studiju formas. 

 
Trūkumi:  
1.Atšķirības studentu vecumā un fiziskajā sagatavotībā traucē studiju                   

procesa  optimāla līmeņa nodrošināšanu praktiskajos studiju kursos. 
2. Daudz studiju kursi vienā modulī. 

 
Kas jāuzlabo: 

1. Jāpalielina individuālā darba apjoms. 
2. Jāpilnveido studiju kursu saturs. 
3. Jāapvieno vairāki savstarpēji saistīti studiju kursi. 
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3. 

PIRMĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS 
AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU 

PROGRAMMAS REALIZĀCIJA 
3./3./3.3./3./3.3./3./3.3./3./3.3./3./3.3./3./3.3./3./ 
 

3.1. Izglītošanas  metodes 
Pirmā līmeņa profesionālās studiju programmas studiju kursu  

docētāji studiju procesā izmanto dažādas pasniegšanas metodes, kuras 
izvēlas atbilstoši nodarbībā izvirzītam uzdevumam, nodarbības formai. 
Docētāju un studentu sadarbībā biežāk pielietotas lekciju, metodiski 
praktisku, dialoga, praktisku darbu, mācību vingrinājumu, kooperatīvās 
mācīšanas didaktiskās metodes, kuras tiek  pielāgotas studiju kursa 
specifikai, kā arī atbilstošās grupas attīstības līmenim, lai visefektīvāk 
sasniegtu vēlamo rezultātu. Ņemot vērā, ka izglītojamie ir ar lielu praktiskā 
darba pieredzi populāras ir nodarbības ar sadarbību abos virzienos, jo, 
zināšanas, kuras iegūtas pieredzes pedagoģijas rezultātā, ir subjektīvas, 
unikālas, un izteikti personiskas, tādēļ ir vērtīgas abos sadarbības virzienos. 
Inovatīvas studijas ir nepārtraukti dinamiski mainīgs atbilstoši globalizācijai, 
ekonomikai, internacionalizācijai progresīvi virzīts process, kas atbilst dotā 
laikmeta ikdienas vajadzībām. 
      Docētāji  studiju kursus nodrošina ar nepieciešamajiem izdales materiāliem. 
Studējošo patstāvīgā darba apjoms nepārsniedz 50 % no studiju kursu kopējā 
apjoma. Par patstāvīgā darba kvalitāti docētāji var spriest pēc iesniegto referātu, 
praktisko darbu, projektu darbu prezentācijas. Šo patstāvīgo darbu skaits katrā 
studiju kursā ir atšķirīgs. Vērtīga informācijas apmaiņa notiek individuālajās 
nodarbībās students- docētājs.  

 
 

3.2.  Studiju kursu realizācijas  resursi 
LSPA  ir divas sporta spēļu zāles, divas vingrošanas zāles, divas cīņu 

zāles, trenažieru zāle, vieglatlētikas manēža, stadions, laboratorija.Akadēmijā ir 
divas datorklases ar 58 datoriem. Vairāku studiju kursu atsevišču nodarbību 
realizēšanā izmantotas datorklases un videoklases. Katru gadu Akadēmijas 
docētāji tipogrāfiski tiražē mācību materiālus sava studiju kursa ietvaros ar 
galamērķi mācību metodiskais līdzeklis. Pietiekoši ir dažādu veidu studiju  
lekciju kursi, metodiskie norādījumi studentu patstāvīgā darba veikšanai. 
 Ar likumiem izglītības un sporta sfērā, ar LR MK noteikumiem un citiem 
normatīvajiem dokumentiem, dažādu informāciju, studenti var iepazīties 
datorklasēs, kur pilnībā ir nodrošināta Internēta izmantošanas iespēja. 
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3.3. Pirmā līmeņa profesionālās studiju programmas studentu  

pētnieciskais darbs 
Pirmā līmeņa profesionālās studiju programmas studentu diplomprojekta  

izstrāde ir saistīta ar pētniecisko darbību. Dažkārt docētāji atsevišķus studentus  
iesaista savu zinātnisko tēmu, kas saistīta ar sporta treniņu, izstrādē. Pētniecība, 
kas, tiek izmantota diplomprojektu izstrādē, notiek galvenokārt divos virzienos – 
pētot un izvērtējot treniņa procesu, novērtējot savu audzēkņu fizisko un tehnisko 
sagatavotību. Gūtie rezultāti noder praktiski, sava treniņprocesa kvalitatīvajā 
uzlabošanā. Diplomprojektu aizstāvēšanas laikā, kas organizēta atbilstošā  sporta 
veida katedrā, kvalificētu sporta veida speciālistu klātbūtnē, studenti aizstāv 
savos pētījumos iegūtos rezultātus. 
 

3.4.  Starpaugstskolu un  starptautiskā sadarbība 
         LSPA noslēgti sadarbības līgumi ar vairākām radnieciskajām augstskolām. 
Ļoti labi kontakti pastāv ar Lietuvas Fiziskās izglītības akadēmiju, ar 
Baltkrievijas Valsts fiziskās kultūras akadēmiju un Kaļiņingradas Valsts 
universitātes Fiziskās kultūras un sporta fakultāti.  
 Akadēmijai ir cieši sakari un sadarbība ar Latvijas augstskolām – Latvijas 
Universitāti, Daugavpils Universitāti, Rīgas Izglītības un pedagoģijas vadības 
augstskolu u.c. 

 

3.5.  Sadarbība ar darba devējiem 
 Akadēmija sistemātiski uztur kontaktus ar darba devējiem dažādās 
ministrijās, izglītības un sporta organizācijās. Cieša sadarbība ir nodibināta ar 
Latvijas vispārizglītojošajām skolām, sporta skolām, sporta klubiem, sporta 
veidu federācijām, Latvijas Olimpiskās vienības zinātnisko laboratoriju, Latvijas 
Treneru tālākizglītības centru. Latvijas Sporta speciālistu tālākizglītības centrs, 
izmantojot 1997.gadā izveidoto sporta speciālistu datu bāzi, kura, sadarbojoties 
Akadēmijai ar Latvijas Sporta federāciju padomi, tiek realizēta dažāda veida 
kontaktu nodibināšanai ar sporta skolām, sporta klubiem, sporta skolotājiem 
vispārizglītojošajās skolās u.c. Pašlaik šajā datu bāzē ir apkopoti dati par 
apmēram 1200 skolām, 58 sporta skolām un vairāk nekā 100 sporta klubiem. 
Divas reizes gadā notiek sporta speciālistu tālākizglītības programmā paredzētie 
semināri. Pašlaik ir nodibināti kontakti, kuri sistemātiski tiek atjaunoti, ar vairāk 
nekā 3500 speciālistiem visā Latvijā.  
Apgūstot pirmā līmeņa profesionālo programmu un iegūstot sporta veida treneru 
kvalifikāciju visi absolventi iesniedzot savus atbilstošos dokumentus vienlaikus 
ar augstskolas diplomu par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
ieguvi, saņem “ B “ kategorijas  sporta speciālista sertifikātu  par tiesībām 
strādāt konkrētajā sporta veidā. 
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4. 

VĒRTĒŠANAS  SISTĒMA 
 

4./4./4.4./4./4.4./4./4.4./4./4.4./4./4.4./4./4.4./ 
                                                           
               Raugoties ilgtermiņa perspektīvā kvalitatīva izglītība neapšaubāmi ir 
viens no nozīmīgākajiem resursiem. Izglītība mūsdienās praktiski saistīta ar 
jebkuru iedzīvotāju, tādēļ droši var apgalvot, ka tās kvalitātē un efektivitātē 
ieinteresēts katrs: pat ja cilvēks nemācās pats, mācās viņu ģimenes locekļi. Nav 
retums ģimenes, kurās mācās visi ģimenes locekļi. Katrs vēlas lai saņemtā 
izglītība tiešām būtu laba. Tāpēc mēs visi esam ieinteresēti, lai izglītība būtu 
kvalitatīva, un tas prasa atbilstošu kvalitātes novērtēšanas sistēmu. Kvalitātes 
novērtēšana ir būtiska izglītības procesa sastāvdaļa visos līmeņos. Vienas no 
kvalitātes aspektiem ir saistīts ar izglītības rezultātu – zināšanu, prasmju, 
attksmju – novērtēšanu. Svarīgi ir arī prasme iekļauties sabiedrībā, mācoties un 
pilnveidojoties visu mūžu. Novērtējot studenta zināšanas, prasmes un iemaņas, 
var izvērtēt studiju procesa efektivitāti. Ņemot vērā iepriekš sacīto, saprotam, ka  
vērtējot trenerus mēs iegūstam  priekšstatu par studiju procesu un tā attīstību. 
Vērtēšana ir pamatā studiju satura, formu, organizācijas, plānošanas, 
apkopošanas, izmantošanas procesiem, lai uzlabotu turpmāko studiju procesu, 
paaugstinātu iegūtās izglītības kvalitāti, tādejādi veicinot trenera iespējas 
veiksmīgāk iekļauties darba tirgū, sekmētu profesionālo pilnveidi.Novērtējums 
motivē studentus. Pieredze rāda, ka treneriem svarīgs pēc iespējas augstāks 
vērtējums. Lai objektīvi novērtētu studentus, pasniedzēji uzdod daudz praktiskos  
mājas darbus, dažādus uzdevumus, kas saistīti ar lielu laika patēriņu, kas ne 
vienmēr apmierina studentus, taču padarītā darba novērtējums motivē aktīvāk 
studēt, redzēt trūkumus, tos novērst un neapstāties neiegūstot kvalifikāciju. 
LSPA  izstrādātās vērtēšanas sistēmas pamatā ir Latvijas Republikas Izglītības 
un zinātnes ministrijas 1993. gada 4. maija rīkojums Nr  229 “ Par vērtēšanas 
sistēmu vispārizglītojošās skolās “ un Latvijas Republikas Ministru Kabineta 
2001. gada 20. marta ( protokols Nr. 12., p. 5 ) noteikumi Nr. 141 “ Noteikumi 
par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu“(4.nodaļa ). 
LSPA vērtēšanas sistēmu raksturo : 

