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1. Programmas stratēăiskie mērėi un uzdevumi
Studiju programmas mērėi:
• Dot iespēju apgūt pedagoăiju sporta zinātnes kontekstā, kā arī citas zinātnes un to saistību ar
pasaules un Latvijas skolu un sporta praksi, veicināt studentu redzesloka paplašināšanu un
gatavību pielietot gūtās zināšanas, prasmes un kompetences, sekmēt sporta zinātnes un citu
zinātĦu attīstību Latvijā.
• Nodrošināt studējošiem teorētisko zināšanu iegūšanu sporta zinātnē un tai radnieciskajās
zinātĦu nozarēs – pedagoăijā, psiholoăijā, bioloăijā, fizioloăijā, bioėīmijā un medicīnā
u.tml, sekmēt pētniecības iemaĦu apguvi un sagatavot patstāvīgai zinātniskās pētniecības
darbībai pedagoăijā sporta zinātnes kontekstā.
Studiju programmas galvenais uzdevums:
Sniegt bakalaura grāda pretendentiem zinātnisku pamatu profesionālajai darbībai, attīstot spēju
patstāvīgi veikt zinātniskos pētījumus, attīstot zinātniskās analīzes spējas, prasmes un iemaĦas
patstāvīgi risināt dažāda veida problēmas:
• veicināt sporta zinātnes darbinieku sagatavošanu;
• pilnveidot patstāvīgo studiju lomu, veicinot pretendentu spēju patstāvīgi papildināt
zināšanas, prasmes un iemaĦas bakalaura studiju programmā;
• attīstīt analītisku, kritisku un radošu domāšanas veidu.
Studiju programmas galvenais uzdevums tiek īstenots:
• Zinātniski pamatojot bakalaura studiju programmas studiju kursus, tos permamenti
pilnveidojot.
• Saistot studijas ar darba tirgus izvirzītajām prasībām un tendencēm sporta sfēras attīstības
dinamikā.
• Radot apstākĜus akadēmiskās izglītības ieguvei un priekšnoteikumus tās realizācijai sporta
daudzšėautnainajā praksē.
• Paaugstinot absolventu konkurētspēju līdzīgu studiju programmu absolventu vidū Latvijas
republikā un Eiropas Savienības valstīs.
• Attīstot materiāli tehnisko bāzi, pilnveidojot studentu zinātniskās darbības iespējas.
• Apvienojot vienā kopumā studiju un zinātniskās pētniecības procesus.
• Radot iespēju pretendentiem iegūt arī praktiskā darba iemaĦas, organizējot dažāda veida
prakses iespējas.
Studiju programmas realizēšana balstās uz šādiem likumdošanas aktiem:
•
•

•

Augstskolu likums – spēkā esošs no 02.11.1995. (ar grozījumiem).
Izglītības likums – spēkā esošs no 01.06.1999. (ar grozījumiem).
32.pants – Valsts izglītības standarts;
35.pants – iegūtās izglītības vērtēšana;
51.pants – pedagoga vispārīgie pienākumi.
Vispārējās izglītības likums – spēkā esošs no 1999.gada 14.jūnija.
15.pants – Valsts vispārējas izglītības standarts;
16.pants – vispārējās izglītības mācību priekšmeta standarts;
17.pants – vispārējās izglītības programma;
19.pants – vispārējās izglītības mācību priekšmeta programma.
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MK 2008.gada 2.septembra noteikumi Nr.715 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās
izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem"
MK 2006.gada 19.decembra noteikumi Nr. 1027 "Noteikumi par valsts standartu
pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem"
MK 2002.gada 3.janvāra noteikumi Nr.2 "Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības
standartu"
MK noteikumi 2006.gada 16.maija Nr.394 „Noteikumi par Valsts pārbaudījuma kārtību
akreditētām izglītības programmām“.
MK noteikumi 2006.gada 16.maija Nr.395 „Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu
un norises kārtību”.
MK noteikumi 2006.gada 16.maija Nr.393 „Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no
noteiktajiem valsts pārbaudījumiem”.
Mācību priekšmetu standarti studiju rezultātu vērtēšanas kārtība priekšmetos.
Mācību priekšmetu programmas.
Valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standarti.

2. IzmaiĦas augstākās izglītības programmas mērėī un uzdevumos, pēc
augstākās izglītības programmas apguves iegūstamajos studiju rezultātos
zināšanu, prasmju un kompetenču formā
Akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Pedagoăija” mērėī un uzdevumos nav būtiskas
izmaiĦas. Studiju rezultāti papildināti, lai tie atbilstu Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai un EQF
6. līmeĦa cikla deskriptoriem, kas izstrādāti tā, lai tie atbilstu gan Eiropas Augstākās izglītības
telpas (BoloĦas procesa) kvalifikāciju ietvarstruktūrai, gan Eiropas Savienības Mūžizglītības
kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EQF).
Pēc augstākās izglītības programmas apguves iegūstamie studiju rezultāti
Apgūstot LSPA akadēmisko bakalaura studiju programmu „Pedagoăija”, studējošais iegūst
šādas kompetences:
Zināšanas un Bakalaura grāda ieguvējs spēj:
izpratne
- demonstrēt pedagoăijai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo
zināšanu kritisku izpratni, tajā skaitā daĜa zināšanu aptver pedagoăijas augstākos
sasniegumus.
- demonstrēt pedagoăijas jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni, kā
arī demonstrēt vispusīgas un specializētas sporta nozarei atbilstošas faktu,
teoriju, likumsakarību un tehnoloăiju zināšanas un izpratni.
Spēja pielietot - izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, veikt sporta jomā
profesionālu, inovatīvu un pētniecisku darbību.
zināšanas
- patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot;
Analīze,
- pieĦemt lēmumus un risināt problēmas pedagoăijas un sporta pedagoăijas
sintēze,
jomā;
novērtēšana
- izprast sporta pedagoga profesionālo ētiku;
- izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību.
Komunikācija - formulēt un analītiski raksturot informāciju, problēmas un risinājumus
pedagoăijas un sporta pedagoăijas jomā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt
par tiem gan ar speciālistiem, gan nespeciālistiem.
- patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu un savu padoto tālāko izglītību
Tālākā
un profesionālo pilnveidi.
mācīšanās
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Vispārējās
prasmes

- demonstrēt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā;
- uzĦemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot
citu cilvēku darbu;
- pieĦemt lēmumus un rast risinājums mainīgos vai neskaidros apstākĜos.

Pēc programmas apguves iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, prasmju un kompetenču formā
nodrošina to, ka visiem bakalaura grāda ieguvējiem ir tiesības studēt otrajā studiju ciklā.

3. IzmaiĦas bakalaura programmas organizācijā, programmas plāna
atbilstība augstskolas mērėiem un uzdevumiem, kā arī augstākās
izglītības programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība
Studiju plāns sadarbībā ar LSPA studiju daĜu ik gadus tiek pārskatīts un pilnveidots
atbilstoši mūsdienu tendencēm izglītības jomā un Valsts akadēmiskās izglītības standartam,
meklētas jaunas iespējas optimālai to realizēšanai, Ħemot vērā LSPA un katedru resursus (8.
pielikums).
Studiju programmā ir veiktas būtiskas izmaiĦas. Bakalaura studiju programmā „Pedagoăija”
2009./2010 gadā būtiskas izmaiĦas tika veiktas 1. studiju gadā. Tās saistītas ar pāreju no
akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Pedagoăijā” uz profesionālo bakalaura studiju
programmu „Sporta zinātnē” (skat. profesionālās bakalaura studiju programmas „Sporta zinātnē”
pašnovērtējumu).
2. un 3. studiju gadā iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, prasmju un kompetenču jomā
atsevišėu studiju kursu programmās tika koriăēti atbilstoši jaunākajiem pētījumiem un
metodiskajām nostādnēm, individuāli katra docētāj skatījumā, atbilstoši studiju kursa specifikai,
akcentējot studentu pašrealizācijas un radošo spēju attīstību.
Visos studiju kursos notiek sistemātiskas izmaiĦas saturā – papildinājumi sakarā ar jaunāko
zinātnisko atziĦu integrāciju studiju procesā. Studiju programmas saturs atbilst augstākās izglītības
un akadēmiskās izglītības standartam.
Akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Pedagoăija” plāns pilnībā atbilst augstskolas
mērėiem un uzdevumiem.
LSPA mērėis ir nodrošināt 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 mērėi ir
izvirzīti konkrēti uzdevumi:
• radīt studentiem iespēju iegūt 1. un 2. līmeĦa profesionālo augstāko izglītību sporta jomā un
akadēmisko augstāko izglītību (bakalaura, maăistra un doktora grādu), sagatavojot
kompetentus profesionāĜus 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 iekĜauties konkurētspējīgā darba
tirgū, un radot iespējas studējošiem studiju, darba, augstu sasniegumu sporta un ăimenes
dzīves saskaĦošanai;
• veicināt studiju un pētniecības darba izvēli atbilstoši indivīda interesēm un spējām, rūpējoties
par jauno sporta zinātnieku sagatavošanu un nodrošinot viĦiem iespēju iekĜauties pasaules
akadēmiskajos procesos, kā arī piedāvājot sabiedrībai iegūtās zinātniskās un profesionālās
atziĦas, metodes un pētījumu rezultātus, sekmējot jaunāko zinātnes sasniegumu integrāciju
studiju procesā;
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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 apmaiĦu starp Latvijas un ārvalstu augstskolām;
• ieviest inovatīvas idejas LSPA tālākai attīstībai, kas sekmēs materiāli – tehniskās bāzes
nostiprināšanu un augstskolas darbības organizēšanas optimizāciju;
• garantēt atbilstoši LSPA satversmei akadēmiskā personāla un studējošo akadēmisko brīvību.
Pamatojoties uz jaunākajām tendencēm augstākās izglītības jomā attiecībā uz sagatavošanas
procesu, tajā skaitā sporta speciālistu sfērā, orientējoties uz jaunākajām nostādnēm izglītībā un
sportā, kontroles un pedagoăiskās, zinātniskās darbības analīzes jomā, kā arī atbilstoši
likumdošanas un citu normatīvo aktu izmaiĦām, Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijas Senāts,
pamatojoties uz Studiju domes lēmumiem, ir veicis studiju plāna precizēšanu, it īpaši studiju kursu
savstarpējās koordinācijas jomā, kas izpaužas atsevišėu studiju kursu programmu precizēšanā,
apjoma izmaiĦās, kontakstundu un patstāvīgā darba proporcionalitātes izmaiĦās, pievēršot lielāku
vērību vispārējo studiju kursu orientācijai uz sporta skolotājam nepieciešamo praktisko iemaĦu un
prasmju veidošanos.
Iekšējās kvalitātes mehānisma darbība
Studiju kvalitāti LSPA nodrošina mērėorientācija uz topošo bakalauru pedagoăijā kompetenci,
iekšējā studiju programmas organizācija (struktūra, atbildību sadalījums, dokumentācija), atbilstošs
plānojums, resursi, docētāju konsultācijas, sadarbība ar darba devējiem un programmas iekšējās
kvalitātes vadības sistēmas darbība.
Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas struktūra:
• LSPA kvalitātes nodrošināšanas politika un pasākumi.
• Piešėiramā bakalaura grāda apstiprināšana, uzraudzība, regulāra kontrole ir Akadēmijas
Bakalaura grāda piešėiršanas padomes kompetencē.
• Studentu vērtēšanas pamatprincips - publicēti kritēriji LSPA mājas lapā un pasākumi, kuri
konsekventi tiek piemēroti.
• Pasniedzēju kvalitātes nodrošināšana (piem., darba efektivitātes vērtējums -studentu
aptauja, absolventu aptaujas, koleăiālais vērtējums).
• Mācību līdzekĜi un palīdzība studentiem.
• Informācijas sistēmas.
• Sabiedrības informēšana.
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
un kompetenču pašnovērtējumu atbilstošā studiju kursā.
• Docētāji akadēmiskā gada noslēgumā iesniedz studiju daĜā pašnovērtējumu par savu darbību
atbilstošā studiju programmā.
• Katra katedra savu docētāju darbības kvalitāti izvērtē katedrās un pēc tam ziĦo Studiju
domē.
• Programmas direktore mācību gada noslēgumā apkopo studentu un docētāju iesniegtos
vērtējumus, izvērtē iegūtos rezultātus un veic korekcijas, lai uzlabotu programmas darbību.
• LSPA kvalitātes kontroles centrs veic regulāru studiju procesa kvalitātes kontroli.
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Studiju programmas direktore katru akadēmisko gadu atskaitās par programmas darbību
LSPA senātā.
Programmas pašnovērtējums tiek ievietots LSPA mājas lapā.

4. IzmaiĦas bakalaura programmas un tajā iekĜauto lekciju kursu, praktisko
nodarbību, semināru un citu studiju pasākumu apraksta anotācijā
Akreditācijas periodā izmaiĦas studiju programmas un tajā iekĜauto atsevišėu lekciju kursu,
praktisko nodarbību, semināru un citu studiju pasākumu apraksta anotācijā ir saistītas ar izmaiĦām
studiju kursu mērėos un saturā, iegūstamajos studiju rezultātos zināšanu, prasmju un kompetenču
jomā. Atsevišėu studiju kursu apraksti programmā tika koriăēti atbilstoši jaunākajiem pētījumiem
un metodiskajām nostādnēm, individuāli katra docētāj skatījumā, atbilstoši studiju kursa specifikai,
akcentējot studentu pašrealizācijas un radošo spēju attīstību.
IzmaiĦas studiju kursu anotācijās un aprakstos saistītas arī ar to apraksta precīzu strukturēšanu
norādot (skat. 3.pielikumu):
- prasības studiju kursa apguvei uzsākšanai;
- kursa mērėis un uzdevumi;
- plānotie studiju rezultāti;
- kursa saturs;
- obligātā literatūra, papildliteratūra un citi izmantojamie informācijas avoti;, norādot
literatūras avotus latviešu un svešvalodās;
- studējošo patstāvīgā darba organizācija un uzdevumi;
- studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji;
- mācību valoda.
Salīdzinot ar akadēmiskā bakalaura studiju programmas sākotnējo aprakstu, studiju kursu
anotācijas un apraksti ir papildināti ar:
- prasībām studiju kursa apguvei,
- norādījumiem par plānotajiem studiju kursa rezultātiem,
- izmaiĦām studiju kursa saturā,
- izmaiĦām obligātās, papildliteratūras un citu izmantojamo informācijas avotu sarakstos,
norādīti arī ārzemju autoru darbi un interneta saitu adreses,
- norādījumiem par izmaiĦām studiju vērtēšanas kritērijos.

5. IzmaiĦas vērtēšanas sistēmā
Studentu sekmes vērtētas studiju procesa laikā atbilstoši katra studiju kursa nosacījumiem.
Kursa pārbaudījuma kopvērtējumu veido semestra laikā veikto studentu patstāvīgo darbu rezultāti,
aktivitātes radošajos semināros un praktiskajos darbos, pārbaudes darbu vērtējums un vērtējums,
kas iegūts kursa noslēguma pārbaudījumā. Diferencēts galīgais vērtējums tiek izlikts atbilstoši
studiju kursa apguves vērtēšanas skalai, Ħemot vērā studenta atsevišėu kursa prasību īstenošanā
iegūto punktu summu. Katra studenta izglītotības līmeĦa daudzpusīgai un maksimāli objektīvai
novērtēšanai, vērtējumā iekĜauj: iegūtās zināšanas; iegūtās prasmes un kompetences; studenta
attieksmi pret izglītošanos; studenta individuālo attīstības dinamiku. Docētājs un arī paši studenti
savstarpējā novērtējumā un pašnovērtējumā izvērtē visus izglītības komponentus.
Akcents noslēguma pārbaudījumos likts uz studentu spējām analizēt un vērtēt izglītības un
sporta nozares problēmas un rast tām risinājumus. Novērtēšanā gūtie rezultāti analizēti docētāju un
studentu savstarpējās diskusijās un katedru sēdēs.
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Augstākās izglītības vērtēšana akadēmiskajā bakalaura programmā LSPA tiek realizēta
atbilstoši MK 2002.gada 3.janvāra noteikumi Nr.2 "Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības
standartu" un profesionālajā bakalaura programmā atbilstoši MK noteikumiem Nr.481 no
20.11.2001. „Noteikumi par otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”.
LSPA Senāta lēmums Nr.1 2009.gada 31.augustā nosaka, ka eksāmenā un ieskaitē programmas
apguvi vērtē 10 ballu skalā:
Ĝoti augsts apguves līmenis:
10 — "izcili",
9 — "teicami";
augsts apguves līmenis:
8 — "Ĝoti labi" (saīsinājums “Ĝ. labi”);
7 — "labi";
vidējs apguves līmenis:
6 — "gandrīz labi" (saīsinājums “g. labi”);
5 — "viduvēji";
4 — "gandrīz viduvēji" (saīsinājums “g. viduvēji”);
zems apguves līmenis:
3 — "vāji";
2 — "Ĝoti vāji" (saīsinājums “Ĝ. vāji”);
1 — "Ĝoti, Ĝoti vāji" (saīsinājums “Ĝ., Ĝ. vāji”).(LSPA Senāta lēmuma Nr.9)
Par katru studiju kursu, studiju darbu, bakalaura, maăistra darbu, diplomdarbu, valsts
pārbaudījumu vai sasniegto prakses mērėi ieskaita kredītpunktus, ja to apguves līmenis ir pozitīvs,
t.i., ja saĦemts vērtējums 10 ballu skalā un tas nav bijis mazāks par 4 — "gandrīz viduvēji".
Vērtēšanas sistēma un pārbaudījumu prasības ir izstrādātas katram konkrētajam studiju
kursam. Ar vērtēšanas kritērijiem studējošie tiek iepazīstināti, uzsākot studiju kursu. Studiju
rezultātu vērtēšanas kritēriji, pārbaudes formas un kārtība atspoguĜoti studiju kursu aprakstos. Katrs
docētājs veido sava studiju kursa vērtēšanas sistēmu atbilstoši sava studiju kursa specifikai, Ħemot
vērā visus izglītības kvalitātes vērtēšanas komponentus, atsevišėu studiju kursu prasību izpildi
vērtējot punktos.

6. IzmaiĦas bakalaura programmas praktiskā īstenošanā
Bakalaura programmā izmantotās studiju metodes un formas
Studiju programmas īstenotāji kopumā sekmīgi pārvalda studiju metodes un metodiskos
paĦēmienus. Akadēmiskā bakalaura programma tiek realizēta mācībspēkiem izmantojot gan
tradicionālās – klasiskās, gan arī interaktīvās mācīšanas un mācīšanās metodes. Docētāji
galvenokārt izmanto lekcijas, seminārus, grupu nodarbības, metodiskās nodarbības, individuālās
nodarbībās ar katru studentu vai grupās – projektu izstrādi, diskusijas, pārrunas, akadēmisko darbu
izstrādi kursu ietvaros. Studentu patstāvīgā darbā pārsvarā studenti izstrādā sporta stundu un treniĦu
nodarbību plānus (konspektus), kā arī referātus. Kā viena no interaktīvām metodēm aktīvi tiek
izmantota un studentu vidū atzinību ieguvusi kooperatīvā mācīšanās metode, un it īpaši tā tiek
izmantota praktisko studiju kursu ietvaros. Šāda pieeja nodrošina studiju darbā atgriezenisko saiti.
Praktisko studiju kursu ietvaros plaši arī pielieto filmēšanu un veic video analīzi.
Patstāvīgā darbā studējošie atklāj savas spējas, pārbauda iegūto zināšanu pielietošanu
praksē, piemēram, tādās darbībās kā vieglatlētikas inventāra sagatavošanā nodarbībām un
sacensībām, vieglatlētikas tehnikas pašanalīzē pēc video uzĦemtā un šo sacensību tiesāšanā,
plānoto pasākumu projektu un tam atbilstoša satura un scenārija izstrādē.
Katedru docētāji ir radoši savā praktiskajā darbā, un nebaidās studiju procesa ietvaros
iekĜaut jaunas mācīšanas metodes, aprobēt tās praksē, analizēt gan no sava, gan no studentu
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skatījuma.
Akadēmiskā personāla pētniecības darbība un tā ietekme uz studiju darbu, studējošo
iesaistīšana pētniecības projektos
Katedru zinātniski pētnieciskais darbs ir docētāju darba neatĦemama sastāvdaĜa, tajā iesaistās
arī bakalaura programmā studējošie. Studiju darbs tiek apvienots ar zinātniski pētniecisko darbu.
Lai veicinātu studentu pētniecisko un radošo domāšanu, kas savukārt sekmē bakalaura
kompetences veidošanu un attīstību, bakalaura studiju programmā studējošie studijās izmanto
docētāju zinātniski pētnieciskā darba rezultātus par sporta zinātnes aktualitātēm, kuri ir deponēti
akadēmijas bibliotēkā (5. pielikums) un tiek izmantoti studentu pētnieciskajos darbos, kā arī
referātu prezentācijās, sekmējot padziĜinātu šo problēmu izziĦu un aktīvu apspriešanu.
Studenti ir ieinteresēti studiju kursu tēmās un vēlas tās turpināt padziĜināti pētīt bakalaura
darbos. Bakalaura darbu izstrāde notiek arī akadēmijas mācībspēkiem iesaistot studējošos
pētniecības projektos (4. pielikums), tādejādi ievērojami uzlabojot bakalaura darbu zinātnisko
vērtību.
Šajā akreditācijas posmā docētāji izmantoja iespēju iesaistīt studējošos bakalauru darbu
pētījumu tēmās Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas finansētos projektos (2. un 4.pielikums)
ietvaros. Bakalaura darbu ietvaros pētījumus īsteno arī pēc federāciju pieprasījuma, piemēram,
Džudo federācijas u.c. federāju.
Katru gadu Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijā notiek Studentu zinātniskā konference.
Studentu zinātniskās konferences darba kārtību, vērtēšanu, labāko referātu prēmēšanu, žūrijas
komisiju nosaka LSPA Studentu zinātnisko konferenču nolikums. Studentu zinātniskās konferences
mērėis ir veicināt vispusīgu, radošu jauno sporta izglītības speciālistu sagatavošanos, kurš ieguvis
zinātniski pētnieciskās pamat kompetences, prot apkopot zinātniskos literatūras avotus, veikt
pētījumus, analizēt un izdarīt secinājumus, tuvināt saikni starp teoriju un praksi. Ar studentu
zinātnisko jaunradi nostiprinās saikne starp studijām un zinātniski pētniecisko darbu.

7. Akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Pedagoăija”
perspektīvais novērtējums, Ħemot vērā Latvijas uzdevumus Eiropas Savienības
kopējo stratēăiju īstenošanā
Latvijā ir nepieciešama sporta pedagogu augstākā profesionālā sagatavotība sporta izglītībā,
kuras līmenis būtu salīdzināms ES kontekstā (skat.15. pielikumu).
Studiju programmai jānodrošina BoloĦas procesa galveno mērėu sasniegšana:
• sagatavošana darba tirgum;
• sagatavošana aktīva pilsoĦa dzīvei demokrātiskā sabiedrībā;
• personības attīstība;
• paplašinošās zināšanu bāzes (pamata) attīstība un uzturēšana.
Tas nozīmē, ka katrs studiju kurss dod iespēju studentam apgūt un pilnveidot:
• kompetences, kas nodrošina sporta speciālista profesionālo darbību;
• kompetences, kas nodrošina nepieciešamo kvalifikāciju, un to nosakošo zināšanu, prasmju
un attieksmju izmaiĦas nākotnē.
Programma saturs ir pilnveidots, Ħemot vērā perspektīvo situāciju sporta izglītībā Latvijā:
sporta izglītības kvalitātes paaugstināšanas nepieciešamību, skolu, sporta skolu un augstskolu
darbību optimizācijas apstākĜos, kā arī Ħemot vērā nepieciešamību piedāvāt studējošiem elastīgākas
studiju iespējas. Atbalstot LSPA studējošos augstu sasniegumu sportistus, viĦiem izveidota
individuāla studiju sistēma, studiju process saskaĦots ar viĦu piedalīšanos starptautiskās sacensībās
un treniĦnometnēs ārpus Latvijas (skat. 12.pielikums). LSPA bakalaura studiju programma
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„Pedagoăija”, jāvērtē kā atbilstoša mūsdienu sociālkulturāla situācijā Latvijā un Eiropā, akcentējot
ES nostādnes.
7.1. akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Pedagoăija” atbilstība valsts akadēmiskās
izglītības standartam
Studiju programma atbilst valsts akadēmiskās izglītības standartam (skat. 1.tab.), tai ir
noteikts ieguldījums akadēmiskās izglītības mērėa sasniegšanā „akadēmiskās izglītības stratēăiskais
mērėis ir nodrošināt studējošajiem teorētisko zināšanu un pētniecības iemaĦu apguvi,
sagatavojoties patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai izvēlētajā zinātĦu nozarē vai
apakšnozarē......veicina iegūto zināšanu, zinātniskās izziĦas un zinātnisko atziĦu lietošanas
vispārīgo prasmju apguvi. Iegūtā akadēmiskā izglītība ir priekšnoteikums zinātniskās kvalifikācijas
iegūšanai, kā arī zinātniski pamatotai darbībai attiecīgajā profesionālajā jomā” (MK not. Nr.2,
2002.).
1.tabula
Akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Pedagoăija” daĜu apjoms
Programmas daĜas

Bakalaura
programmā
72 KP
23,5 KP
8,5 KP
10 KP
6 KP
120 KP

Bakalaura programmas obligātā daĜa
Bakalaura programmas obligātās izvēles daĜa
Brīvās izvēles daĜa
Bakalaura darbs
Prakse ārpus izglītības iestādes
KOPĀ

Bakalaura grāds dod tiesības turpināt akadēmiskās studijas maăistra studiju programmā vai
2. līmeĦa augstākajā profesionālajā studiju programmā „Izglītības un sporta darba speciālists”.
7.2. darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību nākamajiem gadiem
Veiktās aptaujas liecina, ka darba tirgū arī šī brīža ekonomiskajā situācijā ir nepieciešami kvalificēti
izglītības un sporta darba speciālisti.
Darba devēju aptauja veikta 2010.gadā. Darba 38 darba devēji - skolu direktori, sporta
skolu direktori, federāciju prezidenti vai ăenerālsekretāri uzksata, ka Latvijā šobrīd ir pietiekams
skaits sporta skolotāju, bet tas nemazina pedagogu izglītības kvalitātes paaugstināšanas
nepieciešamību, samazinoties skolēnu un skolu skaitam, pieaug vajadzība pēc sporta skolotājiem,
kuri var kvalitatīvi mācīt. 80% aptaujātie atzina, ka treneru ir pietiekams skaits, bet 20%, ka ir šo
speciālistu trūkums, 25 % atzina, ka menedžeru ir pietiekams skaits, bet 25%, ka ir arī šo speciālistu
trūkums. Visi respondenti uzksatīja, ka trūkst fizioterapeitu.
Arī LSpPA no 2008. līdz 2010. gadam veikusi darba devēju (n=32) aptauju. Aptaujātie respondenti
ir no visiem Latvijas reăioniem. Darba devēji pārstāv šādas sporta iestādes: valsts – 18%;
pašvaldības - 56%; privātā iestāde ar valsts atbalstu – 3%; privātā iestāde bez valsts atbalsta – 23%.
Uz jautājumu, kādu speciālistu trūkums jūsu iestādē ir pašlaik, lai nodrošinātu sportistiem
kvalitatīvu atbalstu sporta karjerā? Biežāk minētie atbilžu varianti:
sporta psihologs – 37,5%, treneris, treneris-psihologs – 18,75%, sporta ārsts un treneris,
organizatori, fizioterapeits un sporta psihologs, sporta ārsts un sporta psihologs, treneris, sporta
ārsts, sporta psihologs, sporta ārsts, sporta psihologs, sporta metodiėis, farmakologs – 3.13%,
sporta psihologs, sporta ārsts, menedžeris – 6.25% , nav sporta speciālistu trūkuma – 18,75%.
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Studentiem ir nākotne darba tirgū, pēc 2. līmeĦa augstākajā profesionālajā studiju programmas
apguves „Izglītības un sporta darba speciālists” vai arī pēc profesionālās baklaura programmas
“Sporta zinātne” apguves, jo darba devēji vēlas pieĦemt darbā izglītības un sporta darba
speciālistus. Darba devēju atsauksmes skatāmas 13.pielikumā.

8. IzmaiĦas studējošo sastāvā
8.1. studējošo skaits akadēmiskā bakalaura programmā „Pedagoăija”
Pilna laika studijās
486
465
490
500
543
624
518

2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
Vidēji:

Nepilna laika studijās
380
376
421
437
411
347
395

8.2. pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits
Pilna laika studijas
Konkursa
Valsts
Kopā
koeficients
finansējums
3.02
155
99
3.6
167
98
2.6
204
133
2.18
206
168
2.6
206
150
4.3
290
99

Gads
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.

Gads
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.

Kopā
133
120
95
96
114
54

Kopā
866
841
911
937
954
971

Par maksu
56
69
71
38
56
191

Nepilna laika studijas
Par maksu
133
120
95
96
114
54
8.3. absolventu skaits

Gads

2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
Vidēji:

Pilna laika studijās
127
104
65
66
81
107
92

Nepilna laika studijās
44
41
50
40
61
64
50

6.pielikumā izsniedzamā diploma un tā pielikuma paraugs.
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Kopā
171
145
115
106
142
171

8.4. studējošo aptaujas un to analīze
Aptaujas mērėis galvenokārt ir noskaidrot pozitīvās/negatīvās iezīmes studiju procesā un
studentu priekšlikumus studiju procesa pilnveidošanai. Studiju procesā veiktās aptaujas liecina, ka
līdz šim piedāvātās bakalaura studijas studenti pārsvarā novērtē atzinīgi, vērā Ħemami ir studentu
priekšlikumi studiju procesa pilnveidošanai.
Studējošie pozitīvi vērtē:
- studiju kursos iegūtās zināšanas, prasmes, kompetences un to pašanalīzes iemaĦas;
- studiju kursu saikni ar aktuālām izglītības un sporta problēmām;
- interesantas nodarbības ar diskusijām, individuāliem uzdevumiem, kas veicina
radošumu un attīsta spēju patstāvīgi risināt problēmas;
- vērtēšanas sistēmu;
- studiju kursos iegūtās pētnieciskās prasmes un to noderīgumu bakalaura darba
izstrādē;
- studiju kursos iegūtās prasmes izmantot IKT tehnoloăijas;
- docētāju ieguldījumu un attieksmi pret studentiem;
Kā studiju traucējošus faktorus respondenti min nogurumu (38%), laika trūkumu (27%),
pārāk daudz informācijas (8%). Vērtējot sadarbību ar grupas biedriem nodarbību laikā, studenti
pozitīvi novērtēja iespēju apgūt jaunas idejas un prasmes, sadarbojoties ar kolēăiem un studiju
procesā izmēăinot apgūtās interaktīvās mācīšanas un mācīšanās metodes.
Nepilna laika studiju studentu pašnovērtējumu analīze parāda, ka darba gaitā, salīdzinot ar 1.
studiju gadu, studentu un docētāja mijiedarbībā ir notikušas kvalitatīvas pārmaiĦas, ir
pilnveidojusies mācīšanās pieredze, izmainījusies studentu attieksme pret apgūstamo vielu,
palielinājusies motivācija, uzlabojusies studentu līdzdalība mācību procesā un patstāvīgās
mācīšanās prasmes, tāpēc arī objektīvāks ir pašnovērtējums.
Studējošie negatīvi vērtē:
- laika resursu trūkumu prasmju pilnveidei uz teorētisko zināšanu bāzes;
- nelielo praktisko kontaktnodarbību skaitu.
Pašnovērtējumā izteiktie studentu viedokĜi norāda par viĦu attieksmi pret mācību procesu
raksturojošiem kritērijiem - darbību, sadarbību, motivāciju un vērtējumu noteicošiem rādītājiem.
Patstāvīgo mācīšanās prasmju veidošanās, ko rosina mērėtiecīga rīcība, reflektējot iepriekšējo
pieredzi, patstāvīgais darbs, kas veicina motivāciju jaunu zināšanu apgūšanā un līdzdalība mācību
procesā, rosina sadarbību dažādās dzīves jomās, rosinot un veicinot mācību procesu. Studējošiem ir
pietiekama motivācija studēt vairāk un kvalitatīvāk.
Vairāk nekā 75% studentu ir apmierināti ar studiju vidi un piekrīt, ka studiju vide veicina
mācīšanos (100%). Tomēr, lai uzlabotu studiju kvalitāti, Ħemot vērā studentu ieteikumus būtu
jāpalielina atgriezeniskās saites īpatsvars – studenti vairāk jāinformē par mācīšanās panākumiem un
trūkumiem, kā arī jāpalielina kontaktnodarbību skaits un grupu darba īpatsvars tajās.
8.5. absolventu aptaujas un to analīze
Aptauja veikta 2010. gadā. Aptaujāti 163 dažādu gadu absolventi no 1973. – 2009. gadam.
Absolventu patreizējās darba vietas: Rīgā, Jūrmalā, Tukumā, Ėekavā, Ogrē, Straupē, Valmierā,
Madonā, Kandavā. Respondentu profesijas: skolotāji – 46%, treneri – 51%, augstskolu docētāji –
8%, fizioterapeiti – 13%, administratori – 13%, instruktori – 6%, masieri -5%, metodiėi – 2%, cita
profesija – 9%. 75% respondentu strādā divos, pat trīs amatos. Uz jautājumu, vai darbā iekārtošanās
radīja grūtības, respondenti atbild, ka 88% neradīja, 11% radīja daĜējas grūtības, bet 1% bija
grūtības iekārtojoties darbā. 85% absolventi ir apmierināti, ka absolvēja LSPA, daĜēji apmierināti
15%.
Absolventi nosauca tos studiju kursus, kuros gūtās zināšanas, prasmes un kompetences
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visvairāk palīdz šodienas darbā: anatomija – 36%; psiholoăija – 30%; treniĦu teorija – 25%;
pedagoăija - 24%; fizioloăija – 20%; visi praktiskie studiju kursi – 22%; sporta medicīna- 22%;
izvēles kvalifikācija – 13%; bioėīmija – 13%; biomehānika, svešvaloda – 12%; fizioterapija, skolas
sports – 11%; vingrošana – 10%; sporta spēles – 9%; filozofija, lietvedība – 3%; rotaĜas, peldēšana,
slēpošana, nometĦu mācība, vieglatlētika, grāmatvedība, tiesību pamati, veselības mācība – 1,5%.
Pēc absolventu domām didaktikā un ekonomikā (9%), ekoloăijā, zinātniskajā pētniecībā,
atlētiskajā sagatavošanā un hokejā (3%) gūto viĦiem dzīvē nav nācies izmantot.
Pavisam nosaukti 74 docētāji, no kuriem 48 strādā šobrīd, kuru devums absolventiem bijis īpaši
nozīmīgs (1. att.)
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1. att. Docētāji, kuru devums absolventiem bijis īpaši nozīmīgs
Pavisam nosaukti 20 docētāji, no kuriem 15 strādā šobrīd, saskarsme ar kuriem ir bijusi negatīva (2.
att.).
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2. att. Docētāji, saskarsme ar kuriem absolventiem ir bijusi negatīva
Absolventi vēlas papildināt zināšanas par aktualitātēm izvēlētās kvalifikācijas jomā (19%), sporta
psiholoăijā (14%), sporta teorijas, fizioterapijas un sporta fizioloăijas jomā (5%).
Absolventu priekšlikumi LSPA darba uzlabošanai: uzlabot studiju telpu aprīkojumu (31%),
vairāk praktisko nodarbību (19%), paplašināt studiju apjomu izvēles kvalifikācijā (5%), samazināt
studiju ilgumu (3%).
Veiktā aptauja liecina, ka līdz šim piedāvātās bakalaura studijas absolventu vidū ir kalpojušas kā
bāze profesionālai izaugsmei. Tā kā 75% respondentu strādā divos, pat trīs amatos sporta jomā tas
liecina, ka izmaiĦas - pāreja no akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Pedagoăijā” uz
profesionālo bakalaura studiju programmu „Sporta zinātnē” ir adekvātas esošām darba tirgus
prasībām.
8.6. studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā atspoguĜojas studentu piedalīšanās
studiju procesa vērtēšanā, kā arī aptaujas priekšlikumos, norādot uz nepieciešamību visos bakalaura
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programmas studiju kursos vairāk plānot semināru nodarbības, kas sekmētu produktīvas sadarbības
iemaĦu un spēju atīstības veicināšanu, diskusiju kultūras un argumentēšanas prasmju padziĜinātu
attīstību, bakalaura programmas studiju kursu realizācijas gaitā studenti izsaka studiju kursu
vadītājiem atzinību par problēmorientētām lekcijām, jautājumu un atbilžu lekcijām, lekcijām –
diskusijām par izglītības un sporta jautājumiem un par docētāju pētījumu rezultātu atspoguĜošanu
studiju kursu nodarbību procesā. Priekšlikukumos studenti izsaka lūgumu turpināt sūtīt lekciju
materiālus Power Pointa versijā uz grupas E pasta adresi, jo tas Ĝauj iepriekš sagatavoties lekcijām,
lekciju laikā pierakstīt tikai docētāju komentārus un aktīvi iekĜauties problēmu diskusijās.
Interaktīvas nodarbības arī dod iespēju kursa saturu pieĜaujamās robežās koriăēt un piemērot katras
studentu grupas līmenim. Uzsākot studiju kursus, studenti tiek iepazīstināti ar studiju kursa ietvaros
apskatītās zinātnes mērėiem, uzdevumiem un apskatītās zinātnes pētīto jautājumu loku. Tad,
izvirzot problēmu jautājumus, kopīgi ar studentiem tiek apspriests, kādi jautājumi būtu jāizzina
sporta un izglītības speciālistiem.
ĥemot vērā studentu pausto nodarbībās, pārrunās, kā arī aptaujās, studiju kursu vadītāji
cenšas pilnveidot studiju kursu, plaši izmantojot savu metodisko un zinātniski pētniecisko darbu
rezultātus un novitātes sporta u.c. zinātnēs.

9. IzmaiĦas bakalaura programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla
novērtējumā
Akadēmiskā personāla kvalifikācija un kompetences atbilst kvalitatīvai studiju bakalaura studiju
programmas nodrošināšanai.
9.1. akadēmiskā personāla skaits
Bakalaura studiju programmas realizēšanā iesaistīti galvenokārt LSPA teorētisko un
praktisko katedru mācībspēki. Studiju programmas nodrošināšanā pamatdarbā strādājošie
akreditācijas periodā sastāda no 70-92 %, kas ir pietiekami optimāls rādītājs. Tikai atsevišėu studiju
kursu nodrošināšanā tiek piesaistīti viesdocētāji. Akreditācijas periodā pakāpeniski palielinās
programmā iesaistīto profesoru skaits.
Akadēmiskais personāls 2004./2005. akad. gadā
Akadēmiskā personāla
amati
Profesori
Asociētie profesori
Docenti
Lektori
Asistenti
Kopā:

01.10.2004.
pamatdarbs
blakusdarbs
11
14
26
13
8
72
16

%
15,28
19,44
36,11
18,06
11,11
100%

Akadēmiskais personāls 2005./2006. akad. gadā
Akadēmiskā personāla
amati
Profesori
Asociētie profesori
Docenti
Lektori
Asistenti
Vadošie pētnieki un pētnieki
Kopā:

01.10.2005.
pamatdarbs
blakusdarbs
14
20
24
11
9
1
79
19

14

%
17,72
25,32
30,38
13,92
11,39
1,27
100 %

Akadēmiskais personāls 2006./2007. akad. gadā
Akadēmiskā personāla
amati
Profesori
Asociētie profesori
Docenti
Lektori
Asistenti
Vadošie pētnieki un pētnieki
Kopā:

01.10.2006.
pamatdarbs
blakusdarbs
14
19
21
11
4
69
27

%
20,29
27,54
30,43
15,94
5,80
100%

Akadēmiskais personāls 2007./2008. akad. gadā
Akadēmiskā personāla
amati
Profesori
Asociētie profesori
Docenti
Lektori
Asistenti
Vadošie pētnieki un pētnieki
Kopā:

01.10.2007.
pamatdarbs
blakusdarbs
15
15
21
10
5
66
31

%
22,73
22,73
31,82
15,15
7,57
100%

Akadēmiskais personāls 2008./2009. akad. gadā
Akadēmiskā personāla
amati
Profesori
Asociētie profesori
Docenti
Lektori
Asistenti
Vadošie pētnieki, pētnieki
Kopā:

01.10.2008.
pamatdarbs
blakusdarbs
19
16
22
14
5
1
77
20

%
24,68
20,78
28,57
18,18
6,49
1,30
100%

Akadēmiskais personāls 2009./2010. akad. gadā
Akadēmiskā personāla
amati
Profesori
Asociētie profesori
Docenti
Lektori
Asistenti
Vadošie pētnieki, pētnieki
Kopā:

01.10.2009.
pamatdarbs
blakusdarbs
19
14
23
13
5
1
75
10

%
25,33
18.67
30,67
17,33
6,67
1,33
100%

2009./2010. ak.g. 48% no studiju programmā iesaistītā akadēmiskā personāla ir doktora
zinātniskais grāds, bet 52% maăistra grāds (1.pielikums).
9.2. akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība struktūrvienības mērėu un uzdevumu
īstenošanai
Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilst struktūrvienības mērėu un uzdevumu
īstenošanai. LSPA docētāji akreditācijas posmā aktīvi vadījuši un piedalījušies dažādos zinātniskos
un izglītības projektos (skat. 2., 4. pielikumu): starptautiski finansētos pētniecības projektos,
starptautiski finansētos izglītības projektos, LZP grantos, IZM finansētos projektos, pasūtījuma
pētījumos. Projektu rezultāti tiek integrēti studiju procesā, sporta speciālistu tālākizglītībā,
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piemēram, LSPA izdoti mācību līdzekĜi (skat. 5. pielikums). Ar pētnieciskā darba rezultātiem
iepazīstināta arī pēc iespējas plašāka auditorija, publicējot pētījuma rezultātus (skat. 4. pielikumu),
kā arī sekmēta docētāju un studentu zinātniskā darbība, it īpaši tajos virzienos, kuri ir svarīgi sporta
jomas tālākai izaugsmei.
9.3. augstskolas zinātĦu doktori un profesori tajā zinātĦu nozarē vai zinātĦu nozarēs, kurās
īsteno bakalaura programmu
Bakalaura programmu īsteno 19 profesori, 14 asociētie profesori un 23 docenti, no tiem zinātĦu
doktori: sociālās zinātnēs – 28, sporta medicīnā – 6, bioloăijā – 4; ėīmijā-1; humanitārās zinātnēs-1.

9.4. akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika nākamajiem
gadiem
LSPA perspektīvajā attīstībā plānota akadēmiskā personāla atjaunošana, tā pakāpeniski tiek
īstenota. Vairākās katedrās tiek gatavoti jauni speciālisti. 11 LSPA docētāji studē doktorantūrā. Visi
doktoranti tiek iesaistīti LSPA studiju procesa nodrošināšanā.
Lielākā daĜa docētāju regulāri piedalās gan profesionālās pilnveides kursos (Latvijā un ārzemēs),
gan docē Latvijā (Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte, Rīgas
StradiĦa universitāte, RPIVA, Latvijas Treneru tālākizglītības centrs), gan arī ārzemju augstskolās
(Polija, Igaunija, Lietuva, Itālija, Anglija, Spānija, Baltkrievija, Zviedrija, BeĜăija, Dānija, Krievija,
Ėīna, Vācija u.c.) (skat. 2. un 4. pielikumus).
LSPA ir radītas iespējas docētāju svešvalodu kompetences paaugstināšanai, lai sekmētu
pasīvākos docētājus iesaistīties starptautiskos projektos, starptautiskās pieredzes apmaiĦā.

10. IzmaiĦas finansēšanas avotos un infrastruktūras nodrošinājumā
Studiju programma tiek finansēta no valsts budžeta dotācijas un studiju maksas (fizisko vai
juridisko personu līdzekĜi). Studiju programmas izmaksas redzamas 14.pielikumā. Pētījumu
veikšanai tiek piesaistīti arī projektu līdzekĜi.
IZM finasēto projektu īstenošanai piešėirti valsts budžeta līdzekĜi, kas sekmē katedru
materiāli tehniskās bāzes uzlabošanos. Docētāju nodrošinājums ar IKT, kas tiek izmantotas mācību
līdzekĜu un prezentāciju izstrādei pakāpeniski uzlabojas.
Studenti pārsvarā tiek nodrošināti ar mācību līdzekĜiem un grāmatām, lekcijās tiek izmantotas
Power point prezentācijas, kodogrammas un plakāti u.c. informācijas resursi.
Tomēr mācību līdzekĜi, kas ir iznākuši agrākajos gados, jau daĜēji novecojuši un tos būtu
pakāpeniski jāatjauno turpmākajos gados.
Cilvēka fizioloăijas studiju kursā ir nepieciešamā aparatūra laboratorijas darbu veikšanai: 1
elektronu stimulators, 3 plaukstas un 1 stājas dinamometri, 2 esteziometri, 1 Baranji krēsls, tabula
redzes asuma noteikšanai, 8 perimetri, finiera plāksne ar grādos sadalītu riĦėa sektoru kustību
amplitūdas precizitātes sajūtas izvērtēšanai, asins uztriepes, 8 gaismas mikroskopi, sērumi asins
grupu noteikšanai, elektrokardiogrāfs, 8 dzīvsudraba manometri, 2 ūdens un 5 sausie spirometri, 1
neiroloăiskais āmuriĦš. Arī vecumposmu fizioloăijas studiju kursā ir nepieciešamā aparatūra
laboratorijas darbu veikšanai: 2 kalipometri, mērlentes, goniometri, auguma mērītājs, medicīniskie
svari, 2 plaukstas un 1 stājas dinamometrs, metronoms, hronometri. Sporta fizioloăijā ir
nepieciešamā aparatūra laboratorijas darbu veikšanai: jauns un moderns veloergometrs, bloks
automātiskai arteriālā asinsspiediena mērīšanai, programmas veloergometra vadīšanai caur datoru,

16

pulsometrs, elektrokardiogrāfs, refleksometrs, 2 metronomi, 6 hronometri, 8 dzīvsudraba
manometri. Ir nepieciešamā aparatūra un reaktīvi laboratorijas darbu veikšanai bioėīmijā.
Slēpošanas studiju kursa realizācijas resursi vērtējami kā labi, pietiekama metodiskā un
zinātniskā literatūra latviešu valodā. Katru gadu tiek atjaunināts un visiem studentiem nodrošināts
slēpošanas inventārs, tiek izmantotas jaunākās informācija tehnoloăijas –video- slēpošanas
pārvietošanās veidu tehnikas vērtēšanā, tehnikas analīzē un fizisko īpašību (koordinācijas līdzsvara) testēšanā (līdzsvara testēšanas platforma un programmatūra: HUR LABS BALANCE
TRAINER BT3).
Lekciju un semināru auditorijas ir apgādātas ar kodoskopiem un tāfelēm. Pēc docētāju
pieprasījuma auditorijas nodrošina ar video un citu aparatūru, tomēr aparatūras pārnēsēšana sagādā
neērtības personālam, kas par to atbildīgs, kā arī docētājiem. Auditorijas būtu nepieciešams apgādāt
ar stacionāriem datoriem un projektoriem.
Mācību procesam tiek īrētas vingrošana zāle ar labu materiāli tehnisko nodrošinājumu,
peldbaseins un telpas ziemas slēpošanas nometnes realizācijai. Mācību izmaksu tāmē būtu
nepieciešams paredzēt vēl papildus līdzekĜus speciālā inventāra iegādei, kas nepieciešams studentu
profesionālajai sagatavotībai un pētnieciskajiem darbiem.
LSPA nodrošina studentiem pilnvērtīgu studiju procesu bibliotēkas, datoru un interneta
pieejamības ziĦā. LSPA bibliotēkas grāmatu fondā šobrīd ir vairāk nekā 251 000 eksemplāru un to
veido, galvenokārt, mācību literatūra dažādās zinātĦu nozarēs – pedagoăijā, psiholoăijā, fizioloăijā,
sporta medicīnā u.c. ar sporta zinātni saistītās jomās, kā arī uzziĦu un daiĜliteratūra, periodiskie
izdevumi latviešu, krievu, angĜu un vācu valodā. Nozares un profesionālās specializācijas studiju
priekšmetos bibliotēkā ir sagādātas jaunākās mācību grāmatas latviešu valodā, kā arī angĜu un
krievu valodā.
Studentiem LSPA mājas lapā nodrošināta pieeja bibliogrāfiskās informācijas sistēmai
ALISE, kas darbojas kopš 2000.gada kā Bibliotēkas fondu katalogs. Studenti var izmantot LSPA
Sporta informācijas centra pakalpojumus. Centrā palīdzēs ikvienam studentam saĦemt informāciju
par populāro, profesionālo, metodisko un zinātnisko informāciju latviešu, krievu, angĜu, vācu un
citās valodās, kā arī iepazīties ar sporta federāciju, savienību un citu sporta organizāciju adresēm.
Komplektējot informācijas resursu fondu, Sporta informācijas centrs speciāli orientējas uz
sporta speciālistiem – sporta skolotājiem, treneriem u.c. Centrā visa ienākošā zinātniskā un
metodiskā informācija tiek elektroniski apstrādāta un Akadēmijā tiek veidota elektroniskās
informācijas datu bāze.
Sporta informācijas centrā studenti var izmantot Internetu un iespēju pieslēgties pasaules
zinātnisko bibliotēku datu bāzēm.

11. Ārējie sakari
11.1. sadarbība ar darba devējiem
Sadarbībā ar Latvijas Olimpisko vienību, prof. A.Konradu un Dr. Dignu Jukmani, notiek
Latvijas jauno atlētu izturības spēju pētījumi un ăenētikas pētījumi.
Sadarbība ar Sporta kluba „Rīga” rekreācijas centru Uzvaras parkā studentiem konsultējot
pilsētas iedzīvotājus par slēpošanas pārvietošanās veidu apgūšanu.
Prof. I.M. Rubana uzturēja sakarus ar V/A Sabiedrības veselības aăentūra, kas deva iespēju
studentiem piedāvāt aktuālas bakalaura darba tēmas. Vairumā gadījumu tās ir saistītas ar lieliem
starptautiskiem vai nacionāliem pētniecības projektiem. LSPA docētāji piedalās Starptautisko
Sporta federāciju komisiju darbā.
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11.2. sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, kuras īsteno līdzīgas augstākās izglītības
programmas
LSPA bakalaura studiju programmas ietvaros sadarbojās ar šādām Latvijas augstskolām:
Daugavpils Universitāte, Liepājas Universitāte, Rīgas pedagoăijas un vadības augstskola, Latvijas
Universitāti.
LSPA sadarbojas ar šādām ārvalstu augstskolām (skat. 11. pielikumu): University of Tartu,
Lithuanian Academy of Physical Education, Vilnius Pedagogical University, Siauliai University,
Josef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw, Technical University of Radom,
Academy of Physical education and Sport, Swedish School of Sports and Health Sciense,
Högskolan Dalarna, Halmstad University School of Social & Health Sciences, National Sports
Academy „Vassil Levski“, Charles University in Prague, J.E.Purkyne University in Usti nad
Labem, Katholieke Universiteit Leuven, Comenius University in Bratislava, Università degli Studi
di Roma “Foro Italico”, Universidad De Jaen, Univesidad De Malaga, College of Computer
Science and Business Administration on Lomža, Российский государственный университет
им.И.Канта, Belarusian State University of Physical Culture, Российский государственный
университет физической культуры, спорта и туризма
Akadēmija turpina sadarbību ar vairākām radnieciskajām augstskolām tuvākajā reăionā.
ěoti laba sadarbība ir ar Lietuvas Fiziskās izglītības akadēmiju, Tartu universitāti, Baltkrievijas
Valsts fiziskās kultūras akadēmiju un I.Kanta Krievijas Valsts universitātes Fiziskās kultūras un
sporta fakultāti.
Sistemātiski notiek mācībspēku apmaiĦa vairākās sfērās, studiju un zinātniskajā jomā,
savstarpējās pieredzes apmaiĦā LLP/ERASMUS apmaiĦas programmā (11. pielikums). Paplašinās
docētāju sadarbība ar ārvalstu augstskolām, kuras īsteno līdzīgas augstākās izglītības programmas
Polijā, Igaunijā, Lietuvā, Itālijā, Anglijā, Spānijā, Baltkrievijā, Zviedrijā, BeĜăijā, Dānijā, Krievijā,
Ėīnā, Vācijā.
Turpinās aizsāktā mācībspēku un topošo sporta zinātnieku pieredzes apmaiĦa un jaunu
zināšanu iegūšana sadarbības augstskolu konferencēs. Katru gadu uz mūsu akadēmijas zinātnisko
konferenci ierodas sadraudzības augstskolu mācībspēki un studenti, savukārt identiskās vizītēs
dodas arī mūsu akadēmijas docētāji un studenti.

12. Bakalaura programmas pozitīvās un negatīvās iezīmes, izmaiĦas, attīstības
iespējas un attīstības plāns
Akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Pedagoăija”:
Pozitīvās iezīmes
o Pozitīvi vērtējama akadēmiskā personāla kompetence un kvalifikācija;
o Studiju programmas saturs un praktiskā īstenošana tiek pastāvīgi pilnveidota,
pamatojoties uz studentcentrēto pieeju;
o Bakalaura studiju programma kā pamats turpmākai kvalitatīvai izglītības un
sporta darba speciālistu izglītībai nodrošina ar speciālistiem darba tirgu izglītības
un sporta jomās ne tikai Latvijā, bet arī 13 pasaules valstīs ( BeĜăija, Nīderlande,
Vācija, Polija, ASV, Francija, Austrālija, Šveice, Austrija, Krievija, Ukraina,
Baltkrievija, Lietuva);
o Docētāji izmanto citās radniecīgās Eiropas augstskolās gūto pieredzi;
o Docētāji dažu studiju kursu īstenošanā iesaista konkrētās jomas vadošos
speciālistus;
o Zinātniskā pētniecība integrēta studiju procesā.
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Negatīvās iezīmes
o Pārāk lēna jaunu mācību spēku iesaistīšana studiju procesa nodrošinājumā;
o Lēni notiek student centrētas pieejas iekĜaušana studiju programmas praktiskajā
īstenošanā;
o DaĜēji novecojuši daĜa no mācību līdzekĜiem, tādēĜ lielāka uzmanība jāpievērš
mācību līdzekĜu, palīglīdzekĜu un izdales materiālu izstrādāšanai;
o Morāli un fiziski noveco materiāli tehniskā bāze (aparatūra, auditoriju
iekārtojums, galdi, krēsli, sienu krāsojums utml.);
Studiju programmas attīstības iespējas
o Pilnveidot studiju programmas saturu un metodisko nodrošinājumu atbilstoši
darba tirgus prasībām;
o Izstrādāt metodiskos norādījumus patstāvīgo darbu veikšanai bakalaura studiju
programmas studentiem;
o Sekmēt sadarbību starp docētājiem, lai studentiem veidotos visaptverošs
priekšstats par dažādu procesu mijiedarbību izglītības un sporta jomā;
o Sekmēt mācību spēku un studentu apmaiĦu ar radnieciskajām augstskolām
Eiropā;
o Jaunāko zinātnisko atziĦu regulāra ieviešana studiju kursu apguvē, ietverot tās
lekciju materiālos, un iespējas studentiem tās patstāvīgi apgūt, izmantojot
literatūru svešvalodās un interneta datu bāzes;
o Turpināt mūsdienīgas aparatūras iegādi pētījumu veikšanai;
o Veikt zinātnisku pētījumu par studiju programmas realizāciju un tās kvalitāti,
izstrādāt pamatotus priekšlikumus programmas uzlabošanai.
o Izmantot radušās iespējas infrastruktūras uzlabošanā.
ĥemot vērā esošo situāciju Latvijā ir nepieciešama izglītības un sporta speciālistu augstākā
profesionālā sagatavotība, kuras līmenis būtu salīdzināms ES kontekstā. Samazinoties skolēnu un
skolu skaitam, pieaug vajadzība pēc sporta speciālistiem, kuri var kvalitatīvi mācīt ne tikai sportu,
bet arī aptvert plašāku kvalifikāciju spektru sporta jomā. Tas nodrošina sporta speciālista karjeras
izaugsmes iespējas. Bakalaura programmas docētāji izstrādāja izmaiĦas akadēmiskajā bakalaura
studiju programmā „Pedagoăija”, pakāpeniski tiek īstenota pāreja uz profesionālo bakalaura studiju
programmu “Sporta zinātne”. Tās īstenošanas uzsākta 2009./2010.studiju gadā.
13. Studiju turpināšanas iespējas un finansiālās garantijas gadījumā, ja tiek likvidēta
vai reorganizēta augstākās izglītības programma vai notiek citas izmaiĦas
Ja tiek likvidēta vai reorganizēta augstākās izglītības programma vai notiek citas izmaiĦas,
studējošiem ir iespējas turpināt studijas LSPA profesionālajā bakalaura studiju programmā “Sporta
zinātne”.

Programmas direktors:

prof. R.Jansone
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PIELIKUMI
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1.pielikums
Informācija par akadēmisko personālu: ievēlētie un pamatdarbā
Nr. p.k
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Ievēlēts
vai uz laiku pieĦemts darbā
3
ievēlēta
ievēlēts
ievēlēts
ievēlēts
ievēlēts
ievēlēta
ievēlēts
uz laiku pieĦemta darbā
ievēlēta
ievēlēts
ievēlēta
ievēlēts
ievēlēts
ievēlēts
ievēlēta
ievēlēts
ievēlēta
ievēlēts
ievēlēts
ievēlēts
ievēlēta
ievēlēts
ievēlēts
ievēlēta
ievēlēta
ievēlēts
ievēlēts
ievēlēta
uz laiku pieĦemts darbā
ievēlēta
ievēlēta
ievēlēts
ievēlēts
ievēlēts
ievēlēta
ievēlēta
ievēlēta
ievēlēta
ievēlēta
ievēlēta
uz laiku pieĦemts darbā
ievēlēta
uz laiku pieĦemts darbā
ievēlēta
ievēlēts
ievēlēts
ievēlēts

Vārds, uzvārds
2
Agita ĀBELE
Leonīds ČUPRIKS
Juris DRAVNIEKS
Juris GRANTS
Uldis GRĀVĪTIS
Rasma JANSONE
Nikolajs JARUŽNIJS
Gundega KNIPŠE
Daina KRAUKSTA
Viesturs KRAUKSTS
Aino KUZĥECOVA
Jānis LANKA
Viesturs LĀRIĥŠ
Arvils LIELVĀRDS
Inese PONTAGA
Eduards POPOVS
Inta Māra RUBANA
Andris RUDZĪTIS
Uldis ŠVINKS
Jānis ŽĪDENS
Ilze AVOTIĥA
Vladimirs DEMČENKO

Egils EGLĪTIS
Aija KěAVIĥA
Ludmila KUROVA
Igors ĖĪSIS
Alvis PAEGLĪTIS
Laima SAIVA
Juris SAULĪTIS
Baiba SMILA
JeĜena SOLOVJOVA
Andris SPUNDE
Imants UPĪTIS
Leonīds ŽIěINSKIS
Irēna BERGA
Iveta BOGE
Inta BUDVIĖE
Irēna DRAVNIECE
Maija DZINTARE
Andra FERNĀTE
Māris GAILIS
Inta IMMERE
Ivars KRAVALIS
Daina KREPŠA
Genadijs KOBZEVS
Vladimirs LAPIĥŠ
Edvīns LEŠENKOVS
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48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Biruta LUIKA
Inese ěUBINSKA
Verners MACKARS
Ludmila MALAHOVA
ěubova MAěARENKO
Vija MILLERE
Andris PIMENOVS
Jānis RIMBENIEKS
Pauls RUBĪNS
Nellija STIRNA
Velta Marija UPMALE

ievēlēta
ievēlēta
uz laiku pieĦemts darbā
ievēlēta
ievēlēta
uz laiku pieĦemta darbā
ievēlēts
ievēlēts
ievēlēts
ievēlēta
ievēlēta

59.
60.
61.

ievēlēta
uz laiku pieĦemta darbā
ievēlēta

69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Žermēna VAZNE
Una VESETA
Inta
BULA-BITENIECE
Uăis CIEMATNIEKS
Baiba ČERNOVSKA
Līga FREIMANE
Genadijs GLAZKOVS
Antra GULBE
Ligita INDRIKSONE
Aelita
KANDAVNIECE-KURBANOVA
Inga LIEPIĥA
Renārs LĪCIS
Tatjana ěISICINA
Andris MOLOTANOVS
NataĜja PEěNIKA
Ieva RUDZINSKA
Ingrīda SMUKĀ
Sandra ŠKUTĀNE
Svetlana AĥISIMOVA
Kalvis CIEKURS
Dins DANNE
Ieva KUNDZIĥA

81.
82.
83.
84.
85.

Krišjānis KUPLIS
Māris LESČINSKIS
Signe LUIKA
Edgars PUKINSKS
Sergejs SAULĪTE

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
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ievēlēts
uz laiku pieĦemta darbā
ievēlēta
uz laiku pieĦemts darbā
ievēlēta
ievēlēta
ievēlēta
ievēlēta
ievēlēts
ievēlēta
uz laiku pieĦemts darbā
ievēlēta
ievēlēta
ievēlēta
ievēlēta
ievēlēta
ievēlēts
uz laiku pieĦemts darbā
uz laiku pieĦemta
darbā
ievēlēts
uz laiku pieĦemts darbā
ievēlēta
uz laiku pieĦemts darbā
uz laiku pieĦemts darbā

2.pielikums
Akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības biogrāfijas
PERSONAS DATI:
VĀRDS, UZVĀRDS:
Dzimšanas dati:
Adrese:
Tālrunis, e-pasts:
IZGLĪTĪBA
2000.- 2002.
1994.- 1996.
1993. - 1994.

1992.- 1986.

AGITA ĀBELE
19.02.1964.g., Rīgā.
Rīga, Ozolciema iela 12/1-136
29517996, agitaabele@inbox.lv

Latvijas Universitāte. Sociālā psiholoăija.
Sociālo zinātĦu maăistra grāds psiholoăijā.
Latvijas Universitāte. Pedagoăijas teorija un vēsture.
Pedagoăijas doktora grāds.
Latvijas Universitāte. Pedagoăija.
Pedagoăijas maăistra grāds.
Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūts. Fiziskās audzināšanas skolotājs.
Pedagogs.

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
2007.
LSPA Profesore
2003.
LSPA Asociētā profesore
1999.
LSPA Docente
1998.
LU Docente
ZINĀTNISKIE GRĀDI:
2000.- 2002.
Latvijas Universitāte. Sociālā psiholoăija.
Sociālo zinātĦu maăistra grāds psiholoăijā.
1994.- 1996.
Latvijas Universitāte. Pedagoăijas teorija un vēsture.
Pedagoăijas doktora grāds.
1993. - 1994.
Latvijas Universitāte. Pedagoăija.
Pedagoăijas maăistra grāds.

PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
2007.
Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijas Sporta zinātnes profesore Teorijas katedrā.
2003.
Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijas Sporta zinātnes asociētā profesore Teorijas
katedrā.
1999.
Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijas , Docente Teorijas katedrā.
1998.
LU Docente, Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte.
2004. – 2009.
IZM Profesionālās izglītības centra eksperte
2004. – 2009.
LTV Sporta raidījumu konsultante.
2004.-.2009.
LSPA Treneru Tālākizglītības centra un A, B kategorijas treneru kvalifikācijas
celšanas kursu docētāja.

PUBLIKĀCIJAS:
No 2000.g. kopā 41 publikācija.
Recenzētas zinātniskās monogrāfijas – 1;
Publ.starpt. recenzētā zinātniskajā periodikā – 21;
Populārzinātniskas publikācijas – 3,
Publicistika par zinātniskās darbības tēmām – 16.
NOZĪMĪGĀKĀS ZINĀTNISKĀS PUBLIKĀCIJAS UN MĀCĪBU LITERATŪRA:
1. Ābele A. Sporta psiholoăijas pamati. Rīga: RAKA 2009., 288lpp.
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2.
3.
4.
5.
6.

Ābele A. Physical Education and Education through Sport in Latvia. Physical Education and Sport Education in the
European Union. Paris:Editions RevueEP.S, 2008., 216-228pp.
Ābele A. Bērnu un jauniešu motivācija sportā. Rīga:LTTIC, 2008., 23.-34.lpp.
Ābele A. The development of values in a stydy process. Sbornik mezinarodni konference, konane dne 6. kvetna
2004. Praha, 2005. 178.-186. lpp.
Ābele A. Coaches’ Possibilities for Improving Communication Skills. ATEE: Quality Education for Quality
Teaching. Riga: LU, 2006., 1040.-1050. lpp.
Ābele A. Saskarsme sportā. Treneru rokasgrāmata II. Rīga:TTIC, 2006., 101.-125.lpp.

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
Personības virzība, bērnu un jauniešu sports, personības attieksmes veidošanās, motivācija sportā.
2005.-2008.g. “Physical Education and Sport Education in the European Union” (East zone: Czech Republic, Estonia,
Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Slovakia, Slovenia.), AEHESIS.
2006.-2008.g. „Sporta izglītības īstenošana skolā – Latvijas skolēnu veselības sekmēšanai ilgtermiĦā”, LR IZM.
2007.g. ESF, „Pirmā līmeĦa augstākās profesionālās izglītības programmu studentu kvalifikācijas prakses
nodrošināšana uzĦēmumos”.
VALODU ZINĀŠANAS:
latviešu (dzimtā), krievu (brīvi), angĜu (sarunvaloda un prof. joma), vācu (sarunvaloda).
PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
No 2009.g. ZA Latvijas Zinātnes padomes eksperte Sporta zinātnē, LSPA Promociju Padomes locekle.
No 2004.g. – „Latvijas Sporta psiholoăijas asociācijas” dibinātāja un valdes locekle.
No 2004.g. – LSPA Doktora studiju Padomes locekle.
No 2000.g.” Latvijas Slidošanas asociācijas” biedre un LSA Tiesnešu Padomes priekšsēdētāja.
No 2000.g. ISU (International Skating Union) akreditētā starptautiskā tiesnese daiĜslidošanā.
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PERSONAS DATI
LEONĪDS ČUPRIKS
28. marts 1960.gads
Vidzemes aleja 3-29, Rīga, Latvija
Leonids.cupriks@inbox.lv
smagatletika@lspa.lv
IZGLĪTĪBA
1997.g.
no 1978. līdz
1982.g.
no 1975. līdz
1977.g.
no 1967 līdz
1974.g.

piešėirts doktora grāds, LSPA
Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūts
Tukuma 2.vidusskola
Tukuma astoĦgadīgā skola

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
1992.g.
1995.g
1997.g
2002.g
2008.g

Asistents
Lektors
Docents
Asociētais profesors
Profesors

ZINĀTNISKIE GRĀDI:
1997.g.

piešėirts doktora grāds, LSPA

PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
1984.gada –
1992.g – 1995.g
1995.-1997.g
1997. – 2002.g
2002. – 2008.g.
2008.g.

LVFKI (tagad LSPA) , zin. līdzstrādnieks
Asistents, LSPA
Lektors, LSPA
Docents, Smagatlētikas katedras vadītājs, LSPA
Asociētais profesors, Smagatlētikas katedras vadītājs, LSPA
Profesors, Smagatlētikas katedras vadītājs, LSPA

PUBLIKĀCIJAS:
Kopējais publikāciju skaits – 119
Raksti starptautiskajos, recenzējamos zinātniskajos izdevumos – 64
Citas zinātniskās publikācijas – 44
Populārzinātniskās publikācijas - 1
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. G. Knipše, L.Čupriks, U.Ciematnieks, A. Čuprika, M. Lesčinskis. LU zinātniskie raksti. Vēdera
muskulatūras elektromiogrāfiskā aktivitāte fizisko vingrinājumu laikā. 245-252.lpp, Rīga, 2009
2. 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.
3. 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.
4. Čupriks L., Ciematnieks U., Lesčinskis M. Speciālo līdzekĜu nozīme fizisko aktivitāšu organizēšanā / 4.
Starptautiskā zinātniskā konference “Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā”. Zinātniskie raksti
Konferences referāti. Rīga, 2008. 49. – 54. lpp.

25

5. Чуприк Л., Глазков Г. Определение сильных и слабых сторон подготовки у спортсменов
боксеров. XI Международный научный конгреcс / Современный олимпийский спорт и спорт для
всех. Минск: БГУФК, 2007. с. 230. - 232.
6. L. Cupriks, A. Rudzītis. Sports in physical training, recreation and sports. Materials of the IV
International scientific-practical conference. Movement Structure of Different Loads. 137. – 140.
Smolenska, Krievija, 2006.
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
1. Miometrija, treniĦu variativitāte - IZM finansēts projekts „TreniĦu līdzekĜu variativitātes ietekme uz spēka
izpausmēm“; Nr. 3/2008
2. Spēka izpausmes formas - IZM finansēts projekts “Spēka izpausmes formu attīstīšana un kontrole studentiem un
sportistiem.”, identifikācijas nr. 3/2007
3. Funkcionālie radītāji - Karavīru veselības stāvokĜa funkcionālo rādītāju raksturojums un profilaktisko ieteikumu
izstrāde veselības uzlabošanai. Ident.nr. AĪVA 2005/099
4. MuskuĜu morfobiomehāniskās izmaiĦas 9 – 10 gadus veciem bērniem.
5. Fiziskās sagatavotības līmeĦa atkarība no LSPA studentu fiziskās attīstības un ėermeĦa uzbūve.
6. Sportistu augstas kvalifikācijas nervu muskuĜu aparāta adaptācija spēka treniĦam.
7. Centrālās nervu sistēmas ietekme uz ātrspēka īpašībām svarcēlājiem un sportistiem, kuri specializējās spēka trīscīĦā.
8. Nervu – muskuĜu aparāta funkcionālā stāvokĜa izmaiĦas, pielietojot atvērtās un slēgtās kinemātiskās ėēdes.
9. Pilnveidošanas vingrinājumu formēšana dažādos sporta veidos treniĦu procesā.
10. Pilnveidošanas procesa dinamikas vispārējie un individuālie nosacījumi
VALODU ZINĀŠANAS:
Latviešu - brīvi
Krievu – dzimtā
AngĜu – sarunvalodas līmenī
PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
Latvijas Boksa federācijas loceklis
Latvijas Sporta medicīnas biedrība
Latvijas Svarcelšanas federācija
Latvijas Sambo federācija
Latvijas Augstskolu Profesoru biedrības loceklis
Starptautiskās asociācijas “Sports Kinetics” biedrs
Latvijas Augstskolu Profesoru asociācijas loceklis
Latvijas sieviešu hokeja izlases fiziskās sagatavošanas konsultants
Baltkrievijas Valsts fiziskās kultūras universitāte. Boksa un paukošanas katedra.
Sčecinas universitāte. Prof.S.Boičenko
LSPA maăistra darbu aizstāvēšanas komisijas loceklis
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PERSONAS DATI
VĀRDS, UZVĀRDS: JURIS DRAVNIEKS
Dzimšānas datums: 27.03.1938.
Dzīves vieta: MurjāĦu iela 34 dz 21, Rīga, LV-1064, tālr. 26729284
e-pasts: Juris.Dravnieks@lspa.lv
IZGLĪTĪBA
1957. – 1962.g.
Latvijas Valsts fiziskās
Augstākā izglītība, specialitāte „Fiziskās kultūras un
kultūras institūts
sporta pasniedzējs”
1952. – 1956.g.
Liepājas 1. vidusskola
Vidējā izglītība
1945. – 1952.g.
Liepājas 2. nepilnā
SeptiĦgadīgā izglītība
vidusskola
AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
2008.g. Profesors
1998.g. Asociētais profesors
1984.g. Docents
ZINĀTNISKIE GRĀDI:
1992.g. Pedagoăijas doktors
Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija
1982.g. Pedagoăijas zinātĦu kandidāts Maskavas Centrālais fiziskās kultūras institūts
PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
2008. - šodiena
Informātikas katedras profesors
LSPA
1998. – 2008.g.
Informātikas katedras asociētais profesors
LSPA
1986. – 1998.g.
Biomehānikas un informātikas katedras docents
LSPA
1984. – 1985.g.
Fizkultūras kustības vadības un vēstures katedras docents LSPA
1981. – 1983.g.
Fizkultūras kustības un vēstures katedras vecākais
LSPA
pasniedzējs
1969. – 1980.g.
Smagatlētikas, cīĦas, boksa, riteĦbraukšanas un
LSPA
ātrslidošanas katedras vecākais pasniedzējs
1969.g.
Sporta medicīnas laboratorijas jaunākais zinātniskais
LSPA
līdzstrādnieks
1967. – 1968.g.
Smagatlētikas, cīĦas, boksa, riteĦbraukšanas un
LSPA
ātrslidošanas katedras vecākais laborants
1962. – 1967.g.
RiteĦbraukšanas treneris
Sporta biedrība
“Dinamo”
1957. – 1962.g.
Students
LVFKI
1956. – 1957.g.
Kuău elektriėis
Kara flotes rūpnīca
Nr.29.
PUBLIKĀCIJAS:
Kopskaits: 169
no tām: starptautiski recenzētā zinātniskajā periodikā -15; citas - 69;
internetā publicētās – 85, no tām: mācību līdzekĜi – 4; zinātniski raksti – 5; datorprogrammas – 10;
metodiskie materiāli – 66.
2004. g. - grāmata: „Sporta instruktora rokasgrāmata karavīriem“.
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1.Dravnieks J., Popovs E., Paeglītis A. Sporta zinātnisko pētījumu tehnoloăija [4 d.] : Mācību grāmata. LSPA. Rīga,
1997. 302 lpp.)
2.Dravnieks J. Matemātiskās statistikas metodes sporta zinātnē [tiešaiste] : mācību līdzeklis / LSPA. Rīga : LSPA,
2004. 75 lpp. PDF formats. Pieejas veids: tīmeklis WWW.
URL: http://www.lspa.lv/metron/statist.pdf ;
URL: http://servis.lspa.lv:333/statist2.pdf
3.Dravnieks J. Bakalaura pavārgrāmata : Palīgs sporta studentiem, maăistrantiem, doktorantiem uc. 4.versija –
labota un papildināta [Tiešsaistes pakalpojums] / LSPA. Rīga : LSPA, 2008. PDF dokuments, 56 lpp. Pieejas
veids: Tīmeklis WWW. URL: http://www.lspa.lv/metron/pavars.pdf ; URL: http://servis.lspa.lv:333/pavars.pdf
4.Dravnieks J. Programmas STATISTIKA instalācijas faila lejupielāde [Datorprogramma] / LSPA. Rīga : LSPA,
2007. Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://www.lspa.lv/metron/programs/statistika.exe ;
URL: http://servis.lspa.lv:333/statistika.exe
5.Dravnieks J. Programmas REAKCIJA instalācijas faila lejupielāde [Datorprogramma] / LSPA. Rīga : LSPA,
2007. Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://www.lspa.lv/metron/programs/reakcija.exe ;
URL: http://servis.lspa.lv:333/reakcija.exe
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6.Dravnieks J. MS WORD šablonu instalācijas faila lejupielāde [Datorprogramma] / LSPA. Rīga : LSPA, 2007.
Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://www.lspa.lv/metron/programs/bakalaur.exe ;
URL: http://servis.lspa.lv:333/ bakalaur.exe
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
Metodoloăija, zinātniskā pētniecība, zinātnisko pētījumu tehnoloăija, datu apstrādes tehnoloăija, informācijas
tehnoloăijas, programmēšana, fiziskā sagatavotība, darba spējas.
Projekti:
2008.g.-2009.g. Tālmācību studijas LSPA informatīvajā telpā
1998.g.-2009.g. Moderno informācijas tehnoloăiju ieviešana mācību procesā;
2004.-2006.g. Fiziskās sagatavotības vērtēšanas sistēmas projekts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas
personālsastāvam.
2002.g. Karavīru fiziskā sagatavošana valsts aizsardzībai.
2002.g. Vienotas uz visu sabiedrību orientētas militāri lietišėo sporta veidu struktūras izveide.
Iepriekšējo gadu tematika:
1996.-1998.g. Moderno informācijas tehnoloăiju izmantošana mācību procesā.
1988. –1995.g. Mācību procesa intensifikācija izmantojot automatizētas apmācības sistēmas.
1985.-1987.g. MikroskaitĜotāju izmantošana mācību procesā.
1981.-1984.g. Sportistu darbaspēju atjaunošanas un paaugstināšanas hematoloăiskie līdzekĜi.
1975.-1981.g. Latvijas šosejas riteĦbraucēju izlases komandas zinātniski-metodiskais nodrošinājums.
1968. - 1975.g. RiteĦbraucēju aerobās darba spējas.
VALODU ZINĀŠANAS:
Latviešu valoda – dzimtā, krievu brīvi, vācu – sarunvalodas līmenī, amgĜu – ar vārdnīcu.
PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
Informātikas katedras vadītāja vietnieks mācību darbā;
LSPA izdevniecības komisijas loceklis;
LSPA šėīrējtiesas priekšsēdētājs;
LSPA Sporta dienu VFS sacensību galvenais sekretārs 1994.g.- 2009.g.;
LSPA datortīkla administrators 1993.g.- 2010.g.;
LSPA Informātikas katedras tālmācības studiju centra projekta vadītājs 2008.g.-2010.g.;
2003. g. - Profesionālās pilnveides kursi Latvijas Universitātē: „Augstskolu didaktika: mūsdienu teorijas un prakse“.
1987.g. - stažēšanās Bratislavā, Komenska Universitātē par tematu:“Datortehnikas izmantošana cilvēka darba spēju
funkcionālās struktūras pētījumos”.
1986.g. - programmētāju kursi Latvijas Universitātē un 1985.g. Maskavā (VCFKI).
Kvalifikācijas kursi Maskavā (VCFKI) - (sporta metroloăija) 1979.g.; (riteĦbraukšana) 1974. g.

28

PERSONAS DATI
VĀRDS, UZVĀRDS
Dzimšanas datums
Dzīves vieta, tālr.
e-pasts
IZGLĪTĪBA
1998-1999

1993-1995

1989- 1991
1986-1989
1980-1984

JURIS GRANTS
1962. gada 6. jūlijs
Rīga, Maija iela 16-3, 26496621
jurisg@lanet.lv

Teachers College, Columbia University, New York
Experiential and Cooperative Learning. One Year
Program
Latvijas Universitāte
Pedagoăijas un psiholoăijas institūts
Studijas pirmshabilitācijas doktorantūrā
Latvijas Universitāte
Studijas aspirantūrā (neklātiene)
Krievijas Pedagoăijas zinātĦu akadēmija Studijas
aspirantūrā (neklātiene)
Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūts
Sporta skolotājs, slēpošanas treneris

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
1999
Profesors
1998
Assoc.prof.
1994
Docents
1992
Lektors
1989
Asistents
ZINĀTNISKIE GRĀDI:
1992
Dr.paed., Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija (LSPA)

PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
LSPA ZinātĦu prorektors
2009 un pašlaik
Profesors, LSPA
1999 un pašlaik
Vieslektors, Liepājas Universitāte
2001 un pašlaik
Vieslektors Varšavas Sporta akadēmijā (Erasmus projekta ietvaros)
2008
Vieslektors, Rīgas Pedagoăijas vadības izglītības augstskola
1996 – 2008
Vieslektors, Stokholmas Sporta universitāte (Swedish School of Sports
1995 un pašlaik
and Health Science GIH)

PUBLIKĀCIJAS:
Publicēti 88 zinātniski raksti, mācību grāmatas un metodiski darbi latviešu, angĜu un krievu valodās. Recenzēta
Lietuvas Sporta akadēmijas prof. A.Cepulenas monogrāfija “Peculiarities of Competition and Training Process of Ski
Racers”(2002)
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
Zinātniskās publikācijas:
1. Fernate A., Grants J., Koke T. Physical Literacy and Sport Performance in Orienteering. A New Ideas in
Fundementals of Human Movement and Sport Science: Current Issues and Perspectives. International Association of
Sport Kinetics (IASK). IASK library series: vol. 26, Belgrade, Serbia, 2009. – P. 87. – 91. (skatīt pielikumu)
2. Kravalis I., Grants J. Sports and Physical Activity for Lifelong Education. A New Ideas in Fundementals of Human
Movement and Sport Science: Current Issues and Perspectives. International Association of Sport Kinetics (IASK).
IASK library series: vol. 26, Belgrade, Serbia, 2009. – P. 148. – 152. (skatīt pielikumu)
3. Grants J. Outdoor Education to Develop Students Life Skills. Proceedings of 4th International Silk Road
Symposium – New Trends in Higher Education, Tbilisi, Georgia, 2007. – P. 155. – 160. (Read on line:
www.ibsu.edu.ge)
4. Grants J. Kravalis I. Outdoor Education for Learning to Learn. Proceedings from 3rd International Mountain and
Outdoor Sports, Outdoor sports in Educational and Recreational Programmes, Hruba Skala, Czech Republic, 2006. – P.
60.- 65.
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5. Grants J., Kravalis I. Active Lifestyle and Learning for Personal Development. LlinE Lifelong Learning in Europa,
Vol.XI issue 1/2006. – P. 64 – 69.
Mācību literatūra:
1. Grants J. Fiziskā audzināšana, sports un vesels bērns. Mācību grāmata. 1997. Rīga. –215 lpp. Recenzenti: LU
prof. A.Špona, LSPA prof. I.Liepinš
2. Grants J. Mācīsimies slēpot! Rīga: Raka, 2007. -142 lpp. (pielikumā
DVD materiāls). Recenzenti: LSPA
prof. R.Jansone, LSPA prof. V.Krauksts
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
# Bērnu un jauniešu fiziskā attīstība un sagatavotība, kustību prasmes un iemaĦas
# Sadarbības pedagoăija sportā, aktīvās mācību metodes sportā
# Sports bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem
# Aktīvais tūrisms un rekreācijas sports
2006 – 2008 Multilingual Education project – Georgia minority education policy and ongoing subject reform in
country, Multilingual education expert – methodolist
2007 – ESF nacionālās programmas projekta “Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide
realizētājs
VALODU ZINĀŠANAS:
Latviešu val. (dzimtā), angĜu val. (brīvi), krievu val. (brīvi), zviedru val. (sarunvalodas pamati, tulkošana ar vārdnīcas
palīdzību)
PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
# Baltijas Sporta zinātnes asociācijas viceprezidents (2009)
# Latvijas Slēpošanas federācijas (LSF) prezidents (2002-2005);
# Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) loceklis (2003 - 2008)
# Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociācijas (LAPSA) biedrs, asociācijas izveide
un darbība (no 1997.g. un patreiz);
# Latvijas Sporta psiholoăijas asociācijas (LSPA) biedrs, asociācijas izveide un darbība (no
2004.g. un patreiz);
# Latvijas Profesoru asociācijas biedrs (no 2000.g. un patreiz);
# Starptautiskās Sporta zinatnes organizācijas “European College of Sport Science (ECSS)”
biedrs (no 1998.g. un patreiz);
# Latvijas Izglītības rekreācijas asociācijas valdes priekšsēdētājs (no 2006. gada un patreiz)
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PERSONAS DATI
VĀRDS, UZVĀRDS
Dzimšanas datums
Dzīves vieta, tālr.
e-pasts
IZGLĪTĪBA
09.1973.-09.1976.
09.1960.-06.1964.

ULDIS GRĀVĪTIS
08.07.1942.
Lauku iela 14-5, Rīga, LV-1009
Uldis.Gravitis@lspa.lv

t. 29282890

Maskavas Vissavienības zinātniski pētnieciskais institūts – aspirantūra.
Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūts.

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
30.11.2005.
Profesors
29.12.1999.
Profesors
26.12. 1991.
Profesors
26.02. 1981.
Docents
ZINĀTNISKIE GRĀDI:
19.03.1992.
Pedagoăijas doktors (Rīga).
22.02.1978.
Pedagoăijas zinātĦu kandidāts (Maskava).
PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
01.01.2009.- šobrīd
Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas centra vadītājs.
26.12.1991.- šobrīd
Profesors.
14.11.1988.- 31.12.2008.
LSPA Rektors.
12.04 1982 – 25.12 1991.
Mācību prorektors.
16.02.1982.- 11.04.1982.
Rektora v.i.
26.03.1981.- 15.02.1982.
ZinātĦu prorektors.
26.02.1981.- 25.03.1981.
Sporta spēĜu katedras vadītājs, docents.
06.10.1968.– 25.02.1981.
Sporta spēĜu katedras vecākais pasniedzējs.

PUBLIKĀCIJAS:
Kopējais skaits – 83
t.sk.: zinātniskās monogrāfijas - 4
citas zinātniskās publikācijas - 67
populārzinātniskās publikācijas - 12
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. Rokasgrāmata veiksmīgam basketbola trenerim.- Monogrāfija Rīga: Jumava, 2008.-171.lpp
2. Bērnu un jauniešu trenera rokasgrāmata. - Rīga ,2008.-216.lpp
3. Domāšanas treniĦš.-Trenera rokasgrāmata 2. - Rīga: Latvijas treneru tālākizglītības centrs, 2006., 12-19.lpp.
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
Fiziskās un garīgās attīstības vienotība.
Domāšanas attīstīšana sportā.
Sports Language United Europe – projekts Nr.2004-2696/001-001.
VALODU ZINĀŠANAS:
Latviešu valoda – dzimtā valoda.
Krievu valoda - pārvaldu pilnīgi.
AngĜu valoda - profesionālā un sarunvaloda.
PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
• Latvijas Olimpiskās akadēmijas prezidents;
• Latvijas Olimpiskās komitejas loceklis;
• Latvijas Zinātnieku savienības Padomes Priekšsēdētāja vietnieks;
• Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas viceprezidents;
• LR Izglītības un zinātnes ministrijas Licenzēšanas komisijas eksperts;
• LR Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības studiju programmu Akreditācijas komisijas loceklis;
• LR Sporta speciālistu sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs;
• Latvijas Basketbola savienības Padomes priekšsēdētāja vietnieks;
• Latvijas asociācijas “Domāšanas attīstība” viceprezidents.
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PERSONAS DATI
VĀRDS, UZVĀRDS:
RASMA JANSONE
Dzimšanas datums: 21.04.1943.
Dzīves vieta, tālr.: Jūrmala, Pulkveža Brieža iela 20-1, LV – 2015, 29180104
e-pasts:
Rasma.Jansone@lspa.lv
IZGLĪTĪBA
1966. – 1969. g.
1965. – 1966. g
1961. – 1965. g

ěeĦingradas Zinātniski Pētnieciskā institūta aspirantūra . apliecība par beigšanu.
Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūts. Fiziskās kultūras un sporta pasniedzēja kvalifikācija.
Diploms ar izcilību Nr. 935458
Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūts.

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
2005.g.
Profesore sporta zinātnes nozarē ievēlēta LSPA (diploms NR PR 1999/04)
1999.g.
Profesore sporta zinātnes nozarē ievēlēta LSPA (diploms NR PR 1999/04)
1998.g
Asoc. profesore sporta zinātnes nozarē ievēlēta LSPA
1989.g.
Docente ievēlēta LSPA Sporta un treniĦu teorijas, pedagoăijas, psiholoăijas un pedagoăisko prakšu
katedrā ievēlēta LSPA
ZINĀTNISKIE GRĀDI:
1992.g.
Pedagoăijas doktora zinātniskais grāds (Dr paed) G-D Nr. 000015 – LSPA pielīdzināšanas kārtībā
1987.g.
Pedagoăijas zinātĦu kandidāta diploms: Nr.009793, Maskava, Augstākā Atestācijas padome
PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
1998.g. - šim brīdim
Sporta un treniĦu teorijas, pedagoăijas, psiholoăijas un pedagoăisko prakšu katedras vadītāja.
Skolotāju institūta direktore, Katedras vadītāja
1984. – 1995.g.
Docētāja, Latvijas Universitāte
1972. – 1984.g.
Trenere airēšanā, Bērnu jaunatnes sporta skola, Jūrmala
1966. – 1968.g.
Skolotāja, Tukuma J.RaiĦa vidusskola
1969. – 1972.g.
Ārstnieciskās fizkultūras metodiėe, Ėemeru kūrorta poliklīnikā
PUBLIKĀCIJAS:
Kopējais publikāciju skaits - 128 (sākot no 1974. gada)
Pēdējos sešos gados: raksti starptautiskajos, recenzējamos zinātniskajos izdevumos-9; raksti vietējos zinātniskajos
izdevumos-7; zinātniskās monogrāfijas -; referāti starptautiskajās zinātniskajās konferencēs -10
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. Jansone R., Vazne Ž. Research of correlative connections of functional condition, physical condition and physical
development- to facilitate students health (grade 11 students, Latvia. In: Kūno Kultura ir sportas Universitete2008. Tarptautines konferencijos pranešimu medžiaga, Kauno Technologijos Universitetas, 31 May 2008, Palanga,
Lithuania. Palanga, 2008. P.120-122. Jansone R., Vazne Ž. Individualisation and Proportioning of Physical Load
During Sports Classes. In: Signum Temporis. Pedagogy & psychology. Rīgas pedagoăijas in izglītības vadības
augstskola, March, 2008, Riga, Latvia. Rīga, 2008. P.99-104.
2. Fernāte A., Jansone R., Interrelations of pupils physical development, functional and physical condition.
[tiešsaiste] In: Book of abstracts. FIEP World congress 2008. “Physical Education in Change”. August 6-10, 2008,
Sport
Institute
of
Finland,
Vierumaki.
Pieejams:
http;//www.fiep2008.org/mp/db/file_library/x/IMG/22946/file/TheFinalAbstacts2.pdf
3. Jansone, R., Vazne, Z. (2009). Individualised physical condition as means to promote students’ health in long term
period. “Problems of Education in the 21st Century”. Scientific Methodical Center “Scientia Educologia”,
Lithuania, the associated member of Lithuanian Scientific Society and ICASE, p.51.-59.
4. Jansone R., Krauksts V., “Sporta izglītības didaktika skolā” ISBN 9984-15-686-9. Raka 2005., 336.lpp.
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
Atslēgas vārdi: skolas sports, veselība, fiziskā un intelektuālā pilnveide ar sporta līdzekĜiem
1. 1999.g. Piedalīšanās Sorasa fondi Latvijas programmas “PārmaiĦas izglītībā” projekts. Skolas un augstskolu
sadarbības modeĜu izveide 1999. feb. 1999. aug. (dalībnieki).
2. 2000.g. LPA PIC un LSPA SI sadarbības projekts – izglītojošo materiālu kopums par humānu pieeju sporta
nodarbībām (vadītāja).2000
3. ESF projekts „Sporta pedagoăiskās prakses portfolio sporta augstskolas studentiem un mentoriem”.
2005/0210/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3./0133/0176 (projekta vadītāja)

32

4.

“Atbalsts
klašu
audzinātājiem
pedagoăiskās
un
profesionālās
kompetences
paaugstināšanai”.
2006/0050/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2/0027/0016 (dalībniece)
5. Sporta izglītības īstenošana skolā – Latvijas skolēnu veselības sekmēšanai ilgtermiĦā IZM projects. 3/2006- 2008
(projekta vadītāja)
6. Izglītības inovāciju fonda projekts “Mācību sasniegumu vērtēšana un pašvērtējums priekšmetā sports
pamatizglītībā”. 2008.//FSL/15 (projekta vadītāja - individuālais)
7. Bahavioural models for prevention of obesity, with a particular focus on children Proposal full title: The Milenium
Generation: An Intercultural Study of Childhood Obesity Risk Factors and Mediators Proposal acrenym: ISCOR
Type of funding scheme: KBBE-2009-2-1-03 (Team researcher)
8. Eiropas
Savienības
Struktūrfondu
līdz
finānsēts
projekts,
līgums
Nr.
2005/0210/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0016/0176 (izpildītāja).2006.
9. Eiropas
Savienības
Struktūrfondu
līdz
finānsēts
projekts,
līgums
Nr.
2005/0210/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3./0133/0176 (vadītāja).2006
10. IZM projekts sporta izglītības īstenošana skolā- Latvijas skolēnu veselības sekmēšanai ilgtermiĦā projekta Nr.
3/2007. (projekta vadītāja).
VALODU ZINĀŠANAS:
Dzimtā - latviešu, krievu – brīvi, angĜu – sarunvalodas līmenī
PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
1. Lekcijas tālākizglītības kursos. Sākot no 1986. gada regulāri lektore LSPA organizētajos profesionālās pilnveides
kursos:1.Limbažu rajona sporta skolotāju. 2.Rīgas rajona sporta skolotājiem. 3.Profesionālās izglītības sporta
skolotājiem. 4.Olimpiskās izglītības akadēmijas kursos. Tēmas: Sporta stundu didaktiskie aspekti. Vērtēšana
sporta stundās. Sporta stundu plānošanas aspekti. Olimpiskā izglītošanās skolā.
2. 2007. gadā Profesionālās meistarības pilnveidei sporta skolotājiem izglītības satura īstenošanai vispārējās vidējās
izglītībā. (Nr. ISEC 2007/14)lektors 4 gr., kopā 16 stundas.
3. 2008. gadā Profesionālās meistarības pilnveide sporta skolotājiem izglītības satura īstenošanai vispārējās vidējās
izglītībā. (Nr. 2008/10/12)lektors 17 grupās, kopā 68 stundas. “Daudzveidīga un skolēnu aktivitāti veicinoša
mācību procesa īstenošana sportā pamatizglītībā un vidējā izglītībā”.

Rīga, LSPA
Sporta un treniĦu teorijas, pedagoăijas,
psiholoăijas un pedagoăisko prakšu katedra
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PERSONAS DATI
NIKOLAJS JARUŽNIJS
14.07.1950
Progresa 3a -57, Rīga
Tālr. 29593497
Nikolajs.Jaruznijs@lspa.lv
IZGLĪTĪBA
1989.-1992.

Valsts Centrālais fiziskās kultūras institūts Maskavā - doktorants

1980.-1983.
1973.-1977.

Valsts Centrālais fiziskās kultūras institūts, Maskavā - aspirants
Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūts, fiziskās audzināšanas pasniedzējs

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
1995.
LSPA Vingrošanas katedras profesors
1989.
LVFKI Vingrošanas katedras docents
ZINĀTNISKIE GRĀDI:
1994.
ZinātĦu doktora grāds pielīdzināts LR
pedagoăijas zinātĦu habilitētā doktora grādam, Rīga
1993.
Pedagoăijas zinātĦu doktors Bērnu un pusaudžu fizioloăijas zinātniski pētnieciskais instit
Maskava
1992.
ZinātĦu kandidāta grāds pielīdzināts LR bioloăijas zinātĦu doktora grādam, Rīga
1985.
Bioloăijas zinātĦu kandidāts, VCFKI, Maskava
PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
1992.-2009.
LSPA Vingrošanas katedras vadītājs
1983.-1989.
LSPA Vingrošanas katedras lektors, docents
1977.-1980.
LSPA Vingrošanas katedras asistents
PUBLIKĀCIJAS:
Kopējais publikāciju skaits -157; monogrāfijas – 4; publikācijas zinātniskā periodikā – 25: citas zin.publikācijas -128
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. Jaružnijs N. Ritmiskā vingrošana. Mācību grāmatas nodaĜa „Vingrošana skolā”, LFKI studentiem. Rīga, Zvaigzne,
1988. lpp.169.-186.
2. Jaružnijs N., Švinks U. Ritmiskā vingrošana. Rīga, Avots, 1990. 110 lpp.
3. Jaružnijs N., Tanne O. Vingrošana sākumskolā. Mācību līdzeklis LSPA studentiem. LSPA, Rīga, 1995. 98 lpp.
4. N.Jaružnijs, O.Tanne. Vingrošana pamatskolā 5.-9.kl. 1.daĜa. Mācību līdzeklis LSPA studentiem. LSPA, Rīga, 1996.
84 lpp.
5. N.Jaružnijs, V.Kaziniece, I.Stalidzāne. Vingrošana pamatskolā 5.-9.kl. 2.daĜa. Mācību līdzeklis LSPA studentiem.
LSPA, Rīga, 1996. 78 lpp.
6. Tanne O., Jaružnijs N. CeĜvedis vingrošanas teorijā un metodikā. LSPA, Rīga: 2000., 100 lpp.
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
Sarežăītas koordinācijas sporta veidi, sacensību darbība, fiziskās darbaspējas, fiziskās sagatavotības kontrole
Fiziskās darbaspējas kontrole un sacensību darbības analīze sarežăītos koordinētos sporta veidos
Sporta izglītības īstenošana skolā Latvijas skolēnu veselības sekmēšanai ilgtermiĦā. IZM projekts 2006.-2008.
Fiziskās sagatavotības augstas kvalifikācijas sporta un mākslas vingrotājiem. IZM projekts 2008.-2009.
VALODU ZINĀŠANAS:
UkraiĦu valoda – dzimtā Krievu un latviešu – brīvi angĜu valoda – sarunvalodas līmenī,
PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
LSPA Profesoru padomes loceklis
LU Profesoru padomes loceklis
Latvijas vingrošanas federācijas valdes loceklis
Latvijas Bodibildinga un fitnesa federācijas valdes loceklis
Starptautiskās kategorijas tiesnesis sporta vingrošanā un sporta aerobikā
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PERSONAS DATI
VĀRDS, UZVĀRDS
GUNDEGA KNIPŠE
Dzimšanas datums 30.05.50.
Dzīves vieta, tālr.
Garkalnes novads, Dainu iela 4
e-pasts
Gundega.Knipse@lu.lv
IZGLĪTĪBA
1978.- 1981.
1974.- 1975.
1968.- 1974.

Aspirantūra 1. ěeĦingradas Medicīnas institūtā
Klīniskā ordinatūra Rīgas Medicīnas institūta Vispārējās Ārstniecības fakultātē
Studijas Rīgas Medicīnas institūta Vispārējās Ārstniecības fakultātē

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
2009.
2003.
2002.
1998.
1998.
1991.

LU profesore
LSPA profesore
LU profesore
LU asociētā profesore
LSPA asociētā profesore
LSPA docente

ZINĀTNISKIE GRĀDI:
1992.
1982.

Medicīnas doktore /LU/
Medicīnas zinātĦu kandidāte /JaroslavĜas Valsts Universitāte/

PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
2003.
2002.
1998.- 2002.
1997.- 2001.
1996.- 1997.
1995.- 1996.
1991.- 1995.
1987.- 1991.
1981.- 1987.
1978.- 1981.
1977.- 1978.
1976.- 1977.
1974.- 1976.

Katedras vadītāja LU anatomijas un histoloăijas katedrā
Profesore LU anatomijas un histoloăijas katedrā
Asociētā profesore LSPA anatomijas katedrā un LU anatomijas un histoloăijas
katedrā
Katedras vadītāja LSPA anatomijas katedrā
Docente LSPA anatomijas katedrā
Katedras vadītāja AML anatomijas katedrā
Docente LSPA anatomijas katedrā
Vecākā pasniedzēja LVFKI anatomijas katedrā
Asistente RMI anatomijas katedrā
Aspirante 1.ěeĦingradas medicīnas institūta anatomijas katedrā
Asistente RMI anatomijas katedrā
Ārste – terapeite Rīgas pilsētas 1.poliklīnikā
Ārste – terapeite Saldus raj. Centrālajā slimnīcā

PUBLIKĀCIJAS:
Kopējais zinātnisko un metodisko publikāciju skaits – 131
Starptautiski citējamo publikāciju skaits - 92
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas:
1.
2.
3.
4.

Strong and weak sides of athlete condition. International association of sport kinetics (IASK). Vol. 26, 2009, p.
302 – 306 (līdzaut. L.Čupriks)
Diagnostic value of histological and microbiological screening in etiopathogenesis of recurrent and hypertrophic
tonsillitis. Bioautomation, 2006, 5, p. 49 – 56 (līdzaut. S.Isajevs, A. Zilevica, J.Markovs, U.Viesturs)
Autocrine regulation of palatine tonsil inflamation by substance P: role of lymphocytes and macrophages // Cell
Biology International. Vol. 29, 2005, p. 1107 (līdzaut. J.Markovs, S. Isajevs)
Weakness of ankle pronation muscles after lateral ligament sprains in basketball and handball. Medicina Sportiva,
Vol. 9 (4) : 109 – 112, 2005 (līdzaut. I.Pontaga, H.C.G. Kemper)

35

5.
6.
7.

Immunological tolerance and recurrent tonsillitis // Eesti Arst, 2005, Vol. 6, p. 74 – 76 (līdzaut. J.Markovs, S.
Isajevs)
Morphological changes in quadriceps femoris muscle of the schoolchildren during isometric and isokinetic
exercises. Revista Portuguesa de Ciencias do Desporto. Vol.3 N 3, 2003, p. 64 – 66 (līdzaut. L.Čupriks)
Arteria epigastrica inferior topogrāfiskā anatomija un gaitas atkarība no antropometriskajiem rādītājiem. Latvijas
ėirurăijas žurnāls / Acta Chirurgica Latviensis, 2004 (4), 22. – 25.lpp. (līdzaut. J.Šavlovskis, S. Isajevs)

Mācību literatūra:
1.
2.
3.
4.

G.Knipšes redakcijā Cilvēka anatomija. Roka. Kāja. LU Akadēmiskais apgāds, 2008., 223 lpp.
G.Knipše Cilvēka ėermeĦa kustību aparāts / Treneru rokasgrāmata. Rīga, 2003., 161. – 180. lpp.
L.Čupriks, G.Knipše Atlētiskā sagatavošana / LSPA. Rīga, 2003., 89 lpp.
G.Knipše, L.Čupriks Fiziskās sagatavošanas līdzekĜi / Treneru rokasgrāmata – 2. Rīga, a/s Preses nams, 2006.,
286. – 306.lpp.

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
Speciāliste normālajā, funkcionālajā un regionālajā anatomijā, sporta morfoloăijā, statiskajā un dinamiskajā anatomijā,
vecumposmu morfoloăijā. Pētījusi bērnu antropometriskos parametrus, fizisko attīstību un fizisko sagatavotību dažādos
vecumposmos; piedalījusies morfoloăiskos pētījumos par aknu fibrotizācijas mehānismiem, ekstramedullārās
hemopoēzes īpatnībām aknās jaundzimušajiem ar SIDS sindromu, pētījumos par tievās zarnas un aknu
morfofunkcionālajām izmaiĦām Fe deficīta gadījumos.
ESF projekts Nr. 2006/ 0237/VPD1..../3...2.3.2./0012/0065 „Starpnozaru Biomehānikas un nozares saistīto kursu
attīstība Daugavpils Universitātē”
ESF projekts Nr. 2005/0210/VPD..../3.2.6.3./013333/0176 „Sporta pedagoăiskās prakses portfolio sporta augstskolas
studentiem un mentoriem” (eksperts)
ESF projekts Nr. 2005/0117VPD1..../3.2.3.2./0063 „DabaszinātĦu un tehnoloăiju ietilpīgo moduĜu izstrāde Latvijas
starpaugstskolu maăistru studiju parogrammai uzturzinātnē” (eksperts)
LZP grants Nr. 05.1452 „Orgānu un audu reaktivitāte un īpatnības smago metālu un dabīgo antioksidantu modificējošā
ietekmē” (vad. N.BērziĦa)
VALODU ZINĀŠANAS:
Dzimtā valoda – latviešu, brīvi pārvaldu angĜu un krievu valodu, ar vārdnīcas palīdzību – vācu, serbu, latīĦu valodu.
PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
LU MF Domes sekretāre, Latvijas Augstskolu Pedagogu sadarbības asociācijas (LAPSA) locekle, Latvijas Profesoru
asociācijas biedre, Latvijas Slēpošanas federācijas (LSF) zinātnes konsultatīvās padomes locekle, Latvijas Sporta
speciālistu tālākizglītības centra konsultante medicīnas jautājumos, Eiropas Sporta zinātnes koledžas locekle, LZA
Terminoloăijas komisijas Sporta terminoloăijas apakškomisijas locekle, LSPA VEK locekle, LU MF anatomijas studiju
kursa vadītāja, LU MF VEK sekretāre, ESF eksperte Latvijas starpaugstskolu maăistru studiju programmai
uzturzinātnē, Latvijas Rekreācijas izglītības asociācijas Izglītības komisijas vadītāja, LU MF sporta darba organizatore.
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PERSONAS DATI
VĀRDS, UZVĀRDS DAINA KRAUKSTA
Dzimšanas datums 1953. gada 10.aprīlis
Dzīves vieta, tālr. Avotu 4, Jūrmala, 26714424
e-pasts daina.krauksta@inbox.lv
IZGLĪTĪBA
1983.-1986.

1971. -1974.

Latvijas Universitāte
Pedagoăijas un psiholoăijas katedra
klātienes studijas doktorantūrā
Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūts
Fiziskās audzināšanas specialitāte

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
(ievēlēšanas gads
2004.- šobrīd
Profesors
1994.-2003.
Asoc.prof.
1992.-1994.
Docents
1987.-1991.
Lektors
1977.-1983.
Asistents
ZINĀTNISKIE GRĀDI:
1987.
Pedagoăisko zinātĦu kandidāts
1992.
Dr.paed., Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija (LSPA)

PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
No 1993./g. šobrīd
No 1999.g.

LSPA slēpošanas, šaušanas, orientēšanās un tūrisma katedras vadītāja
Profesore, LSPA

PUBLIKĀCIJAS:
Publicēti 75.zinātniski raksti, mācību grāmatas un metodiski darbi latviešu, angĜu un krievu valodās.
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1.Baltijas valstu sporta zinātnes konference, ViĜĦa”Influence of arm action on total moving speed in cross country
skiing” K.Ciekurs V. Krauksts, D. Krauksta), 2009.
2. Starptautiskā konference ”Tūrisma potenciāla attīstība reăionos” Polija, ěubĜana, Naleczova Tēma -”Komandas
veidošanas aspekti un sadarbība tūrismā”. Līdzautors D.Krauksta, 2009.
3. I.Smukā, D.Krauksta XII International scientific congress ”Olympic and Paralympie sport and sport, 2008.
4. D.Krauksta.Tūrisma teorētiskie pamati. Tūrisma attīstības pamatnostādnes Latvija.Mācību metodiskai materiāls
studentiem LSPA bakalaura un profesionālo studiju programmā kvalifikācijas ”Aktīvā tūrisma un brīvā laika
menedžeris” iegūšanai.-Rīga:LSPA.- 2007.- 63 lpp.
5. Э.Бенсоне, Д.Краукста Подготовка специалистов по туризму в Латвии // Инновацищнные процессы в
физкультурном образовании: опыт, проблемы, перспективы.
Материалы Международной научно-методической конференции 20. января 2005. г.Минск.- Минск, 2005.
стр.10.
6. D.Krauksta Latvijas distanču slēpošanas meistarsacīkšu un čempionātu 1.-3 vietu ieguvēju rezultāti (1923.2003.).Rīga.LSPA.2004. lpp.152.
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
# Latvijas slēpošanas sporta vēsture
# Bērnu un jauniešu fiziskā attīstība un sagatavotība, kustību prasmes un iemaĦas
# NometĦu organizēšanas un vadīšanas metodika
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# Sports, aktīvais tūrisms un rekreācija
VALODU ZINĀŠANAS:
Latviešu val. - dzimtā, krievu valoda -brīvi, vācu val.- sarunvalodas līmenī, angĜu val.- ar vārdnīcas palīdzību)
PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
(dalība sabiedriskajās un profesionālajās organizācijās, u.c. aktivitātes)
# LSPA Tūrisma un sporta izglītības centra biedrības „Altius” valdes priekšsēdētāja (no 2003.g.-šobrīd))
# LSPA personālkomisijas priekšsēdētāja (2004. – 2007.)
# LSPA „Aktīvā tūrisma un brīvā laika menedžeru programmas direktore (no 1999.g. –šobrīd)
# Profesiju standarta „Rekreācijas speciālists” izstrādes darba grupas vadītāja (2009.-šobrīd)
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PERSONAS DATI
VĀRDS, UZVĀRDS VIESTURS KRAUKSTS
Dzimšanas datums 23.09.42.
Dzīves vieta, tālr.
Avotu – 4, Jūrmala - 15
e-pasts
viesturs-krauksts@inbox.lv
Izglītība
1974.
1964. – 1968.
1960. – 1964.

Doktora grāds pedagoăijā - sportā
Valsts Centrālais fiziskās kultūras institūts (Maskava)
Latvijas valsts fiziskās kultūras institūts

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
1998.

Profesors, vecākais zinātniskais līdzstrādnieks

ZINĀTNISKIE GRĀDI:
ZinātĦu doktors pedagoăijā
PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
No 1968.
2008.- 2009.
2008.- 2009.
1979.- 1981.

Vecākais pasniedzējs, docents, profesors, katedras vadītājs, dekāns, studiju
prorektors, profesors.
Liepājas Universitāte - vieslektors
P.StradiĦa Universitātē - vieslektors
Vissavienības Jūras flotes zinātniskais institūts – daĜas priekšnieks

PUBLIKĀCIJAS:
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
67; 12 starptautiski citētos zinātniski pētnieciskajos žurnālos; 18 grāmatas, 4 monogrāfijas. Piedalījies 14
starptautiskajās konferencēs un 3 starptautiskajos projektos
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
Fizisko darbspēju paaugstināšanas iespējas sportā
VALODU ZINĀŠANAS:
Dzimtā un krievu valoda brīvi, sarunu valodas līmenī – angĜu valoda
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PERSONAS DATI
VĀRDS, UZVĀRDS
AINO KUZĥECOVA
Dzimšanas datums
24.07.1942.
Dzīves vieta, tālr.
Maskavas iela 256/2-78, Rīga, Latvija, LV-1063;
tālr.67253726
e-pasts
Aino.Kuznecova@lspa.lv
IZGLĪTĪBA
1992.
Ētikas pasniedzēju kursi; Praktiskās filozofijas katedra LVU;
1973.-1976.
aspirante LVU Filozofijas fakultātē;
1963.–1969.
Maskavas Valsts universitāte, filozofijas fakultāte iegūtā kvalifikācija: Filozofe,
filozofijas un sabiedrisko zinātĦu pasniedzēja.
AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
2005.
Sporta zinātnes nozares profesore
ZINĀTNISKIE GRĀDI:
1993.
Dr.phil. - Filozofijas doktore, Latvijas Universitāte Filozofijas zinātĦu kandidāta
grāda nostrifikācija LVU uz filozofijas doktora grādu.
1981.
ViĜĦas Universitāte, Filozofijas fakultāte – iegūts filozofijas
kandidāta grāds;
PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE: pedagoga darbības pieredze LSPA 40 gadu:
Profesore, Sociālo zinātĦu katedras vadītāja;
2005. – šim brīdim
1998 .- 2005.
1995. - 1998.
1989. - 1995.
1976. - 1989.
1973. – 1976.
1970. – 1973.
1969. – 1970.