• skaidri izteikts mērķis; 
• iespēja studentam  saskatīt progresu un plānot turpmākās studijas; 
• iespēja docētājam saskatīt progresa dinamiku un novērtēt studiju 

efektivitāti. 
LSPA vērtēšanas efektivitātes parametri: 

• tiek pielietotas vairākas  metodes, lai novērtētu sasniegto, kas nosaka 
vērtēšanas kvalitāti; 

• vērtēšanā tiek iesaistīti paši studenti. 
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LSPA  uzskata, ka labs vērtējums ir : 
• patiess un objektīvs, t.i. vērtējums atbilst akadēmijas pirmā līmeņa 

profesionālās izglītības studiju programmas mērķiem un uzdevumiem;  
• ja tiek pielietotas vairākas vērtēšanas metodes; 
• ja sniedz derīgu informāciju par studentu zināšanām, prasmēm un 

iemaņām, tādejādi radot priekšnosacījumus studiju kursu programmu 
pilnveidošanai. 

 
LSPA studiju sasniegumu kontrole tiek veikta pēc : 

• sistemātiskas kontroles ( semināri, kolokviji ); 
• kontroldarbu, mājas darbu, projektu, referātu sagatavošanas. 

                                                                
Rezumējums 

 
Pozitīvais : 

- Vienkāršota vērtēšanas sistēma; 
- Uzlabota studentu izglītošana, kā vērtēt savus  audzēkņus; 
- Vērtēšanas sistēma LSPA pēc būtības pilnveidotā formā turpina                 

pamatizglītības sistēmā esošo vērtēšanas sistēmu. 
 

Trūkumi : 
              -  Ne visos  teorētiskajos un praktiskajos studiju kursos ir iespējams                  
vienots (objektivitātes sfērā) vērtējums. 
 
  Kas jāuzlabo : 

          Jārada iespējas pilnveidot vērtēšanas objektivitāti, orientējoties 
uz studentu individuālajām īpatnībām un studiju kursu specifiku. 

 
 

Vērtējums 
        Pamatojoties uz vērtēšanas sistēmas teorētisko un metodoloģisko 
pamatojumu, kā arī to lomu studiju kursu apguvē, to var novērtēt kā  “ļoti 
labu”, kaut gan ir zināmas subjektīvas problēmas vērtējuma objektivitātē. 
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5. 
STUDĒJOŠIE                            

5./5./5.5./5./5.5./5./5.5./5./5.5./5./5.5./5./5.5./ 
 

5.1. Uzņemšanas noteikumi 
Pirmā līmeņa profesionālajā studiju programmā uzņem bez 

iestājpārbaudījumiem LR pilsoņus un personas, kurām izdota LR nepilsoņu 
pase, kā arī personas, kurām ir izsniegtas patstāvīgās uzturēšanās atļaujas līdz 
imatrikulācijas beigām. Studiju ilgums 2 gadi. Lai studētu nepieciešams vidējo 
izglītību apliecinošs dokuments, kā arī dokuments, kas norāda, ka pretendentam 
darba stāžs specialitātē nav mazāks par vienu gadu (izņēmuma gadījumā 
pretendentu ar mazāku darba stāžu uzņem, ja sporta veida federācija iesniedz 
argumentētu lūgumu ). Studijas tiek organizētas par maksu. Studiju programmas 
mācību maksa 600,00Ls ( 300,00 Ls – katrā studiju gadā ). Atbildība par valsts 
valodas un fiziskās sagatavotības līmeņa atbilstību LSPA studiju prasībām 
uzņemas paši pretendenti. 

LSPA pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (pilna laika studiju 
programma) “Izglītības un sporta darba speciālists” sporta veida trenera 
kvalifikācijas iegūšanai, gatavo trenerus sporta nozarei, iegūstot teorētisku un 
praktisku sagatavotību  atbilstošu ceturtam profesionālās kvalifikācijas līmenim.  

 

Iesniedzamie dokumenti: 
 

•  iesniegums (uz veidlapas) 

• sporta veida federācijas (asociācijas, savienības) ieteikums 
(uz veidlapas) 

•  vidējās vai citas augstākās izglītības dokuments un sekmju 
izraksts (kopija  uzrādot oriģinālu 

•  izziņa par veselības stāvokli 

•  sertifikāta kopija (uzrādot oriģinālu) par valsts valodas 
pārbaudījuma nokārtošanu  ne zemāk par  “C” līmeni 

•  1 fotokartiņa 3 x 4 cm 

•  darba grāmatiņa ( kopija, uzrādot oriģinālu ), darba līgums,  
izziņa no darba vietas 

•  pases kopija (uzrādot oriģinālu) 
 

5.2. Uzņemšanas rezultāti 
 Imatrikulēti studējošo skaitā un uzņemti pirmā līmeņa 
profesionālajā augstākās izglītības “Izglītības un sporta darba speciālists “  
ar sporta veida trenera kvalifikāciju  pilna laika studiju programmā  
( studiju programmas apjoms 85, 5 kredītpunkti ), LSPA rīkojums  
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Nr. 142-s ar 2004. g. 13. 09., LSPA rīkojums Nr. 168-s  - 91 students. 
 Kopā pārstāvēts 31 sporta veids. Programmā uzņemti : 1 šaha, 2 
dambretes, 1 peldēšanas, 1 pauerliftings, 1 taekvondo, 4 volejbola, 2 
basketbola, 1 atlētiskās vingrošanas, 1 aikido, 3 džudo, 1 karatē-do, 1 
karatē, 1 badmintona, 1 brīvā cīņas, 1 daiļslidošanas, 11 hokeja, 5 
vieglatlētikas, 14 futbola, 6 tenisa, 11 aerobikas, 3 sporta vingrošanas, 6 
jātnieku sporta, 1 ložu šaušanas, 2 mākslas vingrošanas, 1 boksa, 2 
orientēšanās sporta, 1 ugunsdzēsības sporta, 2 riteņbraukšanas, 1 
daiļlekšanas, 2 handbola, 1 florbola treneris. 

  
5.3. Studējošo skaits un to struktūra 

 

Kopumā 2004. gadā uz 15. 10. reģistrēti : 
I  kurss - 94 studenti 
II  kurss - 71 students 

 
 

5.4. Atskaitītie studenti 
 

Uz 2005 gada 01.01. pavisam atskaitīti : 
I  kurss -  8 studenti 

II  kurss – 5 studenti 

 
5.5. Absolventu skaits 

2005. gadā pirmā līmeņa profesionālo augstākās izglītības studiju 
programmu apguva un saņēma diplomu  53 absolventi, iegūstot atbilstošā sporta 
veida trenera kvalifikāciju. 
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6. 

AKADĒMISKAIS  PERSONĀLS 
 

6./6./6.6./6./6.6./6./6.6./6./6.6./6./6.6./6./6.6./ 
        

Visu kursu studiju pamatā ir darba programmas, kuras, vadoties no 
iepriekšējo gadu pieredzes,  tiek pilnveidotas un uzlabotas. Programmas tiek 
veidotas ar ieceri, lai studenti ne tikai apgūtu faktu materiālu, bet spētu 
orientēties izglītības un sporta sfēras aktualitātēs, Eiropas garīgās dzīves un 
kultūras attīstībā, prastu sintizēt jaunākās atziņas izglītībā un sportā. 

Pirmā līmeņa profesionālās studiju programmas  studiju procesa realizēšanu 
nodrošina   gandrīz visas LSPA teorētiskās un praktiskās katedras. 

 
1. Sporta un treniņu teorijas, pedagoģijas, psiholoģijas un pedagoģisko 

prakšu katedra – vadītāja prof. R.Jansone (lekciju lasīšana, 
diplomprojektu konsultēšana); 

2. Sociālo zinātņu katedra – vadītāja  prof. A.Kuzņecova (lekciju lasīšana); 
3. Valodu katedra – vadītāja doc. I.Budviķe (lekciju lasīšana); 
4. Anatomijas, fizioloģijas un bioķīmijas katedra – vadītāja asoc.prof. 

G.Knipše (lekciju lasīšana); 
5. Vingrošanas katedra – vadītājs prof. N.Jaružnijs (lekciju lasīšana, 

praktisko nodarbību vadīšana, diplomprojektu konsultēšana); 
6. Informātikas, biomehānikas un sporta celtņu katedra – vadītājs prof. 

J.Lanka (lekciju lasīšana, diplomprojektu konsultēšana); 
7. Sporta medicīnas, fizioterapijas, ārstnieciskās vingrošanas un masāžas 

katedra – vadītājs prof. V.Lāriņš (lekciju lasīšana, diplomprojektu 
konsultēšana ); 

8. Smagatlētikas, boksa un cīņas katedra – vadītājs asoc.prof. L.Čupriks 
(praktisko nodarbību vadīšana, treneru diplomprojektu konsultēšana); 

9. Slēpošanas, šaušanas, orientēšanās un tūrisma katedra – vadītāja 
asoc.prof. D.Krauksta (lekciju lasīšana, praktisko nodarbību vadīšana 
diplomprojektu konsultēšana); 

10. Sporta spēļu katedra – vadītājs asoc.prof. A.Rudzītis (lekcijulasīšana, 
praktisko nodarbību vadīšana, diplomprojektu  konsultēšana); 

11. Vieglatlētikas katedra – vadītāja asoc.prof. I.Avotiņa ( lekciju lasīšana, 
praktisko nodarbību vadīšana, diplomprojektu konsultēšana ) 

12. Peldēšanas un airēšanas katedra – vadītājs asoc.prof. I.Upītis (lekciju 
lasīšana, diplomprojektu konsultēšana); 
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Akadēmiskais personāls – motivēti, mērķtiecīgi strādā ar pirmā līmeņa 
profesionālās studiju programmas studentiem. Jāsaka, ka izglītošanās notiek 
abos virzienos. Sadarbības rezultātā noderīgu informāciju iegūst arī pasniedzēji, 
ņemot vērā daudzu studējošo lielo darba pieredzi. 

Treneru studiju realizācijā tiek pieaicināti arī vieslektori 
* med.zin.dok EBrēmanis, Latvijas karatē federācijas 

 prezidents A.Šauriņš.. 
Akadēmijas docētāji sadarbojas un pilda konsultanta pienākumus studiju 
programmas diplomprojekta izstrādāšanā. 
 
 

LSPA docētāji - diplomprojektu konsultanti  2004./2005. ak.g. 

Nr. 
p.k. 

 
Uzvārds vārds 

 
Diplomprojektu 

konsultēšana 

1.  
Ābele Agita – teorijas katedra 1 

2. Krauksts Viesturs – teorijas katedra 1 

3.  
Avotiņa Ilze– vieglatlētikas katedra 

 
4 

4.  
Kurova Ludmila –teorijas katedra 2 

5. Ķīsis Igors- sporta spēļu katedra 18 
6. Jaružnijs Nikolajs– vingrošanas katedra 3 
7. Lapiņš Vladimirs – sporta spēļu katedra 3 
8. Pimenovs Andris – smagatlētikas katedra 7 
9. Ponomarjovs Anatolijs – sporta spēļu katedra 7 

10. Rudzītis Andris – sporta spēļu katedra 3 
11. Upmale Velta Marija – peldēšanas katedra 4 

 Kopā: 53 
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 7. 

 

RADOŠAIS  UN  ZINĀTNISKI  
PĒTNIECISKAIS  DARBS 

7./7./7.7./7./7.7./7./7.7./7./7.7./7./7.7./7./7.7./7./7./
 
 LSPA zinātniskās pētniecības mērķis ir zinātnisku atziņu iegūšana, studiju 
procesa zinātniska pamatošana un tālāka attīstīšana,  praktiski svarīgu uzdevumu 
risināšana sporta zinātnes nozarē, t.s. sporta treniņa organizācijas zinātniskā 
pamatošanā. 
 Kā galvenais radošā darba rezultāts profesionālajā studiju programmā 
studējošiem ( profesijā strādājošie treneri ). ir diplomprojekta izstrādāšana, kas 
balstīta uz savas pieredzes apkopošanu, analīzi, atbilstošās literatūras studēšanu 
un izmantošanu, darbā, parādot treniņa procesa organizāciju savā sporta veidā. 
Diplomprojekta pakārtotie uzdevumi saistīti ar treniņprocesa vērtēšanu, savu 
audzēkņu fiziskās un tehniskās sagatavotības novērtēšanu. Iegūtos rezultātus 
bieži izmanto tālāk zinātniskos pētījumos. Studējošos docētāji iesaista  
zinātnisko tēmu risināšanā.  
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                                  8. 
PAŠNOVĒRTĒJUMS. 

SVID  ANALĪZE 
8./8./8./8./8./8./8./8./8./8./8./8./8./8./8./8./8./ 

 
 

Studiju  programmas  stiprās  puses (pozitīvais  faktors) 
 

1. Kvalificēts, nemainīgs akadēmiskais personāls. 
2. Pirmā līmeņa studiju programmas  realizācija nodrošina profesijā 

strādājošos ar pietiekošām zināšanām, prasmēm, iemaņām, lai varētu 
turpināt studijas iegūstot piekto kvalifikācijas līmeni. 

3. Treneru studiju programma tiek nepārtraukti pilnveidota. 
4. Uzlabota vērtēšanas sistēma. 
5. Nedaudz uzlabota materiāli tehniskā bāze  

( papildināts praktisko katedru inventārs ). 
 

Studiju  programmas  vājās  vietas (trūkumi) 
 
1. LSPA Bibliotēkā nepietiekoša pieejama jaunākā zinātniskā literatūra. 
2. Grupu komplektēšanā atšķirības treneru praktiskajā darba stāžā, 

atšķirīgajos sporta veidos. 
 

Studiju programmas iespējas, kas jāizmanto 
 
 
  1. Jaunāko zinātnes sasniegumu izglītībā un sportā, integrēšana studiju   
kursu saturā.  
  2.   Jaunāko tehnoloģiju  apgūšana. 

 
Draudi, no kā jāizvairās 

 
1. Valsts  finansējuma trūkums negatīvi ietekmē Akadēmijas materiāli 

tehnisko bāzi kopumā, kas ietekmē studiju procesa kvalitāti. 
2. Latvijas iedzīvotāju sociālā nodrošinātība, rada pārmērīgu studentu 

noslogotība vairākās darba vietās, tādēļ pazeminās studentu aktivitāte, 
ietekmējās studiju satura apgūšana. 
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9. 

 
PRIEKŠLIKUMI 

DARBA  KVALITĀTES  UZLABOŠANAI 
9./9./9./9./9./9./9./9./9./9./9./9./9./9./9./9./9./9./ 

 
1. Sistemātiski pilnveidot pirmā līmeņa profesionālās studiju programmas  

studiju kursus saturiski un metodiski. 
2. Pilnveidot treneru diplomprojektu vērtēšanas sistēmu. 
3. Pilnveidot studiju saturu  katra moduļa priekšmetu blokā, ievērojot 

starppriekšmetu saikni, pēc iespējas realizējot teorijas un prakses 
vienotības principus. 

4. Motivēt un aktivizēt treneru prasmes pieejamās informācijas izmantošanā. 
5. Izmainīt katra studiju kursa studējošo darba apjoma sadalījumu, palielinot 

pasniedzēju individuālo darbību ar katra pārstāvētā sporta veida 
studentiem , tādejādi sekmējot studiju kvalitāti, pēc iespējas tuvinot saturu 
atbilstošā sporta veida specifikai. 

6.  Uzlabot LSPA materiāli tehnisko bāzi, tādejādi uzlabojot arī pirmā        
līmeņa profesionālās studiju programmas realizācijas iespējas.  

 
 
Programmas direktore                                                               I. Blekte 
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1. 
PIRMĀ  LĪMEŅA  PROFESIONĀLĀS 

AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS 
STUDIJU  PROGRAMMAS  
MĒRĶI  UN  UZDEVUMI 

 
1./1./1./1./1./1./1./1./1./1./1./1./1./1./1./1./1./1./1./1./1./1.

 
Studiju programmas apraksts 

 
Programmas nosaukums: 1.līmeņa profesionālās augstākās  izglītības 

studiju programma “Izglītības un sporta darba speciālists” 
Piešķiramā kvalifikācija: sporta veida treneris 
Programmas vadītājs: profesionālās pilnveides centra vadītāja Ilona 

Blekte. 
Licence par tiesībām īstenot pirmā līmeņa profesionālo studiju 

programmu “Izglītības un sporta darba speciālists” sporta veida trenera 
kvalifikācijas iegūšanai izsniegta 09.04.2002.  Studiju programma ir 
akreditēta pamatojoties uz LR  IZM akreditācijas komisijas 2003. gada 18. 
jūnija lēmumu Nr. 647 līdz 2009. gada 31. decembrim ( LR IZM izsniegtā 
akreditācijas lapa 
Nr. 007-604). 
 

Kopējais programmas apjoms – 85,5 KR 
 

Sports ir sabiedriskās darbības parādība, kuru var raksturot no vairākiem 
aspektiem. 