Asociētā profesore Sociālo zinātĦu katedrā, katedras vadītāja;
docente, Vadības un sociālo zinātĦu katedras vadītāja;
docenteVadības un sociālo zinātĦu katedrā;
filozofijas vecākā pasniedzēja Sabiedrisko zinātĦu katedrā
LVU filozofijas fakultātes aspirante un stundu pasniedzēja;
filozofijas vecākā pasniedzēja LVFKI;
filozofijas pasniedzēja LVFKI

PUBLIKĀCIJAS: 109 (tajā skaitā recenzētās monogrāfijas 2; publikācijas starptautiski recenzētā zinātniskajā
periodikā 9; citas zinātniskas publikācijas 32; mācību līdzeĜi un palīglīdzekĜi 29 (filozofijā, filozofijas vēsturē, estētikā,
ētikā, ētikas vēsturē, profesionālajā ētikā, politoloăijā) u.c.;
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. Filozofijas vēstures aktualitātes. Monogrāfija (1.un 2.daĜa) – Rīga: LSPA, 1998. - 167 lpp.;
2. Profesionālās ētikas pamati. Ievads sporta ētikā.Monogrāfija.- R.:RaKa, 2003.- 202 lpp.;
3. Sporta filosofija. (Speckursa materiāli deponēti) – Rīga: LSPA, 2008. 43 lpp.
4. Izglītības un sporta darba vadītāja ētika. Mācību līdzeklis. – Rīga: LSPA, 2008., 36 lpp.;
5. Ētiskās vērtības sportā. Mācību līdzeklis profesionālajā ētikā. – Rīga: LSPA, 2009, 22.lpp.;
6. Korporatīvā ētika un koorporatīvā kultūra. Mācību palīglīdzeklis (deponēts). – Rīga: LSPA, 2009. 22
lpp.
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
Zinātniski pētnieciskā projekta "Sports kā sociāla sistēma un socializācijas faktors" vadošā pētniece. Atslēgas vārdi:
sports, sporta vadības sistēma, sporta izglītības kvalitāte, izglītības un sporta speciālista personība, kompetence un
profesionālisms, sporta filozofijas un sporta ētikas paradigmas. Pētniecības nozare – Sporta zinātne. Pētniecības
virziens – Sporta teorija un vēsture. Apakšvirzieni: izglītības un sporta vadība; uzĦēmējdarbības vadība; sporta
filozofija; sporta ētika; izglītības un sporta socioloăija. Projekta rezultāti atspoguĜoti publikācijās, referātos
starpt.konferencēs,studiju kursu programmās, mācību līdzekĜos, palīglīdzekĜos un tiek izmantoti studiju procesā.
VALODU ZINĀŠANAS:
latviešu valoda– dzimtā;
krievu valoda - brīvi;
angĜu valoda – sarunvalodas līmenī
PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU: vadības darba pieredze:
No 1995. gada Akadēmijas Senāta, akadēmijas Domes locekle;
LSPA ētikas lietu komisijas priekšsēdētāja/locekle;
No 1995. gada katedras vadītājas darba pieredze;
No 1998.gada Latvijas Profesoru asociācijas locekle;
No 2006. gada RTU zinātnisko rakstu krājuma ”Humanitārās un sociālās zinātnes” 8.sērijas redkolēăijas locekle un
Starptautiskās zinātniskās konferences ”Humanitāro un sociālo zinātĦu sekcijas" komisijas locekle.
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PERSONAS DATI
VĀRDS, UZVĀRDS: JĀNIS LANKA
Dzimšanas datums: 1940. gada 3. augustā
Dzīves vietaVidzemes aleja 5 - 2, Rīga 1024, Latvija
Janis.Lanka@lspa.lv, tel. 67543423, 26558152
IZGLĪTĪBA
Liepājas pedagoăiskais institūts 1959. - 1963. g. Pedagoăijas nozare, skolotājs.
Kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi:
1972. - 1978. g. ārštata līdzstrādnieks Vissavienības valsts fiziskās kultūras un sporta institūta
Biomehānikas laboratorijā;
1979., 1981., 1985., 1989. g. kursi Maskavā Vissavienības valsts fiziskās kultūras un sporta
institūtā
1990., 1991. g. stāžēšanās Budapeštas sporta izglītības universitātē
2004. g. stāžēšanās Maskavā, Krievijas valsts fiziskās kultūras un sporta universitātē.
AKADĒMISKIE NOSAUKUMI
1984 - ar PSRS VAK lēmumu piešėirts docenta zinātniskais nosaukums
1991. g. - ievēlēts par LSPA Biomehānikas un informātikas katedras profesoru
no 1999. g. - valsts profesors
ZINATNISKIE GRĀDI
1978. g. - pedagoăijas zinātĦu kandidāts, Ukraina, Kijevas valsts fiziskās kultūras un sporta institūts
1992. g. - pedagoăijas zinātĦu doktors
1998. g. - habilitēts pedagoăijas zinātĦu doktors, Latvijas universitāte
PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE
No 1986. gada - Latvijas sporta pedagoăijas akadēmijas
katedras vadītājs
1984. - 1986. g, - docents Fizkultūras kustības vadības un vēstures katedrā
1981. - 1984. g. - vecākais pasniedzējs Anatomijas un Sporta medicīnas katedrā
1978. - 1981. g. - Vieglatlētikas katedras vadītājs
1976. - 1978. g. - Vieglatlētikas katedras vecākais pasniedzējs
1965. - 1975. g. - profesionāls sportists
1963. - 1964. g. - pasniedzējs Liepājas pedagoăiskā institūta Sporta katedrā

Biomehānikas

un

informātikas

PUBLIKĀCIJAS
Kopējais skaits - 86
Monogrāfijas - 5
Raksti starptautiskos recenzējamos izdevumos - 28
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra
Zatsiorsky V., Lanka J., Shalmanov A. Modern shot put technique. In: Exercise and Sport Sciences
Reviews. The Franklin Institute Press, Philadelphia, 1981, vol. 9, pp.353-389.
Ланка Я., Шалманов А. Биомеханика толкания ядра. Москва: ФиС, 1982. 82 стр.
Lanka J. Biomechaniße Problems der Kügelstosens. In: Biomechanik. Sportlicher Bewegungen.
Leipzig, 1983. s. 52-72.
Lanka J. Biomehānika. Rīga: LSPA, 1995. 135 lpp.
Ланка Я. Биомеханика. Рига: 1990. 135 с.
Lanka J. Fizisko īpašību biomehānika. Rīga: LSPA, 1997. 110 lpp.
Lanka J. Augstlēkšanas biomehānika . Rīga: LSPA, 1997. 72 lpp.
Lanka J. Pedagoăijas un sporta zinātnes integrācija studiju satura un metodikas pilnveidošanā:
habilitācijas darba kopsavilkums. Rīga: Latvijas universitāte, 1998. 122 lpp.
Lanka J. Shot putting. In: Zatsiorsky V.M. (ed.) Biomechanics in Sport: Performance Enhancement
and Injury Prevention. Blackwell Science, LTD, Oxford, 2000. pp. 435- 457.
Lanka J. Fizisko īpašību biomehānika (ātruma īpašības). Rīga: LSPA, 2005. 102 lpp.
Lanka J., Konrads A., Shalmanov A. Evaluation methodology for assesing the effectiveness of
sports technique. In: Proceedings of XXII International Symposium on Biomechanics in Sports.
Beijin, China, 2005. pp. 202-206.
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Ланка Я., Конрад А., Шалманов А. Соотношение общего и индивидуального в изучении и
оценке спортивной техники. В кн: Наука в олимпийском спорте. Киев: Национальный
университет физического воспитания и спорта Украины, 2, 2006. 103- 113 с.
Lanka J. Šėēpa mešanas biomehānika. Rīga: "Elpa-2", ISBN 978-9984-39-298-1, 2007. 335 lpp.
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ UN PEDAGOĂISKĀ DARBĪBA
Zinātniskais un metodiskais darbs saistīts ar sporta veidu biomehānikas, cilvēka fizisko
īpašību, pedagoăijas un sporta zinātnes integrācijas problēmām. Ir viens no vadošajiem
speciālistiem sporta mešanu biomehānikā pasaulē, Pasaules sporta biomehānikas asociācijas
loceklis. Lasa studiju kursus “Biomehānika”, "Sporta biomehānika", "Kinezioloăija" Latvijas
sporta pedagoăijas akadēmijā. Lasījis “Sporta metroloăijas” un “Sporta biomehānikas” kursus
Rīgas pedagoăijas un izglītības vadības augstskolā, “Biomehānikas” kursu Daugavpils
universitātē. Izstrādājis studiju plānus un programmas studiju kursos: Sporta biomehānikā (60 st.,
LSPA); Sporta metroloăijā (30 st., RPIVA), Sporta biomehānikā (30 st., RPIVA), Sporta
biomehānika (40 st., DPU)
Pētījumu virziens - sporta pedagoăija un sporta biomehānika: kustību apguves
biomehāniskie aspekti, sporta tehniskās meistarības biomehāniskie pamati, cilvēka kustību balsta
sistēmas biomehānika, sitienu un mešanas kustību biomehānika.
Piedalījies:
divos Starptautiskās Olimpiskās komitejas projektos, sagatavojot analītiskus apskatus (nodaĜas)
zinātnisko rakstu krājumos; Latvijas Olimpiskās komitejas projektā, sagatavojot monogrāfiju
"Šėēpa mešanas biomehānika" (335 lpp); Latvijas zinātnes padomes pētījumu tēmā 1990.-1992.
gadā;
starptautiskā
pētījumu
projektā Tempus S JEP 04962/9294 "Development ofeducational system in bioengineering, biomechanics, and
biomaterials
for
substitution of damaged biological tissue” 1996 - 1997. gadā; Izglītības un zinātnes ministrijas
projektos 2007.-2009. gadā. Darbojas kā eksperts-konsultants un izpilda līgumdarbus Latvijas
Olimpiskajā vienībā un Latvijas šėēpa metēju klubā. No 2006. gada piedalās sadarbības līgumā ar
Krievijas Valsts fiziskās kultūras un sporta universitātes Biomehānikas katedru.
VALODU ZINĀŠANAS
Latviešu valoda - dzimtā, krievu - brīvi, angĜu - sarunvalodas līmenī
PAPILDZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU
1978-1988
Latvijas PSR Vieglatlētikas federācijas treneru padomes priekšsēdētājs
1984-1991 Vissavienības Biomehānikas un sporta metroloăijas komisijas eksperts
1988-1994 Latvijas Republikas Vieglatlētikas federācijas viceprezidents
No 1999. g. Latvijas vieglatlētikas savienības Arbitrāžas komisijas loceklis
1996-1999 Latvijas sporta pedagoăijas akadēmijas Promocijas padomes loceklis
No 1999. g. Latvijas sporta pedagoăijas akadēmijas profesoru padomes loceklis
1999-2002 Latvijas universitātes Paplašinātās habilitācijas padomes pedagoăijā loceklis
2000-2006
Daugavpils universitātes Promocijas padomes loceklis
2000-2006
Daugavpils universitātes profesoru padomes loceklis
2006-2009 Latvijas sporta pedagoăijas akadēmijas Promocijas padomes
priekšsēdētājs
No 2003. g. Latvijas Zinātnes padomes eksperts sporta zinātnē
No 2002 g. Latvijas Olimpiskās vienības ekspertu padomes loceklis
2002-2007 LSPA Zinātnisko rakstu redkolēăijas loceklis
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PERSONAS DATI
VĀRDS, UZVĀRDS
VIESTURS LĀRIĥŠ
Dzimšanas datums
09.05.1947.
Dzīves vieta, tālr.
ZemgaĜu iela 32, Rīga, tel.67543444
e-pasts
viesturs.larins@lspa.lv
IZGLĪTĪBA
1981-1982.
Tartu Universitāte, aspirantūra
1965-1971.
Tartu Universitāte, medicīnas fakultāte, ārsts
AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
1987.
Docents
1990.
Asoc. profesors
2004.
Profesors
ZINĀTNISKIE GRĀDI:
1982.
Medicīnas zinātĦu kandidāts, Tartu Universitāte
1992.
Medicīnas doktors, Latvijas Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts
PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
1992-pašlaik
Katedras vadītājs, docents, asoc.profesors, profesors– LSPA
1972-1992.
Jaun.zin.līdzstrādnieks, vec.inženieris, vec.pasniedzējs, docents – LVFKI
1971-1972.
Sporta ārsts – Augstākās Sporta meistarības skola
PUBLIKĀCIJAS:
Kopējais skaits – 144, recenzētas zinātniskās monogrāfijas – 10, publikācijas starptautiski recenzētā zinātniskajā
periodikā- 16, citas zinātniskās publikācijas, tai skaitā, internetā publicētās - 114, populārzinātniskās publikācijas
(grāmatas, nodaĜas grāmatās)- 9, publicistika par zinātniskās darbības tēmām - 9.
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1.Fiziskā aktivitāte un skolēnu veselība (M.Sauka, V.LāriĦš, I.S.Priedīte,J.Krievkalns).2010,VSMA:Rēzekne-lpp
2.Athletes’ heart structural and functional characteristics (Pontaga I., Larins V., Konrads A.). Sport Science
(Lithuania), 2009, No.2 (36), p.17 – 21.
3.Basketbolistu fiziskās sagatavotības kontrole un rezultāti. Grāmatā ”Bērnu un pusaudžu trenera rokasgrāmata”
(A.Rudzītis, V.LāriĦš). Rīga: Latvijas Treneru tālākizglītības centrs, 2008, 124-137. lpp.
4.Augšstilba muskuĜu spēka deficīts pēc ceĜa priekšējo krustenisko saišu rekonstruktīvās operācijas. LSPA Zinātniskie
raksti, 2009. Rīga:LSPA, 424-432. lpp.
4.General physical educators’ perceptions of including students with disabilities in general physical education in Latvia
(Klavina, A., Block, M., Larins, V.). Palaestra. 2007, No.23(3), p.26-31.
5.Thigh muscles functional condition of sportsmen after knee anterior cruciate ligament injury and operation
(I.Pontaga, V.Larins). Proceedings of Latvian Academy of sciences, 2006, vol 60, Nr 5/6, p.190-193.
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
Atslēgas vārdi, galvenie virzieni:
Sporta medicīna, fiziskā attīstība, fiziskā sagatavotība, morfofunkcionālā adaptācija, fiziskā slodze.
Realizētie projekti:
2005.-2007. EK SOCRATES Granta projekts “Ageing and Disability-a new crossing between physical activity,social
inclusion and life-long well being”THENAPA II 114024-CP-1-2004-1-BE-Erasmus-TN. Projekta koordinators Latvijā.
2007.-2008. Latvijas IZM zinātniskais projekts „Jauno sportistu morfofunkcionālā un psihofizioloăiskā
adaptācija fiziskām slodzēm”. Projekta vadītājs.
2010. -2012. ESF projekts „Integratīvās mācību metodikas izstrāde un ieviešana adaptācijai sociālajā vidē skolēniem un
jauniešiem ar mācīšanās, kognitīvo funkciju un kustību traucējumiem
”Nr.2009/0305/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/122”. Projekta vadītājs.
VALODU ZINĀŠANAS:
Dzimtā – latviešu, brīvi – krievu, sarunvalodas līmenī - angĜu, ar vārdnīcas palīdzību – igauĦu.
PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
Latvijas Sporta medicīnas asociācijas prezidija loceklis
LSMA sporta ārstu sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs
Latvijas Basketbola savienības medicīniskās komisijas vadītājs
Latvijas Nacionālās basketbola izlases atbildīgais ārsts
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PERSONAS DATI:
VĀRDS, UZVĀRDS
Dzimšanas datums
Dzīves vieta, tālr.
e-pasts

Izglītība:
1972. - 1975.
1964. - 1969.
1949. - 1960.

ARVILS LIELVĀRDS
1942.g. 23.aprīlis
HospitāĜu 7 – 20, Rīga, LV - 1013
Arvils.Lielvards@lspa.lv

Krievijas Fiziskās kultūras zinātniski - pētnieciskais institūts
Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūts
Liepājas 1.vidusskola

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
2002.
2008.

Asociētais profesors pedagoăijā, sporta zinātnes nozarē
Profesors pedagoăijā, sporta zinātnes nozarē

ZINĀTNISKIE GRĀDI:
1999.g.

Dr.paed., Rīga

PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
1969. līdz šim brīdim
1966. - 1969.
PUBLIKĀCIJAS:

LSPA, profesors
CSN specializētā bērnu - jaunatnes sporta skola, treneris
37; 5; 2

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lielvārds A. Peldēšanas tehnikas noturīguma atkarība no treniĦa režīmiem / LSPA. Rīga : Promocijas darbs, 1999.
Lielvārds A. Peldētāja kinemātisko un dinamisko raksturojumu reăistrācijas kompleksās metodikas izstrāde / Rīga
: Zinātniskā atskaite Krievijas Fiziskās kultūras zinātniski - pētnieciskam institūtam ,1975., 129.lpp.
Lielvārds A., Murāns P., Popovs E. Peldētāju tehnikas komponentu novērtēšanas iespējas izmantojot matemātisko
modeli / LSPA. Rīga : Zinātniski metodiskie raksti. 2001.
Lielvards A. Stability dinamics of swimming tecnique when influenced by separate “disturbing” faktors. : Sporty
wodne I ratovnictwo, AKS s.c. Radom, Polska, Volume 5,2 / 2008.
Lielvards A., Kryszkowski A., Popovs E. Variant modelling of swimming frequency and stroke length ralation in
short distances. : Sporty wodne I ratovnictwo, AKS s.c. Radom., Polska, Volume 5,2 / 2008.
Krzyszkowski A., Lielvards A. Organizacje nurkowe na swiece w aspekcie ratownictwa wodnego – wybrane
zagadnienia. Sporty wodne i ratownictwo, AKS s.c.Radom, Polska,Volume 3,4/2007, strona 12.-16.

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
Sporta peldēšanas tehnika, sporta peldēšanas biomehānika, bioenerăētisko procesu modelēšana kustību iemaĦu
formēšanas gaitā.
VALODU ZINĀŠANAS:
Latviešu, krievu – brīvi, angĜu – sarunvalodas līmenī.
PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
LPF /Latvijas peldēšanas federācija/
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PERSONAS DATI
VĀRDS, UZVĀRDS
Dzimšanas datums
Dzīves vieta, tālr.
e-pasts
IZGLĪTĪBA
1997.

1997.
1990. – 1992.
1983. – 1989.
1972. – 1983.

INESE PONTAGA
1965.gada 28.jūlijs
Rīgā, Aviācijas ielā 19 – 109, tālr.: +371 67266098
Inese.Pontaga@lspa.lv

Aizstāvēts medicīnas doktora (Dr.med.) grāds Latvijas Valsts universitātes
Klīniskās un eksperimentālās medicīnas institūta Normālās un klīniskās fizioloăijas
padomē.
Iegūts internista sertifikāts Latvijas ārstu biedrībā.
Aspirantūra Latvijas Traumatoloăijas un ortopēdijas zinātniskās pētniecības
institūtā medicīniskās biomehānikas specialitātē.
Latvijas Medicīnas akadēmijas Ārstniecības fakultāte, iegūts ārsta diploms.
Rīgas 77. vidusskola.

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
2009.
Profesore Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijas Anatomijas, fizioloăijas un
bioėīmijas katedrā.
2003.
Asociētā profesore Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijas
Anatomijas, fizioloăijas un bioėīmijas katedrā.
1999.
Docente Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijas Anatomijas, fizioloăijas un
bioėīmijas katedrā.
ZINĀTNISKIE GRĀDI:
1997.
Aizstāvēts medicīnas doktora (Dr.med.) grāds Latvijas Valsts universitātes
Klīniskās un eksperimentālās medicīnas institūta Normālās un klīniskās fizioloăijas
padomē.
PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
2004. - pašreiz
Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijas Anatomijas, fizioloăijas un bioėīmijas
katedras vadītāja.
2009. - pašreiz
Profesore Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijas Anatomijas, fizioloăijas un
bioėīmijas katedrā.
2003. – 2009.
Asociētā profesore Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijas
Anatomijas, fizioloăijas un bioėīmijas katedrā.
1997. – 2003.
Docente Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijas Anatomijas, fizioloăijas un
bioėīmijas katedrā.
1990. – 2000.
Ārste Rīgas 2. slimnīcas Iekšėīgo slimību nodaĜā.
1994. – 1996.
Ārste Rīgas 6. slimnīcas UzĦemšanas nodaĜā.
1994. – 1996.
Pētniece Latvijas Medicīnas akadēmijas Biomehānikas laboratorijā.
1992. – 1994.
Asistente Latvijas Traumatoloăijas un ortopēdijas zinātniskās
pētniecības institūta Biomehānikas laboratorijā.
1987. – 1990.
Laborante Latvijas Traumatoloăijas un ortopēdijas zinātniskās
pētniecības institūta Biomehānikas laboratorijā.
PUBLIKĀCIJAS:
Kopējais zinātnisko publikāciju skaits: 126. Zinātniskie raksti starptautiski citējamā periodikā 46; konferenču tēzes 75;
mācību līdzekĜi 4; populārzinātniks raksts 1.
Citējamības Hirša indekss – 2 pēc Harzing’s Publish or Perish datiem.
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. Pontaga I., Zidens J. Shoulder invertors and evertors torque production of handball players. Journal of Human
Kinetics (Katowice, Poland), 2004, Vol.11, June, P.75 - 82.
2. Pontaga I. Ankle joint evertor – invertor muscle torque ratio decrease due to recurrent lateral ligament sprains.
Clinical Biomechanics (Elsevier B.V.), 2004, Vol.19, No.7, P.760 – 762.
3. Pontaga I. Hip and knee flexors and extensors balance in dependence on the velocity of movement. Biology of
Sport (Warsaw, Poland), 2004, Vol.21, No.3, P. 261 – 272.
4. Pontaga I., Larins V. Thigh muscles functional condition of sportsmen after knee anterior cruciate ligament
injury and operation. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, 2006, Vol.60, No 5/6, P.190 – 193.
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5.
6.

Pontaga I., Konrads A Evaluation of endurance physiological characteristics in road cyclists. Journal:
Education. Physical Training. Sport (Lithuania), 2009, No.1 (72), P.85 – 91.
Pontaga I., Larins V., Konrads A. Athletes’ heart structural and functional characteristics. Sport Science
(Lithuania), 2009, No.2 (36), P.17 – 21.

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
Atslēgas vārdi: atlēti, fiziskās īpašības, darbspējas, pārslodžu risks, muskuĜu darbības līdzsvarotība, sporta traumas,
kaulaudu un mīksto audu mehāniskās īpašības, hipodinamija, neinvazīvās diagnostikas metodes.
Galvenie virzieni: sporta fizioloăija, medicīniskā biomehānika.
Nozīmīgākie zinātniskie projekti:
1) 1990.-1998. Darbs Latvijas Traumatoloăijas un ortopēdijas zinātniski pētnieciskā institūta Biomehānikas
laboratorijā. Vairāku LZP finansētu projektu izpildītāja. Tēmas: Neinvazīvās kaulaudu patoloăiju diagnostikas metodes,
kaulaudu
osteoporotisko izmaiĦu noteikšana, ilgstoša gultas režīma ietekme uz
balsta un kustību sistēmu.
2) 1998.- 2003. Latvijas Zinātnes padomes Projekta Nr. 01.0036.1 “Sporta treniĦu ietekme uz balsta un kustību
sistēmas attīstību pusaudžiem un jauniešiem” vadītāja. Tēmas: Balsta un kustību sistēmas adaptācija sporta slodzēm.
MuskuĜu grupu nelīdzsvarotība dažādās locītavās, mīksto audu pārslodzes, iespējamo sporta traumu paredzēšana un
novēršana.
3) 2006.-2008. Piedalījusies Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas finansētā projekta No.2 ”Jauno sportistu
morfofunkcionālā adaptācija fiziskām slodzēm” īstenošanā LSPA. Pētīta sirds un asinsrites sistēmas adaptācija izturības
un ātrspēka treniĦiem.
VALODU ZINĀŠANAS:
Dzimtā valoda: latviešu, brīvi pārvaldu angĜu un krievu valodas, sarunvalodas līmenī: poĜu valodu.
PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
Darbība starptautiskās zinātniskās organizācijās: 1) Eiropas Biomehānikas biedrības aktīva biedre no 1996.gada; 2)
Eiropas Sporta zinātnes koledžas biedre no 2000.gada.
Latvijas Zinātnes padomes eksperte Sporta teorijas un vēstures nozarē no 2009.gada.
Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijas Promocijas padomes locekle no 2009.gada.
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PERSONAS DATI
Vārds, uzvārds: Eduards POPOVS
Dzimšanas datums: 02.07.1939.
Dzīves vieta: Rīga, Miera iela 97/99 dz. 42. Rīga LV – 1013, talr. 26267095
e-pasts: Eduards.Popovs@lspa.lv; edpopovs@inbox.lv

IZGLĪTĪBA
1967.-1969.g.
1957.-1961.g.
1947.-1956. g

Aspirantūra VCFKI (Maskava)
Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūts - Augstākā izglītība, specialitāte “Fiziskās kultūras un
sporta pasniedzējs”
Rīgas 23. vidusskola - Vidēja izglītība

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
2004. g.
Profesors
1998. g.
Asociētājs profesors
1976. g.
Docents
ZINĀTNISKIE GRĀDI:
1992. g.
Pedagoăijas doktors (pielīdzināšanas kartībā)
Latvijas Sporta pedagoăijas
akadēmija
1971. g.
Pedagoăijas zinātĦu kandidāts
Valsts Centrālais fiziskās kultūras institūts (Maskava)
PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
2004.-šodiena
Informātikas katedras profesors
LSPA
1986. – 2003. g.
Informātikas katedras asociētais profesors
LSPA
1986. g
Informātikas katedras docents
LSPA
1985. – 1986. g.
Vingrošanas katedras docents
LVFKI
1974. – 1983. g.
Vingrošanas katedras vadītājs, docents
LVFKI
1970. – 1973.g.
Vingrošanas katedras docents
LVFKI
1967.-1969.g.
Vingrošanas katedras aspirants (Maskavā)
ГЦОЛИФК
1965. – 1967. g.
Zinātniskās problēmlaboratorijas jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks
LVFKI
1963. – 1965. g.
Vingrošanas katedras vecākais pasniedzējs
LVFKI
1962. – 1963. g
Fiziskās kultūras skolotājs
Rīgas 57 . vidusskola
1961. – 1962. g
Fiziskās kultūras metodists
Fabrika “Sadarbība”
1957. – 1961. g.
Students
LVFKI
1956. – 1957. g
Frēzētājs
Rūpnīca “Glavmjasomolmaš”
PUBLIKĀCIJAS:
Kopskaits: 89
tajā skaitā: starptautiski recenzētā zinātniskajā periodika – 12; citas zinātniskās publikācijas - 15 ; internetā
publicētās – 4
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. Dravnieks J., Popovs E., Paeglītis A. Sporta zinātnisko pētījumu tehnoloăija [4 d.] : Mācību grāmata. LSPA.
Rīga, 1997. – 302 lpp.
2. Relatīvo kĜūdu izmantošanas metroloăiskie aspekti sporta pedagoăijā / LSPA Zinātniski metodiskie raksti.
1996. Rīga, 1997.
3. Vingrošana skolā / Mācību grāmata LVFKI studentiem. Rīga : Zvaigzne, 1988. – 90. -143. lpp.
4. Popovs E. Zinātnisko pētījumu metodoloăija; Zinātniskā pētniecība. Praktiskie darbi : Metodiskais līdzeklis.
Rīga, LSPA, 2004. – 44 lpp.
5. Popovs E., Dravnieks J. Praktiskie darbi studiju kursos „Zinātnisko pētījumu metodolo-ăija” un „Zinātniskā
pētniecība” : Metodiskais līdzeklis. Rīga, LSPA, 2008. - 46 lpp.
6. Упражнения на батуте как средство специальной технической подготовки акробатов. В кн.
Акробатика : Учебник для ИФК. «ФиС» : Москва, 1973.
7. Попов Э., Кобзев Г., Мельников В . Исследование особенностей техники исполнения различных двойных
сальто в акробатических прыжках / Теория и практика физической культуры, №5 (1970), Москва.
8. Попов Э. Методика исследования точности пространственных дифференцировок в прыжках на
батуте / Теория и практика физической культуры, №7 (1970), Москва.
9.
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ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
Zinātnisko pētījumu metodoloăija, zinātniskā pētniecība, Zinātnisko pētījumu tehnoloăija, datu apstrādes tehnoloăija,
informācijas tehnoloăijas, fizisko īpašību kontrole, sporta terminoloăija.
Projekti:
2008. – 2009. g. Tālmācību studijas LSPA informatīvajā telpā
2008. g,
LSPA akadēmiskā personāla profesionālo un valodu kompetenču paaugstināšana, izglītojot
pedagogus multilingvāli. IZM finansēts pētniecības projekts.
2007. g,
Sporta valoda vieno Eiropu. Starptautiskais projekts Nr. 2004-2696/001-001
1998. – 2009. g. Moderno informācijas tehnoloăiju ieviešana mācību procesā
VALODU ZINĀŠANAS:
Krievu valoda – dzimtā, latviešu – brīvi, angĜu sarunvalodas līmenī
PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
Informātikas katedras vadītāja vietnieks zinātniskajos jautājumos;
Ilggadējs LSPA Apvienotās Arodbiedrību Komitejas loceklis;
LZA Terminoloăijas komisijas Sporta terminoloăijas apakškomisijas loceklis;
1977. – 1983. – Vissavienības vingrošanas metodiskās komisijas loceklis;
1969. – 1981. – Latvijas sporta vingrošanas izlases komandas kompleksās zinātniskās grupas loceklis un vadītājs.
2003. g. – Profesionālās pilnveides kursi Latvijas Universitātē: „Augstskolu didaktika: mūsdienu teorijas un prakse”;
1988. g. - stažēšanās Ščecinas Universitātes fiziskās kultūras institūtā (Polijā) kā LVFKI studentu grupas vadītājs;]
1988. g. - programmētāju kursi LU
1974. g. PSRS vingrošanas katedras vadītāju kvalifikācijas paaugstināšanas kursi Maskavā (VCFKI).
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PERSONAS DATI
VĀRDS, UZVĀRDS: INTA MĀRA RUBANA
Dzimšanas datums: 11.01.1948.
Dzīves vieta, tālr.: Hanzas ielā 4 dz.4, Rīgā, LV-1010, tālr.: 26823548
e-pasts: intamara.rubana@e-teliamtc.lv
IZGLĪTĪBA
1967.-1972.
1963.-1966.

Latvijas Valsts universitātes Bioloăijas fakultāte, iegūtā kvalifikācija: biologs,
bioloăijas un ėīmijas pasniedzējs, diploma P Nr.149237
Rīgas 5. vidusskola

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
1988.
Docente
1998.
Asociētā profesore
1999.
Profesore
ZINĀTNISKIE GRĀDI:
1988. g.,
Bioloăijas zinātĦu kandidāte, Vissavienības Hematoloăijas zinātniskais centrs,
Maskava
diploma Nr. БА 021314.
1992. g., Rīga

Bioloăijas doktore (pielīdzināšanas kārtībā), Latvijas Eksperimentālās un klīniskās
medicīnas institūts, diploma Nr. H-D 000059.

PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
1999.-turpinās
Profesore, LSPA
1998.-1999.
Asociētā profesore Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijā (LSPA)
1988.-1998.
Docente LSPA
1984.-1988.
Lektore Latvijas Valsts Fiziskās kultūras institūtā (LVFKI)
1978.-1984.
Vecākā laborante LVFKI
1975.-1978.
Zinātniskā līdzstrādniece Latvijas PSR ZA Bioloăijas institūtā
1972.-1975.
Vecākā laborante Rīgas Medicīnas institūtā
PUBLIKĀCIJAS:
Kopējais skaits: 167
Publikācijas starptautiski recenzētā zinātniskā periodikā: 15
Citas zinātniskās publikācijas: 76
Mācību literatūra: 18
Populārzinātniskas publikācijas: 28
Citas (metodiskas): 30
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. Zavackis A., Rubana I., Bluka I. Apreibinošo vielu lietošanas profilakse Latvijas skolās. LU raksti. Izglītības
vadība, 2006, 697. sējums. 160. – 169.lpp.
2. Rubana I.Uzturs jaunajiem sportistiem. Grām: Bērnu un pusaudžu trenera rokasgrāmata. Rīga, 2008. 70-89 lpp.
3. 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, 2008, sēj.14. 81.-88.lpp.
4. 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_petijums_latvija.pdf
5. RubanaI.M. Attendance of sports classes and some health parameters of pupils. Zdrowie Publiczne, 2009, vol.118,
No.3. Pp. 272-276.
6. Rubana I.M. Uzturs fiziskā slodzē. Rīga: Raka, 2009. 200 lpp.
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
Atslēgas vārdi: sports, fiziskās darbaspējas, bērni, uzturs, veselība.
Galvenie virzieni: sportistu darbaspējas; bērnu veselība, sportistu uzturs; veselības un sporta izglītības konceptuālie
jautājumi.
Nozīmīgākie projekti: 1978.-1986.g. - Sportistu darbaspēju funkcionālā struktūra; pētniece.
1987.-1992.g. - LīdzekĜi fizisko darbaspēju veicināšanai; pētniece. Sportistu uzturs; pētniece.
2006.-2007.g.- Sporta izglītības īstenošana skolā Latvijas skolēnu veselības veicināšanai ilgtermiĦā; pētniece.
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2007.-2008.g.- PVO Eiropas reăiona Bērnu aptaukošanās pārraudzība; koordinatore.
VALODU ZINĀŠANAS:
Latviešu - dzimtā;
AngĜu - Ĝoti labi;
Krievu - Ĝoti labi;
SpāĦu - ar vārdnīcas palīdzību.
PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
Tālākizglītība:
1996.g.Dānijas Karaliskajā Izglītības augstskolā;
1999.g.Bristoles Universitātē;
2004.g. Vāgeningenas Universitātē.
Lekcijas citu valstu augstskolās:
Varšavas Fiziskās izglītības akadēmijā;
ViĜĦas Universitātē;
Haēnas (Jaen) Universitātē;
Maskavas Humanitārajā pedagoăijas institūtā.
Dalība starptautiskos izglītības projektos:
Eiropas Savienības projekts “Veselības izglītības ieviešana Krievijas Federācijas skolās”; LR IZM un Pasaules Bankas
projekts „ Izglītības sistēmas attīstība”, SFL projekts “PārmaiĦas izglītībā„ u.c.
Dalība profesionālajās biedrībās:
Sabiedrības veselības asociācijas locekle.
Cita darbība:
Augstākās izglītības programmu novērtēšanas eksperts Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrā; IZM mācību
un zinātniskās literatūras eksperts veselības mācībā.
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PERSONAS DATI
VĀRDS,
UZVĀRDS
Dzimšanas datums
Dzīves vieta, tālr.
e-pasts
IZGLĪTĪBA
1991. – 1992.
1984. - 1988.
1968. – 1973.

ANDRIS RUDZĪTIS
11.07.1950.
Kr. Barona 21., Jūrmala
Andris.Rudzitis@lspa.lv

Latvijas Universitātes Starptautisko sakaru institūts, Starptautisko sakaru speciālists
PSRS Pedagoăijas zinātĦu akadēmijas Bērnu un pusaudžu fizioloăijas institūta
aspirantūra, Ped. Zin.Kand.
Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūts; fiziskā kultūra un sports.

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
2004.
LSPA Sporta spēĜu katedras profesors
ZINĀTNISKIE GRĀDI:
1988.
Ped. Zin. kandidāts, Maskavā, BPFZPI PZA
1991.
ZinātĦu doktors sporta zinātnē – pielīdzināšanas kārtībā - LSPA
PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
2009. - šobrīd
LSPA Sporta spēĜu katedras vadītājs, profesors
1999. – 2004.
LSPA sporta spēĜu katedras asociētais profesors, katedras vadītājs;
1992. – 1999.
LSPA Sporta spēĜu katedras docents;
trenera asistents Minesotas Universitātē Morrisā, ASV;
1991. – 1992.
1988. – 1991.
aspirants PSRS Pedagoăijas ZinātĦu akadēmijas BPFZPI;
1982. – 1984.
LVFKI Sporta spēĜu katedras vecākais pasniedzējs;
1977. – 1982.
Latvijas valsts universitātes Sporta katedras vecākais pasniedzējs;
1972. – 1977.
pasniedzējs LVFKI Sporta spēĜu katedrā;
dienests armijā;
1972. – 1973.
1970. – 1972.
treneris Rīgas TTP BJSS.

PUBLIKĀCIJAS:
KOPĒJAIS SKAITS: 63
- recenzētas zinātniskās monogrāfijas (skaits) – 2;
- publikācijas starptautiski recenzētā zinātniskajā periodikā - 2;
citas zinātniskās publikācijas – 47;
- citi (metodiski) materiāli – 12.
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:

1. Vazne, Z., Rudzitis, A., Larins, V. (2007). Psychophysiological qualification for young basketball players. 5th
International Baltic congress of sports medicine abstract book. Lithuania, Vilnius, pp. 25 − 26.

2. Dzalbe M., Paeglis R., Rudzītis A., Spunde A. Verical gaze dispersion predicts freethrow percentage.
International scietific conference „Functional materiāls and nanotechnologies”.

3. Larins V., Rudzitis A., Ceska E. (2007) Physical development, Fitness and Biological Age of Young Sportsmen.
5th Europian Sports Medicine Congress. Medicina Sportova (Bohemia & Slovaca) Vol. 16 No. 3 – p020

4. Rudzītis A., Gravītis U. (2008) Rokasgrāmata veiksmīgam basketbola trenerim. Rīga „Jumava”, 171 lpp.
5. Rudzītis A. (2009) Basketbols. Jaunatnes basketbola programma. Rīga, SIA „Brīvs”, 101 lpp.
6. Vazne, Z., Rudzitis, A. (2007). Team game sport cohesiveness study in Latvia. ATEE Spring University.
Changing Education in Changing Society (1): Klaipeda University, Lithuania, pp.192 − 204.
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
Basketbols, basketbolistu sagatavošana, psihofizioloăiskās īpašības, funkcionālā sagatavotība, sportistu trenētība.
VALODU ZINĀŠANAS:
Latviešu valoda – dzimtā valoda.
Krievu valoda - pārvaldu pilnīgi.
AngĜu valoda - pārvaldu pilnīgi.
PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
• No 2006. gada līdz 2009. gadam Latvijas Basketbola savienības zinātnes grupas dalībnieks.
• Basketbola treneris.
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PERSONAS DATI
ULDIS ŠVINKS
15.03.1944.
Matīsa 32-12, LV-1001, 29474458
Uldis.Svinks@lspa.lv
IZGLĪTĪBA
1971.-1973.
1962.-1969.

Valsts Centrālais fiziskās kultūras institūts Maskavā, aspirantūra
Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūts
fiziskās kultūras un sporta pasniedzējs

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
1992.
LSPA Vingrošanas katedras profesors
1981.
LSPA Vingrošanas katedras docents
ZINĀTNISKIE GRĀDI:
1992.
Pedagoăijas doktora grāds pielīdzināšanas kārtībā, Rīga
1975.
Pedagoăijas zinātĦu kandidāts par disertāciju „Orientēšanās telpā un laikā
pilnveidošana vingrošanās nodarbībās 12.-14.g.v. bērniem”, Tartu Universitāte
PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
1992.-2010.
LSPA Sporta un sabiedrisko attiecību prorektors
1992.-2010.
profesors Vingrošanas katedrā
1983.1992.
Vingrošanas katedras vadītājs
1981.-1983.
docents Vingrošanas katedrā
1977.-1983.
dekāna vietnieks, dekāns Pedagoăijas fakultāte, LSPA
1973.-1981.
vecākais pasniedzējs Vingrošanas katedrā
1971.-1973.
pasniedzējs Vingrošanas katedrā
1969.-1971.
asistents Vingrošanas katedrā
PUBLIKĀCIJAS:
Kopējais publikāciju skaits – 146; monogrāfija – 1; publikācijas starptautiski recenzētā zinātniskā periodikā – 12; citas zinātniskās publikācijas – 64;
populārzinātniskās publikācijas – 24.
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. Sporta vārdnīca (angĜu-latviešu-vācu-krievu). Sastādījis autoru kolektīvs U.Švinka vadībā.2010
2. Švinks U. Collaboration of the Latvian University Sports Federation with the student sports federations of the Baltic region // In: Materials
of International seminar, Kazan, April 19.-21.2007 - 64-65 p.
3.Švinks U. Vingrošanas vārdnīca (latviešu-angĜu-krievu). ISA Pluss, Rīga, 2004.
4. Švinks U. Bilingvālās izglītības ieviešanas izpēte. SIA Puse Pluss, Rīga, 2002.
5. Švinks U. Sporta vārdnīca (latviešu-krievu). Rīga, N.I.M.S. 2002.
6. Švinks U. Vingrošana skolā (1., 2., 3.daĜa). Rīga, 1993.

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
Sporta terminoloăija, multilingvāla mācīšana, studentu sports
Sporta speciālistu izglītošana
Augstākās sporta izglītības Eiropā salīdzinošā analīze (Nr. 230396-CP-1-2006-1-DE-ERASMUS-TND);
SFL programmas „PārmaiĦas izglītībā” un IZM sadarbības projekta „Atvērtā skola” augstskolu docētāju tālākizglītības
programma „Starpkultūru un bilingvālā izglītība” (1999.-2003.);
Projekts „LSPA akadēmiskā personāla profesionālo un valodu kompetenču paaugstināšana, izglītojot pedagogus
multilingvāli”. 2006/0230/VPD/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2.
VALODU ZINĀŠANAS:
Latviešu valoda – dzimtā, krievu valoda – brīvi, angĜu valoda- brīvi, vācu valoda – ar vārdnīcas palīdzību
PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
- Izglītības darbinieku izglītošanas un profesionālās meistarības pilnveides Konsultatīvās Padomes loceklis
(Latvijas IZM)
- Nacionālās sporta padomes loceklis
- LZA Terminoloăijas komisijas Sporta terminoloăijas apakškomisijas priekšsēdētājs.
- Latvijas Augstskolu sporta savienības prezidents
- Latvijas Olimpiskās komitejas loceklis
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PERSONAS DATI
Vārds, Uzvārds
Dzimšanas datums
Dzīves vieta, tālr.
e-pasts
IZGLĪTĪBA
1993. - 1996.
1992. - 1993.
1988. - 1992.
1977. – 1988.

JĀNIS ŽĪDENS
14.01.1970.
Brīvības gatve 313 – 24, Rīga, LV-1006
Janis.Zidens@lspa.lv

tālr. 29452707

Latvijas Universitātes Pedagoăijas un psiholoăijas institūts – Doktorantūras studijas
Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija – fizioterapeits
Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija – sporta skolotājs, handbola treneris
Ludzas vidusskola

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
01.09.2007.
Profesors
01.09.2002.
Asociētais profesors
01.09.1997.
Docents
ZINĀTNISKIE GRĀDI:
20.03.1996.
Pedagoăijas zinātĦu doktors - Dr. paed. – Rīga, LU

PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
01.01.2009. - šobrīd
Rektors - LSPA
01.09.2007. – šobrīd
Profesors - LSPA Sporta spēĜu katedra
01.10.2000.-31.12.2008.
Studiju daĜas vadītājs - LSPA
01.09.2002.-28.08.2007.
Asociētais profesors - LSPA Sporta spēĜu katedra
01.09.1997.-30.06.2002.
Docents - LSPA Sporta spēĜu katedra
01.09.1992.-31.08.1997.
Asistents, lektors - LSPA Sporta spēĜu katedra
2004. – 2008.
Galvenais treneris - Latvijas junioru handbola izlase
2001. – 2003.
Galvenais treneris - Latvijas vīriešu handbola izlase
1989. – 1996.
Handbola treneris - Rīgas JHSK
1995. – 1997.
Sporta katedras vadītājs - RPIVA
PUBLIKĀCIJAS:
Kopējais skaits: 36
tajā skaitā:
publikācijas starptautiski recenzētā zinātniskā periodikā – 5
zinātniskās publikācijas – 23
populārzinātniskās publikācijas – 3
publikācijas par zinātniskās darbības tēmām - 5
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
Zinātniskās publikācijas:
1. Žīdens J., Rimbenieks J. Possibilities of training machine “Aplis” in handball and basketball practices // Finland :
Jyvāskylā, Proceedings of 5th Annual Congress of the European College of Sport Sciene, 2000., p.1
2. Pontaga I., Zidens J. Adaptation of shoulder muscles to throwing activities of handball players using stretchshortening cycle. Proceedings of the Congress of European Society of Biomechanics. ‘S – Hertogenbosch, The
Netherlands, July 4 –7, 2004 [CD – ROM]. D:\esb2004\pdfs\196.pdf.
3. Pontaga I., Zidens J. Shoulder invertors – evertors torques production of handball players. Journal of Human
Kinetics (Katowice, Poland), 2004, Vol.11, June, P.75-82
4. Zidens J., Cebrikovs H. QUALITATIVE ANALYSIS of the 2004 Men’s 20 European Handball Championship in
LAT. Periodical Handball-EHF, 2/2004, P.28-39
5. Grants.J., Zidens J. Teaching and Learning in Outdoor Sports. Proceedings from the international symposium
”Outdoor Sports Education”, Hruba Skala, Chech Republik18-21 November 2004, P. 51-54.
6. Pontaga I., Zidens J. Performance and health of Latvian Young male handball players. The 4. European Youth Heart
Study Symposium. University of Southern Denmark, Odense 24-26 April 2006, P.24
Mācību literatūra:
1. ĥikiforova T., Žīdens J. Sportistu atlase. Treneru rokasgrāmata // Rīga: 2003, 247.- 249.lpp.
2. Žīdens J. Handbols. Sporta spēĜu vārdnīca: latviešu – krievu – angĜu – vācu. 3.daĜas. Projekta Nr. 2004-2696/001-001
AEE AESUBV ietvaros. – Rīga: LSPA, 2004. – 314 lpp.
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3. Žīdens J. Tālākizglītības satura moduĜa sistēmas izveide. Rokasgrāmata: Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla
nodrošinājuma izveide. ESF Projekta Nr. 2006/0129/VPD1/ESF/PIAA/06/ NP /3.2.5.1./0001/0001/0504 ietvaros. –
Rīga: VIKNA, 2006.– 96lpp.
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
• Projekts Nr.98-32.”Biokibernētiskās iekārtas kustību attīstīšanai (RT APLIS) izstrādāšana”.
• ”Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide”.
• „Education of young sportspersons”
VALODU ZINĀŠANAS:
latviešu – dzimtā
krievu – brīvi
angĜu – sarunvalodas līmenī
vācu – ar vārdnīcas palīdzību
PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
• Latvijas Sporta psiholoăijas asociācijas biedrs;
• Latvijas Rekreācijas izglītības asociācijas biedrs;
• Latvijas Augstskolu pedagoăijas sadarbības asociācijas (LAPSA) biedrs;
• Baltijas Pedagoăijas vēsturnieku asociācijas biedrs.
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PERSONAS DATI
VĀRDS, UZVĀRDS ILZE AVOTIĥA
Dzimšanas datums 12.06.60.
Dzīves vieta, tālr.Riga,Ozolciema iela 24/1-dz 106
e-pasts profilze@indox.lv

IZGLĪTĪBA
1992.-1994.
1979.-1983.
1967. – 1978.

LU doktorantūra
LVFKI fiziskās kultūras un sporta pasniedzēja kvalifikācija
Rīgas 41.vidusskola.

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
1993. – 1997.
LSPA Vieglatlētikas katedra lektore
1997. – 2001.
LSPA Vieglatlētikas katedra docente
2001. – 2007.
LSPA Vieglatlētikas katedra asoc.profesore
2007. –
LSPA Vieglatlētikas katedrā asoc.profesore
ZINĀTNISKIE GRĀDI:
1995.
Dr.paed., LSPA
PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
1983. – 2009.
LSPA Vieglatlētikas katedra
PUBLIKĀCIJAS: - 35
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
2006.
Ātrspēka vingrinājumi sprinteru
5 lpp.
treniĦos.
2007.
Fiziskās sagatavotības pārbaudījumi
6 lpp.
LSPA.
2007.
Vieglatlētika 2007.
42 lpp.
2008.

Kontrole SPP nodarbībās.

7 lpp.

2009.

Zemais starts un starta reakcijas laiks
īso distanču skriešanā vieglatlētikā.
Sprintera modelis.

7 lpp.

2009.

7 lpp.

LSPA Zinātniskie raksti, 2006.
Rīga, LSPA
LSPA Zinātniskie raksti. 2007.
Rīga, LSPA
LSPA mācību līdzeklis LSPA
studentiem svešvalodu apguvei.
LSPA Zinātniskie raksti,
2008.Rīga, LSPA
LSPA Zinātniskie raksti,
2008.Rīga, LSPA
LSPA Zinātniskie raksti,
2008.Rīga, LSPA(nodots
publicēšanai)

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
Sprints, ātrums, ātrspēks.
Zinātniskā projekta „Ātruma un ātrspēka attīstība dažādas kvalifikācijas vieglatlētiem” vadītāja.
VALODU ZINĀŠANAS:
Latviešu valoda – dzimtā, krievu, angĜu valoda.
PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
Senāta locekle.
Studiju domes locekle.
LSPA Treneru institūta Kvalifikācijas piešėiršanas komisijas locekle.
Bakalauru komisijas locekle.
Izdevniecības komisijas locekle.
Rektora vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja.
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PERSONAS DATI
VLADIMIRS DEMČENKO
01.06.1946.
4.Šėērslīnija 17-2, Rīga, LV-1026
Tālr. 67367024; 29243791
IZGLĪTĪBA
1975.-1978.
1965.-1969.

Valsts Centrālais fiziskās kultūras institūts Maskavā, mērėaspirantūra
Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūts
sporta un fiziskās kultūras pasniedzējs

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
2008.
LSPA Vingrošanas katedras asociētais profesors
ZINĀTNISKIE GRĀDI:
1993.
Pedagoăijas doktors, Rīga
1981.
Pedagoăisko zinātĦu kandidāts, Maskava

PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
2002.-2009.
Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija
2002.-2002.
Muitas noliktavas direktors SIA „GRAND”
1997.-2002.
direktors SIA „GRAND”
1992.-1997.
Izpilddirektors SIA „ADR&RL”
1989.-1992.
docents LSPA Vingrošanas katedrā
1971.-1989.
vecākais pasniedzējs LVFKI Vingrošanas katedrā
1969.-1971.
fiziskās kultūras skolotājs Rīgas 1.astoĦgadīgajā skolā
1968.-1969.
fotogrāfs Republikas augstākās sporta meistarības skolā
1967.-1967.
sporta vingrošanas treneris Latvijas republikas padomē „Dinamo”
1964.-1965.
polietilēna 3.kategorijas lējējs Rīgas polietilēna izstrādājumu rūpnīcā
PUBLIKĀCIJAS:
Kopējais publikāciju skaits 56; publikācijas recenzētā zinātniskā periodikā – 15; populārzinātniskās publikācijas - 2
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1.
Демченко В., Пьяных А. Улучшение точности бросков в баскетболе средствами тренировки чувствительности
и устойчивости вестибулярного аппарата: International conference, Physical culture and sporti n universities, Technologija,
Kaunas-2007, 53-55 c.
2.
Демченко В. Методика педагогического контроля в спортивной гимнастике на основе изучения
статистического равновесия. В кн.: Научные основы физической культуры и спорта. Рига, 1981, 5 с.
3.
Демченко В. Методика педагогического контроля и спортивной гимнастике на основе изучения статического
равновесия (сообщение второе). В кн.: Актуальные проблемы физической культуры и спорта. Рига, 1983, 7 с.
4.
Демченко В. Новая форма педагогического контроля в тренировочном процессе гимнасток. Гимнастика.
Сборник статей, вып.2. Москва, 1983, 8 с.
5.
Ельник И., Демченко В, Голягина А. Классификационная программа по спортивной гимнастике. Категория
«Б» на 1985-89 г.г. юношеский и 3 разряды (методические рекомендации). Госкомиздат Латвийской ССР, п/о
«Полиграфист», Рига, 1985, 50 с.
6.
Демченко В., Екабсон Т. Курсовые и дипломные работы (методические указания). ЛГИФК, Рига, 1988, 36 с.
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
Slodzes kontrole. TreniĦa procesa pilnveidošana.
VALODU ZINĀŠANAS:
Krievu valoda – dzimtā, latviešu – brīvi, angĜu valoda – sarunvalodas līmenī, vācu valoda – sarunvalodas līmenī
PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU: Latvijas futbola federācijas konsultants
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PERSONAS DATI
VĀRDS, UZVĀRDS
Dzimšanas datums
Dzīves vieta, tālr.
e-pasts
IZGLĪTĪBA
2004.– 2007.g.
1996.-2004.g.
1996.-1997.g.
1993.-1995.g.
1989.-1993.g.