Pirmkārt – kā fiziskās aktivitātes racionālu un mērķtiecīgu formu 
izpausmi, kas vislabāk palīdz veidot un attīstīt dzīvē nepieciešamās kustību 
iemaņas un fiziskās īpašības, kas savukārt palīdz sasniegt optimālu garīgās un 
fiziskās veselības stāvokli un darba spējas. 

Otrkārt -  kā dažādu to komponentu materiālo un garīgo vērtību kopumu, 
ko veido dažādi sporta veidi. 

Treškārt – kā cilvēku darbības rezultātu, kurā ir ietverts atsevišķa 
indivīda un kopumā visas sabiedrības sniegtās fiziskās sagatavotības līmenis. Ar 
to vispirms jāsaprot optimālais vispārējais iedzīvotāju fiziskās sagatavotības un 
harmoniskās attīstības līmenis, kurš atbilst cilvēku darbības sfēru atšķirīgajām 
prasībām, kā arī izsaka pietiekoši augstu atsevišķa indivīda fizisko kondīciju. 
Iepriekš minēto nav iespējams realizēt bez sporta sociālajā sfērā nodarbināto 
speciālistu profesionālas sagatavošanas, kas paredz sniegt zināšanu, prasmju un 
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iemaņu kompleksu, lai organizētu un vadītu sporta treniņa un cita veida sporta 
darbību Latvijā un ārzemēs. 

Mērķi 
• Sagatavot sporta veida treneri trenera darbībai, veicinot viņa garīgo un 

fizisko pilnveidošanos, veidojot brīvu, atbildīgu un radošu personību; 
• Dodot iespēju, veicināt treneru zināšanu un prasmju apguvi, kas 

nodrošina ceturtā līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguvi un sekmē 
konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskos apstākļos; 

• Radīt motivāciju tālākizglītībai un sniegt iespēju sagatavoties, lai iegūtu 
otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un piektā līmeņa 
profesionālo kvalifikāciju. 

 
Uzdevumi 

• Veidot un realizēt savam sporta veidam atbilstošu darbību 
pedagoģiskajā un projektēšanas jomās, kā arī organizatoriskajā, 
konstruēšanas un komunikatīvajā sfērā; 

• Attīstīt un īstenot sporta veidam atbilstošu koncepciju, programmas                 
un tml.; 

• Iepazīstināt ar LR likumiem un normatīviem aktiem. Sekmēt iemaņu 
iegūšanu saistībā ar izglītības un sporta jomas normatīvo aktu 
pielietošanu trenera praktiskajā darbā; 

• Zināt trenera profesionālās ētikas kodeksu; 
• Pilnveidot profesionālo kompetenci.  

 
Uzdevumi tiek īstenoti šādi: 

 
• Pilnveidojot pirmā līmeņa profesionālo studiju programmas studiju 

kursus;   
• Saistot studijas ar darba tirgus izvirzītajām prasībām un tendencēm 

sporta sfēras attīstības dinamikā; 
• Radot apstākļus profesionālās izglītības ieguvei un priekšnoteikumus 

sekmīgai realizēšanai sporta praksē mainīgos sociālekonomiskajos 
apstākļos; 

• Veicinot zināšanu un prasmju apguvi, radīt motivāciju tālākizglītībai, lai 
iegūtu augstāku kvalifikāciju. 

Prasības, lai iegūtu sporta veida trenera kvalifikāciju: 
 

• Jāapgūst studiju programma 85,5 kredītpunktu apjomā, t. sk.. : 

• Jāizstrādā diplomprojekts; 

• Jānokārto kvalifikācijas valsts eksāmens. 
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Izvērtējot izvirzītos uzdevumus un to realizāciju varam secināt, ka sporta 
veida treneris apgūstot pirmā līmeņa profesionālo studiju saturu ir apguvis 
zināšanas pasaules uzskata aspektā, profesionālā aspektā, sociāli 
psiholoģiskajā aspektā kā arī profesionāli lietišķajā aspektā, lai varētu veikt 
savu darbību atbilstošajā profesijā. 
                  
 
 
. 
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2. 
PIRMĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS 
STUDIJU  PROGRAMMAS SPORTA 

VEIDA TRENERA KVALIFIKĀCIJAS 
IEGŪŠANAI  ATTĪSTĪBA 

 
2./2./2./2./2./2./2./2./2./2./2./2./2./2./2./2./2./2./ 
 

2.1. Izmaiņas studiju programmā, studiju plānā un grafikos 
Ievērojamas izmaiņas studiju programmā nav. Pilnveidoti atsevišķu 

studiju kursi. Studenti daudz strādā patstāvīgi, atspoguļojot zināšanas 
praktiskajos darbos. Programmā ievērots saturiskais kopveselums, teorijas un 
prakses saskaņotība, zināšanu, prasmju, un attieksmju vienotība, ko reglamentē 
profesijas standarts, augstākās profesionālās izglītības standarts. LSPA Senāts 

katru akadēmisko gadu, pamatojoties uz Katedru domes priekšlikumiem, ir 
veicis studiju plāna precizēšanu, it īpaši studiju kursu savstarpējās koordinācijas 

jomā, kas izpaužas atsevišķu studiju kursu programmu precizēšanā, 
kontaktstundu un patstāvīgā darba proporcionalitātes izmaiņās ar tendenci uz 

profesionalitāti, uzsvaru liekot no zināšanu apguves uz sevis izteikšanu, 
saskarsmes prasmju apguvi.  Primāra kļūst vērtēšanas un pašvērtējuma  spēju 

attīstīšana, kā arī prasmju sadarboties ar otru, pētīt un meklēt 
netradicionālus risinājumus apguve.  

 
 
 
 
 
 

2.2.  Studiju programmas atbilstība  
sporta veida trenera profesijas standartam 

Pirmā līmeņa profesionālā studiju programma izstrādāta atbilstoši 
profesiju standartam ( apstiprināts 2001. gada 06.07. ), atbilst LR 
Augstskolu likumam, LR profesionālās izglītības likumam, LR sporta 
likumam,  LSPA Satversmei, noteikumiem par valsts pirmā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības standartu, LSPA treneru institūta 
nolikumam. 
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Salīdzinot  saturiski sporta veida trenera  profesijas standartu ar 
pirmā līmeņa profesionālo studiju programmu, varam pārliecināties par 
atbilstību  trenera izglītības prasībām, kuras noteiktas profesijas standartā  
un pirmā līmeņa profesionālās izglītības programmas piedāvātā saturā. 
Profesijas standartā  trenera tālākizglītība raksturota kā trenera vispārīgās 
un profesionālās izglītības (zināšanu, prasmju un iemaņu) pilnveide 
atbilstoši 
profesionālās kvalifikācijas prasībām un to izmaiņām. 

Sporta veida trenerim jābūt spējīgam aktīvi un radoši veikt 
profesionālo trenera darbību, kas nodrošina konkrētā sporta veida un 
sporta attīstību. Teorētiskai un praktiskai sagatavotībai jāveido 
pedagoģiskās meistarības, vadības, organizēšanas patstāvīgās darbības 
pamatus. Trenerim jāprot izvērtēt LR sabiedriskās dzīves vēsturisko un 
pašreizējos procesus un problēmas nosakot savas profesionālās darbības 
vietu un lomu tajā, dialektiski domājot, argumentēti aizstāvot savus 
uzskatus, jābūt valsts interesēm atbilstošam politiskajam, ekonomiskajam, 
ekoloģiskajam domāšanas veidam profesionālajam  darba stilam ar 
organizatora  un audzināšanas darba iemaņām, jāprot pieņemt 
profesionālus lēmumus atbilstoši  ētikas normām. Trenerim jābūt  labām 
latviešu valodas zināšanām, jāprot izmantot vismaz vienu svešvalodu, jāzina 
Latvijas sporta vēstures pamatus. 

Realizējot piedāvāto programmu, trenerim sociālo zinātņu, pedagoģijas, 
psiholoģijas jomā jābūt: 

• priekšstatam par filozofijas būtību, tās vietu kultūrā, pasaules uzskata 
zinātnisko, filozofisko un reliģisko aspektu, cilvēka dzīves būtību un 
jēgu; 

• priekšstatam par garīgā un fiziskā savstarpējām attiecībām, 
bioloģiskiem un sociāliem pamatiem,  cilvēku vietu daba tirgū un  
pretrunām, kas šodien veidojas cilvēkam atrodoties dabā, priekšstatam 
par zinātnes lomu civilizācijas attīstībā, spējām analizēt galvenos 
ekonomiskos notikumus valstī un aiz tās robežām, priekšstatam par 
valsti un likumdošanu. 