AIJA KěAVIĥA
14.08.1970.
Silciema 15/1 -46, LV-3002, tār. 2920 3488
aija.klavina@gmail.com

Doktorantūras studijas izglītībā, Virdžīnijas unversitāte, ASV
Doktorantūras studijas LSPA
Staptautiskās maăistra studijas pielāgotajā sporta izglītībā, Lēvenes universitāte,
BeĜăija
Maăistra studijas sporta pedagoăijā, LSPA
Bakalaura studijas sporta pedagoăijā, LSPA

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
2009.g.
Asociētā profesore, LSPA
2004.g.
Mācību asistente, Virdžinijas universitāte, ASV
2005.g.
Lektore, LSPA
ZINĀTNISKIE GRĀDI:
2007.g.
Filozofijas doktora grāds (PhD) izglītībā, Virdžīnijas unversitāte, ASV
1997.g.
Eiropas maăistra grāds pielāgotajā sporta izglītībā, Lēvenes universitāte, BeĜăija
1995.g.
Maăistra grāds sporta pedagoăijā, LSPA
1993.g.
Bakalaura grāds sporta pedagoăijā, LSPA

PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
Kopš 2009.g.
Asociētā profesore, LSPA
2007.-2008.g.
Lektore, LSPA
2004.-2007.g.
Mācību asistente, Virdžinijas universitāte, ASV
2000.-2004.g.
Lektore, LSPA
1993.-2004.g.
Fizioterapeite, Jelgavas bērnu attīstības centrs „RotaĜa”

PUBLIKĀCIJAS:
Publikācijas starptautiski recenzētā zinātniskajā periodikā: 5
Citas zinātniskās publikācijas: 17
Populārzinātniskās publikācijas (grāmatas, nodaĜas grāmatās): 4
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
Klavina, A. (2008). Using peer-mediated instructions for students with severe and multiple
disabilities in inclusive physical education: A multiple case study. European Journal
in Adapted Physical Activity, 1(2), 7-19.
Klavina, A. & Block, M. (2008). The effect of peer tutoring on interaction behaviors in
inclusive physical education . Adapted Physical Activity Quarterly, 25, 132-158
Klavina, A., Block, M., & Larins, V. (2007). General physical educators’ perceptions of
including students with disabilities in general physical education in Latvia. Palaestra,
23(3), 26-31.
Block, M., Klavina, A., & Flint, W. (2007). Including students with severe, multiple
disabilities in general physical education. JOPERD, 78 (3), 29-32.
Block, M.E., Hornbaker, J., & Klavina, A. (2006). The functional assessment of students
with severe disabilities. Palaestra, 22 (4), 25-31.
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
- Pielāgotās sporta/fiziskās aktivitātes, iekĜaujošā sporta izglītība, fizioterapija bērniem
- Projekts „Paraolimpiskā diena skolā” (2008.-2009.g.) – pētījums par skolas vecuma bērnu un sporta pedagogu
attieksmi pret iekĜaujošo sporta stundu. Rezultāts: Rokasgrāmata „Paraolimpiskā diena skolā”.
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- Starptautiskais projekts „Aeging and Disability” (2004.-2009.g.). Rezultāts: vizuālais informatīvais materiāls un
DVD par fiziskām aktivitātēm veciem cilvēkiem.
- Starptautiskais projekts „Joint Actions: A European Movement towards Inclusive Physical Activity For Children With
Disabilities”. Rezultāts: grāmata un DVD “IekĜauj Mani”.
VALODU ZINĀŠANAS:
Latviešu – dzimtā
Krievu, angĜu – brīvi
PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
* Starptautiskās federācija pielāgotās fiziskās aktivitātēs (IFAPA), Eiropas pārstāve, kopš 2009.g
* Eiropas žurnāls pielāgotajās fiziskajās aktivitātēs (EUJAPA), redakcijas valdes locekle, kopš 2008.g. * Eiropas
asociācijas pielāgotajās fiziskās aktivitātēs (EUFAPA), sekretāre, kopš 2006.g.
* Latvijas Fizioterapijas Asociācija, sertifikācijas komisijas locekle, kopš 2009.g.
* Latvijas Paralimpiskās komiteja, valdes locekle, kopš 2000.g.
* Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācija, valdes priekšsēdētāja, kopš 1993.g.
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PERSONAS DATI
VĀRDS, UZVĀRDS: EGILS EGLĪTIS
Dzimšanas datums: 19.04.1949.
Dzīves vieta, tālr.: Skrīveru novads, Skrīveri, Mazā sporta iela 7
IZGLĪTĪBA
1991
Medicīnas doktors
1986
Medicīnas zinātĦu doktors
1966-1972
Rīgas medicīnas institūts, ārsta kvalifikācija
AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
2005
asociētais profesors
ZINĀTNISKIE GRĀDI:
1986
Medicīnas zinātĦu doktors
PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
1986
Lektors LSPA
1972
ārsts
PUBLIKĀCIJAS:
Kopējais skaits-58, publikācijas starptautiski recenzētā zinātniskajā periodikā-18 , citas zinātniskās publikācijas-40 un
publicistika par zinātniskās darbības tēmām-24
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. E.Eglitis, A.Paeglitis, E.Lesenkovs. Development of extraarticular shoulder pain. Abstr. of 14th triennal FIMM World
Congress ; Bratislava, Slovak Rep. Sept. 15-18 2004, M/M Medicine and pain; Evidence and new challanges ; No 17
2. E.Eglitis, A.Paeglitis, E.Lesenkovs. Muscle tone differences in passive hip joint flexion-extension movements as an
early diagnostic method for hip and pelvic motion disorders. Abstr. of 14th triennal FIMM World Congress; Bratislava,
Slovak Rep., Sept.15-18 2004. M/M Medicine and pain; Evidence and new challanges; No 50
3. A.Paeglītis E.Eglītis. MuskuĜu tonusa izmaiĦu kontrole pasīvā gūžas locītavas fleksijā un ekstensijā kā agrīna iegurĦa
disfunkciju diagnostikas metode. Starptautiskās konferences "Sporta zinātne un izglītība gadsimtu griežos" rakstu
krājums; LSPA, Rīga 2004; 155- 157 lpp.
4. E.Eglitis, A.Paeglitis. Low back pain as a result of foot motion disorders. Abstr.of 4-th intern.Baltic congress of
sports med. Nov.11-12, 2005.,20-21p.
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
Manuālā terapija, rehabilitācija, sports. Jauno sportistu morfofunkcionālā un psihofizioloăiskā adaptācija fiziskām
slodzēm 2007-2008
VALODU ZINĀŠANAS:
Dzimtā: latviešu
Brīvi: krievu
Sarunvalodas līmenī: angĜu
PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
Latvijas manuālās asociācijas biedrs. Latvijas rehabilitologu asociācijas biedrs
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PERSONAS DATI
VĀRDS, UZVĀRDS:
LUDMILA KUROVA
Dzimšanas datums: 1941. gads 25. septembris
Dzīves vieta, tālr.: Stūres iela 2 „a”-7, Rīga LV-1055; 67467884
e-pasts:
Ludmila.Kurova@lspa.lv
IZGLĪTĪBA
1958. – 1962.g.

Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūts
Fiziskās kultūras un sporta pasniedzēja kvalifikācija.

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
2004.g.
asociēta profesore LSPA
1995.g.
maăistre LSPA
ZINĀTNISKIE GRĀDI:
1999.g
Pedagoăijas doktora zinātniskais grāds (Dr.paed.)
PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
1975. – 1987.g.
LSPA sporta kluba priekšsēdētāja;
LSPA Sporta un treniĦu teorijas, pedagoăijas, psiholoăijas un pedagoăisko
prakšu katedras lektore, docente, asoc. prof.
1975. – 1987.g.
Rīgas 1. BJSS direktore
1969. – 1975.g.
Rīgas 7. BJSS trenere paukošanā
1962. – 1969.g.
BASB „Daugava” Rīgas vingrošanas kluba trenere paukošanā
PUBLIKĀCIJAS:
kopējais skaits: 22
publikācijas starptautiski recenzētā zinātniskajā periodikā: 11
citas zinātniskās publikācijas, tai skaitā, internetā publicētās: 9
publicistika par zinātniskās darbības tēmām: 2
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1.

Zinātniskās publikācijas
Psiholoăiskā un sociālā vecuma atbilstības raksturojums LSPA studentu skatījumā. LSPA Zinātniskie raksti 2006.
Rīga 2007.
2. Pedagoăiskās prakses īstenošana sporta pedagogu kompetenču veidošanās aspektā Latvijas Sporta pedagoăijas
akadēmijā. RTU pieĦemts publicēšanai.
- mācību literatūra:
1. Gerontoloăijas psiholoăiskie un fizioloăiskie aspekti pieaugušo pedagoăijas izpratne 2002.g. – lekcija (deponēta
LSPA bibliotēkā).
2. Pieaugušo pedagoăijas aspekti. Rīga 2003. Mācību līdzeklis.
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
- pieaugušo pedagoăija;
- gerontoloăijas psiholoăiskie un fizioloăiskie aspekti;
- IZM finansēts projekts: Sporta izglītības īstenošana skolā – Latvijas skolēnu veselības sekmēšanai ilgtermiĦā.
2006. – 2008.g. Pētniece.
VALODU ZINĀŠANAS:
Dzimtā – krievu valoda
Latviešu – brīvi
angĜu – ar vārdnīcas palīdzību

-

PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
Latvijas Augstskolu sporta savienībā – prezidīja locekle;
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PERSONAS DATI
VĀRDS,
UZVĀRDS
Dzimšanas datums
Dzīves vieta, tālr.
e-pasts
IZGLĪTĪBA
1969. – 1973.
1975. – 1978.

IGORS ĖĪSIS
17.03.1952.
Rīga, LV - 1035, Dzelzavas 40 – 63, 67587690
kisiss@inbox.lv

Augstākā pedagoăiskā; LV fiziskās Kultūras institūts.
Klatienes aspirantūra - Sankt-Peterburgas sporta akadēmija.

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
2002. – šobrīd
LSPA Sporta spēĜu katedras asoc. profesors.
1987. – 2002.
LSPA docents.
ZINĀTNISKIE GRĀDI:
1980.
Pedagoăisko zinātĦu kandidāts.
1992.
pedagogisko zinātĦu doktors (Dr.paed.).
PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
2002. – šobrīd
Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijas sporta spēĜu katedras Asoc.profesors
2007. – 2009.
Latvijas hokeja federacijas mācību centra vadītājs.
1999. – 2000.
Rīgas 1. internātpamatskolas direktors.
1990. – 2006.
Sporta skolotājs Rīgas specialā internatpamatskolā.
1987.- .2002.
Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijas docents.
1985. – 1989.
Kompleksas zinātniskas brigādes vadītājs “Dinamo - Rīga” hokeja meistarkomanda.
1981. – 1987.
Vecākais pasniedzējs.
1978. – 1984.
Darbs zinātniskā brigādē ar PSRS volejbola vīriešu izlasi.
1978. – 1981.
LVFKI pasniedzējs.
PUBLIKĀCIJAS:
KOPĒJAIS SKAITS: 37, publikācijas starptautiski recenzētā zinātniskajā periodikā - 6
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. Latvijas sieviešu hokeja izlases spēlētāju trāpīgums. LSPA zinātniskie raksti. Rīgā, 2008. g.
2. Rīgas pašvaldības bērnu- jaunatnes hokeja attīstības programmas struktūra. LSPA zinātniskie raksti. Rīgā, 2008. g.
3. И.В. Кисис, Я.А.Римбениекс, Д.Я. Римбениеце Многолетняя динамика показателей выносливости юных
баскетболистов. – Спортивные игры в физическом воспитани, рекреации и спорте. Материалы второй
международной научно-практической конференции. – Смоленск Государственнй Комитет Российской
Федерации по физической култоре и спорту, СГИФК, 2004, с. 88-94
4. Ėīsis I. Galda tenisa ābece. Mācību līdzeklis LSPA studentiem. 2005. – 25 lpp.
5. Ėīsis I. Novusa ABC. Mācību līdzeklis LSPA studentiem. 2004.– 26 lpp.
6. Sporta teorija 1.daĜa. Mācību grāmata, Rīga: LSPA, 2002. - 1.-67. lpp.
7. Sporta teorija 2. daĜa. Mācību grāmata, Rīga: LSPA 2002, - 1.-51. lpp
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
Reăistrēt un analizēt hokejistu sacensību darbību. Izvērtēt slodzes lielumu vingrinājuma izpildes laikā. Kontrolēt
fiziskās piepūles lielumu treniĦos. Vērtējot organisma atjaunošanās ātrumu pēc nodarbības noteikt gatavību nākamajai.
Veikt treniĦu analīzi balstoties uz iepriekšējo nodarbību rezultātiem, plānot nākamās nodarbības.
VALODU ZINĀŠANAS: Latviešu valoda – pārvaldu pilnīgi. Krievu valoda - dzimtā valoda. AngĜu valoda sarunvalodas līmenī.
PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
Latvijas hokeja federacijas mācību centra vaditājs. Latvijas futbola federācija - UEFA A un B kategorijas futbola
treneru gatavošana. Vadīt zinātnisko darbu sporta spēĜu katedrā.
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PERSONAS DATI
VĀRDS, UZVĀRDS:
ALVIS PAEGLĪTIS
Dzimšanas datums: 1947. g. 29. decembris
Dzīves vieta, tālr.:
Berău iela 118; Rīga LV- 1024, Latvija, mob.29117339
e-pasts:
alvispaeglitis@inbox.lv.
IZGLĪTĪBA
1992
Latvijas ZA Bioloăijas Institūtā
Bioloăijas zinātĦu doktora grāds
1987
Tartu Universitātē bioloăijas zinātĦu kanditāta grāds
1986
Latvijas Universitātē vispārējā bioloăija un fizioloăija .biologs
1965-1970
Rīgas Politehniskajā Institūtā. Radiotehnika un sakari.Radioinžinieris
AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
2003
asociētais profesors

1992

ZINĀTNISKIE GRĀDI:
Bioloăijas zinātĦu doktors

PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
1990-pašlaik
Latvijas Sporta Pedagoăijas akadēmijas Sporta Medicīnas katedra, asoc.prof.;
1998-2000
Latvijas Olimpiskā vienība - balsta- kustību sistēmas diagnostikas nod. vad
1979-1990
Latvijas Kardioloăijas ZP institūts - zin. līdzstrādnieks;
1973-1979
Latvijas Valsts Fiziskās Kultūras institūts, elektronikas inž.;
1970-1973
Latvijas Telecentra Rādioreleju līnija - inženieris.
PUBLIKĀCIJAS:
kopējais skaits-135 tajā skaitā recenzētas zinātniskās monogrāfijas-5, publikācijas starptautiski recenzētā zinātniskajā
periodikā- 30, citas zinātniskās publikācijas, tai skaitā, internetā publicētās -105, populārzinātniskās publikācijas 3
nodaĜas grāmatā un publicistika par zinātniskās darbības tēmām -15
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. D.Matisone, J.Skards, A.Paeglitis, and V.Dzerve. Phosphocreatine as an energy store and energy shuttle in human
skeletal muscles. In: Physiology and pathophysiology of exercise tolerance. Ed.by J.M. Steinacker and S.A. Ward.
Plenum Press, N-Y. 1996., p. 75 – 80 .
2. A.Paeglitis, J.Lanka. Dynamic stability of the shoulder joint. New ideas in sport sciences: current issues and
perspectives; ed.by W.Starosta, W.Osinski; Library series Vol.15, part 2:; Warsaw-Poznan-Leszno 2003. p. 205-208
3. A.Paeglitis, E.Eglitis, E.Lesenkovs. Veranderlicher Muskeltonus bei passiver Huftbeugung und streckung zur
Fruhdiagnostik von Bewegungsstorungen in Hufte und Becken. Manuelle Medizin 2005 . 43:2, Springer Medizin
Verlag p. 93-96.
4. A.Paeglītis, U.Veseta. Kustību neiroloăiskās vadības principi. LSPA zinātniskie raksti, Rīga 2005.; 173- 177 lpp.
5. A.Paeglītis, U.Veseta. Plecu locītavu bezapziĦu kustību stereotipa pārapmācība
LSPA Zinātniskie Raksti
2008.,Rīga, 2009. 129.-136. lpp .
6. A.Paeglītis, U.Veseta. Plecu muskuĜu funkcionālais stāvoklis. LSPA Zinātniskie Raksti 2008.,Rīga, 2009. 136.-141.
lpp.
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
Skeleta muskulatūras asinsrite, enerăētika, nogurdamība; balsta kustību sistēma, pielietojamā kinezioloăija; aparatūras
„Balrex” izstrāde, sausās pārtikas „Muni”aprobācija
VALODU ZINĀŠANAS: Dzimtā: latviešu; Brīvi: krievu; Sarunvalodas līmenī: angĜu;
Ar vārdnīcas palīdzību: zviedru valoda
PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
Izstrādātas Latvijas ZinātĦu Padomes, Resoru un individuālās zinātniskās tēmas; dalība Eiropas finansētā proj. –
diagnostikas aparatūras „Balrex”izstrādē; izstrādāts Latvijas fizioterapeita profesijas standarts; izveidotas LSPA
fizioterapeitu mācību programmas No 2005.g. līdz šim brīdim darbojas LSPA Zinātniskās Redakcijas kolēăijā.
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PERSONAS DATI
LAIMA SAIVA
1953.gada 11.marts
Praulienas iela – 4 dz.12, LV – 1012
Tālr. d. 67543357, m. 67102740
lsaiva@inbox.lv
IZGLĪTĪBA
1982. - 1985.
1971. – 1975.
1960. – 1971.

LVU pedagoăijas un psiholoăijas katedra – aspirantūra - disertācija
LVFKI – augstākā izgl.
Alūksnes 1.vidusskola – vidējā izglītība

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
2003.g.
Asociētā profesore
ZINĀTNISKIE GRĀDI:
1987.g.
Pedagoăijas zinātĦu kandidāte – P.Stučkas Latvijas Valsts universitāte
1993.g.
Pedagoăijas doktore – LSPA Promocijas padome, pielīdzināšanas kārtībā
PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
1975.- 1976.
Sporta biedrība ,,Daugava” – instruktore
1976. – līdz šim LSPA
brīdim
PUBLIKĀCIJAS:
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
Saiva L. Ložu šaušanas pamati. LSPA Rīga 2006. 99 lpp.
Saiva L. Šaušanas sacensību organizēšana skolā. Metodiskais līdzeklis LSPA
studentiem.Rīga: LSPA, 2000. 17 lpp.
Saiva L.Šaušana ar sporta pistoli. Mācību līdzeklis LSPA studentiem. Rīga:
LSPA, 1998. 29 lpp.
Saiva L.Šaušana. Mācību līdzeklis LSPA studentiem. Rīga: LSPA,1998.41 lpp.
Saiva L. Ieroču attīstības vēsture. Rīga: LSPA, 1998. 45 lpp.
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
MuskuĜu darbība šaušanā, šaušanas tehnikas izpēte ar trenažieri SCAAT.
VALODU ZINĀŠANAS:
Latviešu valoda –dzimtā, krievu valoda – brīvi, vācu valoda – sarunvalodas līmenī, angĜu valoda – ar vārdnīcas
palīdzību.
PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
1. Piedalīšanās Valsts aăentūras ,,Nacionālais olimpiskais Sporta metodiskais centrs” šaušanas instruktoru
sertificēšanas komisijas darbā.
2. IZM ekspertu komisija
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PERSONAS DATI
UZVĀRDS, VĀRDS:
Dzimšanas datums
Dzīves vieta,tālr.
E-pasts:
IZGLĪTĪBA
1963. - 1971.
1957. – 1958.
1946. – 1957.

JURIS SAULĪTIS
19.01.1939.
Mērnieku iela 5, dz. 73, Rīga, LV-1015; tālr.. 67346098
trei@rtu.lv

Pēterburgas (LeĦingradas) valsts universitāte, ekonomikas fakultāte, ekonomists
Virėēnu tehniskā skola
Rūjienas vidusskola

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
1988. līdz šim
Asociētais viesprofesors
brīdim
ZINĀTNISKIE GRĀDI:
1992.
Nostrifikācija: LU Habilitācijas un Promocijas padome
1972.
Dr.oec. –Ekonomikas zinātĦu doktors, ěeĦingrada
PERSONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE: Pedagoăiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē vairāk kā 30 gadi
2009. – līdz šim IEVF Ekonomikas teorijas un tautsaimniecības katedras vadītājs
brīdim
2007. – 2009.
IEF Ekonomikas teorijas un tautsaimniecības katedras vadītāja v.i.
2000. – 2009.
1999. – 2007.
1992. – 1999.
1991. – līdz šim
brīdim
1988.- līdz šim
brīdim
1976. – 1991.
1974. – 1976.
1972. – 1974.

TREI (Tautsaimniecības un reăionālās ekonomikas institūta) direktors
RTU makroekonomikas profesora grupas vadītājs
RTU Ekonomikas teorijas katedras vadītājs
RTU profesors
LSPA asociētais viesprofesors
RTU, docents
RTU, lektors
RTU, asistents

PUBLIKĀCIJAS - 85
Publikācijas zinātniskos izdevumos
1. Saulītis J. Рынок труда в период глобализации и экономическое развитие. ECONOMICS AND
MANAGEMENT: Current Issues and Perspectives.2007 / 2(9) ISSN 1648 – 9098,
2. Saulītis J. Management and Sustainable development 2/2007(17), 2007. - 3.-5.p., Sofia, Bulgaria
3. Saulītis J. Pasaules un Latvijas darba tirgus problēmas un risinājumi. Zinātnisko rakstu krājums: Ekonomika
un uzĦēmējdarbība: Teorija un prakse. RTU Izdevniecība, Rīga, 2006, 108-116 lpp.
4. Saulītis J. Briede L. Development trends of human capital in Latvia. Management and Sustainable development 1-2/2006(14), 2006. - 58.-61.lpp., Sofia, Bulgaria
5. Saulītis J. Briede L. Izglītības sistēmas komerciolizācija un globalizācija. Starptautiskās zinātniskās
konferences rakstu krājumā „Tautsaimniecības un uzĦēmējdarbības attīstības problēmas”. RTU Izdevniecība,
Rīga, 2006. - 198.-204.lpp.
6. Саулитис Ю. Проблемы развития малых стан в начале XXI века .“Problems of foreign economic relations
development and attraction of foreign investments: regional aspect”. - Ukraine Doneck, 2006. – 70 – 47 стр.
Mācību un metodiskie līdzekĜi
1. Ievads makroekonomikas teorijā, R., RTU, 2002. 63 – 187 lpp., atb. un zin. redaktors (līdzautors - M. Šenfelde).
Papildināts izdevums 2003. un 2004. g.
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
 LZP projekts 01.01.01. Nr. 483 Latvijas rūpniecības konkurētspēja ārējā tirdzniecībā 2001. – 2007. g. g.
vadošais pētnieks
 RTU pārstāvis Valsts emeritēto zinātnieku padomē
 Latvijas Zinātnes Padomes ekspertu komisijas loceklis.
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VALODAS ZINĀŠANA:
Dzimtā valoda:
latviešu
Citas valodas:
krievu - brīvi
angĜu - apmierinoši
PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
 RTU P-09 Promocijas padomes loceklis;
 RTU IEF Profesoru padomes loceklis;
 RTU Senāta loceklis;
 RTU Senāta studiju kvalitātes un programmu komisijas loceklis;
 RTU IEF Domes loceklis
 RTU Starptautiskās zinātniskās konferences zinātniskie rakstu „Tautsaimniecības un uzĦēmējdarbības
attīstības problēmas” Konferences zinātnisko rakstu redkolēăijas loceklis
 AIKNC eksperts
 Daugavpils Universitātes vieslektors un DU promocijas padomes loceklis
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PERSONAS DATI
BAIBA SMILA
07.06.19972.
Dzīves vieta, Rīgas rajons, Carnikava, tālr.29652719
e-pasts: smilabaiba@inbox.l
IZGLĪTĪBA
1995-1998

Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija
Pedagoăijas doktore
Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija
Maăistre sporta pedagoăijā
Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija
Bakalaure sporta pedagoăijā, sporta skolotāja,
slēpošanas trenere, fiziskās rehabilitācijas speciāliste

1994-1996
1990-1994

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
2004
1998
1996
1994

Asoc.prof.
Docente
Lektore
Asistente

ZINĀTNISKIE GRĀDI:
1998
1996
1994

Pedagoăijas doktore, LSPA
Maăistra grāds sporta pedagoăijā, LSPA
Bakalaura grāds sporta pedagoăijā,LSPA

PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
1994-

Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija
Asociētā profesore, studiju kursi: orientēšanās, sporta veida trenereorientēšanās, sporta pedagoăiskā pilnveidošana, slēpošana, aktīvais
tūrisms, sporta skolotāju bāzes un profesionālās kvalifikācijas prakses
vadīšana, bakalauru un maăistru darbu vadīšana, sporta treniĦu
teorija

1992-

Bērnu un jauniešu interešu klubs “ Auseklis”
Orientēšanās pulciĦa vadītāja

1993-1997

Rīgas 84.vsk. sporta skolotāja

PUBLIKĀCIJAS:
Kopējais skaits- 38 publikācijas,
Publikācijas starptautiski recenzētā zinātniskajā periodikā- 12
Citas zinātniskās publikācijas, tai skaitā, internetā publicētās-8
Populārzinātniskās publikācijas- 6
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1.Indriksone L., Smila B. Orientēšanās 1 daĜa. Rīga: LSPA, 2000. 80 lpp
2. Indriksone L., Smila B. Orientēšanās 2 daĜa. Rīga: LSPA, 2002. 84.lpp.
3. B. Smila, A. Fernāte Starppriekšmetu saiknes realizācijas iespējas pielietojot integrēto mācību metodi sporta
stundās3.starptautiskās zinātniskās konferences “Pedagoăija: teorija un prakse. Skolotāju izglītība: tradīcijas
un attīstība” rakstu krājums. LPA, Liepāja, 2004.
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4. B. Smila, A. Fernāte, Darbspēju rādītāji kā viens no atlases kritērijiem orientēšanās. XXI SELL studentu
spēĜu zinātniskā konference STUDENTS, SPORTS, IZGLĪTĪBA. Rīgu, 2005. 45.- 53.lpp.
5. B. Smila, A.Fernāte DISTANCE PLANNING FOR CHILDS AND YOUNG ADULTS IN
ORIENTEERING. SPORT KINETICA 2007. NEW IDEAS IN FUNDAMENTALS OF HUMAN MOVEMENT AND
SPORT SCIENCE.Serbia, Belgrade.
6. B.Smila Skolēna sirds ritma novērtēšana sporta stundā ar sird ritma monitoru „Polar S 610i”. Rīga:LSPA,
2007.20 lpp

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
Teorētisko zināšanu saturs vidusskolā sporta stundās
Dažādu mācību priekšmetu tēmu integrācija sporta stundās
Orientieristu tehniski taktiskās, psiholoăiskās un fiziskās sagatavotības paaugstināšanas iespējas
Orientēšanās vispārizglītojošo skolu sporta programmās.
Nūjošanas mācīšanas metodika. Nūjošana vispārizglītojošo skolu sporta programmās
VALODU ZINĀŠANAS:.
Latviešu-dzimtā,
Krievu- brīvi,
AngĜu-sarunvalodas līmenī
PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
Sporta psihologu asoc.
LATVIJAS ORIENTĒŠANĀS FEDERĀCIJA- Studentu sports komisijas vadītāja, Skolu sports komisijas vadītāja,
Jauniešu izlases komisija, Pieaugušo un junioru valsts izlases trenere. LOF valde.
ISEC ārštata metodiėe
Nūjošanas kustības Latvijā viena no aizsācējām.
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PERSONAS DATI
VĀRDS, UZVĀRDS
JEěENA SOLOVJOVA
Dzimšanas datums 10.06.1956.
Dzīves vieta, tālr.
Zentenes 24 - 33, LV 1069, Rīga. +371 29623902
e-pasts
solovjova.elena@gmail.com

IZGLĪTĪBA
1988.-1990.

Valsts centrālais fiziskās kultūras institūts, Maskava, Krievija.
Augstākā treneru skola. Augstākās kvalifikācijas trenere peldēšanā.

1973.-1977.

Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūts. Fiziskās audzināšanas pasniedzējas
kvalifikācija.

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
2005.
1997.

Asociētā profesore
Docente

ZINĀTNISKIE GRĀDI:
1994.

Pedagoăijas doktora zinātniskais grāds. Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija –
pielīdzināšanas kārtībā.

1993.

Pedagoăijas zinātĦu kandidāte, Valsts Centrālais fiziskās kultūras
institūta aspirantūra, Maskava, Krievija. Disertācija:
” Jauno peldētāju balsta kustību aparāta nostiprināšana ar speciālas fiziskās
sagatavošanas palīdzību – mugurkaula kakla daĜas neracionālas adaptācijas
profilaksei”.

PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
2005.-2009.
2003.- 2005.
1993.-1996.
1996.- 2000.
1988.-1990.
1988.- 2008.
2004.- 2009.
1976.- 1997.

Latvijas sporta pedagoăijas akadēmija, peldēšanas katedras asociētā
profesore
Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija, peldēšanas katedras docente
Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija, peldēšanas katedras lektore
Latvijas peldēšanas federācija, galvenā trenere
PRSS nacionāla komanda, trenere
Latvijas peldēšanās izlases trenere
Latvijas Modernas pieccīĦas federācijas trenere
Rīgas specializēta peldēšanas skola. Trenere

PUBLIKĀCIJAS: 40
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. Solovjova J. Peldētāju treniĦu individualizācija. LSPA zinātniskie raksti.
Rīga, 2009. – pieĦemts publicēšnai.
2. Kopā ar E. Sproăi. Tehniskās sagatavošanas programma kompleksajā peldējumā.
LSPA zinātniskie raksti. Rīga, 2008, 179.– 186.
3. Kopā ar I.Upīti. Jauno sportistu morfofunkcionālā adaptācija fiziskām slodzēm.
LSPA zinātniskie raksti. Rīga, 2008, 166.– 176.
4. Muscular imbalance in young swimmers // Sankt - Peterburga: III Intarnational
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Conference – Swimming. Research, training, rehabilitation. 14 -16 September,
2005, p.p.176 –180.
5. Solovjova J. Peldēšanas treniĦa pamati // Rīga : LSPA, Mācību grāmata, 2001.,
75. lpp.
6. Solovjova J. Balsta kustību aparāta traucējumi un to profilakse peldētājiem // Rīga:
2.Pasaules latviešu zinātnieku kongress, 2001., 4 lpp.

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
Peldēšana, bērni un pusaudži, stāja, profilakse.
IZM finansēts projekts (2007.- 2008.g.)
Jauno sportistu morfofunkcionālā adaptācija fiziskām slodzēm. Projekta daĜas vadītāja.
VALODU ZINĀŠANAS:
Krievu - dzimtā, latviešu, angĜu – brīvi
PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
2003.- 2009. Latvijas modernas pieccīĦas federācijas konsultante
2003.- 2006. Latvijas peldēšanas federācijas prezīdiju locekle
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PERSONAS DATI
VĀRDS, UZVĀRDS
Dzimšanas datums
Dzīves vieta, tālr.
e-pasts
IZGLĪTĪBA
1998. g.
1996. – 1998. g.
1972. g.

ANDRIS SPUNDE
17.11.1948
Kurzemes pr. 154-37, Rīga LV 1069, Tālrunis: 26306917
andris.spunde@inbox.lv

Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijas diploms par pedagoăijas doktora zinātniskā grāda (Dr.
paed.) iegūšanu.
Studijas LSPA doktorantūrā.
LVFKI diploms par “Fiziskās kultūras un sporta pasniedzēja” kvalifikācijas piešėiršanu.
Dr. paed.

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
2006. gads
LSPA Sporta spēĜu katedras asoc. profesors.
1998. gads
LSPA Sporta spēĜu katedras docents.
ZINĀTNISKIE GRĀDI:
1998. gads
Pedagoăijas doktors (Rīga).
PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
2006. gada - šobrīd
Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijas asoc. profesors.
1998. - 2006. g.
Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijas docents.
1994. - 1998. g.
Rīgas Pedagoăiskās Izglītības vadības augstskolas, Fiziskās audzināšanas katedras lektors.
1986. - 1988. g.
Rīgas 3. Bērnu jaunatnes sporta skolas treneris.
1984. – 1986.g.
1972. - 1984.g.

Rīgas Tramvaju un trolejbusu pārvaldes bērnu jaunatnes sporta skolas direktors (TTP BJSS).
Tramvaju un trolejbusu pārvaldes sporta skola – treneris.

PUBLIKĀCIJAS:
KOPĒJAIS SKAITS – 22
Zinātniskās monogrāfijas – 1
Publikācijas starptautiski recenzētā zinātniskajā periodikā - 2
Citas zinātniskās publikācijas - 14
Populārzinātniskās publikācijas - 3
Citi (metodiski) materiāli – 2
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. Spunde A., Rudzītis A. Sirds darbības frekvences modelēšanas efektivitāte basketbolistu metienu pilnveidošanai
treniĦā. Starptautiskā zinātniskā konference. „Teorija praksei mūsdienu izglītībā”. Rīgā, 2006. gads.
2. Praulite G., Spunde A. The difference of psychophysiological and vegetative functions of sportsmen depending on
the dominance of bramin hemispheres. 11 th annual Congress of the European college of sport science. 05 – 08 july
Lausanne 2006 – Switzerland.
3. Praulīte G., Spunde A., Porozovs I. Psihofizioloăisko funkciju un aerobo spēju atšėirības personām ar dažādu
pusložu dominanti. Zinātnisko rakstu krājums. Liepāja: LiePa, 2006.
4. Rudzītis A., Spunde A. 15 – 16 gadus vecu skolnieku fiziskās slodzes intensitāte treniĦos un sacensībās. 4.
starptautiskā zinātniskā konference. „Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā”. Rīga, Latvija 2008.
5. Paeglis R., Spunde A., Klavins A., Lacis I. Eye Kinematics of Athletes in Non – Familiar Sports Situations. 14.
Nordic – Baltic conference of Biomedical Engineering and Medical Physic. Riga, Latvia, 2008.
6. Dzalbe M., Paeglis R., Spunde A., Rudzītis A. Vertical gaze dispersion predicts free fron percentage. International
conference “Functional materials and nanotechnologies” Riga, 2009.
7. Roman Krutokhvostov, Anda Baltgalve, Madara Dzalbe, Andris Spunde, Andris Rudzitis Categorial regression
analysis of basketball players precision. Latvia journal of physics and technical sciences 2009. N3 pp 43-49.
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
Psihofizioloăiskie aspekti basketbolistu tehnikas un taktikas pilnveidošanā.
Dalība Latvijas basketbola savienības un Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijas projektā „Latvijas junioru un
jauniešu izlašu fiziskās sagatavotības rādītāju noteikšanas un novērtēšanas sistēmas izstrādāšana”.
VALODU ZINĀŠANAS:
Latviešu valoda – dzimtā valoda.
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Krievu valoda - pārvaldu pilnīgi.
AngĜu valoda - sarunvaloda un rakstīšana.
PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
Vada pamatkursu basketbolā, sporta pedagoăiskajā pilnveidošanā, speciālajā sagatavotībā. Vada LSPA sieviešu
basketbola izlases komandu Latvijas Universiādes, Starptautiskajās studentu spēlēs (SELL), Latvijas sieviešu
basketbola līgas sacensībās
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PERSONAS DATI
VĀRDS, UZVĀRDS
IMANTS UPĪTIS
Dzimšanas datums 23.10.49.
Dzīves vieta, tālr. Rīga, Sesku 33, 29713325
e-pasts
Imants.Upitis@lspa.lv
IZGLĪTĪBA
1968. – 1972.

Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūts

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
2003.

Asociētais profesors

ZINĀTNISKIE GRĀDI:
1985.
1992.

Bioloăijas zinātĦu kandidāts, Tartu Universitāte
Bioloăijas zinātĦu doktors, LEKMI

PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
1985. – 2009.
1972. – 1985.

Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija, Peldēšanas katedras vadītājs
Rīgas Medicīnas institūts, pasniedzējs

PUBLIKĀCIJAS:
15 zinātniskās publikācijas
27 metodiskie darbi
2 izgudrojumi
25 referātu tēzes
Pēdējos 6 gados
7 zinātniskās publikācijas
2 referātu tēzes
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1.
2.

3.

Solovjova J., Upītis I., Rimbenieks J. Jauno sportistu stājas īpatnības. LSPA Zinātniskie raksti. 2009. Rīga. 185.192. lpp.
Rumaka M., Aberberga - Augskalne L., Upitis I. Effects of a 12-Week Swimming -Training Program on
Spirometric Variables in Teenage Females. International Journal of Aquatic Research and Education – Volume 1,
Number 2, May 2007, P.101 -107.
Upītis I., Rumaka M., Aberberga - Augškalne L. Peldēšanas ietekme uz forsētas ieelpas parametriem. LSPA
Zinātniskie raksti. 2006. Rīga. 183.-189. lpp.

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
Peldēšanas mācīšanas metodika.
Jauno sportistu balsta kustību aparāta agrīna funkcionālo traucējumu diagnostika un profilakses programma – IZM
zinātniskais projekts.
VALODU ZINĀŠANAS:
Latviešu, brīvi krievu un sarunvalodas līmenī angĜu.
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PERSONAS DATI
LEONĪDS ŽIěINSKIS
14.02.1950..
Rudens iela 6-32, Rīga
Tālr. 296289944
LEONIDZ@inbox.lv
IZGLĪTĪBA
1980.-1983.

Valsts Centrālais fiziskās kultūras institūts Maskavā, aspirantūra

1986.

Aizstāvēta disertācija „Развитие суставной подвижности у гимнастов на основе
нетрадиционных средств воздействия”

1971.-1975.

Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūts
Sporta un fiziskās kultūras pasniedzējs

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
2009.
Asociētais profesors
ZINĀTNISKIE GRĀDI:
1986.
pedagoăijas zinātĦu kandidāts, Valsts Centrālais fiziskās kultūras institūts, Maskava
1992.

Pielīdzināšanas kārtībā Dr.paed., Rīga
„Locītavu kustīguma attīstīšana vingrotājiem, pielietojot tehniskos līdzekĜus”

PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
2003.-2009.
LSPA Vingrošanas katedras asociētais profesors
1992.02003.
LSPA Vingrošanas katedras docents
1987.-1992.
LVU Fiziskās audzināšanas katedras docents
1983.-1987.
LVU Fiziskās audzināšanas katedras vecākais pasniedzējs
1980.-1983.
aspirantūra Maskavā
1977.-1980.
LVU vecākais pasniedzējs
1975.-1977.
LVU pasniedzējs
PUBLIKĀCIJAS:
Kopējais publikāciju skaits 57, t.sk.: starptautiski recenzētā zinātniskajā periodikā – 12; citas zinātniskās publikācijas – 40;
populārzinātniskās publikācijas - 5
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1.
Формирование оптимальной структуры суставной подвижности у спортсменов. – образовательный процесс в
физкультурном вузе. Теория и практика. Международная научно-методическая конференция. Минск, 2003, с. 223-227.
2.
Biomehāniskās muskuĜu stimulācijas organizācija sportistu treniĦu procesā. LSPA Zinātniskie raksti 2004. Rīga:
LSPA, 2005.
3.
Akrobātikas ĀBECE – bērnu un pusaudžu rokasgrāmata. Rīga: LR Izglītības un Zinātnes ministrija, 2008.
4.
Lēcieni uz batuta. Rīga: LR Izglītības un Zinātnes ministrija, 2008.
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
„Fiziskā sagatavošana sportā” Biomehāniskā muskuĜu stimulācija, fiziskā sagatavotība, fiziskās īpašības
VALODU ZINĀŠANAS:
Krievu valoda – dzimtā, latviešu valoda – brīvi, angĜu valoda – sarunvalodas līmenī.
PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
2007.-2009. – Alfrēda KraukĜa VEF basketbola skola – treneris konsultants
2001.-2009. – vingrošanas veterānu kustības dalībnieks un organizētājs
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PERSONAS DATI
IRĒNA BERGA
03.07.44
Rīga, Veru ielā 3 - 13
IZGLĪTĪBA:
1996.- 1997.
1964. –1970.

LSPA maăistrantūra, paed. mag. sportā
LU svešvalodu fakultāte filologs,angĜu
val. pasniedzējs

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
Kopš 1997.
ZINĀTNISKIE GRĀDI:

LSPA docente
-

PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
Kopš 1997.
1990. – 1997.
1980. – 1990.
1977. – 1980.
1970. – 1977.
1966. – 1968.

Valodu katedras docente
Lektore
Vec. pasniedzēja
Pasniedzēja
Rīgas 58.vsk., pasniedzēja
Rīgas 1.internātsk., pasniedzēja

PUBLIKĀCIJAS:
Zinātniskie raksti – 9;
Mācību līdzekĜi – 9;
Maăistra darbs – 1;
Konferenču tēzes – 3;
Met. izstrādes – 6;

Met. norādījumi – 1;
Met. materiāli – 4;
Gram. vingr. krāj. – 3;
Mācību progr. – 2.

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. Īpatnības LSPA – maă. darbs. 1997.
2. Athlete Companion to Sports and Games part I .2000.
3. Athlete Companion to Sports and Games part II .2001.(mācību līdz.).
4. Improve Your athlectics. 2004. (mācību līdzeklis)
5. Notice and Remember 2007.(gram. vingr. krāj.)
6. Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas pamati studentu lietišėās svešvalodas kompetences veidošanā LSPA. 2007.
(zina.. referāts).
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
AngĜu valodas mācīšanas īpatnības kompetences veidošana – zinātniskie referāti,
piedalīšanās Eiropas komisijas projektā ( vārdnīcas 2004./05.g.).
VALODU ZINĀŠANAS:
Krievu - dzimtā, latviešu, angĜu, vācu - brīvi
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PERSONAS DATI
VĀRDS, UZVĀRDS
Dzimšanas datums
Dzīves vieta, tālr.
e-pasts

IZGLĪTĪBA
2000.-2004.g.
1994.-1997.g.
1981.-1986.g.

IVETA BOGE
1961. g. 14. maijs
Rīga, E.Birznieka-Upīša ielā 18-20
tel.:67288040, m.tel.: 29264535
ivetaboge@inbox.lv; Iveta.Boge@lspa.lv

LSPA, Pedagoăijas doktora studiju programma, sertifikāts par studiju programmas
izpildi
Rietumanglijas Universitāte, Maăistrantūras studiju programma, Maăistrs izglītībā
Latvijas Valsts Universitāte, angĜu valodas un literatūras specialitāte, Diploms,
Filologa, pasniedzēja, tulka kvalifikācija.

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
1993.g.
1996.g.
2002.g.

Asistente
Lektore
Docente

ZINĀTNISKIE GRĀDI:
-

PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
1993.-2009.g.
1998.-2009.g.
1998.-1999.g.
1986.-1993.g.
1979.-1981.g.

Docētāja, Valodu katedra, LSPA
Tulkotāja, Izdevniecība „Zvaigzne ABC”, līgumdarbs
Docētāja, Valodu katedra, Biznesa augstskola „Turība”, amatu savienošanas kārt.
AngĜu valodas skolotāja, Ozolnieku vidusskolā
AngĜu valodas skolotāja, StrautiĦu pamatskolā

PUBLIKĀCIJAS:
Kopā: 22
Recenzētas zinātniskās monogrāfijas (-),
Publikācijas starptautiski recenzētā zinātniskajā periodikā (2),
Citas zinātniskās publikācijas, tai skaitā, internetā publicētās (10)
Populārzinātniskās publikācijas (grāmatas, nodaĜas grāmatā)s un publicistika par zinātniskās darbības tēmām (10)
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1) Boge I., Berga I., Dāniele A. English for Athletes, 1999., Rīga:LSPA, 38 lpp.
3) Boge I., Berga I. Athlete Companion to Sports and Games Part 1, 2000., Rīga: LSPA, 69 lpp.
4) Boge I., Berga I. Athlete Companion to Sports and Games Part 2, 2001., Rīga: LSPA, 64 lpp.
5) Boge I., Grāvītis U., LapiĦš V., Malahova L., Ponomarjovs A., Stirna N., Švinks U., Žīdens J. Sporta spēĜu vārdnīca,
2004., Rīga: LSPA, 318 lpp.
6) Boge I. How to Find a Job and Work Successfully, 2007, Rīga: LSPA 43 lpp.

\
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
Svešvalodas, studiju process augstskolā, sporta terminoloăija izpēte
Sporta terminoloăijas izpēte un vārdnīcu izstrāde
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Starptautiski finansētā projektā „LSPA akadēmiskā personāla profesionālās un valodu kompetenču paaugstināšana,
izglītojot pedagogus profesionāli”
Valsts Valodas aăentūras pasūtītā projektā „Sporta vārdnīcas izstrāde un sagatavošana izdošanai”
VALODU ZINĀŠANAS:
Latviešu – dzimtā
Krievu – brīvi
AngĜu - brīvi
PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
Dalība „TEMPUS” projektā angĜu val. skolotāju grupā, 1993.-1994.g.
Dalība starpaugstskolu projektā „Pedagoăisko augstskolu mācībspēku profesionālās kompetences pilnveide”, 1999.2000.g.
Dalība Latvijas AngĜu valodas skolotāju asociācijā
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PERSONAS DATI
INTA BUDVIĖE
1952.gada 19.augusts
Dzelzavas 57-10, Rīga, LV-1084
Tālr. 67543445, mob.26154818
e-pasts – Inta.Budvike@lspa.lv
IZGLĪTĪBA
1994.g.okt. – 1996.g.jūnijs

LSPA Maăistr., maăistra grāds sporta pedagoăijā
LU Filoloăijas fakultāte, kvalif. – filologs, latv.val.un
literatūra – pasniedzēja
Augstsk. mācībsp. ped. pilnveide (LU – 160st./60 k.st.,
sertifikāts )..
Lietišėo rakstu valodas kultūra (Projektu vadīšanas un
komercizgl. centrs – 6 st.,apliecība)
Latviešu val. apguves valsts aăentūras (LVAVA) latv. val.
skolotāju tālākizgl. kursi (120 st.). Apliecība
Ped. augstsk. mācībsp. prof. kompetences pilnveide.
Sertifikāts
Latv. valodas kā otrās val. māc. metodika. LVAV progr.
(96 st.).
Apliecība

1970.g.sept. – 1977.g.jūl.

Kursi: 2007.g.nov. – 2008.g.jūn.
2006.g.janv.

2004.g.dec. – 2006.g.janv.

1999.g.sept.- 2000.g.jūn.
1998.g. sept. – 1999.g.apr.
AKADĒMISKIE NOSAUKUMI
Kopš 1998g.
1992.g. – 1998.g.

docente
lektore

ZINĀTNISKIE GRĀDI

nav

PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIREDZE
Kopš2008.g.
1998. – 2008.g.
1992. – 1998.g.

LSPA Valodu kat. vad., docente
LSPA docente, Valodu kat.vad.
LSPA lektore, Valodu kat.vad.

PUBLIKĀCIJAS: 21
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra
1. Budviėe I., ŠiliĦa B., Vizule R. Palīgā ! Mācību grāmata pieaugušajiem. –
R.: Zvaigzne ABC, 1998. – 176 lpp.
2. Budviėe I., ŠiliĦa B. Palīgā ! Darba burtnīca. - R.: Zvaigzne
ABC, 1998. – 84 lpp.
3. Budviėe I. Mūsdienu latviešu literārās valodas kultūras jautājumi. Mācību
līdzeklis. – R.: LSPA, 2000. – 48 lpp.
4. Budviėe I., Nau N., V.Vaivade. Palīgā ! Komunikatīvās gramatikas
vingrinājumi 3. burtnīca – LVAVP, 2004., 93 lpp.
5. Budviėe I. un autoru kolektīvs. Latviešu valodas testi un testu uzdevumi
pieaugušajiem. 2.daĜa. LVAVP, 2005., 54 lpp.
6. Budviėe I. Darījumu raksti.R.:LSPA, 2006., 15 lpp.

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA
Valodas kultūras apguves metožu, sporta leksikas izpēte
2007.g.okt. – 2008.g.okt.

2004./05.st.g.

Valsts Valodas aăentūras „Valsts valodas
attīstība” – 2007. projekts „Sporta vārdnīcas
izstrāde un sagatavošana izdošanai”.
Eiropas komisijas Izglītības un kultūras Ăenerālā
direktorāta
atbalstītā
projekta
ietvaros
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piedalīšanās sporta terminu vārdnīcu izstrādē
(Sporta spēĜu, Vingrošanas, Vieglatlētikas
vārdnīca).

VALODU ZINĀŠANAS
Latviešu val. – dzimtā
Krievu val. – brīvi
AngĜu val. – sarunvalodas līmenī
PAPILDU ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
2007. – 2008.g.- IZM Vispārējās vidējās izglītības māc. priekšmeta „Latviešu valoda” un „Literatūra”
konsultatīvās padomes eksperte.
2001. – 2006.g. – IZM Satura un eksaminācijas centrs, centralizētā latviešu val. un lit. eksāmenu satura
izstrādes darba grupa..
1997.g. sept. – 2007.g. dec. LVAVA aktivitātes, t. sk. latviešu valodas kursu vadīšana sporta skolotājiem,
mācību līdzekĜu, programmu izstrāde un kvalifikācijas paaugstināšana semināros un konferencēs.
1993. – 1996.g. – „Tempus” programmas aktivitātes.
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PERSONAS DATI
Irēna DRAVNIECE
14.03.1960
Jūrmalas gatve 12a – 3, Rīga, LV-1030
Irena.Dravniece@lspa.lv
IZGLĪTĪBA
1992 – 1995
LSPA Maăistra studiju programma „Pedagoăija”, maăistra grāds sporta pedagoăijā
1979 – 1985

LVFKI, fiziskās kultūras un sporta specialitāte, fiziskās kultūras un sporta
pasniedzēja kvalifikācija

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
2008
Docents
ZINĀTNISKIE GRĀDI:
1999
pedagoăijas doktora zinātniskais grāds, LSPA
PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
2008– līdz šim
Sporta spēĜu katedras docente LSPA
laikam
1987– līdz šim
Zinātniskā sekretāre LSPA
laikam
1985 – 1987
Kancelejas vadītāja LVFKI
1980 – 1985
Sekretāre LVFKI
1978 – 1980
Trenere ŪSB „Daugava”
PUBLIKĀCIJAS: 20
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. Kustību rotaĜas sporta veidu nodarbībās.- Maăistra darbs, Rīga, LSPA, 1995., 153.lpp.
2. Kustību rotaĜas sportā. – Mācību līdzeklis treneriem, skolotājiem, LSPA studentiem, Rīga, LSPA, 1995., 78 lpp.
3. Kustību rotaĜas sporta veidu apguvē. – Promocijas darbs, Rīga, LSPA, 1999. – 179.lpp.
4. Kustību rotaĜas studiju procesā. – Tēzes II Pasaules latviešu zinātnieku kongresā, Rīga, LZA, 2001. – 428.lpp.
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA: Kustību rotaĜas sportā
VALODU ZINĀŠANAS: latviešu – dzimtā, krievu - Ĝoti labi, vācu, angĜu - sarunvalodas līmenī un ar vārdnīcas
palīdzību
PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
2001 – līdz šim laikam LSPA Akadēmiskā personāla komisijas locekle
1999 – 2009 asistente Latvijas Treneru tālākizglītības centrā
1987 – līdz šim laikam LSPA Senāta locekle,
2008 - Rektora vēlē šanu organizācijas komisijas locekle
2008 – 2009 LTTC Revīzijas komisijas locekle
2009 – Piedalīšanās LSPA Starptautiskā zinātniskā konferencē sporta zinātnē
2009 – LTTC sporta speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanas kursi (16 stundas)
2008 - Baltkrievijas Pēcdiploma izglītības akadēmijas kvalifikācijas paaugstināšanas
kursi „Individuālās mācību darbības formēšanas modelis” (40 stundas)
2008 – Profesionālās meistarības pilnveides kursi LR izglītības un sporta darba
speciālistiem „Projektu vadīšana” (12 stundas)
2007 – Projektu vadīšanas un komercizglītības centrs Lietišėo kontaktu etiėete (6 stundas).
2006 – SIA „Merkurijs konsultants” seminārs “Elektroniskie dokumenti un protokoli valsts iestādē
2004 - Intensīvais kurss mācību centrā „Lando” Ātrās iegaumēšanas metode (16 stundas)
2001 – DāĦu pedagogu H.Berga un N.T.Pedersena seminārs (12 stundas)
2000 – Starpaugstskolu projekts „Pedagoăisko augstskolu mācībspēku profesionālās
kompetences pilnveide” LU (32 stundas)
1999 – 2008 regulāra piedalīšanās LTTC organizētajos semināros.
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PERSONAS DATI
VĀRDS, UZVĀRDS MAIJA DZINTARE
Dzimšanas datums 1966. g. 12. aprīlis
Dzīves vieta, tālr. Ozolciema iela 42/I, dz.4, Rīga LV-1058, Latvija, 29449934
e-pasts maija.dzintare@gmail.com
IZGLĪTĪBA
2002. – 2004.g.
1998. – 2000.g.
1984. – 1989.g.

Latvijas Universitāte (LU), Medicīnas fakultāte, doktorantūra, bioloăijas doktore.
LU Bioloăijas fakultāte, maăistra studiju programma, bioloăijas maăistre.
Latvijas Valsts Universitāte, Bioloăijas fakultāte, profesionālā studiju
programma, bioloăe, bioloăijas un ėīmijas skolotāja.

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
2006.

Docente.

ZINĀTNISKIE GRĀDI:
2004. g.

Dr. biol., Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija.

PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
No 2006. g.
No 2005. g.
1997. – 2005.g.
1989. – 1997.g.

Docente, LSPA Anatomijas, fizioloăijas un bioėīmijas katedrā.
Pētniece, Latvijas Organiskās sintēzes institūta bioėīmijas grupā.
Asistente, Latvijas Organiskās sintēzes institūta bioėīmijas grupā.
Laborante, Latvijas Organiskās sintēzes institūta bioėīmijas grupā.

PUBLIKĀCIJAS:
Kopējais skaits (46), tai skaitā publikācijas starptautiski recenzētā zinātniskajā periodikā (11), populārzinātniskās
publikācijas (1). Hirša indekss – 6 pēc Harzing’s Publish or Perish datiem.
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1.

Sharipova EM, Salna EV, Dzintare MI, Lauberte LI, Sjakste NI, Gordiushina VS, Kalvinsh II. [The effect of
mildronate and related substances on levels of thyroid hormones and some intermediates of lipid and carbohidrate
metabolism in the hyperthyroid and hypothyroid rats] Biomed Khim. 2007 Nov-Dec;53(6):672-82. Russian.

2.

Sjakste N, Andrianov VG, Boucher JL, Shestakova I, Baumane L, Dzintare M, Meirena D, Kalvinsh I. Paradoxical
effects of two oximes on nitric oxide production by purified NO synthases, in cell culture and in animals. Nitric
Oxide. 2007 Nov-Dec;17(3-4):107-14. Epub 2007 Jul 12.

3.

Sjakste N, Sjakste J, Boucher JL, Baumane L, Sjakste T, Dzintare M, Meirena D, Sharipova J, Kalvinsh I. Putative
role of nitric oxide synthase isoforms in the changes of nitric oxide concentration in rat brain cortex and cerebellum
following sevoflurane and isoflurane anaesthesia. Eur J Pharmacol. 2005 Apr 25;513(3):193-205. Epub 2005 Apr
19.

4.

Sjakste N, Kleschyov AL, Boucher JL, Baumane L, Dzintare M, Meirena D, Sjakste J, Sydow K, Münzel T,
Kalvinsh I. Endothelium- and nitric oxide-dependent vasorelaxing activities of gamma-butyrobetaine esters:
possible link to the antiischemic activities of mildronate. Eur J Pharmacol. 2004 Jul 8;495(1):67-73.

5.

Sjakste N, Baumane L, Boucher JL, Dzintare M, Meirena D, Sjakste J, Lauberte L, Kalvinsh I. Effects of gammabutyrobetaine and mildronate on nitric oxide production in lipopolysaccharide-treated rats. Basic Clin Pharmacol
Toxicol. 2004 Jan;94(1):46-50.

6.

Baumane L, Dzintare M, Zvejniece L, Meirena D, Lauberte L, Sile V, Kalvinsh I, Sjakste N. Increased synthesis of
nitric oxide in rat brain cortex due to halogenated volatile anesthetics confirmed by EPR spectroscopy. Acta
Anaesthesiol Scand. 2002 Apr;46(4):378-83.

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
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Atslēgas vārdi: BBOX1, mildronāts, slāpekĜa oksīds, iNOS, eNOS, nNOS, halotāns, žurkas.
2004. – 2008. g. (projekta vadītāja) “Cilvēka gamma-butirobetaīna hidroksilāzes gēna (bbox1) polimorfisms Latvijas
populācijā. Pilotprojekts mildronāta farmakoăenētikas izpētei.”– LZP grants Nr. 05.1464.
2004. – 2008. g. (izpildītāja) “SlāpekĜa oksīda patoloăiskā produkcija un tās farmakoloăiskās korekcijas iespējas” LZP
grants Nr 04.1317.
1999. – 2003. g. (izpildītāja) “SlāpekĜa oksīda loma anestētiėu un antiišēmisko preparātu darbības mehānismā” LZP
grants Nr. 01.0042.
VALODU ZINĀŠANAS:
Latviešu val. – dzimtā, krievu val. – brīvi, angĜu val. – sarunvalodas līmenī, vācu val. – ar vārdnīcas palīdzību.
PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
Vadu e-kursu, seminārus un laboratorijas darbus studiju kursā ”Medicīnas bioėīmija” LU Medicīnas fakultātē,
ārstniecības profesionālajā studiju programmā.
Vadu e-kursu, seminārus un laboratorijas darbus studiju kursā ”Bioėīmija I” LU Medicīnas fakultātē, farmācijas
bakalaura studiju programmā.
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PERSONAS DATI
VĀRDS, UZVĀRDS
ANDRA FERNĀTE
Dzimšanas datums 25.03.1971
Dzīves vieta, tālr. Ozolciema iela 10/4-57, Rīga, LV-1058, 29595752
Andra.Fernate@lspa.lv, fernate@lanet.lv
e-pasts
IZGLĪTĪBA
2005 – 2008 grāds sporta pedagoăijā Latvijas Universitātes (LU) Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātē
pedagoăijas doktora studiju programma, Pedagoăijas doktors, Doktora diploms Nr.D 0152
(22.05.2008)
1995 – 2000 Latvijas Sporta pedagoăijas Akadēmijas (LSPA) pedagoăijas doktora studiju programma, beigusi
pilnu kursu bez Promocijas darba iesniegšanas, diploms Nr.D000001 (15.06.2000)
1993 – 1995 LSPA maăistrantūra, maăistra diploms Nr.000017 (19.06.1995.), maăistra grāds sporta pedagoăijā
1989 – 1993 LSPA sporta pedagoga specialitātes studiju programma, augstskolas diploms Nr.000386
(21.06.1993.), fiziskās audzināšanas skolotāja, slēpošanas trenera, fiziskās rehabilitācijas
speciālista kvalifikācijas, diploms Nr. 000015 (21.06.1993), bakalaura grāds sporta pedagoăijā

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
2008
docente, LSPA
ZINĀTNISKIE GRĀDI:
2008
Pedagoăijas doktors (Dr. paed.), LU
PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
2009 –
studiju prorektors, LSPA
pašlaik
asistente, lektore, docente LSPA, Sporta un treniĦu teorijas, pedagoăijas, psiholoăijas un
1998 –
pedagoăisko prakšu katedrā
pašlaik
pētniece, vadošā pētniece LU PPF Pedagoăijas zinātniskais institūts
vieslektore Latvijas Treneru tālākizglītības centrā, „A”, „B”, “C” kategorijas treneru
2007 - pašlaik tālākizglītības programmās
2000 - 2009
viesdocente, Liepājas universitātē , C kategorijas sporta speciālistu izglītības programmā
vieslektore Rīgas StradiĦa universitātē (RSU) Sporta un pedagoăijas katedrā
2008 - 2009
vieslektore Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskolā (RPIVA) Sporta katedrā
2006 – 2008
2000 – 2003
PUBLIKĀCIJAS:
Kopējais skaits 56, tajā skaitā, publikācijas starptautiski recenzētā zinātniskajā periodikā (27), citas zinātniskās
publikācijas, tai skaitā, internetā publicētās (15), promocijas darba kopsavilkums (1), populārzinātniskās publikācijas
(grāmatas (2), nodaĜas grāmatās (5)) un publicistika par zinātniskās darbības tēmām (6).
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
Raksti recenzētos izdevumos
1. Maslo, Irina; Fernate, Andra; KalniĦa, Daiga; Daniela, Linda 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
Educationline <http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/173918.htm> (August 18th 2008) [Cambridge BEI index date base]
2. 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
3. Fernate A., The Jointly Established Research of Fostering the New Generation Learning. Asia – Europe
Conference on Lifelong Learning: Frameworks for Supporting Lifelong Learning. Bejing, China, November 2008,
544 – 563.
4. Fernate A., Grants J., Koke T., Physical literacy and sport performance in orientiering. Monography book of IASK.
W. Starosta, B. Jevtic (Eds.). “New Ideas in Fundamentals of Human Movement and Sport Science: Current Issues
and Perspective”. [10th Sport Kinetics Conference, 2007, Belgrade, Serbia 2007]; IASK Library Series; Vol.26.,
Belgrade: Faculty of Sport and Physical Education, 2009., 87 -91 pp ISBN 978-86-80255-51-4, COBISS.SR-ID
155628556
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Mācību literatūra:
1. Fernāte A., Sporta treniĦu teorijas pamati 1. un 2. daĜa. Rīga: LSPA, 2002., 1.d. - 102 lpp.; 2.d. - 88 lpp.
2. 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;
http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/metmat/kust_apguves.pdf
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
Atslēgas vārdi: sporta pedagoăija, vispārīgā un augstskolu pedagoăija, mūžizglītība, sporta psiholoăija
Galvenie virzieni: mūžizglītības kvalitāte augstākajā un sporta izglītībā, ėermeniskā izpratība sportā
Nozīmīgākie realizētie projekti:
06.2008. – 12.2009.
vadošā pētniece, LU PPF Pedagoăijas zinātniskais institūts, blakus darba vieta, LU
pētniecības projekts Nr.2007/ZP-41 „Jaunās paaudzes mācīšanās veicināšanas kvalitātes
izpētes metodoloăija”, vadītājs prof. I. Maslo.
01.2007.– 12.2008.
jaunais zinātnieks, LSPA pētniecības projektā Nr. 2006/P „Sporta izglītības īstenošana skolā Latvijas skolēnu veselības sekmēšanai ilgtermiĦā!”, vadītājs prof. R. Jansone
09.2007. -06.2008.
pētniece, LU pētniecības projekts Nr.2007/ZP-41 „Jaunās paaudzes mācīšanās veicināšanas
kvalitātes izpētes metodoloăija”, vadītājs prof. I. Maslo.
2007. novembrī
LU reăistrācijas Nr. AD-8/05/31.01.05. Sadarbības projekts zinātnes un izglītības jomā ar
UNED – nefinansēts – stažēšanās tutoringā UNED, vadītājs prof. I. Maslo
11.2005. – 11.2006.

mentors, LSPA ESF projektā “Atbalsts mācību prakses īstenošanai profesionālās izglītības un
augstākās izglītības studentiem” (Nr.2005/0210/VPD1/ESF/PIAA/05/ APK/3.2.6.3./0133),
vadītājs prof. R. Jansone

VALODU ZINĀŠANAS: Dzimtā- latviešu; brīvi- krievu, angĜu
PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
Tālākizglītības kursu vadīšana:
A-9014145159 - LSPA profesionālās pilnveides tālākizglītības programma "Daudzveidīga un
04. -12. 2008.
skolēnu izziĦas aktivitāti veicinoša mācību procesa īstenošana sportā pamatizglītībā un vidējā
izglītībā" - lektors
A2-9014145159 - LSPA profesionālās pilnveides tālākizglītības programma „Profesionālās
09.-11.2007.
meistarības pilnveide sporta skolotājiem izglītības satura īstenošanai vispārējā vidējā
izglītībā” – lektors
05.2008. – 05.2011.
A-9014145159. Koriăējošās vingrošanas integrēšana sporta stundā.(A)- lektors
12.2007. – 12.2010.
A-9014145180. Paralimpiskais sports un pielāgotas fiziskās aktivitātes (A) - lektors
Papildus ziĦas par profesionālo darbību:
IZM darba grupas locekle profesionālās ievirzes izglītības iestāžu standarta izstrādē
20.12.2007. − 2009.
ISEC ārštata metodiėis
29.06.2007. – pašlaik
ISEC mācību literatūras priekšmetā „Sports” zinātniskā recenzente
01.2007. - pašlaik
darba grupas locekle valsts vispārējās izglītības standarta mācību priekšmeta „Sports”
10.2006. – 09.2007.
satura standarta un mācību programmas parauga pilnveidošanā, ISEC
Apbalvojumi:
06.09.2006.
LR IZM Atzinības raksts par radošu pedagoăisko darbību akadēmiskajā un augstākajā
sporta izglītībā
Starptautisko zinātnisko biedrību līdzdalībniece:
04.2009. - pašlaik
Baltijas Sporta zinātnes biedrības (BSSS) valdes locekle
01.2007. – pašlaik
Starptautiskās Sporta psiholoăijas biedrības (ISSP) biedre
2005 – pašlaik
Eiropas Sporta psiholoăijas federācijas (FEPSAC) biedre
Eiropas Sporta zinātnes koledžas (ECSS) biedre
1998 − pašlaik
Latvijas biedrību vadītāja un līdzdalībniece:
03.08.2004. – pašlaik
“Latvijas Sporta psiholoăijas asociācijas” dibinātāja, ievēlēta par asociācijas Valdes
priekšsēdētāju
2001.
Latvijas Sporta speciālistu tālākizglītības centra dibinātāja
1999 – pašlaik
Baltijas Pedagoăijas vēsturnieku asociācijas biedre
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PERSONAS DATI
VĀRDS, UZVĀRDS MĀRIS- RAIMONDS GAILIS
Dzimšanas datums 16.09.38.
Dzīves vieta, tālr. Rīga, ZemgaĜu – 17 tālr. 26127202, 67542214
e-pasts
IZGLĪTĪBA
1961.
1974.
1993.

LVFKI Fiziskās kultūras un sporta pasniedzējs
LVFKI vecākais pasniedzējs
LSPA docents

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
1993.
LSPA docents
ZINĀTNISKIE GRĀDI:
1993.
LSPA docents
PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
1974. – 2009.
LVFKI/ LSPA
1970. – 1974.
Lauku sporta biedrības „Vārpa” CP treneris.
1968. – 1974.
Republikas Augstākās sporta meistarības skola – treneris vidējo distanču skriešanā
1961. – 1970.
BSB „Dinamo” instruktors
PUBLIKĀCIJAS: - 27
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
2000.
Vidējo un garo distanču skriešanas
9.lpp.
tehnika.
Sacensību organizācija skriešanā.
6 lpp.
2000.

TrīssoĜlēkšanas mācīšanas metodika.

7 lpp.

1995.

Daži norādījumi iesācējiem handikapa
sportistiem, pielietojot soĜošanu un
skriešanu.
Izturības treniĦš

4 lpp.

2003.

15.lpp.

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
Izturības skrējiens, studenti.
VALODU ZINĀŠANAS:
LATVIEŠU – DZIMTĀ, KRIEVU, ANGěU - MINIMĀLI
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Mācību metodiskais
līdzeklis.
Mācību metodiskais
līdzeklis.
Mācību metodiskais
līdzeklis.
LSPA Zinātniskie
raksti. Rīga, LSPA.
Trenera rokasgrāmata

PERSONAS DATI
VĀRDS, UZVĀRDS:
INTA IMMERE
Dzimšanas datums: 03.11.1949.
Dzīves vieta, tālr.: Rīga, Tirzas iela 3-1-21, LV-1024, 28316769
Inta.Immere@lspa.lv
e-pasts:
IZGLĪTĪBA
2000. – 2004.
1995.g.
1969.g. – 1973.g.

Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija, doktorantūra
Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija, maă.ped.
Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūts; fiziskās kultūras un sporta specialitātes
pilns kurss, fiziskās kultūras un sporta pasniedzēja kvalifikācija.

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
2009.g.
Pārvēlēšana par docenti LSPA
1997.g.
Docente LSPA

ZINĀTNISKIE GRĀDI:
PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
1997.g. - 2015.g.
docente, LSPA sporta un treniĦu teorijas, pedagoăijas, psiholoăijas un pedagoăisko
prakšu katedra
1983.g. – 1997.g.
Lektore, Latvijas sporta pedagoăijas akadēmija
1973.g. - 1983.g.
4. BJSS direktore, mākslas vingrošanas trenere
PUBLIKĀCIJAS:
kopējais skaits: 53
publikācijas starptautiski recenzētā zinātniskajā periodikā: 25
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. Immere I., Jansone R. ‘’Prasības diplomdarbam un valsts kvalifikācijas sporta stundai”. Rīga, LSPA, 2009., 18
lpp.
2. Имере И.Р., доцент, магю пед.; Гулбе А.А., лектор, маг. Пед., "Развития биомоторных способностей у
учеников 7-х классов", Международная научно-методическая конференция "Фундаментальные и
прикладные основы теории физической культуры и теории спорта", 10-11 апреля 2008 г.: Минск 2008.
3. Immere I. Adoption of the skills of basic movement (in the 1st degree of the pre - school). Liepājas pedagoăijas
akadēmija. Pedagoăijas katedra. Pedagoăija: teorija un prakse. V zinātnisko rakstu sējums. Liepāja: LPA, 2007.,
40. – 47. lpp.
4. Immere I. Mācību programmu priekšmetā sports salīdzinošais izvērtējums (1981. – 2002. gads). Liepājas
pedagoăijas akadēmija. Pedagoăijas katedra. Pedagoăija: teorija un prakse. IV zinātnisko rakstu sējums. Liepāja:
LPA, 2006. g. 9. jūnijs 64. – 71. lpp.
5. Jansone R., Immere I., Gulbe A. LASE student perticipation as members of Latvian olympic team 1992 – 2004.
Latvijas augstskolu sporta savienība Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija, XXI SELL studentu spēĜu zinātniskās
konferences „Students, sports, izglītība” materiāli, Rīga 2005.g. 19. maijā. 12. – 21. lpp.
6. Immere I. Vispārīgo prasmju vērtēšanas īpatnības sākumskolēna personības veidošanas procesā. Personība. Laiks
Komunikācija. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rēzeknes Augstskola, 2003., 214. – 221. lpp.
Zinātniski pētnieciskā darbība:
Atslēgas vārdi: fiziskā sagatavotība, fiziskā attīstība, biomotorās spējas, sporta stunda, pedagoăiskās prakses
- IZM finansēts projekts: Sporta izglītības īstenošana skolā – Latvijas skolēnu veselības sekmēšanai ilgtermiĦā.
2006. – 2008.g. Pētniece.
- ESF projekts „Sporta pedagoăiskās prakses portfolio sporta augstskolas studentiem un mentoriem”, 1.11.2005. –
1.11.2006.; 2005/0210/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3./0133/0176; Mentore.
VALODU ZINĀŠANAS:
dzimtā: latviešu
brīvi: krievu valoda
ar vārdnīcas palīdzību: angĜu valoda
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PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
1. Valsts vispārējās izglītības standartiem atbilstošas mācību literatūras veidošana un izvērtēšana. (Apliecība Nr.
9014320040-1033-14 2008.g. 29. aprīĜa ISEC);
2. ISEC ārštata metodiėis. (Sertifikāts Nr. 1312 2008.g. 27. septembris);
3. 3 – 4 pasākumi katru studiju gadu; starpkatedru semināri; starpaugstskolu konferences, semināri; stažēšanās
Dānijas Tempus progr. un Maskavā. Pieredzes apmaiĦa: Barselona, Zviedrija.
4. Latvijas Sporta psiholoăijas asociācija;
5. Baltijas Pedagoăijas vēsturnieku asociācija;
6. Latvijas Pedagoăijas zinātnieku asociācija.
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PERSONAS DATI:
Ivars KRAVALIS
01.11.1961.
Ikšėiles iela 4 dz.108 Rīga.
ivix21@inbox.lv
IZGLĪTĪBA:
2001. – 2005. LU PPI doktorantūra.
1998. – maăistra grāds sporta pedagoăijā (LSPA).
1979. – 1984. Latvijas Valsts Fiziskās kultūras institūts. Fiziskās audzināšanas pasniedzējs.
AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
Docents
ZINĀTNISKIE GRĀDI:
2009.g.

Pedagoăijas doktora grāds sporta zinātnes nozarē, sporta pedagoăijas apakšnozarē

PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
1999. – 2009.
2006. – 2009.
2001. – 2009.
1992. – 1999.
1986. – 1992.
1982. – 1986.

Lektors LPA Fiziskās sagatavošanas katedrā
Vieslektors LSPA
Sporta darba organizators Banku augstskolā
Asistents LPA Fiziskās sagatavošanas katedrā
Fiziskās audzināšanas darba vadītājs Rīgas 17.mākslas mēbeĜu arodskolā
Treneris sporta biedrībā „Darba rezerves.”

PUBLIKĀCIJAS:
Publikācijas – 12.; t.sk. starptautiski recenzētā zinātniskā periodikā – 1.
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. Kravalis I., Grants J. „Active lifestyle and lifelong learning for personal development.” 10th anniversary LLINE
Conference 20-22 October, 2005, Helsinki „What future for Lifelong learning in Europe – a time for choise.”
Raksts publicēts žurnālā „Lifelong Learning in Europe” Vol XI, issue 1/2006
2. Kravalis I. Grants J. „Healthy lifestyle and physical activity of students in Latvia.” X International scientific
conference “Physical activity of people at different age.” Szczecin, Poland 01 – 02 December 2005. Szczecin
2006., P. 259 - 265.
3. Kravalis I. „Sports un fiziskās aktivitātes augstskolās”. RTU 47. Starptautiskā zinātniskā konference.
Humanitārās un sociālās zinātnes. RTU, Rīga. 2007. Lpp. 144 – 151.
4. Grants J., Kravalis I. „Outdoor education for learning to learn”. 3rd International Mountain and Outdoor sports
conference „Outdoor Sports and Educational and Recreational Programmes”. Hruba Skala, Czech Republic,
2006. P. 60 – 65.
5. Kravalis I., Grants J. „Sports and physical activity for lifelong education”. International Scientific Conference
“10th Sport Kinetics 2007” A New Ideas in Fundamentals of Human Movement and Sport Science: Current
Issues and perspectives. Belgrade, Serbia, 24-26 August 2007. P. 148 – 152.
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
Atslēgas vārdi: fiziskā sagatavošana, fiziskā sagatavotība, fiziskā aktivitāte.
VALODU ZINĀŠANAS: Latviešu – dzimtā valoda, krievu – brīvi, angĜu – sarunvalodas līmenī
PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
Latvijas augstskolu sporta savienība – valdes loceklis.
Latvijas augstskolu pedagogu sadarbības asociācija (LAPSA) – dalībnieks.
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PERSONAS DATI
VĀRDS, UZVĀRDS
Dzimšanas datums
Dzīves vieta, tālr.
e-pasts
IZGLĪTĪBA
2000. – 2003. g.
1999. g.
1977. – 1982.g.
1966. - 1971. g.
1966. gads

DAINA KREPŠA
1949.g. 4. oktobris
S. Eizenšteina 37 - 41, Rīga, LV – 1079, T. 29137756; mājas 67538745
daina_@mits.lv

LSPA doktorantūra, sporta pedagoăijā.
Pedagoăijas maăistra grāds sporta pedagoăijā, Latvijas Sporta pedagoăijas
akadēmija (LSPA).
Latvijas Valsts fiziskās kultūras un sporta institūts (LVFKI), specialitāte: fiziskās
kultūras un sporta skolotāja.
Rīgas Politehniskais institūts (RPI), Automātikas un aparātu būves fakultāte,
specialitāte: inženieris – tehnologs.
Absolvēja Viesītes vidusskolu.

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
2007.g.
LSPA Sporta spēĜu katedras docente.
ZINĀTNISKIE GRĀDI:
1999.g.
Sporta pedagoăijas maăistre, LSPA.
PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
1993. – šobrīd
LSPA Sporta spēĜu katedras pasniedzēja, docente un volejbola trenere.
2003. - šobrīd
Rīgas 6. vidusskolas sporta skolotāja un sporta organizatore.
2002.- 2003.g.
Rīgas Kultūru vidusskolas sporta skolotāja.
1997.- 2000.g.
Latvijas Volejbola federācijas izpilddirektore.
2000. – 2001.g. Banku augstskolas sporta organizatore.
1994.- 1996.g.
Rīgas Volejbola skolas trenere.
1987. – 1993.g. Rīgas Politehniskais institūts (RPI) vecākā pasniedzēja sporta katedrā un trenere.
1982. – 1987.g. Sporta biedrības „Dinamo” vieglatlētikas sporta skolas mācību daĜas vadītāja.
1979. - 1982. g. BASB „Daugava” Centrālās padomes sporta daĜas instruktore.
1977. – 1978.g. BASB „Daugava” Rīgas sporta padomes instruktore
1978.- 1979.g.
Rīgas Ūdensvada un kanalizācijas pārvaldes inženiere.
1973. – 1977. g Fabrika “Rīgas manufaktūra” – inženiere.
1971.- 1973.g.
F-kas „Aurora” informācijas centra inženiere.
1970.- 1976.g.
Vienlaicīgi arī Latvijas sieviešu volejbola izlases spēlētāja - „Auroras” sieviešu
volejbola meistarkomandas spēlētāja; PSRS sporta meistare volejbolā
PUBLIKĀCIJAS:
KOPĒJAIS SKAITS: 16
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. Krepša D. Volejbola uzbrukuma taktika. I daĜa. Rīga: LSPA, 2003. - 49.lpp.
2. Krepša D. Volejbola aizsardzības taktika. II daĜa. Rīga: LSPA, 2003.– 39 lpp.
3. Krepša D. Pludmales volejbols. Raksts žurnālā. Žurnāls “Veselība” Nr. 6., Rīga: jūnijs,2003. - 2lpp.
4. Krepša D. Volejbolista ėermeĦtehnika izpildot volejbola tehnikas paĦēmienus vai gatavojoties to izpildei. Rīga:
2004. 35 lpp.
5. Krepša D. Volejbola rotaĜas un speciālie vingrinājumi. Rīga: LSPA, 2005. – 58 lpp.
6. Nodošanas stadijā: Iesildīšanās volejbola treniĦā un pirms spēles. 2009. 60-70 lpp.
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA: Volejbola komandas spēlētāja- „cēlāja”, kā līdera daudzpusīga
sagatavošana. Koordinācijas attīstīšana.
VALODU ZINĀŠANAS:
Latviešu valoda – dzimtā valoda.
Krievu valoda - pārvaldu pilnīgi.
Vācu valoda - ar vārdnīcas palīdzību.
AngĜu valoda - ar vārdnīcas palīdzību, esmu gājusi valodas kursos.
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PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
No 2000. gada LVF (Latvijas Volejbola federācija) tiesnešu un veterānu komisijas locekle. Nacionālās
kategorijas tiesnese. Piedalos jauno tiesnešu gatavošanā un kursu organizēšanā. Sadarbībā ar tiesnešu komisiju, plānota
grāmata par volejbola tiesāšanas metodiku, sacensību organizēšana un jauno tiesnešu gatavošanu.
Sieviešu volejbola veterānu komandas sastāvā vairākkārtēja Pasaules veterānu turnīru godalgoto vietu
ieguvēja: 2002.g. -1. vieta Melnburnā, Austrālijā; 2005.g. - 3.vieta Edmontonā, Kanādā; un tagad gatavošanās Pasaules
veterānu volejbola sieviešu izlašu turnīram Losandželosā, ASV 2009.g.
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PERSONAS DATI
GENĀDIJS KOBZEVS
17.03.1937.
Kvēles iela, Rīga, LV-1026
Tālr. 20015350
IZGLĪTĪBA
1977.

1971.-1973.
1956.-1960.

Valsts Centrālais fiziskās kultūras institūts Maskavā, disertācijas aizstāvēšana
Pedagoăisko zinātĦu kandidāta grāds
Valsts Centrālais fiziskās kultūras institūts Maskavā, aspirantūra
Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūts

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
1980.
LSPA Vingrošanas katedras docents
ZINĀTNISKIE GRĀDI:
1993.
piešėirts Ped.zin. doktora grāds , Rīga
PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
1967.-2009.
docents Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijā
1965.-1967.
treneris „Darba rezervēs”
1963.-1965.
fizkultūras skolotājs Rīgas 23.vsk.
1960.-1963.
darba vingrošanas metodiėis ‘Rīgas manufaktūrā”
PUBLIKĀCIJAS:
Kopējais publikāciju skaits – 70.
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1.
Modelēšana kā stabilas piezemēšanās trenēšanas līdzeklis snovbordā. II Pasaules latviešu zinātnieku kongress. Rīga,
2001.g.
2.
Sporta lietišėā vingrošana. Metodiskais līdzeklis LSPA studentiem. Rīga, 2001.
3.
Akrobātikas ABC. 94.lpp. 2005, Rīga, LSPA
4.
Азы акробатики. 91с. 2007.г. Rīga, LSPA
5.
Bērnu un pusaudžu trenera rokasgrāmata. Rīga,2008.
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
Sportista vestibulārā izturība
Sporta izglītības īstenošana skolā Latvijas skolēnu veselības sekmēšanai ilgtermiĦā. IZM projekts 2006.-2008.
VALODU ZINĀŠANAS:
Krievu valoda – dzimtā, latviešu valoda sarunvalodas līmenī, angĜu valoda – ar vārdnīcas palīdzību
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PERSONAS DATI
VĀRDS, UZVĀRDS
Dzimšanas datums
Dzīves vieta, tālr.
e-pasts
IZGLĪTĪBA
1994
1969 - 1971.

VLADIMIRS LAPIĥŠ
06.06.1945.
Rudens iela 10 - 114, Rīga

Pedagoăijas maăistra grāds sporta pedagoăijā, Latvijas Sporta pedagoăijas
akadēmija (LSPA).
Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūts – fiziskās audzināšanas pasniedzējs

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
1997.
LSPA Sporta spēĜu katedras docents.
1980.
LSPA Sporta spēĜu katedras lektors.
ZINĀTNISKIE GRĀDI:
28.01.1999.
Pedagoăijas maăistrs – Rīga, LSPA.

PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
1997. - šobrīd
Docents - Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijas Sporta spēĜu katedrā.
1996. – šobrīd
Rīgas 2. vidusskola sporta skolotājs.
1980. – 1997.
Lektors - Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijas Sporta spēĜu katedrā.
1970. – 2003.
Rīgas volejbola skola – treneris.
PUBLIKĀCIJAS:
KOPĒJAIS SKAITS : 11
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
Zinātniskās publikācijas:
1. LapiĦš V. Volejbols. – Rīga: SIA „Izglītības soĜi”, 2002. – 133 lpp.
2. Sporta spēĜu vārdnīca. Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija. Ulda Švinka vispārējā red.; sast. Iveta Boge,
Uldis Grāvītis, Valdis LapiĦš [u.c.]. “SIA ISA plus Ltd.” Rīga, 2004. - 314 lpp.
3. LapiĦš V. Volejbola tehnikas mācīšana. Mācību metodiskais līdzeklis LSPA studentiem. Latvijas Sporta
pedagoăijas akadēmija. Sporta spēĜu katedra. Rīga, 2006. – 80 lpp.
4. LapiĦš V. Volejbola noteikumi. Mācību metodiskais līdzeklis LSPA studentiem. Latvijas Sporta pedagoăijas
akadēmija. Sporta spēĜu katedra. Rīga, 2006. – 49 lpp.
5. LapiĦš V. Profesionālās ievirzes sporta izglītības programma volejbolā. Mācību programma „Zvaigzne ABC“
Rīga, 2008. - 140 lpp.
6. LapiĦš V. Volejbola tehnikas mācīšana un pilnveidošana. Izdevniecība „Izglītības soĜi“. Rīga, 2008. - 208 lpp.
7. LapiĦš V. Pirmie soĜi volejbolā. Izdevniecība „Izglītības soĜi“. Rīga, 2008. - 122 lpp.
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
Volejbola mācīšanas metodika, izstrādāta profesionālās novirzes sporta izglītības programma volejbolā.
VALODU ZINĀŠANAS:
Latviešu valoda – dzimtā valoda.
Krievu valoda – brīvi pārvaldu.
AngĜu valoda – sarunvalodas līmenī.
PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
- LSPA Sporta kluba revīzijas komisijas priekšsēdētājs.
- Volejbola federācijas treneru padomes loceklis.
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PERSONAS DATI
VĀRDS, UZVĀRDS: EDVĪNS LEŠENKOVS
Dzimšanas datums: 19.01.1955
Dzīves vieta, tālr.: .Sudrabu Edžus iela 12a, Rīga, LV 1014, tāl. 29251085
e-pasts: edvinsles@inbox.lv
IZGLĪTĪBA
1995
1979-1984
1962-1973

Maăistra grāds sporta pedagoăijā
LVFKI fiziskās kultūras un sporta pasniedzējs
Rīgas 8. vidusskola

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
1997. 19.06
Ievēlēts Docenta amatā
ZINĀTNISKIE GRĀDI:
PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
1986-pašlaik
Docētājs LSPA
1984-1986
Masieris, Rīgas pilsētas 7. klīniskā slimnīca „GaiĜezers”
PUBLIKĀCIJAS:
kopējais skaits-111, publikācijas starptautiski recenzētā zinātniskajā periodikā-3, citas zinātniskās publikācijas, tai
skaitā, internetā publicētās -108, populārzinātniskās publikācijas-grāmatas-2 nodaĜas grāmatās-3 un publicistika par
zinātniskās darbības tēmām-7
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. E.Eglitis, A.Paeglitis, E.Lesenkovs. Development of extraarticular shoulder pain. Abstr. of 14th triennal FIMM World
Congress ; Bratislava, Slovak Rep. 15-18.09. 2004, M/M Medicine and pain; Evidence and new challanges; No 17
2. A.Paeglitis, E.Eglitis, E.Lesenkovs. Muscle tone differences in passive hip joint flexion-extension movements as an
early diagnostic method for hip and pelvic motion disorders. Abstr. of 14th triennal FIMM World Congress; Bratislava,
Slovak Rep., Sept.15-18 2004. M/M Medicine and pain; Evidence and new challanges; No 50
3. A.Paeglitis, E.Eglitis, E.Lesenkovs, „Veranderlicher Muskeltonus bei passiver Huftbeugung und streckung zur
Fruhdiagnostik von Bewegungsstorungen in Hufte und Becken. Manuelle Medizin, 2005. 43:2, Springer Medizin
Verlag p. 93-96
4. E.Lešenkovs, I.Čākurs „Balsta kustību aparāta analīze”, Rīga, 2008. 149. – 160E.Lešenkovs, Therapeutic Exercises
for the Abutment – Movements System Corrections in the Sports praxis. p.61
5. E.Lešenkovs, V.LāriĦš „Masāža”, Rīga, 2004.
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
Atslēgas vārdi,galvenie darbības virzieni:
Masāža, manuālā terapija, sportistu rehabilitācija, fizioterapija.
Realizētie projekti :
2007.-2008.Latvijas IZM zinātniskais projekts „Jauno sportistu morfofunkcionālā un psihofizioloăiskā adaptācija
fiziskām slodzēm”.Projekta dalībnieks.
VALODU ZINĀŠANAS:
dzimtā: latviešu
brīvi: krievu,
sarunvalodas līmenī: angĜu
PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
Fizioterapeita prakse LOV un NBS sporta klubā
LFA sertifikācijas komisijas loceklis
Darbība LMM LSM asociācijās
Vieslekcijas RPIVA
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PERSONAS DATI
BIRUTA LUIKA,
dzim. 22.08.1946.g., Rīgā;
dzīvo PĜavniekkalna ielā 58, Katlakalns, Ėekavas nov. LV 2111
tālrunis: 29141021, E-pasts: Biruta.Luika@lspa.lv
IZGLĪTĪBA
2001. – 2005.
2000.
1972. – 1977.
1961. – 1964.
1953. – 1961.

- Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijas (LSPA) doktorantūra, Pedagoăijas
doktora studiju programma sporta zinātnē (sertifikāts);
- LSPA maăistra grāds sporta pedagoăijā;
- Latvijas Valsts Fiziskās kultūras institūts, fiziskās kultūras un sporta
pasniedzēja;
– Rīgas L.Paegles 1. vidusskola;
– Rīgas 42. vidusskola.

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI
2008.
2005.
2002.
1996.

LSPA docente;
LSPA asoc. profesore;
LSPA docente;
LSPA docente.

ZINĀTNISKIE GRĀDI:
2000.

LSPA pedagoăijas maăistra grāds sporta pedagoăijā;

PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
1998. – līdz šim
1997. – 1998.
1968. – 1997.

- Izglītības un sporta vadības institūta direktore, docente Latvijas Sporta
pedagoăijas akadēmijā;
- Organizatoriskā darba pārvaldes vadītāja Arodbiedrību sporta
biedrības „Daugava” Centrālā padomē;
- Organizatoriskā darba un kadru daĜas vadītāja Lauku sporta biedrības
„Vārpa” Centrālā padomē.

NOZĪMĪGĀKĀS ZINĀTNISKĀS PUBLIKĀCIJAS UN MĀCĪBU LITERATŪRA:
1) Zinātniskie raksti:
- Valsts sporta statistika Latvijā - 2000. g.;
- Sporta likuma projekta pilnveides iespējas – 2001.g.;
- Sporta nozares attīstības plānošana Latvijā – 2007.
2) Mācību līdzekĜi:
- Sporta vadība – 2006.g.
- Sporta organizācijas vadība -2008.g.
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
1) Galvenie pētniecības virzieni:
- Sporta vadības sistēma Latvijā;
- Sporta attīstības stratēăiskā plānošana;
- Sporta likumdošana Latvijā;
2) Dalība Eiropas pētījumā par sporta speciālistu nodarbinātību un sagatavošanu Latvijā (Vocational education and
training related to sport in Latvia: situation, trends and perspectives) – 2004.g.
VALODU ZINĀŠANAS:
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Latviešu – dzimtā;
Krievu – brīvi;
AngĜu – sarunvalodas līmenī.
PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
2008 – līdz šim - Grupas locekle LSPA Studiju programmu izstrādes grupā;
2004.- līdz šim - Revīzijas komisijas priekšsēdētāja biedrībā Latvijas Treneru tālākizglītības centrs;
2001.- līdz šim - LSPA Senāta locekle;
1994.- līdz šim - Dekāne biedrībā Latvijas Olimpiskā akadēmija;
2005.-2008.
– Padomes locekle LR IZM sabiedriskā konsultatīvā organizācijā Jaunatnes sporta padomē;
2005.
– LR IZM starpinstitūciju darba grupas locekle Nacionālās sporta attīstības programmas 2005.-2012.
gadam izstrādei.
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PERSONAS DATI
INESE ěUBINSKA
11.10.64.
Biėernieku iela 280 – 58, LV – 1079, Rīga
Tālr. 29130698 / 67550142
inese@ocriga.lv
IZGLĪTĪBA
1999.-2004.
1997.-1998.

Pedagoăijas doktora studiju programma sporta zinātnē
Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija
sporta pedagoăijas maăistrs
1982.-1986.
Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija
sporta skolotājs
AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
2001.
LSPA Vingrošanas katedras docente
1995.
LSPA Vingrošanas katedras lektore
1988.
LSPA Vingrošanas katedras asistente
ZINĀTNISKIE GRĀDI:
1998.
Sporta pedagoăijas maăistrs

PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
2007.
aerobikas trenere SIA „FITNESS EVOLUTION”
2007.
peldbaseina nodrošinājuma daĜas vadītāja SIA „Olimpiskais sporta centrs”
1988.
docente LSPA Vingrošanas katedrā
2002.-2007.
aerobikas un fitnesa kluba vadītāja SIA „Ėīpsalas peldbaseins”
1996.-2002.
aerobikas trenere SIA „Fitness pluss”
1986.-1988.
sporta metodiėis LPSR Sporta komiteja
PUBLIKĀCIJAS:
45 publicistiska rakstura tēmas žurnālos „SANTA”, „IEVA”, „SHAPE”, „UNA”, „MARTA”
3 grāmatas „TRENERU ROKAS GRĀMATA” – katrā viena nodaĜa
1 publikācija – Starptautiskajā simpozijā ”Ārstnieciskā vingrošana mioskeletālās sistēmas traucējumu rehabilitācijā”
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1.
N. Grasis, I. ěubinska. Treneru rokas grāmata – 1 „Lokanības attīstīšana”
2.
I. ěubinska. Trenera rokasgrāmata – 2 „Aerobika kā fitnesa metode”
3.
I. ěubinska. Trenera rokasgrāmata – 3 „Vispusīgās fiziskās sagatavotības vingrinājumi un vingrojumi”
4.
„Vispusīgās fiziskās sagatavotības aspekti sporta stundā vispārizglītojošās skolās”
Zinātniski pētnieciskā darbība:
Vispusīgās fiziskās sagatavotības elementi, aerobika
VALODU ZINĀŠANAS: Latviešu valoda –dzimtā, krievu valoda – brīvi, angĜu valoda ar vārdnīcas palīdzību
PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
01.07.09. – 30.08.09. – „Skolēnu izziĦas aktivitāti, patstāvību un radošumu veicinoša mācību procesa īstenošana sportā
pamatizglītībā un vispārējā izglītībā” Identifikācijas numurs -ISEC 2009/06 – 24 stundas.
01.02. – 06.03.2008. – Izglītības centra „LATVIKON” kvalifikācijas celšanas kursi „Personāla vadībā” – 50 akad.st.
22.04.2007. – 31.05.2007. – Vispārizglītojošo skolu mācību priekšmeta – sports – standarta pilnveide 1. – 9. klašu grupā (nodaĜā
vingrošana, aerobika).
20.03. – 23.03.2006.Profesionālās pilnveides kursi sporta skolotājiem “ Jaunais pamatizglītības standarts sportā”,
lektors – 2. st.
09. 2006. – 05.2007. – Latvijas treneru tālākizglītības centra mācības sporta speciālistiem „Vispusīgā fiziskā sagatavotība” – 50
st.
23.10.-27.10.2006.Profesionālās pilnveides kursi sporta skolotājiem “ Jaunais pamatizglītības standarts sportā”,
lektors – 2 .st.
26.03.-30.03.2007. Profesionālās pilnveides kursi sporta skolotājiem “ Dažādu aerobikas veidu pielietošana sporta stundās”,
lektore – 30. st.
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PERSONAS DATI
Vārds, Uzvārds
Dzimšanas datums
Dzīves vieta, tālr.

VERNERS MACKARS
1944. gada 10.marts
A.Čaka iela 136-2, Rīga, LV 1012, tel.26272729

IZGLĪTĪBA
Doktorantūra – LSPA 2000. – 2005.g.
Maăistrantūra – LSPA 1997. 2004.g.
Aspirantūra – Maskavas VCFKI 1974. – 1977.g.
Augstākā – Latvijas Fiziskās kultūras institūts
(tagad LSPA) – 1969.g.
AKADĒMISKAIS NOSAUKUMS
Docents – 2003.g.
Viesdocents 0,5 slodze – 2009.g.
PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE
2009.g. - šobrīd
LSPA prodekāns
2004. - 2009.
LSPA Aizsardzības mācības profesoru grupa,
vadītājs
1999. - 2004.
LSPA Aizsardzības mācības profesoru grupa,
docents
1993. -2009.
LSPA Dienas nodaĜa, prodekāns
1983. - 1998.
LSPA Vieglatlētikas katedra, lektors, docents
1980. - 1983.
LVFKI, prorektors
1977. - 1980.
LVFKI Vieglatlētikas katedra, vecākais pasniedzējs
1974.- 1977.
Vissavienības Centrālais fiziskās kultūras institūts,
aspirants
1969.- 1974.
LVFKI Vieglatlētikas katedra, pasniedzējs
PUBLIKĀCIJAS
Kopējais skaits 27
2006. 1) Ierindas mācības pamati.
2) Metodiskie norādījumi aizsardzības mācības skolotāja diplomprojekta, valsts pārbaudījuma
kvalifikācijas stundas un stažēšanās prakses izstrādei.
2006. Studiju kursa programma – Aizsardzības mācības skolotājs.
2005. Vieglatlētikas terminu vārdnīca latviešu – angĜu – vācu – krievu.
2004. 1) Sporta nodarbību programma fiziskās veselības saglabāšanai (vieglatlētika, vingrošana, sporta
gadīgiem un vecākiem cilvēkiem).
2) Valsts aizsardzības mācības skolotāja kursa programma.
2000. 3.studiju gada burtnīca vieglatlētikā.
1995. Vieglatlētikas terminu vārdnīca latviešu, angĜu, krievu, vācu.
1994. Vieglatlētikas apmācības problēmas 2. un 3.k. studentiem.

spēles 40-

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA
Fiziskās aktivitātes 40-gadīgiem un vecākiem cilvēkiem – maăistra darbs, vieglatlētikas termini – vārdnīca, sports
militārās struktūrās – 3 maăistra darbi, 7 bakalaura darbi, sporta problēmas – 24 bakalaura darbi
VALODU ZINĀŠANAS
latviešu – dzimtā
krievu – brīvi
vācu – brīvi
angĜu – ar vārdnīcas palīdzību
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PERSONAS DATI
LUDMILA MALAHOVA
05.10.1967.
Rīga, Limbažu 2-50, 29758956
l.malahova@inbox.lv
IZGLĪTĪBA
Izglītība:
1996./1998. LSPA maăistrantūra: maăistrs pedagoăijā.
1984./1991. LU, Svešvalodu fakultāte: filologs, vācu valodas un literatūras pasniedzēja.
Kursi:
2008./2009. AngĜu valodas kursi. SIA „Litera”, 10.08.- 05.09. (sertifikāts)
Individuālas mācību darbības veidošanas modelis”. (pie Baltkrievijas pēcdiploma izgl. akadēmijas vad. S. Šakuro) 25.29. augusts 2008, LSPA, (apliec.).
2007./2008. LU, programma: Augstskolu mācībspēku pedagoăiskā pilnveide/Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/
Izglītības darba vadība (sertifikāts).
AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
2003.
docente
1998.
lektore
1992.
asistente
PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
2003./2009.
1997./2003.
1992./1997.
1987./1991.

Docente, LSPA, Valodu katedrā
Lektore, LSPA, Valodu katedrā
Asistente, LSPA, Valodu katedrā
Laborante, LSPA, Valodu katedrā

PUBLIKĀCIJAS:
17 - kopējais skaits,
publikācijas starptautiski recenzētā zinātniskajā periodikā (3),
citas zinātniskās publikācijas, tai skaitā,
populārzinātniskās publikācijas (grāmatas- 4, sporta vārdnīcas - 3) un
publicistika par zinātniskās darbības tēmām (7)
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
- L. Malahova. Praktisch Deutsch für Sportstudenten. Mācību līdzeklis.- Rīga: LSPA, 2003. – 50 lpp.
- L.Malahova. Svešvalodas mācību līdzekĜu izstrāde LSPA studentiem. Starptautiskās konferences “Sporta zinatne un
izglītība gadsimtu griežos”. Rakstu krājums. Rīga, 2004, 122- 127 lpp.
- Vieglatlētikas vārdnīca. Prof. Ulda Švinka vispārējā redakcijā. LSPA, Rīga, 2004. 271 lpp.
- Sporta spēĜu vārdnīca. Prof. Ulda Švinka vispārējā redakcijā. 3 daĜas. LSPA, Rīga, 2004.
- L. Malahova. Mācīšanas stratēgijas klausīšanās attīstīšanai topošajiem sporta speciālistiem. LSPA Zinātn. Raksti 2007.
Rīga, 2008, 88-93 lpp.
- Sporta vārdnīca (angĜu-latviešu-vācu-krievu). Autoru kolektīvs prof. Ulda Švinka vadībā. Izd. ”Jumava”, Rīga 2008,
1045 lpp.
- L. Malahova. Studentu lasīšanas kompetences moderno tehnoloăiju laikā. LSPA Zinātn. Raksti 2009. Rīga 2009, 138142 lpp.
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
Svešvalodas mācīšanas metodikas pētīšana, sporta terminoloăijas vārdnīcu izstrāde.
Dalība Starptautiski finansētā projektā „LSPA akadēmiskā personāla profesionālās un valodu kompetenču
paaugstināšana, izglītojot pedagogus profesionāli”.
Dalība Valsts Valodas aăentūras pasūtītā projektā „Sporta vārdnīcas izstrāde un sagatavošana izdošanai”
VALODU ZINĀŠANAS:
Krievu - dzimtā, latviešu, vācu - brīvi, angĜu - sarunvalodas līmenī
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PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
Kopš 1999.g. Latvijas vācu valodas skolotāju asociācijas biedrs.
Kopš 2002.g. Latvijas Skolotāju asociācijas biedrs.
Dalība Starpaugstskolu projektā „Pedagoăisko augstskolu mācībspēku profesionālās kompetences pilnveide”, 1999.2000.g.
Dalība Baltijas Vācu valodas skolotāju kongresā. 12.-14. Oktobrī 2006.
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PERSONAS DATI
ěUBOVA MAěARENKO
23.10.1954.
Ikšėiles iela 7/1-30, Rīga, LV-1026
Tālr. 26562111
lumaljar@inbox.lv
IZGLĪTĪBA
1999.
1986.-1989.
1974.-1978.

Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija
Maăistra grāds sporta pedagoăijā
Latvijas Valsts Universitātes aspirantūra
Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūts
sporta un fiziskās kultūras pasniedzējs, ārstnieciskās fizkultūras instruktors

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
1993.
LSPA Vingrošanas katedras docente
PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
1993.-2009.
docente LSPA Vingrošanas katedrā
1992.-2009.
trenere-eksperte sporta klubā „Juta”
1990.-1995.
aerobikas instruktore ‘Veselības centrā 4”
1987.-1993.
lektore LSPA Vingrošanas katedrā
1984.-1988.
RASMS, Latvijas mākslas vingrošanas trenere grupu vingrojumos
1982.-1987.
pasniedzēja LSPA Vingrošanas katedrā
1972.-1982.
mākslas vingrošanas trenere 4.BJSS
PUBLIKĀCIJAS:
Kopējais publikāciju skaits – 42; publikācijas starptautiski recenzētā zinātniskā periodikā -1; citas zinātniskās publikācijas – 10;
populārzinātniskās publikācijas - 2
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. Estētiskā grupu vingrošana. Metodiskais līdzeklis mākslas vingrošanas specializācijas studentiem. LSPA, Rīga, 2002. 16 lpp.
2. Vingrojumi ar vālītēm. Mācību līdzeklis studentiem un treneriem. LSPA, Rīga, 2003. 20 lpp.
3. Методика и организация внеурочных занятий шейпингом в школе. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rīga,
RPIVA, 2004. lpp 116.-122.
4. Špagata lēcienu padziĜināta mācīšana mākslas vingrošanā (8.-10g.v. vingrotājām). LSPA Zinātnisko rakstu krājums. LSPA,
Rīga, 2004. lpp.79.-85.
5. Vingrotāju darbības dažādas lentes pārmetienu fāzēs. Zinātniskie raksti 2008. LSPA, Rīga, 2009. lpp.110.-116.
6. Līdzsvari sportā un mākslas vingrošanā. Mācību līdzeklis LSPA vingrošanas specializācijas studentiem. LSPA, 2009.18 lpp.
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
Mākslas vingrošana, estētiskā grupu vingrošana, kustību pamati, līdzsvars, koordinācija, stāja, gaita
Vingrojumu kompozīcijas vingrošanas sporta veidos.
Sporta izglītības īstenošana skolā Latvijas skolēnu veselības sekmēšanai ilgtermiĦā. IZM projekts 2006.-2008.
VALODU ZINĀŠANAS:
Krievu valoda – dzimtā, latviešu valoda – brīvi, angĜu valoda – ar vārdnīcas palīdzību
PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
LSPA sporta kluba Valdes loceklis; Sporta kluba „Juta” šeipinga trenere-eksperte
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PERSONAS DATI
VĀRDS, UZVĀRDS
VIJA MILLERE
Dzimšanas datums 1945.gada 31.augusts
Dzīves vieta, tālr.
Tērbatas iela 47 – 7, Rīga, LV – 1011, tālr.: 67271974
e-pasts
Inese.Pontaga@lspa.lv
IZGLĪTĪBA
1993. – 1995.g.
1965. – 1970.g.

Latvijas Universitāte. Bioloăijas fakultāte. Maăistratūra. Studiju programma:
Cilvēka fizioloăija. Sporta fizioloăija. Bioloăijas maăistra grāds.
Latvijas Valsts universitāte. Biologa, bioloăijas un ėīmijas pasniedzēja
kvalifikācija.

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
1997.g.

Docente

PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
1997. – 2009.g.
1994. – 1997.g.
1970. – 1994.g.

LSPA Anatomijas, fizioloăijas un bioėīmijas katedras docente.
LSPA Anatomijas, fizioloăijas un bioėīmijas katedras lektore.
LSPA (LVFKI) Anatomijas, fizioloăijas un bioėīmijas katedras vecākā laborante.

PUBLIKĀCIJAS:
11 vietējas nozīmes publikācijas LSPA izdevumos.
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas:
1.
2.

V.Millere Rīgas latviešu skolnieku aerobās darbaspējas / līdzautori – Dz.Liepa, L.Rocēna. LSPA, Zinātniski
metodiskie raksti, Rīga, 1992.
V.Millere Somatic development and aerobic fitness of Latvians schoolchildren and adults, aged from 10 to 18
years / Joint author L.Rocena. University of Latvia. Abstracts of Scientific Conference in Physiology, Riga, 1994.

Mācību literatūra:
V.Millere, L.Rocēna

Asinis.Asinsrite.Elpošana. / LSPA. Rīga, 1996.

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
Jauno atlētu fiziskās spējas – individuāla tēma.
VALODU ZINĀŠANAS:
Latviešu valoda – dzimtā, krievu valoda – brīvi specialitātē, vācu un angĜu – ar vārdnīcas palīdzību.
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Personas dati:
Adrese:
Tālrunis:
Izglītība

Andris Pimenovs 28. 11. 1948.g., Tukums.
Rīga, Jūrmalas gatve 99 dz. 42.
29615048
no 2000.g. līdz 2004.g. studijas doktorantūrā
no 1998.g. līdz 1999.g. studijas maăistrantūrā
no 1974.g. līdz 1978.g. Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūts
no 1969.g. līdz 1972.g. Rīgas 13. maiĦas vidusskola
no 1965. līdz 1966. g. Ventspils 20. arodvidusskola
no 1958.g. līdz 1964.g. Rīgas 6. internātskola

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:

1997.g. docents

ZINĀTNISKIE GRĀDI:

nav

PROFESIONĀLĀ DARBĪBAS PIEREDZE

no 1997. 09. un līdz šim brīdim ievēlēts par docentu LSPA
Smagatlētikas katedrā.
No 1992. 09. līdz 1997. 08. ievēlēts darbā par lektoru LSPA
Smagatlētikas katedrā.
No 1981.g. līdz šim brīdim Latvijas Sporta pedagoăijas
akadēmija, pasniedzējs un treneris.
No 1995. – 1997.g. pasniedzējs Rīgas
Pedagoăijas un izglītības vadības augstskolā
( amatu savienošana ).

PUBLIKĀCIJAS:

39 publikācijas. Tai skaitā starptautiski recenzētā zinātniskajā
periodikā ( 10 publikācijas ).
citas zinātniskās publikācijas (7 publikācijas ).

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. A. Пименовс, Н. Пельника, А. Заколяпина. Анализ содержания и этапы развития самбо. Организация
физической культуры и спорта в условиях региона: Maтериалы V международной научно – практической
конференции, посвященной 20-летию образования факультета физической культуры и спорта.КГУ,
Калининград. 2003. с. 367- 371
2. A. Pimenovs, T. Jēkabsons. Pašaizsardzības tehnikas mācīšanas procesa optimizācija. Starptautiskās konferences
“Sports un izglītība 21.gs.sākumā” Rakstu krājums. LSPA, Rīga. 2003. 152 – 159 lpp.
3. A. Pimenovs, D. Puėīte. Džudo ietekme uz sportista organismu. Starptautiskā zinātniskā konference Teorija un
prakse skolotāju izglītībā I.II daĜa, RPIVA, Rīga. 2004. 428 – 434 lpp.
4. Pimenovs, N.Pelnika. Execution Types of Throws in Judo Competitions. Kūno kultūra, sportas ir mokslas studentu
gyvenime Phisical Education,Sport and Science in Students Life. LKKA, Kaunas. 2004. p. 97. – 102.

5. Pimenovs A., Duka K. Metienu izpildes veidi džudo sacensībās sievietēm. Starptautiskā zinātniskā konference:
Teorija praksei mūsdienu sabiedrībā un
izglītībā. Zinātniskie raksti, konferences referāti.RPIVA,Rīga. 2006. 340 -345 lpp.

6. Pimenovs A., Sporta cīĦu veidi. Rīga: LSPA, 2006. 74lpp.
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Zinātniski pētnieciskā darbība
1. Džudo sistēmas komponentu satura atšėirības. Džudo tehniskās meistarības modeĜa attīstības tendences un gendera
atšėirības.
2. Spēka izpausmes formas - IZM finansēts projekts “Spēka izpausmes formu attīstīšana un kontrole studentiem un
sportistiem.”, identifikācijas nr. 3/2007.

Valodas

Latviešu (brīvi pārvaldu)
Krievu (brīvi pārvaldu)
AngĜu (sarunu valodas līmenī)

Papildus ziĦas par profesionālo darbību:
LSPA arodorganizācijas vadītājs. Latvijas džudo federācijas Dan, kju (Tehniskā meistarības pakāpes) komisijas
priekšsēdētājs.
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PERSONAS DATI
VĀRDS, UZVĀRDS
Dzimšanas datums
Dzīves vieta, tālr.
e-pasts

IZGLĪTĪBA
2000. - 2004.

1971 - 1975.

JĀNIS RIMBENIEKS
09.08.1953.
Ilūkstes iela 32-45, Rīga, LV-1082
parenti@inbox.lv

t. 29463866

Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija – Doktoranta studiju programma – sertifikāts
pedagoăijas doktoranta studiju programmas sporta zinātnē izpildi Nr.00011,
2004.gada 18.jūnijā
Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūts – fiziskās audzināšanas pasniedzējs

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
1997.
Docents

ZINĀTNISKIE GRĀDI:
28.01.1999.
Pedagoăijas maăistrs – Rīga, LSPA

PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
1997.- šobrīd
Docents - Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijas Sporta spēĜu katedra
1991.- šobrīd
Vecākais treneris - A.KraukĜa VEF basketbola skola
2008.- šobrīd
Vecākais treneris - Latvijas junioru U-18 basketbola izlase
1992.-1997.
Lektors - Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijas Sporta spēĜu katedra
1995.-1997.
Vecākais treneris – Latvijas kadetu U-22 basketbola izlase
1988.- 1991
Vecākais treneris - VEF Basketbola skola
1986.-1988.
Treneris - BSB “Daugava” VEF basketbola meistarkomanda
1981.-1986.
Vecākais treneris - Latvijas jaunatnes basketbola izlase
1973.-1986.
Vecākais treneris basketbolā - VEF Bērnu jaunatnes sporta skola

PUBLIKĀCIJAS:
KOPĒJAIS SKAITS : 21
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
Zinātniskās publikācijas:
1. Rimbenieks J. ModeĜu rādītāju izmantošana basketbolā (uz Latvijas junioru U-22 komandas piemēra Eiropas
IV čempionātā). – Rīga: LSPA, 1999. – 83 lpp.
2. Римбениекс Я.А., Римбениеце Д.Я. Анализ нападения против зонной защиты в баскетболе. –
Спортивные игры в физическом воспитании и спорте. Материалы международной научнопрактической конференции. - Смоленск: ГК РФ по физической культуре и спорту, СГИФК, 2003, с.
131-136.
3. Kalējs O., Jirgensons J., Rudzītis A., Rimbenieks J., Krievkalns J. Sirds aritmijas profesionāliem sportistiem.
PēėšĦas nāves risks sportā. – Doctus, žurnāls ārstiem un farmaceitiem, Rīga: SIA izd. PILATUS, 2005. – 24.29.lpp.
Mācību literatūra:
1. Rimbenieks J. Uzbrukums pret zonas aizsardzību. – Rīga: LSPA, 1995.–21 lpp.
2. Altbergs O., Grasis N., Grāvītis U., Ponomarjovs A., Rimbenieks J., Rozenbergs E., Rudzītis A., Strēlis K.
Sporta spēles sākumskolā (1.-4.kl.). – Rīga: LSPA, 1994. – 67 lpp.
3. Rudzītis A., Ėīsis I., Rimbenieks J. Pliometriskie vingrinājumi lecamības treniĦā. – Rīga: LSPA, 1998. – 29
lpp.
4. Rudzītis A., Rimbenieks J. Mūsdienu vadītājs un tā veidošana. – Rīga: LSPA, 1998. – 37 lpp.
5. Rudzītis A., Ėīsis I., Rimbenieks J. Pliometriskie vingrinājumi lecamības treniĦā. – Rīga: LSPA, 1998. – 29
lpp.
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ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
1. Ātruma īpašību un ātrspēka attīstīšanas netradicionālās metodes basketbolistiem.
2. Eiropas struktūrfonda finansēts projekts „Kompetents sporta pedagogs” apakšaktivitātē 1.2.1.1.2.
„Profesionālā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana” .