Realizējot piedāvāto programmu profesionālo kursu jomā, trenerim beidzot 
studijas jāzina: 
• sporta vēsturi, likumsakarības un metodes, kas tiek pielietotas Latvijā un 

ārzemēs; 
• pieredze, kas iegūta sportā Latvijā un ārzemēs; 
• fiziskās audzināšanas un sporta līdzekļu pielietošanas efektivitāti dažāda 

vecuma un dzimuma audzēkņiem; 
• dzimuma un vecuma morfofunkcionālās īpatnības; 
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• sanitāri higiēniskos sporta pamatus, svarīgākās pedagoģiskās, 
medicīniski bioloģiskās kontroles, traumu profilakses metodes; 

• fizisko īpašību, kustību iemaņu pedagoģiski psiholoģiskās, sociālās un 
medicīniski bioloģiskās likumsakarības; 

• dažādu vecumu un dzimumu psiholoģiskās īpatnības, cilvēku 
grupu(sporta komandu) vadība; 

• sporta veida organizēšanas pedagoģiskie pamati; 
• sportistu atlase, sporta terminoloģija; 
• sporta veida medicīniski bioloģiskie aspekti. 

 
 

2.3. Studiju programmas atbilstība   
Valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartam 

Pirmā līmeņa profesionālās (pilna laika studijās) programmas apjoms 85,5 KP. 
Studiju ilgums ir divi gadi  un sešas nedēļas, programmas saturs sadalīts 

trijās daļās: 
A daļa (obligātā ), 
B daļa (obligātā izvēles ), 
C daļa (brīvās izvēles ). 

Pamatojoties uz iepriekšējā punktā veiktās  studiju programmas un profesijas 
standarta atbilstības izvērtēšanas, secinājām , ka studiju saturs ir pietiekošs, lai 
sagatavotu izglītojamo darbam profesijā, kas atbilst arī pirmā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības standartā noteiktajiem programmu 
stratēģiskajiem mērķiem: 

• sagatavot izglītojamo darbībai noteiktā profesijā, veicot viņa 
pilnveidošanos par garīgi un fiziski attīstītu, brīvu, atbildīgu un radošu 
personību; 

•  veicināt zināšanu un prasmju apguvi, kas nodrošina ceturtā līmeņa 
profesionālās kvalifikācijas ieguvi un sekmē konkurētspēju  mainīgos 
sociālekonomiskajos apstākļos; 

• radīt motivāciju tālākizglītībai un sniegt iespēju sagatavoties, lai iegūtu 
otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un piektā līmeņa 
profesionālo kvalifikāciju. 

Programmas satura apguves vērtēšanas pamatprincipi un kārtība atbilst  
pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartam. 
Vērtēšanas sistēmas pamatā ir LR IZM 1993. gada 4. maija pavēle Nr. 229 

“ Par vērtēšanas sistēmu vispārizglītojošajās skolās “ (10 ballu sistēma). 
Programmas apguves vērtēšanas pamatforma ir eksāmens. Eksāmena 

programmas apguve tiek vērtēta 10 ballu skalā. 
Satura realizēšanai plānotas dažādas apguves formas un metodes, kas 

atbilst mērķgrupas  pedagoģiskajām vajadzībām un interesēm, dod ievirzi 
pašizglītībai, rosinot augstākā piektā kvalifikācijas līmeņa apguvi. Programmā 
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ievērots saturiskais kopveselums, teorijas un prakses saskaņotība. Programmas 
pamatdaļas  un to saturs atbilst standarta prasībām. 

 
 

2.4. Izmaiņas studiju programmas realizācijā 
         Programmas studiju kursu sadalījumā pēc modularizācijas pieejas, kas 
veido programmas vienoto pamatu, programmas īstenošanas laikā nav 
veiktas būtiskas izmaiņas. Pilnveidots katra studiju kursa saturs, tādejādi 
uzlabota kopējā programmas kvalitāte. Moduļu ietvaros apvienoti vairāki 
studiju kursi . 
          Šajā studiju gadā konkretizētas prasības diplomprojekta izstrādāšanai, 
kas  apkopotas metodiskos norādījumos pirmā līmeņa profesionālās studiju 
programmas studentiem. Pirms students tiek pielaists pie kvalifikācijas 
eksāmena, viņam publiski jāaizstāv diplomprojekts. sava sporta veida 
katedrā . 

Diplomprojekta vērtējums ir valsts kvalifikācijas eksāmena kopīgā 
vērtējuma sastāvdaļa. 
 

Pozitīvais: 
1. Pēc iespējas centāmies vienā grupā  apvienot viena sporta veida 

trenerus. 
2. Tika pilnveidots studiju kursu saturs, palielināta individuālās,  

konkrētam sporta veidam atbilstošās studiju formas. 
 

Trūkumi:  
1.Liels studentu skaits grupā. 
2.Atšķirības studentu vecumā un fiziskajā sagatavotībā traucē studiju 

procesa  optimāla līmeņa nodrošināšanu praktiskajos studiju kursos. 
3. Liels skaits sporta veidu ir pārstāvēts mazskaitliski, kas apgrūtina 

studiju procesa optimālu organizāciju. 
 
 

          Kas jāuzlabo: 
          1. Jāsamazina studentu skaits vienā grupā. 
          2. Jāpalielina individuālā darba apjoms. 

3. Jāpilnveido studiju kursu saturs. 
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3. 

PIRMĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS 
AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU 

PROGRAMMAS REALIZĀCIJA 
3./3./3.3./3./3.3./3./3.3./3./3.3./3./3.3./3./3.3./3./ 
 

3.1. Izglītošanas  metodes 
Pirmā līmeņa profesionālās studiju programmas studiju kursu  

docētāji studiju procesā izmanto dažādas pasniegšanas metodes, kuras 
izvēlas atbilstoši nodarbībā izvirzītam uzdevumam, nodarbības formai. 
Docētāju un studentu sadarbībā biežāk pielietotas lekciju, metodiski 
praktisku, dialoģisku, praktisku darbu, mācību vingrinājumu, kooperatīvās 
mācīšanas didaktiskās metodes, kuras tiek  pielāgotas studiju kursa 
specifikai, kā arī atbilstošās grupas attīstības līmenim, lai visefektīvāk 
sasniegtu vēlamo rezultātu. Ņemot vērā, ka izglītojamie ir praktiskā darba 
pieredzi populāras ir nodarbības ar sadarbību abos virzienos, jo, zināšanas, 
kuras iegūtas pieredzes pedagoģijas rezultātā, ir subjektīvas, unikālas, un 
izteikti personiskas, tādēļ ir vērtīgas abos sadarbības virzienos. Inovatīvas 
studijas ir nepārtraukti dinamiski mainīgs atbilstoši globalizācijai, 
ekonomikai, internacionalizācijai progresīvi virzīts process, kas atbilst dotā 
laikmeta ikdienas vajadzībām. 
      Docētāji  studiju kursus nodrošina ar nepieciešamajiem izdales materiāliem. 
Studējošo patstāvīgā darba apjoms nepārsniedz 50 % no studiju kursu kopējā 
apjoma. Par patstāvīgā darba kvalitāti docētāji var spriest pēc iesniegto referātu, 
praktisko darbu, projektu darbu prezentācijas. Šo patstāvīgo darbu skaits katrā 
studiju kursā ir atšķirīgs. Vērtīga informācijas apmaiņa notiek individuālajās 
nodarbībās students- docētājs.  
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3.2.  Studiju kursu realizācijas  resursi 
LSPA  ir divas sporta spēļu zāles, divas vingrošanas zāles, divas cīņu 

zāles, trenažieru zāle, vieglatlētikas manēža, stadions, laboratorija. Akadēmijā ir 
divas datorklases ar 58 datoriem. Vairāku studiju kursu atsevišķu nodarbību 
realizēšanā izmantotas datorklases un videoklases. Katru gadu Akadēmijas 
docētāji tipogrāfiski tiražē mācību materiālus sava studiju kursa ietvaros ar 
galamērķi mācību metodiskais līdzeklis. Pietiekoši ir dažādu veidu studiju  
lekciju kursi, metodiskie norādījumi studentu patstāvīgā darba veikšanai. 
 Ar likumiem izglītības un sporta sfērā, ar LR MK noteikumiem un citiem 
normatīvajiem dokumentiem, dažādu informāciju, studenti var iepazīties 
datorklasēs, kur pilnībā ir nodrošināta Internēta izmantošanas iespēja. 

 
3.3. Pirmā līmeņa profesionālās studiju programmas studentu  

pētnieciskais darbs 
Pirmā līmeņa profesionālās studiju programmas studentu diplomprojekta  

izstrāde ir saistīta ar pētniecisko darbību. Dažkārt docētāji atsevišķus studentus  
iesaista savu zinātnisko tēmu, kas saistīta ar sporta treniņu, izstrādē. Pētniecība, 
kas, tiek izmantota diplomprojektu izstrādē, notiek galvenokārt divos virzienos – 
pētot un izvērtējot treniņa procesu, novērtējot savu audzēkņu fizisko un tehnisko 
sagatavotību. Gūtie rezultāti noder praktiski, sava treniņprocesa kvalitatīvajā 
uzlabošanā. Diplomprojektu aizstāvēšanas laikā, kas organizēta atbilstošā  sporta 
veida katedrā, kvalificētu sporta veida speciālistu klātbūtnē, studenti aizstāv 
savos pētījumos iegūtos rezultātus. 
 