VALODU ZINĀŠANAS:
Latviešu valoda – dzimtā
Krievu valoda – sarunvalodas līmenī
AngĜu valoda – sarunvalodas līmenī
PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
- LSPA Sporta spēĜu katedras vadītāja vietnieks sporta darbā;
- LSPA Sporta kluba valdes loceklis;
- Latvijas Basketbola savienības Jaunatnes treneru komisijas loceklis;
- Basketbola kluba VEF Valdes priekšsēdētājs;
- A.KraukĜa piemiĦas turnīra Orgkomitejas priekšsēdētāja vietnieks.
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PERSONAS DATI
VĀRDS, UZVĀRDS
Dzimšanas datums
Dzīves vieta, tālr.
e-pasts
IZGLĪTĪBA
2000. - 2004.
1999.
1989. – 1992.
1984. - 1988.
1982.

PAULS RUBĪNS
18.06.1964.
Grīvas prospekts 11 – 9, Ogre,
pauls@tvnet.lv

t. 65021189

Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija – Doktoranta studiju programma –
(sertifikāts) pedagoăijas doktoranta studiju programmas sporta zinātnē izpildi.
Maăistra grāds sporta pedagoăijā.
Studiju programma LU aspirantūrā.
Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūts – fiziskās audzināšanas pasniedzējs.
Absolvējis Ogres vidusskolu.

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
2003. - šobrīd
Sporta spēĜu katedras docents.
1994. – 2003.
Sporta spēĜu katedras lektors.
ZINĀTNISKIE GRĀDI:
1999.
Pedagoăijas maăistrs – Rīga, LSPA
PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
2003.- šobrīd
Docents - Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijas Sporta spēĜu katedrā.
1994. - 2003
Lektors - Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijas Sporta spēĜu katedrā.
1989. – 1994.
Asistents - Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijas Sporta spēĜu katedrā.
1996.- šobrīd
Ogres Novada sporta centra treneris.
1993. – 1997.
“Latvijas Bērza” hokeja skolas treneris.
1987. - 1989.
“Daugavas” RSK – instruktors.
1995. – 1996.
Rīgas 2. ăimnāzija - sporta skolotājs.
PUBLIKĀCIJAS:
KOPĒJAIS SKAITS: 6
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. Hokeja aizsargu spēles darbības raksturojums. Zinātniskie raksti. LSPA. Rīga, 2008.
2. Futbola tienešu rokasgrāmata. Futbola terminoloăija. LFF, SIA „Nordik”. Rīga, 2006.
3. Futbola terminoloăija. Vārdnīca angĜu – vācu – krievu - latviešu valodā. Sastādījis M.Rubenis. LFF, Rīga, 2003. – 18
lpp.
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
Futbols, florbols, hokejs, tehniski – taktiskā darbība, ātrais un pozicionālais uzbrukums, kaulu akustiskie rādītāji.
VALODU ZINĀŠANAS:
Latviešu valoda – dzimtā.
Krievu valoda – sarunvalodas līmenī.
AngĜu valoda – sarunvalodas līmenī.
PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
Ogres Novada sporta centra treneris.
Ogres novada pašvaldības sporta attīstības komitejas loceklis.
Piedalīšanās Baltijas veterānu futbola čempionātā.
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PERSONAS DATI
NELLIJA STIRNA
10.03.1951.
Marsa gatve 2-54, Rīga LV 1082, tālr 26365758.
e-pasts ardenai@inbox.lv
IZGLĪTĪBA
1994.-1996.
1969.-1975.

Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija, maă.sporta pedagoăijā
Latvijas Valsts Universitāte, filologs, vācu valodas pasniedzējs

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
2003.
docente
ZINĀTNISKIE GRĀDI:
PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
1993.-2009..
LSPA asistente, lektore, docente
1969.-1993.
Latvijas ZinātĦu akadēmijas Koksnes ėīmijas institūts, inženiere, vec.inženiere
PUBLIKĀCIJAS:
15
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. Nellija Stirna.Neklātienes studentu pašnovērtējumu analīze. LSPA ZR, R, 2009.
2. Sporta pēĜu vārdnīca, R., 2004.
3. Ieva Rudzinska, Nellija Stirna. Didaktikas metožu lietojums sporta leksikas kursā. LSPA ZR, R., 2003.
4. Nellija Stirna. Komunikatīvi orientēti vingrinājumi vācu valodas apguvei. LSPA ZR, Rīga, 2001.
5. Nellija Stirna. Deutsch fur Sportstudente. Bunter Sport. Rīga, LSPA, 1999.
6. Nellija Stirna. Deutsch fur Sportstudenten. Leichtathletik. Riga, LSPA, 1998.
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
Profesionālās svešvalodas mācīšanas metodika.
VALODU ZINĀŠANAS:
Latviešu – dzimtā valoda, krievu – brīvi, vācu – brīvi, angĜu.
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PERSONAS DATI
VĀRDS, UZVĀRDS
VELTA MARIJA UPMALE
Dzimšanas datums
1946.gada 3.novembris
Dzīves vieta, tālr.
Remīnes iela 15 – 4 , Rīga, LV-1006, 29481515 (mob.),
67800722 (darba - A/S “VEF Sporta klubs” peldbaseins)
IZGLĪTĪBA
1996.
1980.-1986.
1965.-1969.
1965.-1969.
1964.-1965.
1954.-1964.

Iegūts Maăistra grāds sporta pedagoăijā
Republikas fiziskās kultūras un sporta tautas universitātē iegūta fiziskās kultūras un sporta lektora - propagandista sabiedriskā profesija.
LVFKI – ārstnieciskās fizkultūras instruktors
LVFKI – bakalaurs sporta pedagoăijā
Rīgas 7.vispārizglītojošā vakara vidusskola – vidējā izglītība
Rīgas 36.vidusskola (10.klases)

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
06.2009.

Docents

ZINĀTNISKIE GRĀDI:
1996.

Maăistrs sporta pedagoăijā

PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
No 1991. - šim
brīdim

LSPA Peldēšanas katedras docente - studiju kurss un sporta pedagoăiskā
pilnveidošana peldēšanā, Peldēšanas katedras vadītāja vietniece sporta darbā

No 1993. - šim
brīdim
1965.-1991.

A/S “VEF Sporta klubs” peldbaseina vadītāja
VEF sporta skolas peldēšanas trenere. Ir sagatavoti Republikas čempioni un
rekordisti, PSRS izlases brasa peldētājas.

PUBLIKĀCIJAS:

21

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. Upmale V.M. Peldēšanas mācīšanas metodika // LSPA. Rīga: Mācību metodiskais līdzeklis. 2006.,
94 lpp.
2. Upmale V.M. Peldēšanas organizēšana un drošības noteikumi brīvdabas ūdeĦos // LSPA. Rīga:
Mācību metodiskais līdzeklis. 2009., 23 lpp.
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
Peldēšanas mācīšanas metodika
Sporta peldēšanas tehnikas mācīšana.
VALODU ZINĀŠANAS:
Latviešu dzimtā, krievu brīvi, vācu valoda ar vārdnīcas palīdzību.
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Personas dati
VĀRDS, UZVĀRDS:
ŽERMĒNA VAZNE
Dzimšanas datums: 19.02.1954.
Dzīves vieta, tālr.: Rūpniecības 14-30, Rīga, LV 1010, t. 29282014
e-pasts:
zermena.vazne@gmail.com
Izglītība:
2004-2006
2001-2004
1995-1996
1990-1995

1969-1973

Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola
sociālo zinātĦu maăistre psiholoăijā
Latvijas sporta pedagoăijas akadēmija
izpildīta pedagoăijas doktora studiju programma sporta zinātnē
Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija
sporta pedagoăijas maăistre
Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija
bakalaura grāds sporta pedagoăijā ar fiziskās audzināšanas skolotājas
kvalifikāciju un masieres papildkvalifikāciju
Rīgas P. Dauges 1.medicīnas skola, feldšera kvalifikācija

Akadēmiskie nosaukumi:
no 2008
LSPA − pētniece LSPA Skolotāju institūtā
no 2004
LSPA − docente
1997-2004
LSPA − lektore
Profesionālās Darbības pieredze:
no 2008.
LSPA − pētniece LSPA Skolotāju institūtā
no 2004
LSPA − docente
1997. - 2004.
LSPA − lektore
1973. – 1997.
Rīgas Šaha skola – metodiėe, vispārējās fiziskās sagatavotības trenere, feldšere
Publikācijas:
Kopējais publikāciju skaits – 35
No tām – starptautiski recenzētā zinātniskajā periodikā – 27 publikācijas
Citas-6 (4 publikācijas laikrakstos, 1 grāmata, 1 nodaĜa grāmatā)
Internetā publicētas – 9 publikācijas
Par zinātnisko darba tēmu publicētas (no kopējā publikāciju skaita) - 11 zinātniskās publikācijas starptautiski
recenzētos izdevumos.
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. Vazne, Ž. (2006). Teorētiskās nostādnes sporta pedagoga pedagoăiskajai praksei. Mācību līdzeklis. Rīga: LSPA.
113 lpp.
2. Vazne, Ž., Rudzītis, A., LāriĦš, V., (2008). Jauno basketbolistu psiholoăiskās sagatavotības faktoru struktūra.
ATEE Spring University. Teacher of the 21st Century: Quality Education for quality teaching. Rīga: LU, 126-134.
lpp.
3. Vazne, Z. (2008). Psychometric properties of the Latvian version of the group environment questionnaire test.
//Sport Science: Journal of Lithuanian Sport science council, Lithuanian Olympic academy, Lithuanian Academy
of physical education and Vilnius Pedagogical university. 2(52). p.12.-16
4. Vazne, Z. (2008). The correlation of the structure of the factors of psychological preparation and physical
condition with team performance in Latvian youth basketball. Lithuanian Academy of Physical Education, Nr.4
(71), Journal “Sport Education. Physical Training. Sport” p. 119- 126.
5. Vazne, Z., Jansone, R. (2008). Individualisation and Proportioning of Physical Load During Sport Classes. Journal
of Research in Pedagogy and Psychology. Riga: S&G, Vol.1, Number 1, March, p.99-105
6. Jansone, R., Vazne, Z. (2009). Individualised physical condition as means to promote students’ health in long term
period. “Problems of Education in the 21st Century”. Scientific Methodical Center “Scientia Educologia”,
Lithuania, the associated member of Lithuanian Scientific Society and ICASE, p.51.-59.
Zinātniski pētnieciskā darbība:
- IZM finansētais projekts „Jauno sportistu morfofunkcionālā un psiholoăiskā adaptācija fiziskajām slodzēm”
(01.11.2006.- 31. 12.2008) - pētnieks.
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-

IZM finansētais projekts „Sporta izglītības īstenošana skolā Latvijas skolēnu veselības sekmēšanai ilgtermiĦā”
(01.04.2006.- 1.01.2008) – pētnieks
LLU TF Izglītības un mājsaimniecības institūta realizētā projekta „Inovatīvais un tradicionālais mūsdienu skolā”
(Līguma Nr.2007/0058/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0092/0067), 2007., − eksperte
ESF projekts „Sporta pedagoăiskās prakses portfolio sporta augstskolas studentiem un mentoriem”, 1.11.2005. –
1.11.2006.; 2005/0210/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3./0133/0176; Mentore.
Starptautiskais projekts „Cimera” (Ženēva) „Valodas politika un izglītība multikulturālajā vidē”(Tbilisi, Gruzija),
2006., − eksperte

Valodu zināšanas:
Dzimtā - latviešu, krievu – brīvi, angĜu – sarunvalodas līmenī
Papildus ziĦas par profesionālo darbību:
- Latvijas Augstskolu Pedagogu sadarbības asociācijas Valdes locekle (LAPSA) – no 1998. gada
- Latvijas Sporta psiholoăijas asociācijas Valdes locekle (LSpPA) - no 2004. gada
- Latvijas Profesionālo psihologu asociācijas biedre (LPPA) no 2007.g
- Starptautiskās Sporta psiholoăijas asociācijas (ISSP) biedre no 2005.g
- Eiropas Sporta psiholoăijas federācijas (FEPSAC) biedre no 2005.g.
- Latvijas Rekreācijas asociācijas biedre no 2006.g.
- Baltijas Valstu Pedagoăijas vēstures asociācijas biedre no 2003. gada
- Latvijas asociācijas "Domāšanas attīstība" biedre no 2003. gada
- LZP biedre no 2001. gada
- Latvijas Augstskolu pedagogu asociācijas biedre no 2000. gada
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PERSONAS DATI:
Vārds, Uzvārds: Una Veseta
Dzimšanas datums: 25/12/1974
Dzīves vieta, tālr.: Rīga, BāriĦu
e-pasts: una.v@inbox.lv

1a-11, 29172627

IZGLĪTĪBA:

No 2003.g. līdz 2009.g. Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija. Doktora grāds
No 2001.g. līdz 2003.g. Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija. Maăistra grāds sporta zinātnē
No 1997.g. līdz 2002.g. Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija. Sporta pedagoga specialitāte
ZINĀTNISKIE GRĀDI:

2009.g. Doktora grāds. Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija.
2003.g. Maăistra grāds Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija.
PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:

No 2010.g. līdz šim laikam Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija. Docente
No 2010.g. līdz šim laikam Sarkanā Krusta medicīnas koledža. Viesdocente
No 2007.g. līdz 2010.g. Sarkanā Krusta medicīnas koledža. Vieslektore
No 2005.g. līdz 2008.g. Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija. Lektore
No 2000.g. līdz 2005.g. Nacionālais Rehabilitācijas centrs „Vaivari” Fizioterapeite
PUBLIKĀCIJAS:

1.

Paeglītis A., Veseta U. Evaluation of shoulder joint stability during isokinetic exercise.
Proceedings of 5th Annual Congress of the European College of Sport Science; Jyvaskyla,
Finland. 19-23 July, 2000, p.552.
2. Paeglītis A., Veseta U. Locītavu dinamiskās stabilitātes diagnostika. Tēzes; 3. Starptautiskais
sporta medicīnas kongress 2001. gada 19.-20. oktobris, Rīga, Latvija; lpp. 23.
3. Veseta U., Paeglītis A. Speciālo vingrinājumu kopums pleca locītavas dinamiskās stabilitātes
koriăēšanai. LSPA zinātniskie raksti 2003., Rīga 2004.; 85.-91. lpp.
4. Veseta U., Paeglītis A. Special physical exercises complex for to correct dinamic stability of
the shoulder joint. Proceedings of international conference "Sports training in interdisciplinary
scientific researches" October 21-22, 2004. Faculty of management, Technical university of
Czestochowa; 2004, p.117-120.
5. Paeglītis A., Veseta U. Kustību neiroloăiskās vadības principi. LSPA zinātniskie raksti 2005,
Rīga 2006.; 173.-177. lpp.
6. Veseta U., Paeglītis A. Kustību stabilitātes izpratne kustības apmācībā. Teacher of the 21st
Century: Quality education for Quality teaching. International Conference -ATEE Spring
University. Rakstu krājums; Rīga, „Izglītības soĜi”, 2006. (CD), p.53.
7. Veseta U., Paeglītis A. Kustību stabilitātes izpratne kustības apmācībā. Teacher of the 21st
Century: Quality education for Quality teaching. International Conference -ATEE Spring
University. June 2-3, 2006, the University of Latvia, Riga, Latvia.
8. Paeglītis A., Veseta U. Functional state of shoulder`s muscle complex. Medicina Sportiva;
Bohemica &Slovaca, vol.16 No.3 ; 2007, p. A28.
9. Veseta U., Paeglītis A Relearning of shoulder`s automatic motion stereotype. Acta
Kinesiologiae Universitatis Tartuensis ; Vol. 13 (supplement), 2008, p.104-105.
10. Veseta U., Paeglītis A Relearning of shoulder`s automatic motion stereotype. First Baltic
Conference on Exercise and Sport Sciences, May 8-10, 2008, Tartu, Estonia.
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:

Jauno sportistu morfofunkcionālā adaptācija fiziskām slodzēm. Izpildes termiĦš 01.06.-15.12.2006.
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VALODU ZINĀŠANAS:

Latviešu valoda – dzimtā
Krievu valoda – pārvaldu brīvi
AngĜu valoda – pamatzināšanas
PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:

2007. gads Fizioterapeita sertifikāts
2004. – 2005. International Correspondence Course, angĜu valodas tālmācības kurss
1995. gads B kategorijas autovadītāja apliecība
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PERSONAS DATI
VĀRDS, UZVĀRDS
Dzimšanas datums
Dzīves vieta, tālr.
e-pasts
IZGLĪTĪBA
2002 – 2007
2001 – 2002
1998 – 2001

INTA BULA - BITENIECE
1976.gada 6. februārī
ZiemeĜu iela 20 – 66,Rīga LV – 1006, m.t. 29455837
inta.b@inbox.lv

Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija, doktoranta studiju programma „Pedagoăijā”
Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija, maăistra studiju programma „Pedagoăijā”, izglītības
zinātĦu maăistra grāds sporta zinātnē.
Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija, 2. līmeĦa profesionālā izglītības programma „ Sporta
un izglītības darba speciālists”, pedagoăijas bakalaura grāds sporta zinātnē. Ar
kvalifikācijām – sporta pedagoăijas specialitātē ar visu izglītības pakāpju sporta skolotājs,
veselības mācības skolotājs, izglītības un sporta vadītājs (menedžeris).

PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
2002 un pašlaik Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija, lektore
studiju kursi: "Kustību rotaĜas", "Pirmskolas sporta metodika", "Skolas sporta metodika"
bakalauru un maăistru darbu vadīšana un recenzēšana. Bāzes prakšu metodiėe.
2008 un pašlaik BJC „Laimīte” interešu izglītības metodiėis sporta jautājumos
2007 – 2009
Latvijas Augstskolu Sporta savienības galvenā tiesnese.
1999 – 2007
BJC "Laimīte" pulciĦa skolotāja.
2001 – 2004
Latvijas Augstskolu Sporta savienības izpilddirektore.
2001 – 2004
LSPA Sporta kluba metodiėe.
1998 – 1999
Rīgas IgauĦu skolas sporta skolotāja.
1997 – 1998
Rīgas 6. vidusskolas sporta skolotāja
PUBLIKĀCIJAS: 4
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. Bula I., Grants J. Development of Kinesthetic and logical abilities for pupils in skiing classes. – In: The 6th
International conference on Sports Sciences for Young Scientists 2000 Tartu, Estonia. Faculty of Exercise and
Sport Sciences University of Tartu, 2000. P.10 – 11. 2p.
2. Bula – Biteniece I. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ДОШКОЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ
ДИДАКТИКИ В ЛАСП. – Фундаментальные и прикладные основы теории физической культуры и
теории спорта (научно – педагогическая школа А.А. Гужаловского): материалы Международной
научно – методической конференции, Минск, 10 – 11 апреля 2008 г./ редкол.: М.Е.Кобринский (гл.
ред.) [и др.]. – Минск : БГУФК, 2008. – 449. – 454.c. 4c.
3. Bula – Biteniece I. Grants J. The formation of theoretical base for pre-school sport didactics (2nd International
“Conference Physical Culture and Sport in Universities 2008” Proceedings Book)
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
ĂimeĦu sports, kustību rotaĜas, pirmsskolas izglītība un interešu izglītībā.
1. Studentu profesionālo kompetenču veidošanās sporta aktivitāšu realizēšanai pirmsskolas vecuma bērniem.
2. ĂimeĦu sports kā motivācija veselīgam dzīvesveidam.
IZM finansēts projekts – Sporta izglītības īstenošana skolās – Latvijas skolēnu
veselības sekmēšanai ilgtermiĦā 2006 - 2008g..
EU Project Comenius „ICan Do!” par kustību rotaĜu nozīmi bērna attīstībā partnerība ar Zviedrijā, Polijā, Rumānijā,
Spānijā, Apvienotajā Karalistē.
VALODU ZINĀŠANAS: Latviešu (dzimtā), krievu (brīvi), angĜu (sarunvalodas līmenī).
PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
Kursu vadīšana:
2009. gada jūnijs – septembris – IZM un PPC “Skolēnu izziĦas aktivitāti, patstāvību un radošumu veicinoša mācību
procesa īstenošana sportā pamatizglītībā un vidējā izglītībā”. Tēma 2007. gada aprīlis – VJIC „Novitātes interešu izglītībā”. Tēma – Novitātes interešu izglītībā sportā – ăimeĦu sports.
2007. gada septembris, oktobris Profesionālās pilnveides centrs „Profesionālās meistarības pilnveide sporta skolotāju
izglītības satura īstenošanai pamata un vidējā izglītībā”. Tēma – Vērtēšana priekšmetā sports.
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2007. gada oktobris Sveėu speciālās internātskola „Mūsdienīga mācību procesa nodrošinājums sporta stundās
izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem”. Tēmas – 1. Sporta nodarbību nepieciešamība bērniem ar speciālām
vajadzībām.
2. Sporta stundas uzbūve un saturs.
3. Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība speciālās izglītības programma sports.
4. Mācību priekšmeta standarts 1.–9. klasei. Sagatavošanas grupā iedalītiem skolēniem.
Sabiedrisko pasākumu organizēšana un vadīšana:
2007. – 2009. gada septembris – BJC „Laimīte” Sarkandaugavas sporta spēles – ĂimeĦu sporta svētki.
2007. gada decembris – Latvijas Tautas sporta federācija Latvijas ĂimeĦu festivāls.
2008. gada marts – maijs – Rīgas ZiemeĜu rajona pirmsskolas izglītību iestāžu ăimenes sporta svētki.
2009. gada janvāris – septembris Rīgas ziemeĜu rajona pirmsskolas un interešu izglītības iestāžu ăimeĦu sporta svētki
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PERSONAS DATI
VĀRDS, UZVĀRDS
UĂIS CIEMATNIEKS
Dzimšanas datums 1980. gada 5. novembris
Dzīves vieta, tālr. Rīga, Lāčplēša 70-8, tel. 67217676
e-pasts
IZGLĪTĪBA
2006. –
2004. – 2006.
1999. – 2004.

1987. – 1998.

studijas doktorantūrā “Pedagoăija”
studijas LSPA maăistrantūrā, maăistra grāds sporta zinātnē
studijas LSPA bakalaura un profesionālajā programmā, izglītības zinātĦu bakalaura
grāds sporta zinātnē. Izglītības un sporta darba speciālista visu izglītības pakāpju un
līmeĦu sporta skolotājs un smagatlētikas B kategorijas treneris
KārĜa Videnieka Rīgas 77.vidusskola

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
2008.
Lektors
2007.
Asistents
ZINĀTNISKIE GRĀDI:

2006.
2004.

Pedagoăijas maăistra akadēmiskais grāds sporta zinātnē; LSPA
Izglītības zinātĦu bakalaura grāds sporta zinātnē; LSPA

PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
2008. –
2003. – 2008.

lektors Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijā
asistents Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijā

PUBLIKĀCIJAS:

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1.
2.

3.

4.

5.
6.

G. Knipše, L.Čupriks, U.Ciematnieks, A. Čuprika, M. Lesčinskis. LU zinātniskie raksti. Vēdera muskulatūras
elektromiogrāfiskā aktivitāte fizisko vingrinājumu laikā, 245. – 252.lpp, Rīga, 2009.
Лесчинскис М., Чуприк Л., Чуприк А., Циематниекс У., Книпше Г. „Електромиографический анализ
мышц живота во время выполнения упражнений”. Фундаментальные и прикладные основы теории
физической културы и теории спорта. Материалы Международной научно - методической
конференции . Минск, 2008.
Čupriks L., Ciematnieks U., Lesčinskis M. „Speciālo līdzekĜu nozīme fizisko aktivitāšu organizēšanā”,
4.Starptautiskā zinātniskā konference “Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā”. Zinātniskie raksti
Konferences referāti. Rīga, 2008.
Innus R., Belkovskis G., Cupriks L., Lescinskis. M., Ciematnieks U., Cupriks A., Knipse G. “Training
methodology of kettlebell lifting and jerking for sports master class athletes”. First Baltic conference in
excercise and Sport science. Tartu, 2008.
Циематниекс У., Чуприк Л. “Исследование еффективности специально вспомогательных упражнений
для приседания с штангой” – Молодежь, спорт, идеология, Минск, 2004.
Ciematnieks U. “Maksimālā spēka attīstīšana, pamatojoties uz slodzi speciāli sagatavojošos vingrinājumos”.
Rīga: LSPA, Zinātniskie raksti 2003.

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
Miometrija, treniĦu variativitāte - IZM finansēts projekts „TreniĦu līdzekĜu variativitātes ietekme uz spēka
izpausmēm“; Nr. 3/2008;
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Spēka izpausmes formas - IZM finansēts projekts “Spēka izpausmes formu attīstīšana un kontrole studentiem un
sportistiem.”, identifikācijas nr. 3/2007.

VALODU ZINĀŠANAS:
Latviešu – dzimtā;
Krievu – brīvi;
AngĜu – sarunvalodas līmenī.
PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
1.
2.
3.

2009 – šobrīd; Latvijas boksa federācijas Zinātniski – metodiskās komisijas loceklis.
2007./08.a.g. – šobrīd; LSPA Smagatlētikas,boksa un cīĦas katedras bakalauru darbu aizstāvēšanas komisijas
loceklis.
LSPA Smagatlētikas,boksa un cīĦas katedras vadītāja sporta darba vietnieks 2005./06.a.g.
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PERSONAS DATI
VĀRDS, UZVĀRDS
BAIBA ČERNOVSKA
Dzimšanas datums
04.04.82.
Dzīves vieta, tālr.
Rīga, Stūres iela 7-52. Tel. 27503038
e-pasts baiba.cernovska@inox.lv
IZGLĪTĪBA
2004-2010
2000-2004

Rīgas StradiĦa Universitāte. Medicīnas fakultāte. Ārsts.
Rīgas StradiĦa Universitāte. Rehabilitācijas fakultāte, fizioterapijas akadēmiskā
skola. Bakalaura grāds.

ZINĀTNISKIE GRĀDI:
2004g.
Bakalaura grāds veselības aprūpē. Rīgas StradiĦa Universitāte.

PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija. Lektore.
2009. - pašlaik
2009.
Ortopēdijas, sporta traumatoloăijas un mugurkaula ėirurăijas
klīnika ORTO- rehabilitācijas nodaĜas vadītāja, fizioterapeite
U- 16 kadetu basketbola izlase- fizioterapeite.
2009.
Volejbola klubs „Elvi/Kuldīga”- fizioterapeite
2008/2009
U- 20 sieviešu basketbola izlase- fizioterapeite
2008.
U- 20 čempionāts vīriešiem basketbolā- fizioterapeite
2006/2007
Basketbola klubs „TTT/Rīga”- fizioterapeite
2004- 2006
SIA „Sporta medicīna 1”- fizioterapeite
2002-2004
SIA „Sporta medicīna 1”- fizioterapeita asistente
2002
U- 18 junioru basketbola izlase- masiere

PUBLIKĀCIJAS:
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
Pašlaik
Diplomdarbs RSU - Izotonisko sporta dzērienu ietekme uz elektrolītu maiĦu slodzes laikā.
2009.
Ind.tēma „Rehabilitācija pēc rotatoru manšetes operācijas”.
2008.
Ind.tēma „Rehabilitācija pēc Bankarta tipa operācijas”.
2005.Ind.tēma „Iepriekšējās fiziskās sagatavotības nozīme pacientiem pēc PKS rehabilitācijas”.
2004.
2004.
Ind.tēma „Stiepšanās vingrojumu nozīme sporta traumu profilaksē”.
VALODU ZINĀŠANAS:
Latviešu val.- dzimtā. Krievu val.- brīvi. AngĜu val.- sarunvalodas līmenī.
PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
Latvijas Fizioterapijas asociācijas biedrs.
Latvijas Sporta medicīnas asociācijas biedrs.
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PERSONAS DATI
LĪGA FREIMANE
24.05.1972.
Rīgas rajons. Ėekavas novads. Ėekavas pagasts. Apdzīvota vieta Alejas. p/n Katlakalns „Dainas”
Tālr. 29147062
ligahome@storaenso.lv
IZGLĪTĪBA
2000.-2004.
1998.-1999.
1993.-1998.

1990.-1993.

Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija
Sertifikāts – pedagoăijas doktora studiju programmā sporta zinātnē
Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija
Pedagoăijas maăistra grāds sporta zinātnē
Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija
Bakalaura grāds sporta pedagoăijā
Kvalifikācija – sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas sporta skolotāja un sporta deju trenere
Rīgas kultūras un izglītības darbinieka tehnikums
Kultūrizglītības darbinieks, pašdarbības deju kolektīva vadītājs

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
2004.
lektore Vingrošanas katedrā
1999.
asistente Vingrošanas katedrā
ZINĀTNISKIE GRĀDI:

PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
1999.-2009.
Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija, Vingrošanas katedra
2002.-2003.
deju un ritmikas skolotāja
Privātskolas „Gaismas tilts’97”
1990.-2000.
sporta deju trenere
Ėekavas kultūras nams
PUBLIKĀCIJAS:
1.
Международный форум «Молодежь – Наука – Олимпизм» 1998.г. 14.-18.07. Москва «Исследование
отдельных аспектов структуры личности женщин – спортсменок высокого классa»
2.
Starptautiskā konference. Sporta zinātne un izglītība gadsimtu griežos” 2004.g. „Ritmikas programmas LSPA
studentiem pamatojums un izvēle”.
3.
Международная научно-методическая конференция. Минск, 2005.г. «Содержание и средства занятий
ритмикой в Латвийской Академии спортивной педагогики».
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
Latviešu tautas dejas un sporta deju programmas. Deju speciālistu studiju programmas. Dejas skolā. Deju speciālistu
sagatavošana un dejas programmas izveidošana skolā. Projekts „LSPA akadēmiskā personāla profesionālo un valodu
kompetenču paaugstināšana, izglītojot pedagogus multilingvāli”. 2006/0230/VPD/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2.
VALODU ZINĀŠANAS:
Latviešu valoda – dzimtā, krievu valoda, vācu valoda – ar vārdnīcas palīdzību
PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
No 1999.g. kursu un semināru vadīšana deju un sporta skolotājiem
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PERSONAS DATI
VĀRDS, UZVĀRDS
GENADIJS GLAZKOVS
Dzimšanas datums 1954.g. 1.aprīlis
Dzīves vieta, tālr. Rīga, Viršu iela 8-29, 29213791
e-pasts
IZGLĪTĪBA
2002. – 2006.
2000. – 2002.
1971. – 1975.

1961-1971.

studijas LSPA doktorantūrā “Pedagoăija”
studijas LSPA maăistrantūrā, maăistra grāds sporta zinātnē
studijas LSPA bakalaura un profesionālajā programmā, izglītības zinātĦu bakalaura
grāds sporta zinātnē. Izglītības un sporta darba speciālista visu izglītības pakāpju un
līmeĦu sporta skolotājs un boksa A kategorijas treneris
Rīgas 32.vidusskola

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
2005.
2002.

Lektors Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijā
Asistents Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijā

ZINĀTNISKIE GRĀDI:
2002.
1975.

Pedagoăijas maăistra akadēmiskais grāds sporta zinātnē; LSPA
Izglītības zinātĦu bakalaura grāds sporta zinātnē; LSPA

PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS
2005. –
2002. – 2005.

PIEREDZE:

lektors Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijā
asistents Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijā

PUBLIKĀCIJAS:

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

G.Glazkovs. TreniĦu slodzes novērtējums dažādas ievirzes mācību treniĦu procesiem boksā. LSPA
zinātniskie raksti, Rīga. 2004. 16 lpp
G.Glazkovs. TreniĦu slodzes kontorles metodes boksā. LSPA zinātniskie raksti, Rīga. 2005. 60 lpp
Глазков Г. Изменение скорости движения при разной нагрузке. Современние технологии
подготовки в спортивных и боевых видах единоборств. Москва. 2005.
Glazkov G. Changes of arm movement speed at different loads. New ideas in sport sciences: current
issues and perspectives. International association of sport kinetics, part 2. Warsaw – Poznan – Leszno.
2003. p. 80.
Чуприк Леонид, Глазков Геннадий. Определение сильных и слабых сторон подготовки у
спортсменов боксёров. XI Международний научний конгресс: “Современный олимпийский спорт
и спорт для всех”. Минск - Белоруcсия. 2006.
Глазков Г.А.,Сергеев С.А. Особенности уровня вестибулярной устойчивости боксеров различной
квалификации. Международная научно-методическая конференция:
«Фундаментальные и
прикладные основы теории физической культуры и теории спорта» Минск,
10-11.04.2008.

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
Miometrija, treniĦu variativitāte - IZM finansēts projekts „TreniĦu līdzekĜu variativitātes ietekme uz spēka
izpausmēm“; Nr. 3/2008;
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Spēka izpausmes formas - IZM finansēts projekts “Spēka izpausmes formu attīstīšana un kontrole studentiem un
sportistiem.”, identifikācijas nr. 3/2007.

VALODU ZINĀŠANAS:
Latviešu – brīvi;
Krievu – dzimtā;
AngĜu – sarunvalodas līmenī.
PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
4.
5.
6.

No 1995.g. – Latvijas boksa federācijas ăenerālsekretārs.
No 1998.g. – European Amateur Boxing Association (EABA) starptautiskās treneru komisijas locekĜis
No 1998.g. – Amateur International Boxing Association (AIBA) starptautiskās kategorijas tiesnesis.
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PERSONAS DATI:
VĀRDS, UZVĀRDS:
Dzimšanas dati:
Adrese:
Tālrunis, e-pasts:
IZGLĪTĪBA
2000.- 2002.
1994.- 1996.
1993. - 1994.
1992.- 1986.

ANTRA GULBE
20.02.1968.g., Rīgā.
Rīga, Veldres ielā 5-16
28365959, antragulbe@inbox.lv

Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija.
Doktorantūra
Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija.
Maăistratūra.
Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija
Rīgas 39.vidusskola

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
2005
LSPA Lektore
2002
LSPA Asistente
ZINĀTNISKIE GRĀDI:
1994.-1996.
Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija.
Maăistra grāds sporta
pedagoăijā.
PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
2009.
Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija, projektu vadības centrs, vadītāja
2006.- 2009.
Latvijas Olimpiskā akadēmija, projektu vadītāja
2005.- 2009.
Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija, teorijas katedra, lektore
2002.- 2005.
Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija teorijas katedra, asistente
1986.– 2009.
Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija bibliotēka, bibliotekāre

PUBLIKĀCIJAS:
No 2004.g. kopā 16 publikācijas.
Populārzinātniskas publikācijas – 9.
NOZĪMĪGĀKĀS ZINĀTNISKĀS PUBLIKĀCIJAS UN MĀCĪBU LITERATŪRA:
1. Gulbe A. Role of Olympic education at school. (Scientific Confereence " Sport training in interdisciplinary
scientific researches"; October 21-21,2004): Directions of development of scientific research in sport training.Poland: Chestohowa, Faculty of management technical univesity of Chestochowa, 2004.- c.77-82
2. Jansone R.,Immere I.,Gulbe A. LSPA studentu un absolventu starti Latvijas Olimpiskās komandas sastāvā no
1992. līdz 2004.gadam: XXI SELL studentu spēĜu zinātniskās konferences „Students, sports, izglītība” ,Rīga
2005.g.19.maijā materiāli–Rīga,LASS,LSPA,2005.-12-21lpp.
3. Янсоне Р., Гулбе А. Формы внедрения олимпийской тематики в учебный процесс специализированного
спортивного вуза: IX международный научный конгресс.- Киев, 2005 -36 c.
4. Gulbe A.Olimpiskā izglītība vispārizglītojošo skolu programmā.- ATEE SPRING UNIVERSITY- Teacher of 21st
century : Quality Education for Quality Teaching.-Riga,2006.-1060-1066 p.
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
1. Jansone R., Gulbe A.Materiāli par sporta vēsturi un Olimpisko izglītību. – Mācību līdzeklis. – Rīga, LSPA, 2006.202 lpp.
2. Jansone R., Gulbe A. Interaktīvo metožu pielietojums sporta vēstures un olimpiskās izglītības apguvē ( LSPA
studentiem).- Liepāja, 2006.-58.-62.lpp.
3. Gulbe A. Theoretical substantiation of the study course Olympic Education, the influence of the study course on
the development process of a creative individuality. 2nd Baltic States sport science conference, ViĜĦa ( Lietuva),
2009. gada 23.-25. aprīlis.
4. Gulbe A. Konceptuālās pieejas Olimpiskās izglītības apguvei augstskolā. RTU 50. Starptautiskā zinātniskā
konference. Sekcija „Humanitārās un sociālās zinātnes”. Rīga, RTU, 2009.
VALODU ZINĀŠANAS:
latviešu (dzimtā), krievu (brīvi), angĜu (sarunvaloda ).
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PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
No 1996.g. – LSPA UzĦemšanas komisijā
No 2000.g. – LSPA Iestājeksāmenu komisijā
No 2000.g. – Baltijas pedagoăijas vēsturnieku asociācijā
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PERSONAS DATI
VĀRDS, UZVĀRDS
Dzimšanas datums
Dzīves vieta, tālr.
e-pasts

LIGITA INDRIKSONE
1.marts 1956.g.
Rīga, Brīvības iela 158 dz.4, 67364498
ligita_i@inbox.lv

IZGLĪTĪBA
2000.-2004.
1996. – 1998.
1974. – 1978.

LSPA – Pedagoăijas doktora studiju programma sporta zinātnē
LSPA – Pedagoăijas maăistra grāds sporta pedagoăijā – Mg.paed.
LSPA – fiziskās audzināšanas specialitāte – fiziskās audzināšanas pasniedzēja

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
28.08.2005.
lektors
26.08.1999.
lektors

ZINĀTNISKIE GRĀDI:
1998.
Mg.paed.

PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
1998.1978. – 1984.
1976. – 1978.

LSPA slēpošanas katedra - lektore
Rīgas pionieru pils – orientēšanās sekcijas un pulciĦu vadītāja
Rīgas pionieru pils – orientēšanās pulciĦa vadītāja

PUBLIKĀCIJAS:
Kopējais skaits - 5, tajā skaitā recenzētas zinātniskās monogrāfijas -, publikācijas starptautiski recenzētā zinātniskajā
periodikā – 1, citas zinātniskās publikācijas, tai skaitā, internetā publicētās - 1, populārzinātniskās publikācijas
(grāmatas, nodaĜas grāmatā)s un publicistika par zinātniskās darbības tēmām – 3.
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
Mācību metodiskie līdzekĜi: 1) Orientēšanās pamati; 2) Orientēšanās 1.daĜa; Orientēšanās 2.daĜa
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA: ORIENTĒŠANĀS, MĀCĪŠANA, LSPA, SKOLA
VALODU ZINĀŠANAS: LATVIEŠU, KRIEVU, ANGěU
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PERSONAS DATI
Vārds, Uzvārds
Dzimšanas datums
Dzīves vieta, tālr.
e-pasts

Aelita Kandavniece-Kurbanova
1973.g. 30.jūnijs
Kvēles 15/4-19, Rīga, LV – 1024, T. 27094098; mājas 67547778
k.aelita@inbox.lv

IZGLĪTĪBA
1997. – 2000. g.
1996. g.

LSPA doktorantūra, sporta pedagoăijā.
Pedagoăijas maăistra grāds sporta pedagoăijā, Latvijas Sporta pedagoăijas
akadēmija (LSPA).
1991. – 1996.g. Pedagoăijas bakalaura grāds sporta pedagoăijā, Latvijas Sporta pedagoăijas
akadēmija (LSPA); specialitāte: sporta skolotāja un basketbola treneres
kvalifikāciju; Papildkvalifikācija – masiere
1988. - 1991. g. Absolvēja Krimuldas vidusskolu
1988. g.
Absolvēja JāĦa Rainberga MurjāĦu sporta skolu
AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
2001.g.
LSPA Sporta spēĜu katedras lektore.
ZINĀTNISKIE GRĀDI:
1996.g.
Sporta pedagoăijas maăistre, LSPA.

PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
2001.LSPA Sporta spēĜu katedras pasniedzēja, lektore un LSPA/Rīgas Lauvas sieviešu
florbola komandas trenere.
1996.-2001.g.
LSPA Sporta spēĜu katedras pasniedzēja, asistente un LSPA florbola sieviešu
komandas trenere.
2005.-2007.g.
Bērnu un jauniešu grupiĦas florbola trenere
2001.-2006.g.
Latvijas Florbola Savienības Izglītības komisijas locekle.
2001.-2006.g.
Latvijas Florbola Savienības sieviešu komisijas direktore.
2001.-2006
2001.g.
2002./2003.g.
1998.g.
1997. – 2001.g.
1995. – 1997.g.
1994.-1996.g.
1993.-1994.g.
1990.-1994.g.

Latvijas florbola Savienības valdes locekle.
LSMA (Latvijas Sporta Medicīnas Asociācija) Veselības veicināšanas komisijas
locekle.
VV Line/ LSPA sieviešu florbola komandas spēlētāja; trenere
RTU vīriešu florbola komandas trenere – asistente.
Latvijas Florbola Savienības Izglītības un veicināšanas komisijas locekle.
Latvijas Florbola Savienības disciplinārās komisijas locekle.
Latvijas Florbola izlases spēlētāja
Mežciema sākumskolas fiziskās audzināšanas skolotāja
Latvijas sieviešu hokejkomandas „Laimas” un Latvijas izlases spēlētāja

PUBLIKĀCIJAS: KOPĒJAIS SKAITS: 44
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. Kandavniece A. Florbola tehnika un taktika: Zin. met. līdz. Rīga: LSPA, 2003. 48 lpp.
2. Kandavniece A. RotaĜas florbola tehnikas un taktikas paĦēmienu pilnveidošanai: Māc. met. līdz. Rīga: LSPA, 2003.
58 lpp.
3. Kandavniece A. Florbola taktika skaitliski nevienādos sastāvos: Māc. met. līdz. Rīga: LSPA, 2003. 31 lpp.
4. Kandavniece A. Florbols. Māc. Met. Līdz. Rīga: LSPA, 2006. - 51 lpp.
5. Kandavniece A. Vingrinājumi florbola tehnikas pilnveidošanai. Māc. met. līdz. Rīga: LSPA, 2006. – 63 lpp.
6. Kandavniece A. Vingrinājumi florbola taktikas pilnveidošanai. Māc. met. līdz. Rīga: LSPA, 2006. - 63 lpp.
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA: Florbola komandas sagatavošana spēlei skaitliski nevienādos sastāvos.
VALODU ZINĀŠANAS: Latviešu valoda – dzimtā valoda. Krievu valoda - pārvaldu pilnīgi. AngĜu valoda - ar
vārdnīcas palīdzību.
PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
Sadarbībā ar Latvijas Florbola Federāciju, parakstīta un realizēta autordarba vienošanās par Florbola grāmatas izstrādi.
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PERSONAS DATI
VĀRDS, UZVĀRDS
Dzimšanas datums
Dzīves vieta
tālr., e-pasts

INGA LIEPIĥA
30.11.1978.
UpeĦu iela 2, Rīga LV-1082, Latvija
26525949 ingaliepina@navigator.lv

IZGLĪTĪBA
2002.-2004.g.
1997.-2002.g.

1994.-1997.g.

Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijas maăistrantūra.
Maăistra grāds sporta zinātnē.
Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija.
Iegūts pedagoăijas bakalaura grāds sporta zinātnē ar četrām kvalifikācijām: visu
izglītības pakāpju sporta skolotājas, izglītības un sporta darba menedžeres, aktīvā
tūrisma un brīvā laika menedžeres un orientēšanās treneres kvalifikāciju.
Rīgas 6.vidusskola
Ėīmijas, bioloăijas un mūzikas novirziena klase.

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
2006.g.-šobrīd
Lektore
2003.g.-2005.g. Asistente

ZINĀTNISKIE GRĀDI:
2004.g.
Pedagoăijas maăistra grāds sporta zinātnē, LSPA.
PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
05.2008.-šobrīd
Rīgas metodiskās apvienības interešu izglītības metodiėe sporta jautājumos,
RIIMC.
09.2002.-šobrīd
Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijas lektore – sporta tūrisma trenera
specializācijā un Aktīvā tūrisma un brīvā laika menedžeru specializācijā. LSPA.
05.2002.-šobrīd
Biedrības “Stratus Z” priekšsēdētāja, dažādu sporta un āra izklaides pasākumu
organizatore. Bērnu un jauniešu nometĦu organizēšana.
09.1997.- šobrīd

Bērnu un jauniešu brīvā laika centrs “Rīgas Skolēnu pils” sporta tūrisma
pedagogs.

2000.-2004.g.

Instruktore “Team building” pasākumos sadarbībā ar “Incape Baltic”.

PUBLIKĀCIJAS:
Kopējais publikācijas skaits – 13, tai skaitā 4 zinātniskās publikācijas, 1 internetā publicētā, 1 brošūra.
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. Inga LiepiĦa, Ingrīda Smukā. „Metodiskie ieteikumi aktīvās atpūtas un fizisko aktivitāšu pasākumiem
lokālās administratīvās teritorijās (pašvaldībās)”, Rīga 2008.
2. Starptautiskais sporta kongress – konference, Maskava. 28.-30.05.2008. Sertifikāts.
3. Starptautiskā konference „Tūrisms un rekreācija”, Polija. 11.-12.09.2008. Sertifikāts.
4. Metodiskais līdzeklis „Tūrisma pārgājiena organizēšana”, 2006.g.
5. Metodiskais līdzeklis „Sporta tūrisma speciālais inventārs”, 2006.g.
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA: Sporta tūrisms, Interešu izglītība sporta jomā Rīgā, kāpšanas sports,
netradicionālās metodes koordinācijas attīstīšanā.
VALODU ZINĀŠANAS:
latviešu – dzimtā, krievu – brīvi, angĜu – sarunvalodas līmenī
PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
Kopš 2004.g. Latvijas Alpīnisma savienības valdes locekle.
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PERSONAS DATI
VĀRDS, UZVĀRDS
Dzimšanas datums
Dzīves vieta, tālr.
e-pasts

IZGLĪTĪBA
1995 - 2002.

RENĀRS LĪCIS
15.02.1977.
Garkalne, Īves iela 2/1, Rīgas rajons.
renarslicis@inbox.lv

Augstākā – LSPA.

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
1995.
LSPA lektors.
ZINĀTNISKIE GRĀDI:
2002.
Pedagoăijas maăistrs LSPA.
2000.
Bakalaura grāds LSPA.
PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
2004.- šobrīd
Lektors - Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijas Sporta spēĜu katedrā.
2000.- 2004
Asistents - Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijas Sporta spēĜu katedrā.
IHF kategorijas tiesnesis handbolā.
2004. – šobrīd
2002. – 2003.
RPIVA pasniedzējs, asistents.
PUBLIKĀCIJAS:
KOPĒJAIS SKAITS: 2
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. Līcis R., Žīdens J. „Mūsdienu tiesāšanas tendences analīzes handbolā.” LSPA Zinātniskie raksti. 2006., 117-121.lpp.
2. Līcis R. „Handbola saīsinātie noteikumi”. Mācību met. līdz. Rīga: LSPA, 2002.
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
Tiesāšanas tehniski taktiskā pilnveidošana.
VALODU ZINĀŠANAS:
Latviešu valoda – dzimtā.
Krievu valoda – brīvi pārvaldu.
AngĜu valoda – sarunvalodas līmenī.
PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
- LSPA sieviešu handbola komandas treneris.
- LHF valdes loceklis.
- Starptautiskās kategorijas handbola tiesnesis.
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PERSONAS DATI
VĀRDS, UZVĀRDS TATJANA ěISICINA
Dzimšanas datums 10.11.57.
Dzīves vieta, tālr.Eksporta iela 18 – 27, Rīga – 1045, tālr. 67324888
e-pasts – tatjanaĜisicina@ inbox.lv
IZGLĪTĪBA
1976. – 1980.
1965. – 1975.
1982.
1991. – 2009.

Latvijas Valsts Fiziskās kultūras institūts, iegūta kvalifikācija „fiziskās
audzināšanas pasniedzēja”
Rīgas 13.vidusskola
Vieglatlētikas katedras pasniedzēja
Vieglatlētikas katedras lektore

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
1982.
Vieglatlētikas katedras pasniedzēja
1991.
Vieglatlētikas katedras lektore

ZINĀTNISKIE GRĀDI:
1999.
Pedagoăijas maăistra grāds sporta pedagoăijā.

PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
1980. – 2009.
Vieglatlētikas katedras pasniedzēja.

PUBLIKĀCIJAS: - 21
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
8 lpp.
Tehnikas apgūšanas kvalitātes
2003.
vērtēšana barjerskriešanā LSPA
studentiem.
LSPA studentu iemaĦu vērtēšana
6 lpp.
2006.
augstlēkšanā.
LSPA studentu iemaĦu vērtēšana
6 lpp.
2007.
tāllēkšanā ar ieskrējienu.
Kustību iemaĦu veidošana skrējienā
treniĦu sākumetapā.
2009.

2009.

Ātrspēka attīstīšana basketbolā
(jaunietes 15 – 16 gadi)

LSPA Zinātniskie
raksti. Rīga, LSPA.
LSPA Zinātniskie
raksti. Rīga, LSPA.
LSPA Zinātniskie
raksti. Rīga, LSPA.
LSPA Zinātniskie
raksti. Rīga, LSPA.
(nodots publicēšanai)
LSPA Zinātniskie
raksti. Rīga, LSPA.
(nodots publicēšanai)

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
Vieglatlētika, treneris, sporta skolotājs, profesionālā sagatavošana, kustību iemaĦu veidošana.
VALODU ZINĀŠANAS:
KRIEVU VALODA – DZIMTĀ, LATVIEŠU – BRĪVI, ANGěU VALODA AR VĀRDNĪCAS PALĪDZĪBU.
PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
2003. – 2009. VFS treneris BJSS basketbolistēm.

126

PERSONAS DATI
Vārds, Uzvārds
Dzimšanas datums
Dzīves vieta, tālr.
e-pasts
IZGLĪTĪBA
2008.g . –
2005. – 2007.g.
2000. – 2005.g.

1996. – 2000. g.

Andris Molotanovs
1981.g. 25. aprīlis
Lēdmanes 15, Ogre, LV – 5001, T. 25901777.
andris. molotanovs@gmail.com

Doktorantūra, sporta pedagoăijā, Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija (LSPA).
Pedagoăijas maăistra akadēmiskais grāds sporta zinātnē, Latvijas Sporta
pedagoăijas akadēmija (LSPA).
Izglītības zinātĦu bakalaura grāds sportā. Visu izglītības pakāpju un līmeĦu sporta
skolotājs, handbola vecākais treneris. Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija
(LSPA).
Vidējā izglītība. MurjāĦu Sporta ăimnāzija (MSĂ)

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
2009.g.
LSPA Sporta spēĜu katedras lektors.
ZINĀTNISKIE GRĀDI:
2007.g.
Sporta pedagoăijas maăistrs, LSPA.
PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
2006. – šobrīd
LSPA Sporta spēĜu katedras pasniedzējs, handbola treneris.
2006. – šobrīd
Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas docents, pasniedzējs.
2006. – 2008.g. Ogres Sporta Centra handbola treneris SMP 3 un MT – 1 grupām.
2004. – 2006.g. Latvijas Handbola federācijas U – 18 un U – 20 izlašu vārtsargu treneris.
PUBLIKĀCIJAS:
KOPĒJAIS SKAITS: 8
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas:
1. A. Molotanovs, J. Žīdens. Position of the Psycho emotional influence in the handball goalkeeper`s effectiveness in
the competition. Palanga. 2010
2. A. Molotanovs, J. Žīdens. The brain biocurrent influence on the competition effectiveness of the handball
goalkeepers. 2010. LSPA
4. A. Molotanovs, J. Žīdens. Rekomendācijas Latvijas handbola virslīgas vārtsargiem sacensību efektivitātes
paaugstināšanai. Rīga: 2009. RTU kopotie raksti.
5. A. Molotanovs, J. Žīdens. Handbola vārtsargu kontrole sacensību posmā. Rīga: 2009. LSPA kopotie raksti.
6. A. Molotanovs, J. Žīdens. Vārtsarga spēles pilnveidošana handbolā. Rīga: 2005. LSPA kopotie raksti.
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA: Handbola vārtsargu sacensību efektivitātes paaugstināšana.
VALODU ZINĀŠANAS:
Latviešu valoda – dzimtā valoda.
Krievu valoda - pārvaldu pilnīgi.
Vācu valoda - sarunu valodas līmenī.
AngĜu valoda - ar vārdnīcas palīdzību.
PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
Piedalos jauno handbola vārtsargu gatavošanā.. Vīriešu handbola komandas HK LSPA sastāvā ( kā spēlētājs)
vairākkārtējs Latvijas čempionāta godalgu ieguvējs: 2002 g. 4. vieta, 2003. g. 3. vieta, 2004. g. 2. vieta, 2005. g. 3.
vieta, 2006. g. 2. vieta, 2007. g. 2. vieta, 2008. g. 3. vieta, (kā treneris) 2009. g. 2. vieta, 2010. g. 1. vieta
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PERSONAS DATI
VĀRDS, UZVĀRDS
Dzimšanas datums
Dzīves vieta, tālr.
e-pasts

NATĀLIJA PEěNIKA
08. 12. 74.g
Rīgas raj., Mārupe, Asteru iela 1, 6587404
ohabiba@inbox.lv

IZGLĪTĪBA
2006.g.
2000.g.
1998.g.
1992.g.
1990.g.

Studijas LSPA doktorantūrā
Piešėirts maăistra grāds sporta pedagoăijā
Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija, bakalaura
grāds .
Rīgas 44 . vidusskola
Rīgas 79. vidusskola

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
2002.g.
1998.g.

Lektore
Asistente

PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
2003 – 2006.g.
1998 – 2002.g.

LSPA sporta kluba džudo trenere
Asistente LSPA Smagatlētikas katedrā

PUBLIKĀCIJAS:
1. А. Пименовс, Н. Пельника, Т. Екабсонс. Обучение элементарной технике самозащиты в школе (1 – 8
класс). Международная научно – методическая конференция. «Образовательный процесс в
физкультурном вузе: теория и практика». Минск. 2002. с. 20 – 21.
2. А. Пименовс, Н. Пельника. Совершенствование программ обучения дзюдо студентов ЛАСП.
Международная научно – методическая конференция. «Образовательный процесс в физкультурном
вузе: теория и практика». Минск. 2002. с. 239. – 240.
3. N. PeĜnika, A. Pimenovs. Japānas un Pasaules reliăiju ietekme uz samuraju filozofiju. Lekcija. LSPA. Rīga.
2002. - 14 lpp.
4. А. Пименовс, Н. Пельника, А. Заколяпина. Анализ содержания и этапы развития самбо. Организация
физической культуры и спорта в условиях региона: Maтериалы V международной научно –
практической конференции, посвященной 20-летию образования факультета физической культуры и
спорта.КГУ, Калининград. 2003. с. 367- 371
5. A. Pimenovs, N. Pelnika. Execution Types of Throws in Judo Competitions, Kaunas. 2003. p.
6.
PeĜnika N., Sotnika A., Pimenovs A. LSPA zinātniskie raksti 2008. Ikgadējs izdevums sporta zinātnē.
Tehnisko un taktisko uzdevumu realizēšana džudo. Rīga, 2009. 141.-146.lpp.
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
Spēka izpausmes formas - IZM finansēts projekts “Spēka izpausmes formu attīstīšana un kontrole studentiem un
sportistiem.”, identifikācijas nr. 3/2007.
VALODU ZINĀŠANAS: Latviešu – brīvi; Krievu – dzimtā; AngĜu – sarunvalodas līmenī.
PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
7. LSPA Smagatlētikas,boksa un cīĦas katedras vadītāja sporta darba vietnieks 2006./07.a.g.
8. 2007./08.a.g. – šobrīd; LSPA Smagatlētikas,boksa un cīĦas katedras bakalauru darbu aizstāvēšanas komisijas
loceklis.
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PERSONAS DATI
VĀRDS, UZVĀRDS: IEVA RUDZINSKA
Dzimšanas datums: 07.05.1959.
Dzīves vieta, tālr.: Juglas iela 1-70, Rīga, LV-1024
e-pasts: ieva.rudzinska@inbox.lv
IZGLĪTĪBA:
1. 2004 – 2007: studijas LU PPF Izglītības zinātĦu doktorantūrā.
2. 1999 – 2002: studijas LU Pedagoăijas un Psiholoăijas fakultātes Izglītības zinātĦu maăistratūrā, iegūts maăistra
grāds pedagoăijā.
3. 1995 – 1999: studijas LU Moderno Valodu fakultātes AngĜu filoloăijas specialitātē; iegūts bakalaura grādu
humanitārajās zinātnēs un angĜu-latviešu valodas tulka kvalifikācija.
4. 1977 – 1982: studijas LU Fizikas un Matemātikas fakultātē, iegūta kvalifikācija: fiziėis – pasniedzējs.
5. 1966 – 1977: mācības Rīgas Centra Humanitārajā vidusskolā.
ZINĀTNISKIE GRĀDI:
2002: maăistra grāds pedagoăijā, LU Pedagoăijas un Psiholoăijas fakultātes Izglītības zinātĦu maăistratūrā
PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
1. 2002 – pašlaik: lektore, Valodu katedra, Latvijas Sporta Pedagoăijas Akadēmija
2. 2001–2002: asistente, turpat
3. 2000-2001: tulkotāja, speciāliste, SIA “Projekts XXI”
4. 1998-1999: fondu glabātāja, LU Fridriha Candera muzejs
5. 1996–1998: angĜu valodas skolotāja, Juglas ăimnāzija, Babītes vidusskola
6.1980–1992: zinātniski tehniskās informācijas inženiere, Latvijas ZinātĦu akadēmijas Radioastrofizikas observatorija
PUBLIKĀCIJAS:
6. Kopējais skaits: 24
7. Publikācijas starptautiski recenzētā zinātniskajā periodikā: 19
8. Citas zinātniskās publikācijas: 5
9. Internetā publicētās: 3
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
10. Rudzinska I. Quality system in an ESP (English for Special Purposes) Course – Sport English, Language Teaching
and Identities, Texts from the EUDORA Intensive Program IMUN during the summer school in Jurmala, Latvia, 2006,
pp. 105-113, ISBN 978-3-9502375-0-4.
11. Rudzinska I. Problems of Preparedness for Taking Tests and Self-Assessment, Based on The Example of Sports
English Study Course, Polish Journal of Applied Psychology, 2007, Vol. 5, No.1, pp. 113-122, PL ISSN 1642-1892;
www.pjap.psychologia.uni.wroc.pl/2007519.pdf.
12. Rudzinska I. Quality System in one ESP (English for Special Purposes) Study Course - Sport English, New
Educational Review, Vol. 11, No.1, 2007, ISSN 1732-6729, pp. 261-268, www.educationalrev.us.edu.pl/e11/a19.pdf.
13. Rudzinska I. Investigating Students’ Learning in a Sport English Study Course: A Case Study, ATEE Spring
University. 2007, Vol. 2, Klaipeda University, Lithuania, 2007, pp. 196-205, ISSN 1822-2196.
14. Rudzinska I. The Quality of Aim Setting and Achieved Results in English For Specific Purposes Study Course in
Lecturers and Students' Opinion. ATEE Spring University, Riga, Latvijas Universitāte, 2008, pp.366-374, ISBN 9789984-825-51-9.
15. Rudzinska I. Teacher contribution to educational quality in an ESP study course, (Paper presented at the European
Conference on Educational Research, University of Goteborg, 10-12 September 2008), Pre-print URI:
http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/174978.doc;
Pre-print
URI:
http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/174978.pdf2008, 15p.
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
Atslēgas vārdi: kvalitāte izglītībā, profesionālās svešvalodas kompetence.
Nozīmīgākie realizētie projekti:
1. ESF projekts „LSPA akad.personāla prof. un val.kompetenču paaugstināšana, izglītojot pedagogus multilingvāli”,
Līg.nr. 2006/0230/VPDI/ESF/PIAA/05/ APK/
3.2.5.2./0106/0176, izp.statuss: lektore, 2007.g.
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2. Dalība LU Pedagoăijas Zinātniskā Institūta Projekta "Jaunās paaudzes mācīšanās kvalitātes veicināšanas izpētes
metodoloăija, statuss: dalībniece kvantitatīvo datu apstrādes grupā, 2008.g.
VALODU ZINĀŠANAS:
Latviešu – dzimtā.
AngĜu, krievu – brīvi.
Vācu, ungāru – sarunvalodas līmenī.
PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
Dalība sabiedriskajās un profesionālajās organizācijās:
1. Dalība Latvijas Astronomijas biedrībā, no 1975.g.
2. Dalība Baltijas valstu AngĜu valodas skolotāju asociācijā, no 1999.g.
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PERSONAS DATI
VĀRDS, UZVĀRDS INGRĪDA SMUKĀ
Dzimšanas datums 1969.gada 30.aprīlis
Dzīves vieta, tālr. Berău iela 46, Rīga LV-1024, TĀLR.29106618
e-pasts
IZGLĪTĪBA
2005-2007.g.
2001-2005 g.

LSPA, pedagoăija, Pedagoăijas maăistra akadēmiskais grāds sporta zinātnē
LSPA, pedagoăija, Izglītības zinātĦu bakalaura grāds sportā, sociālo zinību
skolotājs, aktīvā tūrisma menedžeris.

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
2008.gads
lektore

ZINĀTNISKIE GRĀDI:
2007.gads
Izglītības zinātĦu maăistra grāds sportā

PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
2007 2006-2007

LSPA, Slēpošanas katedra, lektore
LSPA Slēpošanas katedra, asistente

PUBLIKĀCIJAS:
8 publikācijas
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1. 2008.gada 11-12 septembris, Naleczova, Polija „Reăionālais tūrisms”, – konferences materiāli. Tēma: ”Nometnes
pedagogu un dalībnieku savstarpējā mijiedarbība”
2. 2008.gada 26-28.maijs, Maskava. Kongresa materiāli. Tēma: ”Pozitīvas mijiedarbības pedagoăiskā modeĜa
pielietošana darbā bērnu un pusaudžu nometnēs”
3. LSPA Zinātniskie raksti 2008. „NometĦu pieprasījums 2009.gadā”
4. I.Smukā, I.LiepiĦa „Metodiskie ieteikumi aktīvās atpūtas un fizisko aktivitāšu pasākumiem lokālās administratīvās
teritorijās (pašvaldībās), sadarbībā ar Sabiedrības veselības aăentūru.
5. I.Smukā, D.Krauksta, LSPA profesionālo studiju 1 un 2 st. gada aktīvā tūrisma menedžeru prakses programmas
izstrāde.
6. I.Smaukā, D.Krauksta ”Pedagogu un dalībnieku savstarpējā mijiedarbība bērnu un pusaudžu vasaras nometnēs”.
LSPA Zinātnisko rakstu krājums 2007.

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
Zinātniski pētnieciskais darbs Doktora darba izstrādei: „Pozitīvās mijiedarbības pedagoăiskās darbības modelis darbā ar
bērniem no dažādām sociālām grupām”
Atslēgas vārdi: Pedagoga darbība, pozitīvā mijiedarbība, darbības modelis, nometne.

VALODU ZINĀŠANAS:
Latviešu valoda – dzimtā
Krievu valoda-brīvi
AngĜu valoda – sarunvalodas līmenī
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SpāĦu valoda-ar vārdnīcas palīdzību
PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
LSPA biedrība „Altius” – valdes locekle;
IOA PA biedrs, dalība semināros;
LSPA atbalsta fonds „Herakls”- valdes locekle, fonda vadītāja;
Sadarbībā ar RD IJSD, lekciju ciklu par veselību veicinošām tēmām („Smēėēšanas ietekme uz organismu”, „Fizisko
aktivitāšu nozīme cilvēka dzīvē”, „Veselīgs dzīvesveids” u.t.t.) un sporta un izklaides pasākumu organizēšana Rīgas
vispārizglītojošajās skolās;
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PERSONAS DATI
VĀRDS, UZVĀRDS SANDRA ŠKUTĀNE
Dzimšanas datums11.10.1974.
Dzīves vieta, tālr. Rīga, Lokomotīves iela 80 – 80, tālr. 67267846
e-pastsIZGLĪTĪBA
2002 – 2006 – doktorantūras studijas LSPA
1997 – 1999 – maăistratūras studijas LSPA
1993 – 1997 – bakalaura studijas LSPA
AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
1997 – 2003
LSPA Vieglatlētikas katedra
2003 – 2009
LSPA Vieglatlētikas katedra
2009 – 2015
LSPA Vieglatlētikas katedra

PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
2009 – 2015
lektore
2003 – 2009
lektore
fiziskās sagatavotības trenere
2004 1997–2003
asistente
1995–1997
vieglatlētikas trenere

asistente
lektore
lektore

LSPA Vieglatlētikas katedra
LSPA Vieglatlētikas katedra
BJSS Rīdzene
LSPA Vieglatlētikas katedra
IK “Auseklis”

PUBLIKĀCIJAS:
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
2004
13 – 14 gadus vecu (C grupa) basketbolistu
4 lpp.
fiziskā sagatavošana vasaras nometnē
2006
Basketbolistu fiziskā sagatavošana, tās līdzekĜi
6 lpp.
2008

7 lpp.

2008

Studiju motivācija LSPA 2002./ 03.st.g. un
2007./08.st.g.
Basketbolistu skrējiena ātruma kontrole

2008

Bērnu un pusaudžu trenera rokasgrāmata

2 lpp

2009

Lēcienu
testi
basketbolistu
sagatavotības kontrolei

8 lpp.

fiziskās

7 lpp

LSPA Zinātniskie raksti 2004,
Rīga, LSPA
LSPA Zinātniskie raksti 2006,
Rīga, LSPA
Iesniegts publicēšanai LSPA
Zinātniskajiem rakstiem
Iesniegts publicēšanai LSPA
Zinātniskajiem rakstiem
Bērnu un pusaudžu trenera
rokasgrāmata, 2008, LTTC
Iesniegts publicēšanai LSPA
Zinātniskajiem rakstiem

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
Fiziskā sagatavošana bērnu jaunatnes sporta skolā dažāda vecuma basketbolistiem.
Motivācija studiju uzsākšanai un studiju laikā augstskolā.
VALODU ZINĀŠANAS:
Latviešu valoda – dzimtā, krievu valoda – sarunvalodas līmenī, angĜu valoda – ar vārdnīcas palīdzību.
PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
Fiziskās sagatavotības trenere BJSS Rīdzene.
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PERSONAS DATI
SVETLANA AĥISIMOVA
10.12.1960.
Brīvības, 239- 38, LV-1006, Rīga
Tālr. : mājas - 7554067, mob. - 28388720
Svetlana.Anisimova@lspa.lv; anisim5@inbox.lv
IZGLĪTĪBA
2007..

LSPA Doktorantūra (2.kurss)
Pedagoăijas maăistrs sporta zinātnē

2003.-2005..

LSPA maăistratūra
kvalifikācija Pedagoăijas maăistrs sporta zinātnē

1979.-1997.

Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija
bakalaura grāds sporta pedagoăijā

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
2005.

LSPA Vingrošanas katedras asistente

ZINĀTNISKIE GRĀDI:
2005.
Maă.paed. Pedagoăijas Maăistra grāds Sporta zinātnē, Rīga
PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
2005.
2003.-2005.
1993.-2003.
1988.-1990.
1983.-1988.
1978.-1979.

LSPA vingrošanas katedras asistente
LSPA vingrošanas katedras viesasistente
LSPA vingrošanas vecāka laborante
LSPA kancelejas sekretāre
fizkultūras instruktore kombinātā “Autodortrans
LVFKI vingrošanas katedras laborante

PUBLIKĀCIJAS:
Kopējais publikāciju skaits – 8; 1 zin.raksts ”Аеrobikas nodarbību struktūra, līdzekĜi un vadīšanas īpatnības 55.-56.g.
sievietēm” – nodots publicēšanai LSPA 2009.g. zinātnisko rakstu krājumā. Rīga, LSPA, maijs, 2009.g., 8. lpp.; 1 mācību
līdzeklis „Vingrošanas stundas ievada-sagatavotājas daĜas viela un vadīšanas metodika” (melnraksts drukas veidā).
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
1.
Ritmiskās vingrošanas nodarbību vadīšanas metodika sievietēm pusmūža gados. 2. Pasaules Latviešu zinātnieku kongresa
sporta zinātne materiāli; Rīga, 2001.g.
2.
Содержание, средства и методы проведения занятий аэробикой с женщинами пожилого возраста. Starptautiskās
zinātniskās konferences materiāli, Rīga, RPIVA, 2004.g. 435.- 432. lpp.
3.
Klasiskās aerobikas, step-aerobikas un apĜa treniĦa nodarbību programma pusmūža vecuma sievietēm. Maăistra darbs,
LSPA, Rīga, 2005.g. 105.lpp.
4.
Интенсивность мышечной нагрузки на занятиях аэробикой с женщинами пожилого возраста. Материалы II
международной научной конференции. Минск, БСПА, 2005.г. стр.25.
5.
Влияние занятий аэробикой на физическую работоспособность женщин 55-65 лет. International conference,
Palanga, KUT, Lithuanija, 2007. 22.-24.lpp.
6.
Методические особенности проведения занятий аэробикой в женщинами 55-65 лет. Материалы международной
конференции «Фундаментальные и прикладные основы физической культуры и теории спорта». Минск, БГУФК,
2008 год.
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
Aerobika, sievietes pusmūža vecumā, nodarbību metodika
Sporta izglītības īstenošana skolā Latvijas skolēnu veselības sekmēšanai ilgtermiĦā. IZM projekts 2006.-2008.
VALODU ZINĀŠANAS:
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Krievu valoda – dzimtā, latviešu valoda - brīvi, angĜu valoda – ar vārdnīcas palīdzību
PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
2000-2007g. - Diabēta apmācības centrs – fiziskās aktivitātes instruktore.
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PERSONAS DATI
Vārds, Uzvārds Kalvis Ciekurs
Dzimšanas datums 05.04.1983.
Dzīves vieta, tālr. Tukuma novads, Irlavas pagasts, „VītoliĦi” LV-3137, mob. tālr.: 26374125
e-pasts k_ciekurs@inbox.lv
IZGLĪTĪBA
2008. – līdz šim
2006. – 2008.
2001. – 2006.

LSPA doktorantūra, studē…
LSPA maăistrantūra, „Maăistra grāds pedagoăijā”
LSPA Bakalaura studiju programma, „Visu veidu sporta speciālists un slēpošanas
vecākais treneris”, „Bakalaura grāds pedagoăijā”

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
2008. gads
LSPA Slēpošanas katedras asistents
2006. gads
LSPA Slēpošanas katedras viesasistents
ZINĀTNISKIE GRĀDI:
2008. gads
Maăistra grāds
2004. gads
Bakalaura grāds
PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
2006. – līdz šim LSPA Slēpošanas katedras, asistents
2008. – līdz šim RPIVA Informātikas katedra, vieslektors
2008. – līdz šim Sporta skola „Arkādija” slēpošanas treneris
2006. – 2007.
BJC „IK Auseklis”, orientēšanās treneris
PUBLIKĀCIJAS:
„LSPA zinātniskie raksti” 2009. gads (Roku darbības un kopējā pārvietošanās ātruma sakarība rollerslēpošanā sprinta
distancē)
„Sporto Mokslas” 2009. gads (Influence of arm action on total moving speed in cross-country skiing)
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
„LSPA zinātniskie raksti” 2009. gads (Roku darbības un kopējā pārvietošanās ātruma sakarība rollerslēpošanā sprinta
distancē)
„Sporto Mokslas” 2009. gads (Influence of arm action on total moving speed in cross-country skiing)
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
Distanču slēpošana, rollerslēpošana
- Pētīta un vēl tiek pētīta roku darbības nozīme gan distanču slēpošanā, gan rollerslēpošanā
- Apkopota informācija par Latvijas meistarsacīkstēm un čempionātiem distanču slēpošanā
- Apkopota informācija par LASS sacensībām distanču slēpošanā
Tiek apgūta un pielietota praksē sporta kustību analizatora programma „Cswing-2008”
VALODU ZINĀŠANAS:
Latviešu valoda: dzimtā
AngĜu valoda:
sarunvalodas līmenī
Krievu valoda: ar vārdnīcas palīdzību
Vācu valoda:
ar vārdnīcas palīdzību
PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
No 2004. gada Slēpošanas federācijas (tagad Slēpošanas savienība) biedrs
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PERSONAS DATI
VĀRDS, UZVĀRDS - IEVA KUNDZIĥA
Dzimšanas datums – 1983.gada 27.novembris
Dzīves vieta – Rīga, Brīvības iela 90-84a, LV-1001
Tālrunis – 29109865
e-pasts – ieva_tukuma@inbox.lv
IZGLĪTĪBA
2006.-2008. Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija, Pedagoăijas maăistra akadēmiskais grāds sporta zinātnē.
2002.-2006. Rīgas StradiĦa universitāte, Rehabilitācijas fakultāte, fizioterapeita grāds.
1999. - 2002. Rīgas 6. vidusskola.
1993.-1999. Rīgas Horeogrāfijas vidusskola.
1990.-1993. Rīgas 36. vidusskola.
VALODU ZINĀŠANAS
Latviešu valoda-dzimtā.
AngĜu valoda-sarunvalodas līmenī.
Krievu valoda- sarunvalodas līmenī.
PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU
Latvijas Fizioterapeitu asociācija.
Latvijas Aerobikas asociācija.
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PERSONAS DATI
VĀRDS, UZVĀRDS KRIŠJĀNIS KUPLIS
Dzimšanas datums 14.04.1978.
Dzīves vieta, tālr. „Pūpoli”23, Liepa, PriekuĜu novads, Latvija, LV-4128, +371 26496936
e-pasts krisjanis.lspa@inbox.lv
IZGLĪTĪBA
2006.-....
2004.-2006.
1999.-2004.
1995.-1999.
1985.-1993.

LSPA , doktorantūras 4.kursa students, programma „Pedagoăija”
LSPA, „Pedagoăija” Akadēmiskais maăistra grāds
LSPA, „Pedagoăija” Bakalaura akadēmiskais grāds, sporta skolotājs un
vieglatlētikas treneris
JāĦmuižas arodăimnāzija, Pavārs, konditora palīgs.
Liepas pamatskola

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
2004.
asistents

PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
2003. līdz šim brīdim

Asistents, LSPA vieglatlētikas katedrā

PUBLIKĀCIJAS: - 7
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
2009.
2006.
2006.

Zemais starts un starta reakcijas laiks īso distanču skriešanā vieglatlētikā. LSPA zinātniskie raksti, 6lpp
Ātrspēka vingrinājumi sprinteru treniĦā. Maăistra darbs. 95lpp;
Ātrspēka vingrinājumi sprinteru treniĦos. LSPA zinātniskie raksti, 4lpp.

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
Vieglatlētika, īsās distances, fiziskās sagatavotības uzlabošana un kontrole.
Darbošanās projekta „Ātruma un ātrspēka attīstība dažādas kvalifikācijas vieglatlētiem” ietvaros.
VALODU ZINĀŠANAS:
Latviešu dzimtā valoda
Krievu brīvi
AngĜu
sarunvalodas līmenī
PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
LSPA senāta loceklis.
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PERSONAS DATI
VĀRDS, UZVĀRDS: MĀRIS LESČINSKIS
Dzimšanas datums: 20.06.1980
Dzīves vieta, tālr.: Jelgavas raj. Glūdas pag. “Nākotne” Dārza iela 4/17, LV – 3040, mob.t. 26131499
e-pasts: maris.lescinskis@inbox.lv

IZGLĪTĪBA
2007 – šobrīd
2005 – 2007
2000 – 2005

1996 – 1999
1986 – 1995

LSPA: Studijas doktorantūrā „Pedagoăija”
LSPA: Pedagoăijas maăistra akadēmiskais grāds sporta zinātnē
LSPA: Augstākā – speciālā. Izglītības un sporta darba speciālista visu izglītības
pakāpju un līmeĦu sporta skolotājs. Smagatlētikas vecākais treneris. Izglītības
zinātĦu bakalaura grāds sporta zinātnē
RVT: Vidējā – speciālā izglītība. AutomobiĜu tehniskā apkope un remonts.
Šėibes pamatskola:Pamatizglītība.

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
2005 – šobrīd

Viesasistents

ZINĀTNISKIE GRĀDI:
2007
2004

Pedagoăijas maăistra akadēmiskais grāds sporta zinātnē; LSPA
Izglītības zinātĦu bakalaura grāds sporta zinātnē; LSPA

PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
2005 – šobrīd

Viesasistents; LSPA Smagatlētikas, boksa un cīĦas katedra.

PUBLIKĀCIJAS:
Publikācijas starptautiski recenzētā zinātniskajā periodikā (7)
Citas zinātniskās publikācijas, tai skaitā, internetā publicētās (2)
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
7.

Innus R., Belkovskis G., Cupriks L., Lescinskis. M., Ciematnieks U., Cupriks A., Knipse G. “Training
methodology of kettlebell lifting and jerking for sports master class athletes”. First Baltic conference in
excercise and Sport science. Tartu, 2008.
8. Čupriks L., Ciematnieks U., Lesčinskis M. „Speciālo līdzekĜu nozīme fizisko aktivitāšu organizēšanā” /
4.Starptautiskā zinātniskā konference “Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā”. Zinātniskie raksti
Konferences referāti. Rīga, 2008.
9. Лесчинскис М., Чуприк Л., Чуприк А., Циематниекс У., Книпше Г. „Електромиографический анализ
мышц живота во время выполнения упражнений”. Фундаментальные и прикладные основы теории
физической културы и теории спорта. Материалы Международной научно – методической
конференции . Минск, 2008
10. G. Knipše, L.Čupriks, U.Ciematnieks, A. Čuprika, M. Lesčinskis. LU zinātniskie raksti. Vēdera muskulatūras
elektromiogrāfiskā aktivitāte fizisko vingrinājumu laikā, 245. – 252.lpp, Rīga, 2009
11. Lesčinskis M., Ciematnieks U., Čupriks L. Raksturīgākās kĜūdas izpildot sacensību vingrinājumus svarbumbu
celšanas sportā. Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija. Lekciju materiāli: Rīga, 2009. 18 lpp.
12. Lesčinskis M., Čupriks L., Belkovskis G. Noteikumi svarbumbu celšanas sportā. Latvijas Sporta pedagoăijas
akadēmija. Lekciju materiāli: Rīga, 2009. 16 lpp.
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
Dalība izglītības un zinātnes ministrijas finansētajos zinātniskajos projektos:
1. „TreniĦu līdzekĜu variativitātes ietekme uz spēka izpausmēm“; Nr. 3/2008; 01.06.2008. – 29.12.2008.
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2.

„Spēka izpausmes formu attīstīšana un kontrole studentiem un sportistiem“; Nr. 3/2007; 01.06.2007. –
29.12.2007.

VALODU ZINĀŠANAS:
Latviešu – dzimtā;
Krievu – brīvi;,
AngĜu – sarunvalodas līmenī.

PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
9. 2009 – šobrīd; Latvijas boksa federācijas Zinātniski – metodiskās komisijas loceklis.
10. 2007./08.a.g. – šobrīd; LSPA Smagatlētikas,boksa un cīĦas katedras bakalauru darbu aizstāvēšanas komisijas
loceklis.
11. LSPA Smagatlētikas,boksa un cīĦas katedras vadītāja sporta darba vietnieks 2006./07.a.g.
12. “Latvijas I Olimpiāde”, Ventspils 02 – 04.07. 2004. Svarbumbu celšana – Tiesnesis.
13. Pasaules čempionāts svara bumbu celšanā, Ventspils 10 – 12.10.2003: Tiesnešu kolēăijas pārstāvis.
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VĀRDS, UZVĀRDS
Dzimšanas datums
Dzīves vieta, tālr.

SIGNE LUIKA
27.02.1982.
PĜavniekkalna 58, Katlakalns, Ėekavas pag., Rīgas
rajons, LV 2111, Latvija, 67938646, 26196486
signeluika@hotmail.com

E-pasts
Izglītība
No.09.2006. Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija, doktorantūra;
No 09.2004. – 06.2006. Biznesa augstskola „Turība”, UzĦēmējdarbības vadības fakultāte: iegūts
maăistra grāds uzĦēmējdarbības vadībā ar kvalifikāciju „UzĦēmumu un iestāžu vadītājs”;
No 09.2000. – 06.2004. Latvijas Universitāte, Sociālo zinātĦu fakultāte, Politikas zinātnes nodaĜa:
iegūts bakalaura grāds politikas zinātnē;
No 09.1988. – 06.2000. Rīgas 47. vidusskola: iegūta vidējā izglītība.
Akadēmiskie nosaukumi
Asistente, ievēlēšanas gads – 2006.gads
Akadēmiskie grādi
Maăistra grāds – 2006.gads
Bakalaura grāds – 2004.gads
Profesionālās darbības pieredze
No 03.2006. līdz 02.2009.Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta pārvaldes Sporta daĜas vecākā
referente.
No 09.2005. Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijas Sociālo zinātĦu katedras asistente. Vadu studiju
kursus „Izglītības un sporta socioloăija”, „Politoloăija”, „Vadības teorija” un „Projektu vadība”;
No 03.2003. līdz 03.2006. Latvijas Olimpiskās akadēmijas projektu vadītāja;
No 10.2000. līdz 08.2005. Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijas Sociālo zinātĦu katedras metodiėe;
No 01.2004. līdz 08.2005. Latvijas Treneru tālākizglītības centra sertifikācijas komisijas sekretāre.
Zinātniski pētnieciskā darbība
Zinātniski pētnieciskā projekta "Sports kā sociāla sistēma un socializācijas faktors" asistente. Atslēgas
vārdi: sports, sporta vadības sistēma, sporta izlītības kvalitāte, izglītības un sporta speciālista personība,
kompetence un profesionālisms; sporta filozofijas un ētikas paradigmas. Pētniecības nozare – Sporta
zinātne. Pētniecības virziens – Sporta teorija un vēsture. Apakšvirzieni: izglītības un sporta vadība;
uzĦēmējdarbības vadība; sporta filozofija un sporta ētika; pedagoăija; izglītības un sporta socioloăija.
Projekta rezultāti tiek izmantot studiju procesā.
Valodu zināšanas
Latviešu valoda – dzimtā;
AngĜu valoda – brīvi;
Krievu valoda – brīvi.
Papildus ziĦas par profesionālo darbību
Kopš 2009.gada maija SIA „Fitness ekspress” valdes locekle
Kopš 2009.gada janvāra biedrības „Latvijas Treneru tālākizglītības centrs” valdes locekle.
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PERSONAS DATI
SERGEJS SAULĪTE
1982.gada 19.februārī
Viestura prospekts 1-4, Rīga, Latvija, LV-1005, t. 26469257
e-pasts sergejs.saulite@lspa.lv
IZGLĪTĪBA
2007.g. 2005.-2007.g.
2000.-2005.g.

1997.-2000.g.
1989.-1997.g.

Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija, doktorantūra „Pedagoăija”
LSPA maăistrantūrā, maăistra grāds sporta pedagoăijā (2007.g.)
LSPA bakalaura un profesionālajā programmā, bakalaura grāds sporta pedagoăijā
(2004.g.), sporta skolotāja diploms, taekvon-do vecākā trenera diploms „B”
kategorija
Rīgas 60.vidusskola
Rīgas 24.pamatskola

AKADĒMISKIE NOSAUKUMI:
viesasistents
ZINĀTNISKIE GRĀDI:
2007.g.
Pedagoăijas maăistra akadēmiskais grāds sporta zinātnē; LSPA
2004.g.
Izglītības zinātĦu bakalaura grāds sporta zinātnē; LSPA
PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PIEREDZE:
2006.g.Viesasistents Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija
2001.-2009.g.
Sporta skolotājs, Rīgas 24.pamatskola
PUBLIKĀCIJAS:
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:
Saulīte S. Ātrspēka, tehnikas un motivācijas mijietekme taekvondistiem (16-18 gadu vecumā) / 4.Starptautiskā
zinātniskā konference “Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā”. RPIVA Zinātniskie raksti Konferences referāti.
Rīga, 2008. 309-313. lpp.
Saulīte S., Martuzāns J. Ātrspēka, tehnikas un motivācijas mijietekme taekvondistiem (16-18 gadu vecumā) / LSPA
Zinātniskie raksti. Rīga, 2005. 202-208.lpp.
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
Taekwon-do ITF treniĦu programma un sacensību darbības modelis, darbības motivācija, tehnikas un taktikas analīze
ar video novērošanu,
VALODU ZINĀŠANAS:
Krievu – dzimtā;
Latviešu – brīvi;
AngĜu – sarunvalodas līmenī.
PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
2007.g. – līdz šim brīdim LSPA Smagatlētikas, boksa un cīĦas katedras vadītāja sporta darba vietnieks.
2008./09.a.g. – šobrīd; LSPA Smagatlētikas, boksa un cīĦas katedras bakalauru darbu aizstāvēšanas komisijas loceklis.
2009.g. – šobrīd; Latvijas boksa federācijas Zinātniski – metodiskās komisijas loceklis.
2007.g. – līdz šim brīdim Latvijas Taekwon-do (ITF) asociācijas ăenerālsekretārs.
2006.g. – līdz šim brīdim biedrības „Čin-Gu” prezidents.
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Studiju kursu anotācijas
Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:

Vingrošanas pamati
(PBNPS3001)
Vispārizglītojošais

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

1 gads

Semestris:

1 semestris

Kredīti:

1 KP

Docētāji:

Prof. N.Jaružnijs, as.prof. L.Žilinskis, doc. L.MaĜarenko,
assist. S.AĦisimova
Vispārējās vidējas izglītības standarta līmenī

Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:
Kursa mērėis:
Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:
Citi izmantojamie
informācijas avoti:

Radīt priekštātu pār vingrošanas veidiem un līdzekĜiem
1.
2.

Veidot zināšanas pār ierindas mācības un VAV termonoloăiju;
Iepazistīnāt ar ierindas mācības vingrojumiem, lietišėiem
vingrojumiem, pamatstāvokĜiem un starpstāvokĜiem rokām, kājām,
galvai, ėermeĦim
1. Jāzin vingrošanas veidus un līdzekĜus, ierindas mācības un VAV
terminoloăiju;
2. Prot precīzi veikt kustības dažādos ėermeĦa daĜās, saglabājot
pareizo stāju un izpildīt lietišėus vingrojumus
Ierindas mācības vingrojumi, VAV, lietišėie vingrojumi: soĜošana,
skriešana, rāpšanās, iesiešanās virvē, smaguma celšana un pārvietošanās ar
to, šėēršĜu josla
1. “Vingrošana skolā” U.Švinka redakcijā, Rīga: Zvaigzne, 1988. g.
2. U.Švinks “Ierindas mācības vingrojumi”, Rīga, 1998. g.
3. U.Švinks ”Vispārattīstošie vingrojumi”, Rīga, 2002. g.
O.Tanne, N.Jaružnijs “CeĜvēdis vingrošanas teorijā un metodikā”, Rīga,
2001 g.
Interneta resursi

Pilnveidot zināšanās un prasmes ierindas mācības vingrojumos, VAV,
lietišėajos vingrojumos

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:
Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Apmeklējums, kontroldarbu un mājas darbu izpilde, kontrolvingrinājumu
izpildijuma kvalitāte

Mācību valoda:

Latviešu
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3.pielikums

Studiju kursa anotācija
Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:

Akrobātikas pamati
(PBNPS3003)
Vispārizglītojošais

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

1 gads

Semestris:

1 semestris

Kredīti:

1 KP

Docētāji:

doc. G.Kobzevs, as.prof. L.Žilinskis, assist. S.AĦisimova

Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:
Kursa mērėis:

Vispārējās vidējas izglītības standarta līmenī

Kursa uzdevumi:

1. Veidot zināšanas pār akrobātikas vingrojumu termonoloăiju;
2. Iepazistīnāt ar akrobātikas vingrojumiem: pārvēlieniem, kūleĦiem,
pārmetieniem, stājām, pāru un grupas vingrojumiem
1. Jāzin akrobātikas veidi un līdzekĜi, ierindas mācības un VAV
terminoloăiju;
2. Prot izpildīt akrobātikas vingrojumus ( pārvēlieni, kūleni, pārmetieni,
stājas, pāru un grupas vingrojumi) , sastādīt akrobātikas kombinācijas,
vienkāršas piramīdas
Akrobātikas vingrojumi, akrobātikas lēcieni, piramīdas, VAV, ierindas
mācības vingrojumi

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:
Citi izmantojamie
informācijas avoti:
Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:
Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:
Mācību valoda:

Radīt priekštātu pār akrobātikas veidiem un līdzekĜiem

1. “Vingrošana skolā” U.Švinka redakcijā, Rīga: Zvaigzne, 1988. g.
2. U.Švinks “Pāru akrobātikas vingrojumu terminoloăija”, Rīga, LSPA,
1991. g.
3. G.Kobzevs “Akrobātikas ABC”, Rīga, 2007. 92.lpp.
Bērnu un pusaudžu trenera rokasgrāmata. – Rīga: LR IZM, 2008. 196197.lpp.
Interneta resursi
Pilnveidot zināšanās un prasmes akrobātikas vingrojumos

Apmeklējums, mājas darbu izpilde, ievada-sagat.daĜas uzdevumu vadīšana,
kontrolvingrinājumu izpildijuma kvalitāte
Latviešu
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Studiju kursa anotācija
Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:

Aerobikas pamati
(PBNPS3005)
Vispārizglītojošais

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

1 gads

Semestris:

1 semestris

Kredīti:

1 KP

Docētāji:

doc. I. ěubinska

Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:

Vispārējās vidējas izglītības standarta līmenī

Kursa mērėis:

Radīt priekštātu pār aerobikas stiliem un līdzekĜiem

Kursa uzdevumi:

3.
4.

Veidot zināšanas aerobikas terrminoloăiju;
Iepazistīnāt ar aerobikas pamatsoĜiem, to savienojumiem.

Plānotie studiju
rezultāti:

3.
4.

Jāzin aerobikas pamatsoĜu terminoloăiju.
Prot precīzi veikt aerobikas pamatsoĜus un to savienojumus.

Kursa saturs:

Aerobikas pamatsoĜi, aerobikas pamatsoĜu savienojumi, darbība ar rokām

Obligātā literatūra:

Trenera rokasgrāmata-2. Rīga, 2006.g.
Bērnu un jauniešu trenera rokasgrāmata. Rīga, 2008.g. 215.lpp.

Papildliteratūra:

Е.В. Мякинченко М.П .Шестакова „АЭРОБИКА теория и методика
проведения занятий”.
Interneta resursi

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

Pilnveidot zināšanās un prasmes aerobikas pamatsoĜos un savienojumos

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:
Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Apmeklējums, kontroldarbu un mājas darbu izpilde, kontrolvingrinājumu
izpildijuma kvalitāte

Mācību valoda:

Latviešu
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Studiju kursa anotācija
Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju uzsākšanai:
Kursa mērėis:

Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:
Citi izmantojamie informācijas
avoti:
Studējošo patstāvīgā darba
organizācija un uzdevumi:

Studiju rezultātu vērtēšanas
kritēriji:
Mācību valoda:

Hanbola pamati
PBNPS3007
Nozares teorētiskais pamatkurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
1
1
1 ECRP
Lekt. R.Līcis
Izpildītas vispārizglītojošās skolas sporta standarta handbolā prasības
Sniegt studentiem teorētiskās zināšanas un iemaĦas handbolā , kādas nepieciešamas
sporta nodarbību vadīšanai, sacensību organizēšanai un vadīšanai, tiesāšanai. radīt
priekšnoteikumus prasmei un spējai mācīt handbola pamata paĦēmienus.
Piedāvāt studentiem iespēju iegūt zināšanas sporta spēles handbola tehnikas
paĦēmienu mācīšanas un pilnveidošanas metodiku;
Gūt nepieciešamās iemaĦas handbola paĦēmienu izpildei tādā kvalitātē, lai varētu
pareizi un uzskatāmi demonstrēt nepieciešamos elementus.
Apgūti tehniski pareizi izpildītus handbola spēles tehnikas un taktikas paĦēmieni,
Prasme pielietot un nostiprināt apgūtās iemaĦas mācību spēlēs un sacensībās,
Apgūti handbola noteikumi, laukuma tiesnešu žestus un spēles sekretāra pienākumi.
1. Handbola būtība, vēsture, noteikumi, mācīšanas pakāpenības principi.
2. IevadsagatavotājdaĜas vingrinājumi ar bumbu, kustībā.
3. Tehnikas paĦēmienu apguve
4. Vienkāršāko taktikas paĦēmienu apguve.
1. Handbola rokasgrāmata. Autoru kolektīvs. Bauska, 1994., 54 lpp.
2. Handbola spēles noteikumi. N. Graša redakcijā.Rīga,LSPA 1995.,24 lpp.
3. Hogedals L. Rokasgrāmata treneriem un vadītājiem. Rīga 1998.
1. Meijers H. Sports skolā. Handbols.Rīga, SIA N.I.M.S. 1996.,66 lpp.
Interneta informācija;, metodiski izdevumi par tiesāšanu, DVD un video materiāli.
Darbs bibliotekā un lasītavā – pareiza tehnikas paĦēmienu izpilde mācīšanas
metodikas analīzei; noteikumu un tiesnešu žestu teorētiskajai apguvei.
Pastāvīgs darbs sporta zālē – tehnikas paĦēmienu pilnveidošanai gatavošanās
praktiskā ieskaites kārtošanai
Lai saĦemtu par studiju kursu paredzētos kredītpunktus, kopvērtējumā jāiegūst
vismaz 4 balles. Novērtējumu ballēs iegūst summējot noteikto punktu skaitu par
atsevišėu uzdevumu izpildi.
Latviešu. Iespējams arī angĜu, krievu valodās
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Studiju kursa anotācija
Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju uzsākšanai:
Kursa mērėis:

Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:
Papildliteratūra:
Citi izmantojamie informācijas
avoti:
Studējošo patstāvīgā darba
organizācija un uzdevumi:

Studiju rezultātu vērtēšanas
kritēriji:
Mācību valoda:

Volejbola pamati
PBNPST3065
Nozares teorētiskais pamatkurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
1.
2.
1 ECRP
doc. V. LapiĦš, doc. D.Krepša.
Bez speciālas sagatavotības un zināšanām
Sniegt studentiem teorētiskās zināšanas un iemaĦas volejbolā, kas nepieciešamas
sporta nodarbību vadīšanai, sacensību organizēšanai un vadīšanai, tiesāšanai. radīt
priekšnoteikumus prasmei un spējai mācīt volejbola pamata paĦēmienus.
Piedāvāt studentiem iespēju iegūt zināšanas sporta spēles volejbola tehnikas
paĦēmienu mācīšanas un pilnveidošanas metodiku;
Gūt nepieciešamās iemaĦas volejbola paĦēmienu izpildei tādā kvalitātē, lai varētu
pareizi un uzskatāmi demonstrēt nepieciešamos elementus;
Volejbola spēles noteikumu un tiesāšanas metodikas apguve.
Apgūti tehniski pareizi izpildīti volejbola spēles tehnikas un taktikas paĦēmieni
Prasme pielietot un nostiprināt apgūtās iemaĦas mācību spēlēs un sacensībās,
Apgūti volejbola noteikumi, laukuma tiesnešu žestus un spēles sekretāra pienākumi.
Studiju kursa saturs vērsts uz studentu prasmes demonstrēt volejbola pamata
paĦēmienus. Ievadsagatavotāja daĜas vingrinājumi ar bumbu.
RotaĜas un spēles ar bumbu.
LapiĦš V. Volejbols. Mācīšanas metodika. Rīga: Izglītības soĜi, 2002.,133 lpp
.LapiĦš V. Servju uzĦemšanas tehnikas pilnveidošana. Rīga: LSPA, 1995. 30 lpp.
LapiĦš V. Viena spēlētāja bloėēšanas pamati volejbolā. Rīga: LSPA, 1994., 27 lpp
Interneta informācija;, metodiski izdevumi par tiesāšanu, DVD un video materiāli.
Darbs bibliotekā un lasītavā – pareizas tehnikas paĦēmienu izpildes mācīšanas
metodikas analīzei; noteikumu un tiesnešu žestu teorētiskajai apguvei.
Pastāvīgs darbs sporta zālē – tehnikas paĦēmienu pilnveidošanai gatavošanās
praktiskā ieskaites kārtošanai
Lai saĦemtu par studiju kursu paredzētos kredītpunktus, kopvērtējumā jāiegūst
vismaz 4 balles. Novērtējumu ballēs iegūst summējot noteikto punktu skaitu par
atsevišėu uzdevumu izpildi.
Latviešu, krievu
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Studiju kursa anotācija
Studiju kursa anotācija
Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju uzsākšanai:
Kursa mērėis:

Didaktika
PBNT218
Nozares teorētiskais pamatkurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
2
1
1
Žermēna Vazne
Priekšzināšanas pedagoăijā, vispārīgajā un attīstības psiholoăijā, fizioloăijā un anatomijā
Sekmēt studentu izpratnes veidošanos par mācību procesa teorētiskajām nostādnēm saistībā
ar mūsdienu skolu praksi un veicināt studentu pedagoăiskās domāšanas attīstību.

Kursa uzdevumi:

- sekmēt studentu pedagoăisko virzību;
- rosināt studentus patstāvīgi iedziĜināties pedagoăiskajā procesā;
- veicināt prasmi analizēt teorētisko un praktisko pieredzi.
● Zināšanas par didaktikas izpētes priekšmetu, didaktiskajiem uzdevumiem, izglītības saturu
reglamentējošiem dokumentiem, didaktiskajiem principiem, mācību metodēm un mācību
darba organizācijas formām, izglītības kvalitātes komponentiem.
● Prasmes pamatot kopīgo un atšėirīgo 20.gs. un mūsdienu didaktikā, raksturot ar
praktiskiem piemēriem didaktiskos principus, veikt metožu klasifikāciju un salīdzinošo
analīzi, analizēt mācību stundu.
● Kompetence skolotāja darbā teorētiski izvērtēt dažādas metodikas un praktiskās pieejas.
1. Ievads didaktikā (20. gadsimta un mūsdienu didaktika).
2. Izglītības saturu reglamentējošie dokumenti.
3. Mācību process tā funkcijas un komponenti.
4. Didaktiskie principi un to praktiskā nozīme pedagoăiskajā darbā.
5. Mācību metodes.
6. Mācību darba organizācijas formas un mācību stundas analīze.
Žukovs L. Ievads pedagoăijā (pamatkurss). Rīga: RaKa, 38-112.lpp.

Plānotie studiju rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:
Papildliteratūra:

Citi izmantojamie informācijas
avoti:
Studējošo patstāvīgā darba
organizācija un uzdevumi:

Studiju rezultātu vērtēšanas
kritēriji:
Mācību valoda:
Kursa nosaukums:

Albrehta Dz. (2002). Didaktika. Rīga: RaKa.
Žogla I. (2002). Didaktikas teorētiskie pamati. Rīga: RaKa
Žogla I. (1997). Vispārīgā didaktika. Rīga: LU
Rubana I. (2000). Mācīsimies darot. Rīga:RaKa
Elektroniskās datu bāzes
● Patstāvīgais darbs. Sociālo prasmju satura izveide un realizācijas plāns 1 mācību stundai
skolā.
● Patstāvīgais darbs. Mācību metožu salīdzinošā analīze.
● Pedagoăiskās mijiedarbības veidu salīdzinošā analīze
● Krustvārdu mīklas izveide balstoties uz didaktikas kursā apgūto.
Gala vērtējumu par studiju kursa apguvi ieraksta ieskaišu grāmatiĦā atbilstoši LSPA
pieĦemtajiem dokumentiem.
Vērtējumu ballēs students saĦem apkopojot iegūto punktu skaitu par atsevišėu uzdevumu
Latviešu
Pieaugušo pedagoăija

Kursa kods:

B3PiePe

Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:

Obligātais kurss
Izglītības zinātnes bakalaura grāds akadēmiskais grāds sportā.
3.
6.

Kredīti:
Docētāji:
Kursa mērėis:

1 / 1,5 ECTS
As. prof. L.Kurova
Uzskatīt un analizēt pieaugušo izglītības būtību, mācību metožu izvēles.
Precizēt pieauguša cilvēka attīstības periodus un īpatnības.
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--Kursa saturs:

Ieteicamā literatūra:

Pieaugušo izglītība un izglītības filozofija. Mācīšana un mācīšanās,
mācīšanas stili, mācīšanas prasmes, mācīšanas principi. Pieaugušo
izglītības metodoloăiskie pamati. Pieaugušie - psiholoăiskais un
sociālais raksturojums. Psihosociālās attīstības pakāpes. Brieduma
dimensija, to būtība. Pieredzes nozīme. Uztveres maiĦa, gatavība
mācīties, motivācija. Pasniedzēju kompetence, lomas, sagatavotība.
1. Āne I. Pasniegšanas metožu dažādošana mācību darbā. No: Banku
augstskola. Starptaut. konf. Profesionālā ekonomiskā izglītība:
problēmas un risinājumi. Rīga, 1999. gada 11.-12. februārī, lpp. 6062
2. Gudjons H. Pedagoăijas pamatatziĦas. Rīga : Zvaigzne ABC, 1998.
47-72 lpp.
3. Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku. Rīga : Zvaigzne ABC, 1996.24
lpp
4. Vourines R., Tūnala E. Psiholoăijas pamati - cilvēka attīstības
posmi : tulk. no som. val. Zvaigzne ABC, 1999. 84.-112. lpp.

Mācību metodes:
Novērtēšanas metodes:

Individuālais darbs, grupu darbs
Rakstiskais tests, eseja (rakstiski), mutiskais pārbaudījums.

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:

Studiju kursa anotācija
Vispārīgā psiholoăija

Kursa kods:

B1VPS

Kursa veids:

Obligātais kurss

Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā.
1.
2.

Kredīti:
Docētāji:
Kursa mērėis:

1,5 / 2,25 ECTS
As. prof. A. Ābele
- Iepazīstināt studentus ar psiholoăiju kā zinātni un tās
vēsturisko
attīstību;
- sekmēt izpratni par personības izpētes pieejām un iespējām;
- veicināt zināšanu pilnveidi par psihiskām parādībām.
---

Kursa saturs:

Vispārīgās psiholoăijas priekšmets, tā mērėi, uzdevumi, pētīšanas
metodes, galvenie jēdzieni, psihes parādības - stāvokĜi procesi,
īpatnības, apziĦa, zemapziĦa, personības izpētes teorētiskās pieejas,
vajadzības, intereses, motīvi, uzmanība, sajūta, uztvere, domāšana,
atmiĦa, iztēle, griba, emocijas, jūtas, temperaments, raksturs, spējas,
dotības, prasmes, iemaĦas.
1. Ābele A. Vispārīgā psiholoăija. Rīga: LSPA, 2000. 114 lpp.
2. Karpova A. Personība. Teorijas un to radītāji. Rīga: Zvaigzne ABC,
1998. 220 lpp.
3. Vorobjovs A. Vispārīgā psiholoăija. Rīga: SIA Izglītības soĜi, 2000.
212 lpp.
4. Vuorinens R., Tūnala E. Psiholoăijas pamati. Rīga: Zvaigzne ABC,
1998. 147 lpp.
Diskusijas, praktiskais pētījums, krustvārdu mīkla.

Ieteicamā literatūra:

Mācību metodes:
Novērtēšanas metodes:
Mācību valoda:

Grupas darba vērtējums, individuālais vērtējums, pašizvērtējums,
zināšanu pārbaudes tests.
Latviešu
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Studiju kursa anotācija
Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju uzsākšanai:
Kursa mērėis:

Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:
Papildliteratūra:

Citi izmantojamie informācijas
avoti:
Studējošo patstāvīgā darba
organizācija un uzdevumi:

Studiju rezultātu vērtēšanas
kritēriji:
Mācību valoda:

Attīstības psiholoăija
PBVI105
Vispārizglītojošais
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
1
2
1
Žermēna Vazne
Zināšanas vispārīgā psiholoăijā;
zināšanas par CNS uzbūvi un funkcijām.
izpratnes veidošana par cilvēka attīstības likumsakarībām un īpatnībām dažādos dzīves posmos,
par iespējām personības attīstības sekmēšanā un savas personības izaugsmes stimulēšanā.
Holistiskas pieejas izveide personības psihiskās attīstības problēmjautājumu izpratnē un
interpretācijā.
- sekmēt prasmi teorētiski raksturot cilvēka attīstību un viĦa dzīves sakarības no
kognitīvās attīstības, emocionālās attīstības un sociālās attīstības aspekta;
- sniegt zināšanas par personības psiholoăiskā komforta un diskomforta cēloĦiem, par
pašizjūtas, aktivitātes, pašrealizācijas un radošo spēju sakarībām;
- sekmēt prasmi sadarboties ar bērniem dažādos vecumposmos;
- sniegt zināšanas un veidot pētnieciskā darba prasmes pedagoga darbā.
● Zināšanas. Attīstības psiholoăijas priekšmeta specifika, saikne ar citām zinātnēm; attīstības
psiholoăijas terminoloăija, personības attīstības vecumposmu periodizācija, personības attīstības
teorijas un dažādas pieejas personības attīstības skaidrojumā.
● Prasme patstāvīgi raksturot katru vecumposmu, apskatot izmaiĦas un īpatnības somatiskajā,
sociālajā, kognitīvajā un emocionālajā attīstībā, kā arī “Es” tēla veidošanā; pamatot attīstības
psiholoăijas praktisko nozīmi pedagoga darbā.
● Kompetence teorētiski izvērtēt un izmantot dažādas metodikas un praktiskās pieejas
pedagoăiskajā darbā.
1. Attīstības psiholoăijas priekšmets. Attīstības kritēriji un virzītājspēki, att. faktori.
Attīstības psih. pētīšanas metodes.
2. Attīstības teorijas (K.G.Jungs, A.Ādlers, Z.Freids, E.Ēriksons u.c.).
3. Vecumposmu periodizācija (D.ElkoĦins, Ē.Ēriksons, Ž.Piaže, B.Akamjevs).
4. Bērna psihiskās attīstības raksturojums no dzimšanas - 1.g.vec; no 1. - 3.g.vec.; no 3. 6, 7.g.vec.
5. Morālās apziĦas līmeĦi pēc L.Kolberga.
6. Bērna psiholoăiskā gatavība skolai. Skolotāja loma bērna motivācijas veidošanā.
7. Pusaudžu, jaunības, pieaugušo vecumposma psihiskās attīstības īpatnības.
Puškarevs I. Attīstības psiholoăija. R.: RaKa, 2001.
Svence G. Attīstības psiholoăija. R.: Zvaigzne ABC, 1999
Špalleka R. MāmiĦ, vai tu mani mīli? - R.: Preses Nams, 1998. 171.-173. lpp.
Balsons M. Kā izprast klases uzvedību. Lielvārde: Lielvārds, 1996. 49.-74., 123.-149. lpp
Boulbijs Dž. Drošais pamats. Vecāku un bērnu savstarpējā pieėeršanās - cilvēka veselīgas
attīstības priekšnoteikums. R: Rasa ABC, 1998
Kempbels R. Kā patiesi mīlēt savu bērnu. - R.: SIA Amnis, 1998, 40.-44. lpp.
Кулагина И.Ю. Возрастная психология. - М.: Изд. УРАО, 1997. 58-57; 70-81; 82-107 c.
Kempbels R. Kā izprast pusaudzi. - R.: SIA Amnis, 1998
Karpova Ā. Personība. Teorija un to rādītāji. - R.: Zvaigzne ABC, 1998.
Elektroniskās datu bāzes
● Patstāvīgais darbs “Attīstības teorijas” (K.G.Jungs, A.Ādlers, Z.Freids, E.Ēriksons, K.Rodžers,
A.Maslovs u.c.).
● Patstāvīgais darbs “Autobiogrāfiskās bērnības atmiĦas un to analīze”, eseja.
● Patstāvīgais darbs “Agrīnās bērnības, pirmsskolas, jaunākā skolas vecumposma, pusaudžu,
jauniešu un pieaugušo psihiskās attīstības īpatnības".
Vērtējumu ballēs students saĦem apkopojot iegūto punktu skaitu par atsevišėu uzdevumu izpildi.
Tiek vērtētas studenta zināšanas, prasmes, izaugsmes dinamika un attieksme.
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Studiju kursa anotācija
Kursa nosaukums:
Kursa kods:

Anatomija
PBNT217

Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju uzsākšanai:

Nozares teorētiskais pamatkurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
1.
1., 2.
2,5 / 5 ECTS
prof. Gundega Knipše, asist. Ieva KundziĦa
Vidējā vai vidējā speciālā izglītība, ietverot dabas zinātĦu profila priekšmetus: bioloăiju,
anatomiju, fiziku, ėīmiju.
Ir iegūt dziĜas zināšanas cilvēka ėermeĦa uzbūvē un funkcijās, apgūt sporta treniĦu ietekmi
uz cilvēka ėermeĦa attīstību, augšanu, formas un funkciju vienotību. Studenti apgūst
medicīniskos latīĦu terminoloăijas pamatus, ko lieto anatomijā, fizioloăijā un pārējās
medicīnas disciplīnās, kā arī apgūst morfoloăisko pētījumu iemaĦas.
1. Radīt priekšstatu par cilvēka ėermeĦa uzbūvi, attīstību, it sevišėi, par kustību aparāta
uzbūvi un funkciju, kā sirds un asinsvadu, un nervu sistēmu. Nervu sistēmas lomu,
izpildot vienkāršas un komplicētas kustības, kā arī par izmaiĦām, kas rodas sporta
treniĦu ietekmē.
2. Mācēt analizēt, kādās kustībās piedalās katra locītava, katrs muskulis; mācēt anatomiski
analizēt sporta kustības.
3. Praktiskajās nodarbībās mācēt sataustīt sev un citiem kaulu punktus, muskuĜus, to
piestiprināšanās vietas, noteikt un analizēt muskuĜu darbību.
Studenti iegūst zināšanas: par skeletu, ekstremitāšu kauliem; muskuĜiem, to uzbūvi; sirds un
asinsvadu sistēmas uzbūvi un darbības principiem; katras centrālās nervu sistēmas daĜas
uzbūvi un nozīmi kustību regulācijā; organisma strukturālajām izmaiĦām, kas attīstās
regulāru sporta treniĦu ietekmē. Studenti apgūst prasmes: parādīt uz mulāžam, anatomiskiem
preparātiem un plakātiem muskuĜus, kaulus, smadzeĦu daĜas u.c.
Studenti apgūst
kompetences: nalizēt muskuĜu darbību dažādās kustībās – kādās locītavās kādi muskuĜi strādā
dažādās sporta kustībās.
Ievads anatomijas un sporta morfoloăijas priekšmetam kā zinātnei. Metodes. Pasīvais kustību
aparāts: osteoloăija, sindesmoloăija. Aktīvais kustību aparāts: mioloăija, sporta mioloăija.
Apgādes sistēmas: sirds un asinsvadu sistēma. Regulācijas sistēmas: centrālā nervu sistēma,
perifērā nervu sistēma, veăetatīvā nervu sistēma. Sporta morfoloăija: dažādu ėermeĦa
stāvokĜu un kustību anatomiskais raksturojums.
1. M.ĀboltiĦa, G.Knipše, S.Umbraško. Cilvēka ėermeĦa stāvokĜu un kustību anatomiskā
analīze, 1999.
2. M.ĀboltiĦa. Kustību anatomija. I daĜa. Rīga, 1998.
3. M.ĀboltiĦa. Kustību anatomija. II daĜa. Rīga, 1998.
4. M.ĀboltiĦa. Regulācijas sistēmas. 1998.
5. M.ĀboltiĦa. Apgādes sistēmas. 1998.
6. M.ĀboltiĦa, G.Knipše. Sporta mioloăija. 1992.