3.4.  Starpaugstskolu un  starptautiskā sadarbība 
         LSPA noslēgti sadarbības līgumi ar vairākām radnieciskajām augstskolām. 
Ļoti labi kontakti pastāv ar Lietuvas Fiziskās izglītības akadēmiju, ar 
Baltkrievijas Valsts fiziskās kultūras akadēmiju un Kaļiņingradas Valsts 
universitātes Fiziskās kultūras un sporta fakultāti, taču 1. līmeņa profesionālās 
izglītības studiju programmas viņiem nav. 
 Akadēmijai ir cieši sakari un sadarbība ar Latvijas augstskolām – Latvijas 
Universitāti, Daugavpils Universitāti, Rīgas Izglītības un pedagoģijas vadības 
augstskolu u.c. 

 

3.5.  Sadarbība ar darba devējiem 
 Akadēmija sistemātiski uztur kontaktus ar darba devējiem dažādās 
ministrijās, izglītības un sporta organizācijās. Cieša sadarbība ir nodibināta ar 
Latvijas vispārizglītojošajām skolām, sporta skolām, sporta klubiem, sporta 
veidu federācijām, Latvijas Olimpiskās vienības zinātnisko laboratoriju, Latvijas 
Treneru tālākizglītības centru. Latvijas Sporta speciālistu tālākizglītības centrs, 
izmantojot 1997.gadā izveidoto sporta speciālistu datu bāzi, kura, sadarbojoties 
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Akadēmijai ar Latvijas Sporta federāciju padomi, tiek realizēta dažāda veida 
kontaktu nodibināšanai ar sporta skolām, sporta klubiem, sporta skolotājiem 
vispārizglītojošajās skolās u.c. Pašlaik šajā datu bāzē ir apkopoti dati par 
apmēram 1200 skolām, 58 sporta skolām un vairāk nekā 100 sporta klubiem. 
Divas reizes gadā notiek sporta speciālistu tālākizglītības programmā paredzētie 
semināri. Pašlaik ir nodibināti kontakti, kuri sistemātiski tiek atjaunoti, ar vairāk 
nekā 3500 speciālistiem visā Latvijā.  
Apgūstot pirmā līmeņa profesionālo programmu un iegūstot sporta veida treneru 
kvalifikāciju visi absolventi iesniedzot savus atbilstošos dokumentus vienlaikus 
ar augstskolas diplomu par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
ieguvi, saņem “ B “ kategorijas  sporta speciālista sertifikātu  par tiesībām 
strādāt konkrētajā sporta veidā. 
 

3.6. Darba devēju anketēšana 
DARBA DEVĒJU ANKETĒŠANAS REZULTĀTI 

Tika aptaujāti 23 darba devēji no dažādām sporta organizācijām. Aptaujai 
iekļāva 7 jautājumus:  
 

 
1. Vai Jūsu organizācijā  strādā  kolēģi , kuri studē vai ieguvuši trenera 
kvalifikāciju 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 
programmā? 

“ jā”-23 darba devēji 
2. Vai viņu darba specifika Jūsuprāt prasa speciālo izglītību? 

“jā”-20 darba devēji 
“ nē”- 3 darba devēji 

3. Vai studijas minētajā studiju programmā kopumā palīdzēs uzlabot viņa 
darba kvalitāti? 

 “jā”-14 darba devēji 
“daļēji”-4 darba devēji 
“nē”-5 darba devēji 

4. Vai uzlabojās viņu prasmes 
      4. 1.Prasme izvēlēties un pielietot atbilstošas treniņu metodes: 

“jā”-19 darba devēji 
 “daļēji”-3 darba devēji 
“nē”-1 darba devējs 

      4.2.Prasme novērtēt audzēkņu fizisko un funkcionālo stāvokli: 
  “jā”-20 darba devēji 

            “daļēji”-2 darba devēji 
             “nē”-1 darba devējs 
      4.3.Prasme analizēt un izvērtēt treniņu procesu: 

    “jā”-17 darba devēji 
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              “daļēji”-5 darba devēji 
               “nē”-1 darba devējs 
      4.4.Prasme organizēt audzēkņus treniņu procesam: 

      “jā”-15 darba devēji 
               “daļēji”-4 darba devēji 
                 “nē”-4 darba devēji 
       4.5.Prasme audzēkņu spējām noteikt slodžu apjomus un intensitāti: 

       “jā”-15 darba devēji 
                 “daļēji”-6 darba devēji 
                  “nē”-2 darba devēji 
        4.6.Prasme radoši apvienot un pielietot iegūtās zināšanas: 

        “jā”-17 darba devēji 
                  “daļēji”-4 darba devēji 

         “nē”-2 darba devēji 
        4.7.Prasme vadīt komandu, kolektīvu 

         “jā”-15 darba devēji 
                   “daļēji”-7 darba devēji 
                   “nē”-1 darba devējs 
         4.8.Prasmes un iemaņas saskarsmē  ar cilvēkiem: 

           “jā”-13 darba devēji 
                     “daļēji”- 8 darba devēji 
                     “nē”-2 darba devēji 
          4.9.Prasmes, zināšanas, iemaņas savā sporta veidā: 

            “jā”-16 darba devēji 
                      “daļēji”-5 darba devēji 
                      “nē”-2 darba devēji 

 
      4.10. Prasme pilnveidot savu meistarību: 

                 “jā”-17 darba devēji 
                           “daļēji”-5 darba devēji 
                           “nē”-1 darba devējs 
5.Jūsu darba vieta, amats_ 
Anketas _iesniedza sporta organizāciju vadītāji, vadošie treneri( Preiļu 
sporta klubs “ Cerība”, sporta klubs JFC “Skonto”, Zemgales Sporta hokeja 
klubs, futbola klubs “Olaine”, “ Gulbene”, FHK “Liepājas metalurgs”, 
Basketbola skola “Rīga”, Talsu rajona sporta skola,  Rīgas šaha skola, 
 SSO “Ventspils”, Ventspils SS “Spars”, BJC “IK Auseklis”, Teteles 
pamatskola un c.). 
6. Jūsu vecums 
Anketējamo darba devēju vidējais vecums 38 gadi 
7. Jūsu izglītība 
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  Dažāda 
 
Pēc anketēšanas rezultātiem redzams, ka darba devēji pozitīvi vērtē savu treneru 
attīstības dinamiku, tādejādi iegūtie rezultāti parāda, ka arī ir uzlabojusies kopējā 
darba kvalitāte pēc studiju programmas apguves. 

. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

4. 
VĒRTĒŠANAS  SISTĒMA 

 

4./4./4.4./4./4.4./4./4.4./4./4.4./4./4.4./4./4.4./ 
                                                           
                
LSPA  izstrādātās vērtēšanas sistēmas pamatā ir Latvijas Republikas Izglītības 
un zinātnes ministrijas 1993. gada 4. maija rīkojums Nr  229 “ Par vērtēšanas 
sistēmu vispārizglītojošās skolās “ un Latvijas Republikas Ministru Kabineta 
2001. gada 20. marta ( protokols Nr. 12., p. 5 ) noteikumi Nr. 141 “ Noteikumi 
par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu“(4.nodaļa ). 
LSPA vērtēšanas sistēmu raksturo : 
• skaidri izteikts mērķis ; 
• iespēja studentam  saskatīt progresu un plānot turpmākās studijas ; 
• iespēja docētājam saskatīt progresa dinamiku un novērtēt studiju efektivitāti. 
LSPA vērtēšanas efektivitātes parametri : 
• tiek pielietotas vairākas  metodes, lai novērtētu sasniegto, kas nosaka 
vērtēšanas kvalitāti; 
• vērtēšanā tiek iesaistīti paši studenti. 
LSPA  uzskata, ka labs vērtējums ir : 
• patiess un objektīvs, t.i. vērtējums atbilst akadēmijas pirmā līmeņa 
profesionālās izglītības studiju programmas mērķiem un uzdevumiem ;  
• ja tiek pielietotas vairākas vērtēšanas metodes ; 
• ja sniedz derīgu informāciju par studentu zināšanām, prasmēm un iemaņām, 
tādejādi radot priekšnosacījumus studiju kursu programmu pilnveidošanai. 
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LSPA studiju sasniegumu kontrole tiek veikta pēc : 
 
• sistemātiskas kontroles ( semināri, kolokviji ) ; 
• kontroldarbu, mājas darbu, projektu, referātu sagatavošanas. 
                                                                

Rezumējums 
 
Pozitīvais : 
         1.  Vērtēšana LSPA ir orientēta uz : 

- studentu aktivizēšanu studiju procesam ; 
- studentu izglītošanu, kā vērtēt savus  audzēkņus ; 
- studiju procesa efektivitātes uzlabošanu ; 
- Vērtēšanas sistēma LSPA pēc būtības pilnveidotā formā turpina                 

pamatizglītības sistēmā esošo vērtēšanas sistēmu. 
2. Ir radītas maksimālas iespējas vērtēšanas objektivitātei, iesaistot 

vērtēšanā studentus. 
 

Trūkumi : 
1. Iespējamā vērtēšanas sistēmas sadrumstalotība un sarežģītība. 
2. Treneru nepietiekoša sagatavošana citu vērtēšanai praksē.  
3. Ne visos  teorētiskajos un praktiskajos studiju kursos ir iespējams 

vienots vērtējums. 
 
  Kas jāuzlabo : 

1. Jārada iespējas pilnveidot vērtēšanas objektivitāti, orientējoties uz 
studentu individuālajām īpatnībām un studiju kursu specifiku. 

2. Jāizveido vienotu līmeņu vērtēšanas sistēma . 
Vērtējums 

        Pamatojoties uz vērtēšanas sistēmas teorētisko un metodoloģisko 
pamatojumu, kā arī to lomu studiju kursu apguvē, to var novērtēt kā  “ļoti 
labu”, kaut gan ir zināmas subjektīvas problēmas vērtējuma objektivitātē. 
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5. 
STUDĒJOŠIE                            

5./5./5.5./5./5.5./5./5.5./5./5.5./5./5.5./5./5.5./ 
 

5.1. Uzņemšanas noteikumi 
Pirmā līmeņa profesionālajā studiju programmā uzņem bez 

iestājpārbaudījumiem LR pilsoņus un personas, kurām izdota LR nepilsoņu 
pase, kā arī personas, kurām ir izsniegtas patstāvīgās uzturēšanās atļaujas līdz 
imatrikulācijas beigām. Studiju ilgums 2 gadi. Lai studētu nepieciešams vidējo 
izglītību apliecinošs dokuments, kā arī dokuments, kas norāda, ka pretendentam 
darba stāžs specialitātē nav mazāks par vienu gadu (izņēmuma gadījumā 
pretendentu ar mazāku darba stāžu uzņem, ja sporta veida federācija iesniedz 
argumentētu lūgumu ). Studijas tiek organizētas par maksu. Studiju programmas 
mācību maksa 600,00Ls ( 300,00 Ls – katrā studiju gadā ). Atbildība par valsts 
valodas un fiziskās sagatavotības līmeņa atbilstību LSPA studiju prasībām 
uzņemas paši pretendenti. 

LSPA pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (pilna laika studiju 
programma) “Izglītības un sporta darba speciālists” sporta veida trenera 
kvalifikācijas iegūšanai, gatavo trenerus sporta nozarei, iegūstot teorētisku un 
praktisku sagatavotību  atbilstošu ceturtam profesionālās kvalifikācijas līmenim.  

 

Iesniedzamie dokumenti: 
 

•  iesniegums (uz veidlapas) 

• sporta veida federācijas (asociācijas, savienības) ieteikums 
(uz veidlapas) 

•  vidējās vai citas augstākās izglītības dokuments un sekmju 
izraksts (kopija  uzrādot oriģinālu 

•  izziņa par veselības stāvokli 

•  sertifikāta kopija (uzrādot oriģinālu) par valsts valodas 
pārbaudījuma nokārtošanu  ne zemāk par  “C” līmeni 

•  1 fotokartiņa 3 x 4 cm 

•  darba grāmatiņa ( kopija, uzrādot oriģinālu ), darba līgums,  
izziņa no darba vietas 

•  pases kopija (uzrādot oriģinālu) 
 

5.2. Uzņemšanas rezultāti 
 Imatrikulēti studējošo skaitā un uzņemti pirmā līmeņa 
profesionālajā augstākās izglītības “Izglītības un sporta darba speciālists “  
ar sporta veida trenera kvalifikāciju  pilna laika studiju programmā  

 16



( studiju programmas apjoms 85, 5 kreddītpunkti ), LSPA rīkojums  
Nr 111-s ar 2003. g. 15. 09., LSPA rīkojums Nr 138-s ar 2009.g.29.10. - 
89 studenti. 

  
5.3. Studējošo skaits un to struktūra 

 

Kopumā 2004. gadā uz 15. 10. reģistrēti : 
I  kurss - 95 studenti 

II  kurss - 89  students 
 
 

5.4. Atskaitītie studenti 
 

2003./ 2004. ak. g. atskaitīti: 
I  kurss -  27 studenti 
II  kurss – 15 studenti 

 
5.5. Absolventu skaits 

2004. gadā pirmā līmeņa profesionālo augstākās izglītības studiju 
programmu apguva un saņēma diplomu  68 absolventi, iegūstot atbilstošā sporta 
veida trenera kvalifikāciju. 

 
 

                                                     5.6.Studentu anketēšana 
STUDENTU ANKETĒŠANAS   REZULTĀTI 

 
Tika aptaujāti 57 otrā studiju gada studenti 
Aptaujas anketā iekļauti 8 jautājumi 
 
1. Kāds ir darba stāžs trenera profesijā? 
 
Vidējais aritmētiskais- 9,6 gadi 
 
2. Kā Jūs vērtējat atsevišķu studiju kursu pasniegšanas kvalitāti? 
(Atbildēs nosauciet konkrētus studiju kursus ( pēc izvēles) 
 
Humanitāro zinātņu pedagoģ ijas modulis 
Optimāla ` pietiekama  apmierinoša 
       30                                   22               5 
     pedagoģija               pedagoģija          pedagoģija 
 
      didaktika                 didaktika 
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Humanitāro zinātņu psiholoģ ijas modulis 
Optimāla ` pietiekama  apmierinoša 
             35                            20                              2 
 Vispārīgā psiholoģija         psiholoģija   speciālā psiholoģija 
                                        Sporta psiholoģija 
 
Sociālo zinātņu modulis 
Optimāla ` pietiekama  apmierinoša 
               35                          17                               5          
                                          filozofija                    filozofija 
                                         profesionālā ētika 
 
Anatomijas-fizioloģijas modulis 
Optimāla ` pietiekama  apmierinoša 
                 50                                6                          1 
Fizioloģija                       Anatomija 
 Anatomija                     Sporta fizioloģija 
 Sporta fizioloģija    
                                   
Sporta medicīnas modulis 
Optimāla ` pietiekama  apmierinoša 
         21                             7                             2 
sporta medicīna        sporta medicīna       sporta medicīna 
higiēna , pirmā palīdzība                              higiēna               
 
Treniņu teorijas modulis 
Optimāla ` pietiekama  apmierinoša 
        44                           8                                   5 
sporta teorija               treniņu teorija 
treniņu teorija 
 
Sporta teorijas modulis 
Optimāla ` pietiekama  apmierinoša 
            48                         8                                    1 
sporta teorija               sporta teorija 
 
 
Svešvalodu modulis 
Optimāla ` pietiekama  apmierinoša 
        50                                     2                                 5 
    angļu valoda                 vācu valoda 
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3. Kā Jūs vērtējat praktisko studiju kursu pasniegšanas metodiku? 
Optimāla ` pietiekama  apmierinoša 
    30                                     26                                  1 
 
 
4. Kurus no praktiskajiem studiju kursiem vēlaties īpaši izcelt : 
 
Smagatlētika, slēpošana, cīņas sports- kaitīgs, sporta medicīna, izvēlētais 
sporta veids, cīņas sporta veidi, vieglatlētika, atlētiskā vingrošana, rokas 
bumba, sporta spēles, florbolu un c. 
5. Kādi studiju kursi būtu jāpaplašina vai jāiekļauj papildus studiju 
procesā? 
 

Izvēlēto sporta veidu -5, peldēšana, šahs, praktiskās nodarbības, citu 
treneru pieredze, psiholoģija darbam ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, 
socioloģija, sporta psiholoģija, sporta higiēna, ārstnieciskā 
vingrošana,psiholoģija,pedagoģija,sporta medicīna. 
 
6. Kāda ir Jūsu personīgā attieksme pret studiju procesu (patstāvīgā darba 
studēšanas iemaņas, apmeklējums, aktivitāte nodarbību laikā): 
Ļoti apzinīga                          Viduvēja                  Formāla 
            38                                          1 8                             1 
 
 
 
 
7.Lūdzam novērtēt LSPA akadēmisko personālu kopvērtējumā: 
attieksme pret studentu 
 
Pozitīva                                           Viduvēja               Formāla                        
       42                                                        15 
Profesionalitāte darbā ar studentiem 
 
Pozitīva                                           Viduvēja               Formāla                        
         55                                                       1                           1    
 
 
 
8. Kā Jūs vērtējat savu studiju procesu LSPA(pašvērtējums) 
 

 19



iegūtās zināšanas 
Optimālā ` pietiekamā  apmierinošā 
      39                            18 
 
Prasmes un iemaņas 
Optimālā` pietiekamā  apmierinošā 
        33              19                                5 
Attieksmi pret studiju procesu 
Optimāla ` pietiekama  apmierinoša 
        42                                14                        1 
 
 
Trenerim nepieciešamo profesionālo kompetenču dinamiku 
Optimāla ` pietiekama  apmierinoša 
      43                                   14 
 
 
Anketēšanas rezultāti parāda , ka visvairāk studentu uzskata studiju darbu 
kā optimālu un pietiekamu, studentu darba stāžs svārstās no 2 līdz 45 
gadiem, tā kā satura izvēle varētu būt atšķirīga. Faktiski par studiju kursiem, 
kurus vajadzētu paplašināt tika minēti gandrīz visi studiju programmā 
esošie. Redzam, ka studenti saskata trenera kompetenču dinamiku, ko 
varētu uzskatīt par studiju rezultātu labu vērtējumu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 20



 
6. 

AKADĒMISKAIS  PERSONĀLS 
  

6./6./6.6./6./6.6./6./6.6./6./6.6./6./6.6./6./6.6./ 
        

Visu kursu studiju pamatā ir darba programmas, kuras, vadoties no 
iepriekšējo gadu pieredzes,  tiek pilnveidotas un uzlabotas. Programmas tiek 
veidotas ar ieceri, lai studenti ne tikai apgūtu faktu materiālu, bet spētu 
orientēties izglītības un sporta sfēras aktualitātēs, Eiropas garīgās dzīves un 
kultūras attīstībā, prastu sintezēt jaunākās atziņas izglītībā un sportā. 

Pirmā līmeņa profesionālās studiju programmas  studiju procesa realizēšanu 
nodrošina   gandrīz visas LSPA teorētiskās un praktiskās katedras. 

 
1. Sporta un treniņu teorijas, pedagoģijas, psiholoģijas un pedagoģisko 

prakšu katedra – vadītāja prof. R.Jansone (lekciju lasīšana, 
diplomprojektu konsultēšana); 

2. Sociālo zinātņu katedra – vadītāja  prof. A.Kuzņecova (lekciju lasīšana); 
3. Valodu katedra – vadītāja doc. I.Budviķe (lekciju lasīšana); 
4. Anatomijas, fizioloģijas un bioķīmijas katedra – vadītāja asoc.prof. 

G.Knipše (lekciju lasīšana); 
5. Vingrošanas katedra – vadītājs prof. N.Jaružnijs (lekciju lasīšana, 

praktisko nodarbību vadīšana, diplomprojektu konsultēšana); 
6. Informātikas, biomehānikas un sporta celtņu katedra – vadītājs prof. 

J.Lanka (lekciju lasīšana, diplomprojektu konsultēšana); 
7. Sporta medicīnas, fizioterapijas, ārstnieciskās vingrošanas un masāžas 

katedra – vadītājs prof. V.Lāriņš (lekciju lasīšana, diplomprojektu 
konsultēšana ); 

8. Smagatlētikas, boksa un cīņas katedra – vadītājs asoc.prof. L.Čupriks 
(praktisko nodarbību vadīšana, treneru diplomprojektu konsultēšana); 

9. Slēpošanas, šaušanas, orientēšanās un tūrisma katedra – vadītāja 
asoc.prof. D.Krauksta (lekciju lasīšana, praktisko nodarbību vadīšana 
diplomprojektu konsultēšana); 

10. Sporta spēļu katedra – vadītājs asoc.prof. A.Rudzītis (lekciju lasīšana, 
praktisko nodarbību vadīšana, diplomprojektu  konsultēšana); 

11. Vieglatlētikas katedra – vadītāja asoc.prof. I.Avotiņa ( lekciju lasīšana, 
praktisko nodarbību vadīšana, diplomprojektu konsultēšana ) 

12. Peldēšanas un airēšanas katedra – vadītājs asoc.prof. I.Upītis (lekciju 
lasīšana, diplomprojektu konsultēšana); 
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Akadēmiskais personāls – motivēti, mērķtiecīgi strādā ar pirmā līmeņa 
profesionālās studiju programmas studentiem. Jāsaka, ka izglītošanās notiek 
abos virzienos. Sadarbības rezultātā noderīgu informāciju iegūst arī pasniedzēji, 
ņemot vērā daudzu studējošo lielo darba pieredzi. 

Treneru studiju realizācijā tiek pieaicināti arī vieslektori 
* med.zin .dok. Edgars Brēmanis, Latvijas karatē federācijas prezidents 

Arnis Šauriņš. 
Akadēmijas docētāji sadarbojas un pilda konsultanta pienākumus studiju 
programmas diplomprojekta izstrādāšanā. 
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7. 
RADOŠAIS  UN  ZINĀTNISKI  

PĒTNIECISKAIS  DARBS 
7./7./7.7./7./7.7./7./7.7./7./7.7./7./7.7./7./7.7./7./7./
 
 LSPA zinātniskās pētniecības mērķis ir zinātnisku atziņu iegūšana, studiju 
procesa zinātniska pamatošana un tālāka attīstīšana,  praktiski svarīgu uzdevumu 
risināšana sporta zinātnes nozarē, t.s. sporta treniņa organizācijas zinātniskā 
pamatošana. 
 Kā galvenais radošā darba rezultāts profesionālajā studiju programmā 
studējošiem ( profesijā strādājošie treneri ). ir diplomprojekta izstrādāšana, kas 
balstīta uz savas pieredzes apkopošanu, analīzi, atbilstošās literatūras studēšanu 
un izmantošanu, darbā, parādot treniņa procesa organizāciju savā sporta veidā. 
Diplomprojekta pakārtotie uzdevumi saistīti ar treniņprocesa vērtēšanu, savu 
audzēkņu fiziskās un tehniskās sagatavotības novērtēšanu. Iegūtos rezultātus 
bieži izmanto tālāk zinātniskos pētījumos. Studējošos docētāji iesaista  
zinātnisko tēmu risināšanā.  
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                                  8. 
PAŠNOVĒRTĒJUMS. 

SVID  ANALĪZE 
8./8./8./8./8./8./8./8./8./8./8./8./8./8./8./8./8./ 

 
 

Studiju  programmas  stiprās  puses (pozitīvais  faktors) 
 

1. Kvalificēts, stabils un kompetents akadēmiskais personāls. 
2. Pirmā līmeņa studiju programmas realizācija nodrošina profesijā 

strādājošos ar pietiekošām zināšanām, prasmēm, iemaņām, lai varētu 
turpināt studijas iegūstot piekto kvalifikācijas līmeni. 

3. Studiju laikā studējošo profesionālo kompeteņču dinamika ( darba devēju 
anketēšana ). 

4. Visu līmeņu studiju programmu nemitīga kvalitātes kontrole nodrošina 
Treneru kvalitatīvu sagatavošanu atbilstoši izglītības un sporta sistēmas 
prasībām Latvijā un ārzemēs. 

5. Laba studiju programmas realizācijas organizēšana. 
 

Studiju  programmas  vājās  vietas (trūkumi) 
 
1. Novecojusi  materiāli tehniskā bāze. 
2. LSPA Bibliotēkā nepietiekoša pieejama jaunākā zinātniskā literatūra. 
3. Grupu komplektēšanā atšķirības treneru praktiskajā darba stāžā, atšķirīgi 

sporta veidi. 
 

Studiju programmas iespējas, kas jāizmanto 
 
1.  Studiju kursu pilnveidošana : 

• jaunāko zinātnes sasniegumu izglītībā un sportā, 
integrēšana studiju kursu saturā, diferencējot atbilstoši 
pārstāvēto sporta veidu specifikai. 

•  jaunāko tehnoloģiju  padziļināta apgūšana 
 

Draudi, no kā jāizvairās 
 
1. Valsts  finansējuma trūkums negatīvi ietekmē LSPA materiāli tehnisko 

bāzi kopumā, kas ietekmē studiju procesa kvalitāti. 
2. Latvijas iedzīvotāju sociālā nenodrošinātība, tai skaitā docētāju un 

treneru. Materiālā stāvokļa nodrošināšana rada pārmērīgu studentu 
noslogotību  vairākās darba vietās, tādēļ pazeminās studentu aktivitāte, 
ietekmējās studiju satura apgūšana. 
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9. 
PRIEKŠLIKUMI 

DARBA  KVALITĀTES  UZLABOŠANAI 
9./9./9./9./9./9./9./9./9./9./9./9./9./9./9./9./9./9./ 

 
1. Sistemātiski pilnveidot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

studiju programmas  studiju kursus saturiski un metodiski. 
2. Pilnveidot treneru diplomprojektu vērtēšanas sistēmu. 
3. Pilnveidot studiju saturu  katra moduļa priekšmetu blokā, ievērojot 

starppriekšmetu saikni, pēc iespējas realizējot teorijas un prakses 
vienotības principus. 

4. Motivēt un aktivizēt treneru prasmes pieejamās informācijas izmantošanā. 
5. Izmainīt katra studiju kursa studējošo darba apjoma sadalījumu, palielinot 

pasniedzēju individuālo darbību ar katra pārstāvētā sporta veida 
studentiem , tādejādi sekmējot studiju kvalitāti, pēc iespējas tuvinot saturu 
atbilstošā sporta veida specifikai. 

6.  Uzlabot LSPA materiāli tehnisko bāzi, tādejādi uzlabojot arī pirmā        
līmeņa profesionālās studiju programmas realizācijas iespējas.  

 
 
 
 
 
 

PROGRAMMAS PATREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS UN 
DARBĪBA 

 
Programmas realizēšana vērtējama kā laba. Studiju process vērtējams kā 
nodrošināts, savlaicīgs un kvalitatīvs. 
 
 
 
 
 
Programmas direktore                                                           I. Blekte 
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