Kursa mērėis:

Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:

Citi izmantojamie informācijas
avoti:
Studējošo patstāvīgā darba
organizācija un uzdevumi:

Studiju rezultātu vērtēšanas
kritēriji:

Mācību valoda:

1.
2.
3.
4.

G. Knipšes redakcijā. Anatomija. Roka. Kāja. LU Akadēmiskais apgāds. 2008.
I.F.IvaĦickis. Cilvēka anatomija. M. 1985. (krievu val.)
V.Kalbergs. Cilvēka anatomija. I un II daĜa. „Zvaigzne”, 1973.
K.Tittel. Beschreibende un funktionelle Anatomie des Menschen. Jena. 1970.

Gatavoties kontroldarbiem par tēmām: rumpja osteosindesmoloăija, augšējās ekstremitātes
osteosindesmoloăija,apakšējās ekstremitātes osteosindesmoloăija,
rumpja mioloăija, augšējās ekstremitātes mioloăija, apakšējās ekstremitātes mioloăija, sirds –
asinsvadu sistēma, nervu sistēma. Uzrakstīt referātu par kustību analīzi savā sporta veidā.
Gatavoties pārbaudījumam anatomijā.
Studentu zināšanas, prasmes un kompetences tiek novērtētas 8 kontroldarbos (osteoloăijā,
sindesmoloăijā, mioloăijā, sporta mioloăijā, sirds un asinsvadu sistēmas anatomijā, centrālās,
perifērās un veăetatīvās nervu sistēmas anatomijā), pēc referāta uzrakstīšanas par kustību
analīzi savā sporta veidā. Anatomijas studiju kursa nobeigumā ir jānokārto eksāmens.
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Studiju kursa anotācija
Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:

Vingrošanas didaktika
(PBNPS3002)
Vispārizglītojošais

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

1 gads

Semestris:

2 semestris

Kredīti:

1 KP

Docētāji:

Prof. N.Jaružnijs, as.prof. L.Žilinskis, assist. S.AĦisimova, G.Kobzevs

Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:

Vispārējās vidējas izglītības standarta līmenī

Kursa mērėis:

Veidot zināšanas un prasmes pār vingrošanas līdzekĜiem, to mācīšanas un vadīšanas
metodiku

Kursa uzdevumi:

1.
2.

Plānotie studiju
rezultāti:
Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:
Citi izmantojamie
informācijas avoti:
Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:
Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:
Mācību valoda:

Veidot zināšanas pār ierindas mācības vingrojumiem, VAV, lietišėiem
vingrinājumiem, to mācīšanas metodiku un vadīšanu;
Veidot prasmes par ierindas mācības vingrojumiem, VAV, lietišėiem
vingrojumiem, mācīšanas metodiku un vādīšanu

1. Jāzin vingrojumu mācīšanas etapi, mācīšanas metodiku
2. Jāprot mācīt un vadīt ierindas mācības vingrojumus, VAV, lietišėos
vingrinājumus
Ierindas mācības vingrojumi, VAV, ievada-sagatavotas daĜas citi līdzekĜi, lietišėie
vingrinājumi, līdzsvara vingrinājumi

1. “Vingrošana skolā” U.Švinka redakcijā, Rīga: Zvaigzne, 1988. g.
2. U.Švinks “Ierindas mācības vingrojumi”, Rīga, 1998. g.
3. U.Švinks ”Vispārattīstošie vingrojumi”, Rīga, 2002. g.
O.Tanne, N.Jaružnijs “CeĜvēdis vingrošanas teorijā un metodikā”, Rīga, 2001 g.
Interneta resursi
Pilnveidot zināšanās un prasmes ierindas mācības vingrojumos, VAV, lietišėos
vingrojumos
Apmeklējums, mājas darbu izpilde, mācību prakses vērtējums
Latviešu
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:
Kursa mērėis:

Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:

Citi izmantojamie
informācijas avoti:
Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:
Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Fizioloăijas pamati
PBNT216
Nozares teorētiskais pamatkurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
1.
1., 2.
2 / 4 ECTS
prof. Inese Pontaga, doc. Vija Millere
Vidējā vai vidējā speciālā izglītība, ietverot dabas zinātĦu profila priekšmetus: bioloăiju, anatomiju, fiziku,
ėīmiju, 1.studiju gadā LSPA apgūtās zināšanas anatomijā
Veidot nākošajiem sporta speciālistiem izpratni par skābekĜa piegādes un kustību orgānu sistēmu funkcijām
un to regulācijas mehānismiem cilvēka organismā. Nodrošināt zināšanu bāzi, kas nepieciešama pārējo
medicīniski bioloăiskā cikla studiju kursu apgūšanai.
7. Sniegt zināšanas par skābekĜa piegādes sistēmu darbības mehānismiem un funkcijām: asins sistēmā, sirds
un asinsrites sistēmā, elpošanas sistēmā.
8. Sniegt zināšanas par muskuĜšėiedru tipiem, kontrakcijas mehānismiem, par atsevišėu muskuĜšėiedru
kontrakciju veidiem, muskuĜu darbības režīmiem.
9. Veidot izpratni par katras centrālās nervu sistēmas daĜas un sensoro sistēmu lomu kustību regulācijā.
10.
Iepazīstināt ar galvenajām cilvēka fizioloăisko funkciju pētīšanas metodēm un veidot praktiskās
iemaĦas funkcionālo rādītāju noteikšanā, iemācīt novērtēt fizioloăiskos rādītājus, salīdzinot ar normu,
analizēt fizioloăiskās izmaiĦas fiziskas slodzes ietekmē.
Studenti iegūst zināšanas: par asins, sirds un asinsrites, elpošanas sistēmu funkcijām un regulācijas
mehānismiem, par skeleta muskuĜu kontrakcijas mehānismiem, muskuĜškiedru veidiem, muskuĜu darba
režīmiem, par katras centrālās nervu sistēmas daĜas un sensoro sistēmu lomu kustību regulācijā, par
galvenajām cilvēka fizioloăisko funkciju pētīšanas metodēm. Studenti apgūst prasmes: noteikt sirdsdarbības
frekvenci, izmērīt arteriālo asinsspiedienu, noteikt ārējās elpošanas rādītājus, izmērīt statisko muskuĜu
spēku. Studenti apgūst kompetences: noteikt galvenos asins, asinsrites, elpošanas sistēmas funkcionālos
rādītājus, novērtēt tos, salīdzināt ar normu vai ar literatūras datiem, novērtēt muskuĜu darba režīmus un
kontrakciju veidus, izpildot vingrinājumus uz trenažieriem un sporta slodzēs, izvērtēt dažādu smadzeĦu daĜu
un sensoro sistēmu lomu kustību iemaĦu apguvē.
Fizioloăijas priekšmets. Pētīšanas metodes fizioloăijā. Asins fizioloăija. Sirds fizioloăija. Asinsrites
fizioloăija. Elpošanas fizioloăija. MuskuĜu fizioloăija.
Nervu sistēmas vispārējā fizioloăija. Sensorās sistēmas, kas piedalās kustību regulācijā. SmadzeĦu motorā
kustību regulācija.
1. Millere V., Rocēna L. Asinis. Asinsrite. Elpošana. LSPA - Rīga, 1996., 79.lpp.
2. Pontaga I. MuskuĜu fizioloăija. Mācību līdzeklis LSPA studentiem. LSPA – Rīga, 2007., 42 lpp.
3. Pontaga I. Uzbudināmo audu fizioloăija. Nervu sistēmas vispārējā organizācija. Sensoro sistēmu
fizioloăija. Mācību līdzeklis LSPA studentiem. Rīga, 2001., 105 lpp.
4. Liepa Dz. SmadzeĦu motorās sistēmas un veăetatīvās nervu sistēmas fizioloăija. Augstākā neirālā
darbība. Kustību aparāta fizioloăija. Rīga – LVFKI, 1988., 118 lpp.
5. Thibodeau G.A., Patton K.T. Anatomy and Physiology. St.Louis,Baltimore,Boston, etc.:
Mosby,1993,968. p.
6. Bell D. Core Concepts in Physiology. Lippincott – Raven Publishers, 1998, printed in USA, 230 p.
1. Aberberga – Augškalne L. Fizioloăija rehabilitologiem. Rīga, Nacionālais Medicīnas apgāds, 2002.,
215 lpp.
2. Aberberga – Augškalne L., ĀboltiĦa – ĀboliĦa E., Aivars J., Gaile E., Valtneris A. Cilvēka fizioloăija.
Rīga, apgāds "Zvaigzne ABC", 1986., 456 lpp.
3. Bovell D., Nimmo M., Wood L. Principles of Physiology. A Scientific Foundation of Physiotherapy.
WB Saunders Company Ltd, 1996, printed in UK, 248 p.
1. Физиология мышечной деятелъности. Под ред.Я.М.Коца.-М.: ФиС, 1982., 448 c.
2. Gardiner Ph.F. Neuromuscular Aspects of Physical Activity. Human Kinetics, 2001, printed in USA,
236 p.
Gatavoties semināriem par tēmām: asins fizioloăija, sirds fizioloăija, asinsrites fizioloăija,
elpošanas fizioloăija, muskuĜu fizioloăija, nervu sistēmas un kustību regulācijas fizioloăija.
Uzrakstīt referātu par skābekĜa piegādes sistēmu darbību, izmaiĦām muskulatūrā un iespējām tās trenēt savā
sporta veidā. Gatavoties pārbaudījumam Fizioloăijas pamatos.
Studentu zināšanas, prasmes un kompetences tiek novērtētas sešos semināros (asins, sirds, asinsrites,
elpošanas, muskuĜu un nervu sistēmas un kustību regulācijas fizioloăijā), trijos laboratorijas darbos
(asinsrites, elpošanas un muskuĜu fizioloăijā) un pēc referāta uzrakstīšanas par skābekĜa piegādes sistēmu
darbību, izmaiĦām muskulatūrā un iespējām tās trenēt savā sporta veidā. Kursa nobeigumā ir eksāmens.

Mācību valoda:
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:
Kursa mērėis:
Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:
Papildliteratūra:

Citi izmantojamie
informācijas avoti:
Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:
Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:
Mācību valoda:

EKONOMIKAS PAMATI
PBVI108
Vispārizglītojošais
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
1.
2.
1 KR
As.prof. Saulītis J.
Priekšmeta apgūšanai nav nepieciešamas iepriekšējas zināšanas
Sniegt priekšstatu par ekonomikas būtību, tā subjektiem (dalībniekiem) to mijiedarbību un
problēmām.
1) zināt un izprast ekonomikas galveno problēmu un tās risinājuma veidus;
2) izprast tirgus ekonomikas būtību;
3) izprast ekonomikas procesā iesaistīto dalībnieku rīcību un mijiedarbību;
4) izprast valsts nozīmi tirgus ekonomikā.
Kursa apguves rezultātā studentam jāiegūst:
- izpratne un spēja noformulēt mūsdienas ekonomikas virzošos faktorus un pamatprasības;
- spēja formulēt ekonomiskās attīstības un dažādām cilvēku dzīves sfērām, tai skaitā uz izglītības un
sporta nozari.
- izzina un izprot ekonomikas izaugsmes faktorus un to nozīmi;
- - izprot ekonomikas attīstības ciklisko raksturu, tās izpausmes formas;
- zina ekonomikas politikas veidus un to ietekmi uz ekonomikas izaugsmi.
- spēj pamatot un pieĦemt lēmumus atbilstoši situācijai ekonomikā;
- spēj veikt pamataprēėinus ekonomiskas situācijas izvērtēšanā tautsaimniecības un saimniecisko
pamatposmu līmenī
1. Ekonomikas priekšmets.
2. Ekonomiskās sistēmas.
3. Nacionālās ekonomikas izaugsmes rādītāji un faktori.
4. Ekonomikas cikliskā attīstība: cēloĦi un sekas.
5. Nauda, banku sistēma un monitārā politika.
6. Valsts budžets un fiskālā politika.
7. Pieprasījums,piedāvājums līdzsvara cena.
8. UzĦēmējdarbība un tās juridiskās formas.
9. Ražošana, ražošanas izmaksas un peĜĦa.
10. Starptautiskās ekonomiskās attiecības: formas un nozīme mūsdienu ekonomikā.
1. Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi. – Rīga, 2007.
2. Nešpors V Ievads ekonomikā. – R.: 2006.
3.Latvijas statistikas gadagrāmata 2008. – Rīga, 2008.
4. LR Ekonomikas ministrijas „ZiĦojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību”
http:/www.em.gov.lv
LR Finansu ministrijas biĜeteni: http:/www.fm.gov.lv
Latvijas bankas publikācijas: http:/www.bank.gov.lv
LR Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapa: http:/www.csb.gov.lv
Izdalītais patstāvīgā darba laiks tiek sadalīts divās daĜās: pirmā teorētisko jautājumu sagatavošanai,
bet otrā to praktiskais pielietojums.
Lai saĦemtu kredītpunktus par šo studiju kursu, kopvērtējumā jāsaĦem vismaz 4 balles.
Vērtējumu ballēs students saĦem apkopojot noteikto punktu skaitu par atsevišėu uzdevumu izpildi.
Tiek vērtētas studentu zināšanas, prasmes, attieksme un individuālā izaugsmes dinamika.
Latviešu

Studiju kursa anotācija
Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:
Kursa mērėis:
Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju
rezultāti:
Kursa saturs:
Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:
Citi izmantojamie
informācijas avoti:
Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:
Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:
Mācību valoda:

Akrobātikas didaktika
(PBNPS3004)
Vispārizglītojošais
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
1 gads
2 semestris
1 KP
doc. G.Kobzevs, as.prof. L.Žilinskis, assist. S.AĦisimova
Vispārējās vidējas izglītības standarta līmenī
Veidot zināšanas un prasmes pār akrobātikas līdzekĜiem, to mācīšanas un
vadīšanas metodiku
1.Veidot zināšanas pār akrobātikas vingrojumiem - pārvēlieni, kūleĦi, pārmetieni,
stājas, pāru un grupas vingrojumi
2. Veidot prasmes par akrobātikas vingrojumu mācīšanas un vadīšanas metodiku
1. Jāzin akrobatisko vingrojumu klasifikāciju;
2. Jāprot mācīt un vatīt akrobātiskie vingrojumi
Akrobātikas vingrojumi, akrobātiskie lēcieni, piramīdas, VAV, ierindas mācības
vingrojumi
1. “Vingrošana skolā” U.Švinka redakcijā, Rīga: Zvaigzne, 1988. g.
2. U.Švinks “Pāru akrobātikas vingrojumu terminoloăija”, Rīga, LSPA,
1991. g.
3. G.Kobzevs “Akrobātikas ABC”, Rīga, 2007. 92.lpp.
Bērnu un pusaudžu trenera rokasgrāmata. – Rīga: LR IZM, 2008. 196-197.lpp.
Interneta resursi
Pilnveidot zināšanās un prasmes akrobātikas vingrojumos

Apmeklējums, mājas darbu izpilde, mācību prakses vērtējums
Latviešu
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Studiju kursa anotācija
Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:

Aerobikas didaktika
PBNPS3006
Vispārizglītojošais

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

1

Semestris:

2

Kredīti:

1KP

Docētāji:

doc. I. ěubinska

Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:
Kursa mērėis:

Vispārējās izglītības standarta līmenī
Veidot zināšanas un prasmes par aerobikas veidiem, to mācīšanas un vadīšanas
metodiku

Kursa uzdevumi:

1.Veidot zināšanas par ierindas mācības vingrojumiem, VAV, lietišėiem
vingrinājumiem, to mācīšanas metodiku un vādīšanu
2.Veidot prasmes par ierindas mācības vingrojumiem, VAV, lietišėiem
vingrinājumiem, to mācīšanas metodiku un vādīšanu

Plānotie studiju
rezultāti:

1. Jāzin vingrojumu soĜu mācīšanas etapi, mācīšanas metodiku
2. Jāprot mācīt un vādīt aerobikas pamatsoĜi, VAV ar aerobikas pamatsoĜiem

Kursa saturs:

aerobikas pamatsoĜu, aerobikas pamatsoĜu savienojumi, VAV ar aerobikas
pamatsoĜiem

Obligātā literatūra:

Trenera rokasgrāmata-2. Rīga, 2006.g.

Papildliteratūra:

Е.В. Мякинченко М.П .Шестакова „АЭРОБИКА теория и методика
проведения занятий”.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

Interneta resursi

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:
Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:
Mācību valoda:

Kontroldarbs, mācību prakse, rakstiskie darbi

Apmeklējums, mājas darbu izpilde, mācību prakses vērtējums
Latviešu
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Studija kursa anotācija
Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai
Kursa mērėis:
Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju
rezultāti:
Kursa saturs:

Handbola didaktika
PBNPS3008
Nozares teorētiskais pamatkurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
1.
2.
1 ECTP
Lektors R.Līcis
Studiju kursa sākšanai nepieciešamo zināšanu, prasmju un iemaĦu līmenim jāatbilst
vispārizglītojošo skolu standartu sportā prasībām. Pozitīvs vērtējums studiju kursa
„Handbola pamati” pārbaudījumos.
Prasme vadīt handbola nodarbības vispārizglītojošās skolas sporta standartā paredzētajā
apjomā. Zināšanas handbola didaktikā un spēja tās pielietot profesionālajā darbībā.
Iegūt zināšanas vispārizglītojošās skolas standartā paredzēto handbola pamata tehnikas
un taktikas paĦēmienu mācīšanas tehnoloăijā;
Iegūt zināšanas handbola pamata paĦēmienu mācīšanas procesa didaktisko principiem,
līdzekĜiem un metodēm;
Prast iegūtās zināšanas pielietot profesionālajā darbībā.
Students būs kompetents organizēt un vadīt handbola nodarbības un sacensības
Studiju kursa saturā ir teorētisko zināšanu, prasmju apguve un spējas iegūto kompetenču
pielietošanai sporta skolotāja darbības handbolā veidošana.

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:

Jansone R. Sporta izglītība skolā. – Rīga, RAKa, 1999.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:
Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:
Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

DVD diski, Interneta adreses u.c.

Mācību valoda:

Darbs ar informācijas avotiem: spēles noteikumu apguvei; mācību prakses konspektu
sastādīšanai;
Dalība kursa handbola turnīrā un tā organizēšanā.
Lai saĦemtu par studiju kursu paredzētos kredītpunktus, kopvērtējumā jāiegūst vismaz 4
balles. Novērtējumu ballēs iegūst pēc punktu skaita, kas iegūti par atsevišėu uzdevumu
izpildi – nodarbības vadīšanu, dalību turnīrā, kontroles darbiem u.c.
Latviešu (iespējams krievu un angĜu valodās)
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Studiju kursa anotācija
Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai
Kursa mērėis:

Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:
Obligātā literatūra:
Papildliteratūra:
Citi izmantojamie
informācijas avoti:
Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:
Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:
Mācību valoda:

Volejbola didaktika
PBNPS 3018
Nozares teorētiskais pamatkurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
1.
2.
1 ECTP
Doc. V.LapiĦš, doc. D.Krepša
Volejbola didaktikas studiju sākšanai nepieciešamo zināšanu, prasmju un iemaĦu
līmenim jāatbilst vispārizglītojošo skolu sporta standartu prasībām. Pozitīvs vērtējums
studiju kursa „Volejbola pamati” pārbaudījumos.
Studentu teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaĦas volejbola paĦēmienu mācīšanā,
sacensību organizēšanai un tiesāšanai. Prasme vadīt volejbola nodarbības
vispārizglītojošās skolas sporta standartā paredzētajā apjomā.
Iegūt zināšanas vispārizglītojošās skolas standartā paredzēto volejbola pamata tehnikas
un taktikas paĦēmienu mācīšanas tehnoloăijā.
Iegūt zināšanas volejbola pamata paĦēmienu mācīšanas procesa didaktisko principiem,
līdzekĜiem un metodēm.
Prast iegūtās zināšanas pielietot profesionālajā darbībā.
Mācīt izmantot volejbola speciāli sagatavojošos vingrinājumus kā fiziskās audzināšanas
līdzekli pamatskolā, vidusskolā.
Izmantot modernas mūsdienu prasībām atbilstošas pedagoăijas un citu zinātĦu principus
un atziĦas.
Demonstrēt galvenos volejbola tehnikas paĦēmienus.
Vadīt (tiesāt) volejbola spēli.
Sastādīt mācību prakses konspektu atbilstoši audzēkĦu vecumam, dzimumam,
individuālajām un sociālajām īptnībām.
Atbilstoši izvirzītajiem uzdevumiem izvēlēties un lietot adekvātas fiziskās audzināšanas
metodes un līdzekĜus.
Kursa saturā ir teorētisko zināšanu, prasmju apguve un spējas iegūto kompetenču
pielietošanai sporta skolotāja darbības volejbolā veidošana.
LapiĦš V. Volejbols. Mācīšanas metodika. Rīga: Izglītības soĜi, 2002.,133 lpp.
Jansone R. Sporta izglītība skolā. – Rīga, RAKa, 1999.
DVD diski, Interneta adreses u.c.
Darbs ar informācijas avotiem: spēles noteikumu apguvei; mācību prakses konspektu
sastādīšanai;
Dalība kursa basketbola turnīrā un tā organizēšanā.
Lai saĦemtu par studiju kursu paredzētos kredītpunktus, kopvērtējumā jāiegūst vismaz 4
balles. Novērtējumu ballēs iegūst pēc punktu skaita, kas iegūti par atsevišėu uzdevumu
izpildi – nodarbības vadīšanu, dalību turnīrā, kontroles darbiem u.c.
Latviešu (iespējams krievu valodā)
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Studiju kursa anotācija

Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:

Vieglatlētikas pamati
PBNPS 3011
Nozaru profesionālās specializācijas kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

1.

Semestris:

2.

Kredīti:

1 KP

Docētāji:

asoc.prof.I.AvotiĦa, doc.M.Gailis, lekt.T.Lisicina, lekt.S.Škutāne,
asist.K.Kuplis
vieglatlētika vidusskolas standarta līmenī.

Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:
Kursa mērėis:

Kursa uzdevumi:

Studiju kursa īstenošanas mērėi; Radīt interesi par vieglatlētiku un radīt
priekšstatu par skolas izglītības standartā ietvertajām vieglatlētikas
disciplīnām.
Iepazīstināt ar vieglatlētikas vingrinājumiem un vieglatlētikas disciplīnām.

Plānotie studiju
rezultāti:

Kompetences- vieglatlētu speciālie vingrinājumi, vieglatlētikas skriešanas,
lēkšanu un mešanu disciplīnu pamati atbilstoši Valsts izglītības standartam
sportā.

Kursa saturs:

Vieglatlētikas vingrinājumi un vieglatlētikas disciplīnas.

Obligātā literatūra:

I Studiju gada burtnīca vieglatlētikā 1.daĜa. Rīga: LSPA, 2000.60 lpp.
I Studiju gada burtnīca vieglatlētikā 2.daĜa. Rīga: LSPA,2000. 50 lpp.

Papildliteratūra:
Citi izmantojamie
informācijas avoti:

Gailis M. Vieglatlētikas sacensību organizēšana un tiesāšanas metodika.
Rīga: LSPA, 2003. 27.lpp.
www.iaaf.org
www.lat-athletics.lv

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:
Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Patstāvīgajā darbā students studē speciālo literatūru, izstrādā mājas darbus
un trenējas vieglatlētikas vingrinājumu izpildīšanā, pilnveidojot savas
kustību spējas.
Praktiskā un teorētiskā ieskaite ,apgūto vingrinājumu demonstrēšanā
Pēc katedras izstrādātiem vērtēšanas kritērijiem.

Mācību valoda:

latviešu
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Studiju kursa anotācija

Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:

Vieglatlētikas didaktika
PBNPS 3012
Nozaru profesionālās specializācijas kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

1.

Semestris:

2.

Kredīti:

1 KP

Docētāji:

asoc.prof.I.AvotiĦa, doc.M.Gailis, lekt.T.Lisicina, lekt.S.Škutāne,
asist.K.Kuplis
Studiju kurss-Vieglatlētikas pamati

Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:
Kursa mērėis:

Skolas izglītības standartā ietverto vieglatlētikas disciplīnu mācīšanas
pamati sākumskolā, pamatskolā un vidusskolā.

Kursa uzdevumi:

Iepazīstināt ar vieglatlētikas vingrinājumiem un vieglatlētikas disciplīnu
mācīšanas metodiku.

Plānotie studiju
rezultāti:

Kompetences- vieglatlētikas satura realizēšana sporta stundās.

Kursa saturs:

Vieglatlētikas vingrinājumu un vieglatlētikas disciplīnu didaktika.

Obligātā literatūra:

I Studiju gada burtnīca vieglatlētikā 1.daĜa. Rīga: LSPA, 2000.60 lpp.
I Studiju gada burtnīca vieglatlētikā 2.daĜa. Rīga: LSPA,2000. 50 lpp.

Papildliteratūra:

Gailis M. Vieglatlētikas sacensību organizēšana un tiesāšanas metodika.
Rīga: LSPA, 2003. 27.lpp.
www.iaaf.org
www.lat-athletics.lv

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Patstāvīgajā darbā students studē speciālo literatūru, izstrādā mājas darbus
un trenējas vieglatlētikas vingrinājumu izpildīšanā, pilnveidojot savas
kustību spējas, kā arī māca vieglatlētikas vingrinājumu izpildi citiem
studentiem.
Praktiskā un teorētiskā ieskaite ,apgūto vingrinājumu demonstrēšanā
pēc katedras izstrādātiem vērtēšanas kritērijiem.

Mācību valoda:

latviešu

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:
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Studiju kursa anotācija
Studiju kursa anotācija
Kursa nosaukums:
Kursa kods:

didaktika
Peldēšanas pamati
(PBNPS3014)
(PBNPS3013)

Kursa veids:

Nozares profesionālās specializācijas kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

1.

Semestris:

2.

Kredīti:
Docētāji:
Kursa mērėis:
Docētāji:

1 / 1,5 ECTS
Asoc.prof. Upītis I., doc. Upmale V.M.
Peldēšanas Upītis
mācīšanas
metodikas
Asoc.prof.
I., doc.
Upmaleapguve
V.M.

Kursa uzdevumi:
mērėis:

Peldēšanas
mācīšanas
metodika
Sporta
peldēšanas
veidu
apguve sekojošiem veidiem:
- sagatavojošie vingrinājumi ūdenī,
- Iemācīties
krauls uz muguras,
1.
peldēšanas elpošanas ritmu.
- Iemācīties
krauls uz krūtīm,
2.
peldēt peldēšanas veidā krauls uz muguras.
- Iemācīties
brass,
3.
peldēt peldēšanas veidā krauls uz krūtīm.
- Iemācīties
delfīns. peldēt peldēšanas veidā brass.
4.
1. Iemācīties
Prot demonstrēt
imitācijas uz sauszemes sekojošiem veidiem:
5.
peldētpeldēšanas
peldēšanaskustību
veidā delfīns.
- krauls uz muguras,
- Apgūts
krauls uzpeldēšanas
krūtīm, elpošanas ritms.
1.
- Var
brass,
2.
nopeldēt 50 m pilnā koordinācijā peldēšanas veidā krauls uz muguras.
- Var
delfīns.
3.
nopeldēt 50 m pilnā koordinācijā peldēšanas veidā krauls uz krūtīm.
2. Var
Zin peldēšanas
vingrinājumus.
4.
nopeldēt 50mācīšanas
m pilnā koordinācijā
peldēšanas veidā brass.
3. Var
Prot nopeldēt
pielietot 25
pareizā
secībā
peldēšanaspeldēšanas
mācīšanasveidā
vingrinājumus.
5.
m pilnā
koordinācijā
delfīns.

Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju
rezultāti:
Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:
Obligātā literatūra:

Citi izmantojamie
Citi
izmantojamie
informācijas
avoti:
informācijas avoti:

1.
2.
2.
3.
4.
5.
1.
3.
2.
1.
2.
3.

Teorētiskās zināšanas
parelpošanas
sporta veidiem
uz muguras, krauls uz krūtīm, brass,
Vingrinājumi
peldēšanas
ritma krauls
apgūšanai.
delfīns.
Vingrinājumi
peldēšanas veida krauls uz muguras apgūšanai.
Imitācijas vingrinājumi
kustības
uz sauszemes
Vingrinājumi
peldēšanaspeldēšanas
veida krauls
uz krūtīm
apgūšanai.sekojošos veidos:
krauls uz muguras,
Vingrinājumi
peldēšanas veida brass apgūšanai.
krauls uz krūtīm,
Vingrinājumi
peldēšanas veida delfīns apgūšanai.
brass,
delfīns. A. Peldēšana / Rīga : Zvaigzne, 1987.
Lielvārds
Peldēšanas
mācīšanas
metodika.
Upmale
V.M.
Peldēšanas
mācīšanas metodika / LSPA. Rīga : Mācību metodiskais
Lielvārds
A. Peldēšana
līdzeklis, 2006.,
94.lpp. / Rīga : Zvaigzne, 1987.
Upmale V.M. Peldēšanas veidu
mācīšanas
metodika
/ LSPA.
RīgaRīga,
: Mācību
metodiskais
integrālā
mācīšana
/ LSPA.
1999,
34 lpp.
līdzeklis, 2006., 94.lpp.
3.
Upmale V.M. Peldēšanas veidu integrālā mācīšana / LSPA. Rīga, 1999, 34 lpp.
www.swim.ee
www.swim.ee
www.sports workaut.com

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:

Imitācijas
uz muguras,
krauls tehnikas
uz krūtīm,
brass, delfīns
Peldēšanasvingrinājumi
veidu krauls peldēšanas
uz muguras,veidos
kraulskrauls
uz krūtīm,
brass, delfīns
analīze.
(demonstrācija pie spoguĜa vai ar partneri).

Studiju rezultātu
vērtēšanas
kritēriji:
Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

1.
1.
2.

Mācību valoda:
Mācību valoda:

Peldēšanas kustību imitācijas demonstrējums uz sauszemes ar paskaidrojumiem par
racionālu
Peldēšanaspeldējuma
elpošanastehniku.
ritma demonstrējums.
Peldēšanas tehnikas
mācīšanas
vingrinājumu peldēšanas
demonstrējums
ar paskaidrojumiem
to uz
demonstrējums
veidos
krauls uz muguras,par
krauls
pielietošanas
krūtīm, brass,secību.
delfīns.
3. Latviešu
Latviešu
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Studiju kursa anatācija
Kursa nosaukums:
Kursa kods:

Bioėīmijas pamati
PBNT214

Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:
Kursa mērėis:

Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:
Papildliteratūra:

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

Studējošo
patstāvīgā darba
organizācija un
uzdevumi:
Studiju rezultātu
vērtēšanas
kritēriji:
Mācību valoda:

Nozares teorētiskais pamatkurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
1.
1., 2.
1,5/3 ECTS
doc. Maija Dzintare
Vidējā vai vidējā speciālā izglītība, kuras ietvaros ir apgūta organiskā un neorganiskā ėīmija,
bioloăija. Bioėīmijas pamatus būtu vēlams apgūt ciešā saistībā ar fizioloăijas pamatu apguvi.
Iegūt zināšanas par cilvēka organisma ėīmisko sastāvu, biosavienojumu – ogĜhidrātu,
olbaltumvielu, lipīdu un nukleīnskābju bioloăiskajām funkcijām. Gūt zināšanas un izpratni par
dzīvības procesu ėīmiskajiem pamatiem, enerăētiskajiem un plastiskajiem procesiem cilvēka
organismā.
Nākošajiem sporta speciālistiem dot zināšanas par cilvēka organisma ėīmisko sastāvu, dzīvības
procesu ėīmiskajiem pamatiem biosavienojumu – ogĜhidrātu, olbaltumvielu, lipīdu un
nukleīnskābju uzbūvi, bioloăiskajām funkcijām, uzsverot organisma galvenos enerăijas avotus un
enerăijas ražošanā iesaistītās vielas.
Studenti iegūst zināšanas par:
1. cilvēka organisma ėīmisko sastāvu,
2. dzīvības procesu ėīmiskajiem pamatiem,
3. biosavienojumu – ogĜhidrātu, olbaltumvielu, lipīdu un nukleīnskābju uzbūvi, bioloăiskajām
funkcijām, uzsverot organisma galvenos enerăijas avotus un enerăijas ražošanā iesaistītās
vielas.
4. Iepazīst fermentus.
Studenti apgūst kompetences ėīmijas zināšanu saistīšanai ar sportistu uzturu. attīsta prasmes
patstāvīgai problēmu risināšanai.
Cilvēka organisma ėīmiskais sastāvs.
Biosavienojumu - ogĜhidrātu, olbaltumvielu, lipīdu un nukleīnskābju bioloăiskās funkcijas un
galvenās ėīmiskās izmaiĦas organismā. Fermenti.
1. V. Ūdre. Vispārējā un sporta bioėīmija I d., māc. grāmata LSPA studentiem, Rīga 1999.
2. D. Cēdere, J. Logins. Organiskā ėīmija ar ievirzi bioėīmijā, Rīga, Zvaigzne ABC, 1996.
3. Волков Н. И. Биохимия мышечной деятельности. Kиев, Олимпийская литература,
2000. c 504.
4. Murray R. K., Granner D. K., Mayes P. A., Rodwell V. W. Harper's Biochemistry (25th
edition). McGraw-Hill Publishing Co; 1999, p. 927.
5. Lieberman M. A., Marks A. Marks' Basic Medical Biochemistry: A Clinical Approach (3rd
revised North American ed.) Lippincott Williams and Wilkins, 2008, p. 1024.
6. Lehninger A. L., Nelson D. L., Cox M. M. Lehninger Principles of Biochemistry (4th edition)
W. H. Freeman & Co, 2004.
7. Stryer L., Berg J. M., Tymoczko J. L. Biochemistry (5th edition). W. H. Freeman & Co,
2002.
Gatavošanās semināram par tēmām: organisma ėīmiskais sastāvs, organisko savienojumu
funkcionālās grupas, organisma dispersās sistēmas, pH, bufersistēmas, ogĜhidrāti, lipīdi,
olbaltumvielas, nukleīnskābes, fermenti. Gatavošanās ieskaitei.
Studentu zināšanas un kompetences novērtē pēc kvalitatīvā rādītāja – zināšanas novērtē 10 ballu
sistēmā, un kvantitatīvā rādītāja – jānokārto visi kursā paredzētie semināri un ieskaite.
Latviešu
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Studiju kursa anotācija
Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:
Kursa mērėis:

Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:

Citi izmantojamie
informācijas avoti:
Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un

Fizioloăijas pamati
PBNT216
Nozares teorētiskais pamatkurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
1.
1., 2.
2 / 4 ECTS
prof. Inese Pontaga, doc. Vija Millere
Vidējā vai vidējā speciālā izglītība, ietverot dabas zinātĦu profila priekšmetus: bioloăiju,
anatomiju, fiziku, ėīmiju, 1.studiju gadā LSPA apgūtās zināšanas anatomijā
Veidot nākošajiem sporta speciālistiem izpratni par skābekĜa piegādes un kustību orgānu
sistēmu funkcijām un to regulācijas mehānismiem cilvēka organismā. Nodrošināt zināšanu bāzi,
kas nepieciešama pārējo medicīniski bioloăiskā cikla studiju kursu apgūšanai.
1. Sniegt zināšanas par skābekĜa piegādes sistēmu darbības mehānismiem un funkcijām: asins
sistēmā, sirds un asinsrites sistēmā, elpošanas sistēmā.
2. Sniegt zināšanas par muskuĜšėiedru tipiem, kontrakcijas mehānismiem, par atsevišėu
muskuĜšėiedru kontrakciju veidiem, muskuĜu darbības režīmiem.
3. Veidot izpratni par katras centrālās nervu sistēmas daĜas un sensoro sistēmu lomu kustību
regulācijā.
4. Iepazīstināt ar galvenajām cilvēka fizioloăisko funkciju pētīšanas metodēm un veidot
praktiskās iemaĦas funkcionālo rādītāju noteikšanā, iemācīt novērtēt fizioloăiskos
rādītājus, salīdzinot ar normu, analizēt fizioloăiskās izmaiĦas fiziskas slodzes ietekmē.
Studenti iegūst zināšanas: par asins, sirds un asinsrites, elpošanas sistēmu funkcijām un
regulācijas mehānismiem, par skeleta muskuĜu kontrakcijas mehānismiem, muskuĜškiedru
veidiem, muskuĜu darba režīmiem, par katras centrālās nervu sistēmas daĜas un sensoro sistēmu
lomu kustību regulācijā, par galvenajām cilvēka fizioloăisko funkciju pētīšanas metodēm.
Studenti apgūst prasmes: noteikt sirdsdarbības frekvenci, izmērīt arteriālo asinsspiedienu,
noteikt ārējās elpošanas rādītājus, izmērīt statisko muskuĜu spēku. Studenti apgūst kompetences:
noteikt galvenos asins, asinsrites, elpošanas sistēmas funkcionālos rādītājus, novērtēt tos,
salīdzināt ar normu vai ar literatūras datiem, novērtēt muskuĜu darba režīmus un kontrakciju
veidus, izpildot vingrinājumus uz trenažieriem un sporta slodzēs, izvērtēt dažādu smadzeĦu daĜu
un sensoro sistēmu lomu kustību iemaĦu apguvē.
Fizioloăijas priekšmets. Pētīšanas metodes fizioloăijā. Asins fizioloăija. Sirds fizioloăija.
Asinsrites fizioloăija. Elpošanas fizioloăija. MuskuĜu fizioloăija.
Nervu sistēmas vispārējā fizioloăija. Sensorās sistēmas, kas piedalās kustību regulācijā.
SmadzeĦu motorā kustību regulācija.
1. Millere V., Rocēna L. Asinis. Asinsrite. Elpošana. LSPA - Rīga, 1996., 79.lpp.
2. Pontaga I. MuskuĜu fizioloăija. Mācību līdzeklis LSPA studentiem. LSPA – Rīga, 2007., 42
lpp.
3. Pontaga I. Uzbudināmo audu fizioloăija. Nervu sistēmas vispārējā organizācija. Sensoro
sistēmu fizioloăija. Mācību līdzeklis LSPA studentiem. Rīga, 2001., 105 lpp..
4. Liepa Dz. SmadzeĦu motorās sistēmas un veăetatīvās nervu sistēmas fizioloăija. Augstākā
neirālā darbība. Kustību aparāta fizioloăija. Rīga – LVFKI, 1988., 118 lpp.
5. Thibodeau G.A., Patton K.T. Anatomy and Physiology. St.Louis,Baltimore,Boston, etc.:
Mosby,1993,968. p.
6. Bell D. Core Concepts in Physiology. Lippincott – Raven Publishers, 1998, printed in USA,
230 p.
1. Aberberga – Augškalne L. Fizioloăija rehabilitologiem. Rīga, Nacionālais Medicīnas
apgāds, 2002., 215 lpp.
2. Aberberga – Augškalne L., ĀboltiĦa – ĀboliĦa E., Aivars J., Gaile E., Valtneris A. Cilvēka
fizioloăija. Rīga, apgāds "Zvaigzne ABC", 1986., 456 lpp.
3. Bovell D., Nimmo M., Wood L. Principles of Physiology. A Scientific Foundation of
Physiotherapy. WB Saunders Company Ltd, 1996, printed in UK, 248 p.
1. Физиология мышечной деятелъности. Под ред.Я.М.Коца.-М.: ФиС, 1982., 448 c.
2. Gardiner Ph.F. Neuromuscular Aspects of Physical Activity. Human Kinetics, 2001, printed
in USA, 236 p.
Gatavoties semināriem par tēmām: asins fizioloăija, sirds fizioloăija, asinsrites fizioloăija,
elpošanas fizioloăija, muskuĜu fizioloăija, nervu sistēmas un kustību regulācijas fizioloăija.
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uzdevumi:
Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Mācību valoda:

Uzrakstīt referātu par skābekĜa piegādes sistēmu darbību, izmaiĦām muskulatūrā un iespējām tās
trenēt savā sporta veidā. Gatavoties pārbaudījumam Fizioloăijas pamatos.
Studentu zināšanas, prasmes un kompetences tiek novērtētas sešos semināros (asins, sirds,
asinsrites, elpošanas, muskuĜu un nervu sistēmas un kustību regulācijas fizioloăijā), trijos
laboratorijas darbos (asinsrites, elpošanas un muskuĜu fizioloăijā) un pēc referāta uzrakstīšanas
par skābekĜa piegādes sistēmu darbību, izmaiĦām muskulatūrā un iespējām tās trenēt savā sporta
veidā. Fizioloăijas studiju kursa nobeigumā ir jānokārto eksāmens.
Latviešu
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Studiju kursa anotācija
Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:
Kursa mērėis:
Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:

Studējošo patstāvīgā darba
organizācija un uzdevumi:
Studiju rezultātu vērtēšanas
kritēriji:

PROJEKTU IZSTRĀDE
PBVI111
Vispārizglītojošais;
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
1.
2
1 KR
Asist. Mg.MBA Signe Luika
Vidējās vispārējās izglītības zināšanas sociālo zinību jomā.
Apgūt teorētiskas zināšanas un attīstīt praktiskās iemaĦas projektu vadīšanā, lai spētu
izstrādāt un vadīt projektus.
1) Iegūt nepieciešamās zināšanas projektu izstrādei.
2) Noskaidrot projekta vadīšanas būtību, lomu, pazīmes un projekta veidus, funkcijas,
metodes un instrumentus;
3) Iepazīt projekta attīstības procesus un fāzes;
4) Apgūt projektu vadīšanas instrumentus.
Zina: Projekta izstrādes un vadīšanas būtību, lomu, pazīmes un projekta veidus,
funkcijas, metodes un instrumentus, projekta attīstības procesus un fāzes,
Spēj: izstrādāt projekta modeli, izveidot projekta vadības komandu, pielietot projekta
vadītāja zināšanas.
Prot: izstrādāt projekta modeli, organizēt un vadīt projekta realizāciju, izmantot projekta
vadīšanas instrumentus, ieviest projekta modeli, izveidot projekta komandu.
1. Projekta, tā būtība un raksturojums.
2. Projekta organizācijas pamatprincipi.
3. Projekta vadītāja funkcijas un loma projekta izstrādes un ieviešanas procesā.
4. Projekta attīstības un vadīšanas fāzes un to norises raksturojums.
5. Projekta finansēšana.
Projektu vadīšanas instrumenta – datorprogrammas “MICROSOFT PROJECT”
izmantošana.
1) Baguley Phil. Project management. USA, 1999.
2) Emerick Donald, Round Kimberlee. Exploring Web Marketing& Project
Management. USA, 2000.
3) Geipele I., Tambovceva T. Projektu vadīšana.Valters un Rapa, Rīga, 2004.
4) Hanss D.Litke., Ilonka Kunova. Projektu vadība.- Rīga: Balta eko, 2003
5) Ilmete Ž., Projektu vadīšana. – Rīga: LU PMC, 1999.
6) Kalve I. Apseglot pārmaiĦu vējus. Biznesa augstskola „Turība”, Rīga, 2005.
7) Kerzner H., Project management. – John Wiley Sons LTD, 1997.
8) Lūiss Džeimss P. Projektu vadīšanas pamati. Rīga, 1997.
9) Spinner M. Pete. Project management principles and practicies. USA, 1997.
10) Zommers J. Datorizēta projektu vadīšana, programma Microsoft Project. Rīga:
Biznesa augstskola „Turība”, 2000.
11)
Reiters V. Kailā patiesība par projektu menedžmentu., Rīga, Vaidelote, 2004.
1. Forands I. Personālvadība,- Rīga, 1994.
2. Forands I. Biznesa vadības tehnoloăijas, - Rīga, Latvijas Izglītības fonds, 2006.for
exellence.
3. Heller Robert. Management for exellence, - England, Dorling Kindersley, 2001.
4. Russel D.Archibald. Managing High-tehnology programs and projects. - New York:
John Wiley Sons, 1992.
1) Projekta norišu tabulas izstrāde
2) Projekta norišu tabulas prezentācija
Lai saĦemtu kredītpunktus par šo studiju kursu, kopvērtējumā jāsaĦem vismaz 4
balles. Vērtējumu ballēs students saĦem apkopojot noteikto punktu skaitu par
atsevišėu uzdevumu izpildi. Tiek vērtētas studenta zināšanas, prasmes, attieksme un
individuālā dinamika.

Latviešu
Mācību valoda:
Studiju kursa anotācija
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Kursa nosaukums:
Kursa kods
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:
Kursa mērėis:

Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:

Citi izmantojamie
informācijas avoti:
Studējošo patstāvīgā
darba organizācija
un uzdevumi:
Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:
Mācību valoda:

Tiesību zinātĦu pamati (darba tiesības, bērnu tiesību aizsardzība)
PBVI112
Vispārizglītojošais
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
1.
2.
1 KR
Viesdocente A.Leitāne
Nepieciešamas priekšzināšanas: sociālās zinības – politikas un tiesību pamati

Nodrošināt iespēju iegūt nepieciešamās kompetences darba tiesību teorijā, lai praktiskajā darbībā sekmīgi
varētu veikt darba devēja un darbinieka attiecību regulēšanu.
1) iegūt akadēmiskās un intelektuālās kompetences par darba tiesību teoriju, to praktisko nozīmību
izglītības un sporta speciālistu darba tiesiskajās attiecībās;
2) iegūt profesionālās un praktiskās kompetences, kuras nepieciešamas lai sekmīgi varētu regulēt darba
devēja un darbinieka attiecības respektējot Latvijas Republikas Darba likumu un citus darba likumdošanas
aktus.
Kursa apguves rezultātā students:
- izprot par darba tiesību sistēmu un terminoloăiju, Darba likumu un ar to saistītiem normatīviem aktiem;
par sociālo garantiju sistēmu Latvijā un par darba aizsardzības aspektiem;
- prot stratēăiski un analītiski formulēt darba tiesiskos aspektus un komunicēt par tiem.
- prot pielietot darba likumdošanas normas; juridiski korekti noslēgt un uzteikt darba līgumu
- prot pielietot Latvijas Republikas likumus un citus normatīvos aktus, kā arī ievērot tos, darbojoties vai
vadot iestādi, organizāciju vai uzĦēmumu izglītības, sporta vai citās jomās.
1.LR Darba likums un ar to saistītie normatīvie akti.
2. Darba tiesību sistēma un terminoloăija.
3.Darba koplīgums. Darba līgums.
4.Darba devēja un darbinieka savstarpējas attiecības. Darba līguma uzteikums. Darba strīdi un to
risināšanas metodes.
1.Gailums, I. Darba likums. Komentāri. Tiesu prakse. 1.,2.,3. grāmata - Rīga. - Gailuma juridiskā biznesa
birojs, 2004
2.Ulmane, V. Darba tiesības. Darba aizsardzība. – Rīga. – Turība, 2004
3.Darba likums [spēkā ar 01.06.2002.]// Latvijas Vēstnesis. – 2001. – 06.jūlijs. - Nr. 105 (2492)
4.Darba aizsardzības likums [spēkā ar 01.01.2002.// Latvijas Vēstnesis. – 2001. – 06.jūlijs. – Nr. 105
(2492)
5.Darba strīdu likums // Latvijas Vēstnesis. – 2002. – 16.oktobris. – Nr. 149 (2724)
6. LR Bērnu tiesību aizsardzības likums, 1998.
1. Streika likums // Latvijas Vēstnesis. – 1998. – 12.maijs. – Nr. 130/131 (1191/1192)
2. Valsts darba inspekcijas likums [spēkā ar 01.01.2002.] // Latvijas Vēstnesis. 2001.28.10 –188 3. 3.
Likums “Par valsts sociālo apdrošināšanu”
4. Valsts civildienesta likums
5. 27.12.2002.noteikumi Nr.580 “Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa
likmi”
6. MK 28.05.2002.noteikumi Nr.206 “Noteikumi par darbiem, kuros aizliegts nodarbināt pusaudžus, un
izĦēmumi, kad nodarbināšana šajos darbos ir atĜauta saistībā ar pusaudža profesionālo apmācību”
Interneta resursi:
www.vdi.lv; www.nva.lv; www.osha.lv; http://www.lm.gov.lv/doc_upl/ddr_02.pdf; www.vcb.lv
Kontroldarbs, praktiskā darba uzdevumi par darba tiesību sistēmu un terminoloăiju, par Darba likumu un
tā saistību ar citiem normatīvie aktiem.
Lai saĦemtu kredītpunktus par šo studiju kursu, kopvērtējumā jāsaĦem vismaz 4 balles. Vērtējumu ballēs
students saĦem, apkopojot noteikto punktu skaitu par atsevišėu uzdevumu izpildi.
Latviešu
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Studiju kursa anotācija
Kursa nosaukums:
Kursa kods
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:
Kursa mērėis:

Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:

Citi izmantojamie
informācijas avoti:
Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:
Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Grāmatvedība
PBVI113
Vispārizglītojošais
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
1.
2.
1/1,5 ECTS
Lektore, Mg.oec. Lolita Tīse
Integrējošs mācību priekšmets.Tas apvieno zināšanas, kas iegūtas : ekonomikā, vadības
teorijā,
lietvedībā, darba tiesībās
Radīt izpratni par uzĦēmuma saimniecisko darbību un galvenajiem grāmatvedības
pamatprincipiem
1.Apgūt grāmatvedības uzskaites pamatus
2.Izprast uzĦēmuma saimniecisko līdzekĜu, to avotu un saimniecisko procesu, kā arī to
finansiālā rezultāta uzskaiti, ievērojot uzskaites pamatprincipus un spēkā esošos
normatīvos aktus
Noklausoties kursu studentam jāiegūst:
Intelektuālās kompetences:
1.Izprast uzĦēmuma saimniecisko darbību no grāmatvedības uzskaites viedokĜa
2.Izprast drāmatvedības uzskaites galvenos uzdevumus
3.Izprast grāmatvedības uzskaites īpatnības un pamatprincipus
Profesionālās un akadēmiskās kompetences:
1.Izzināt un izprast grāmatvedības uzskaiti dažāda darbības veida uzĦēmumos
2.Izprast gada pārskata sastādīšanas galvenos etapus
Praktiskās kompetences:
1.Spēt izveidot uzĦēmumā konkrētu, uz normatīvo aktu prasībām balstītu, grāmatvedības
uzskaites modeli
2. Prasme veikt grāmatvedības uzskaites informācijas apstrādi un apkopošanu
3.Spēt izprast bilances un peĜĦas vai zaudējumu aprēėina sastādīšanas pamatprincipus
1.Grāmatvedības darba organizācija. 2.Grāmatvedības konta jēdziens. 3.Grāmatvedības
kontu plāns. 4.UzĦēmuma saimnieciskās darbības finansiālā rezultāta noteikšana.
5.IlgtermiĦa ieguldījumi. 6.Krājumi. 7.Debitori. 8.Nauda. 9.Pašu kapitāls un rezerves.
10.Kreditori. 11.Norēėini par darba samaksu un ieturējumi no tās. 12.Gada pārskats.
1.Par grāmatvedību : LR likums // www.vid. gov. lv
2.Gada pārskatu likums : LR likums // www.vid. gov.lv
3. Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju : MK noteikumi // www.
vid.gov.lv
4. Latvijas grāmatvedības standarti – http:// www.vgk.lv
5.Grāmatvedības pamati : mācību grāmata / R.Grigorjeva, A.Jesemčika, I.Leibus,
A.Svarinska Rīga : SIA Latvijas UzĦēmējdarbības un menedžmenta akadēmija, 2006.100lpp.
6. Kases operāciju uzskaites noteikumi : MK noteikumi // www.vid. gov.lv
7. Darba likums. – http : // www. likumi. lv
Interneta resursi :
www.likumi.lv
www.vid. gov.lv
Praktisko darbu uzdevumi par divkāršo ierakstu, saimnieciskās darbības finansiālā
rezultāta iegūšanu,bilances un peĜĦas vai zaudējumu aprēėina sastādīšanu un darba
samaksas aprēėinu
Docētājam ir konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā. Studenti
patstāvīgi apgūst teorētisko materiālu. ViĦi patstāvīgi analizē un novērtē situācijas,
pieĦem lēmumus, pamato savu viedokli,piedaloties diskusijās.
Studentu novērtēšana , prasības KP iegūšanai :
1.Darbs praktiskajās nodarbībās -30%
2.Ieskaite – tests,uzdevums-70%
Ieskaites saturs:
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Mācību valoda:

1.Teorētiskā daĜa –testa veidā – 30%no vērtējuma
2.Praktiskā daĜa-izmantojot doto informāciju veikt aprēėinus – 70%no vērtējuma
Latviešu
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Studiju kursa anotācija
Kursa nosaukums

Pētniecības metodoloăija

Kursa kods

PBNT201

Kursa veids:

Nozares teorētiskais pamatkurss

Kursa līmenis

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads

1., 2.

Semestris

2., 3., 4.

Kredīti

1/0,75 ECTS + 1/1,5 ECTS

Docētāji

prof. Eduards Popovs , prof. Juris Dravnieks

Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai

Matemātikas, fizikas un informātikas zināšanas vidusskolas apjomā, prasmes
strādāt ar datoru

Kursa mērėis

Jauno sporta pedagogu ievadīšana zinātniskajā darbā.
• iepazīstināt ar zinātni un tās nozīmi mūsdienu sabiedrībā;
• zinātnisku uzdevumu patstāvīgas risināšanas metodikas un līdzekĜu
mācīšana;
• attīstīt zinātniskā darba iemaĦu, vispārināšanas un pētniecības rezultātu
analīzes spēju;
• veicināt zinātnisku pieeju studijām;
• apgūt radošā darba iemaĦas;
• apgūt datortehnikas pielietošanu praksē;

Kursa uzdevumi

Plānotie studiju rezultāti

Atbilstošs mūsdienu prasībām profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Kursa saturs

Zinātniskā darba uzdevumi, metodes un organizēšana. Iegūto rezultātu
matemātiskā apstrāde un analīze sporta zinātnē.

Obligātā literatūra

Dravnieks J., Popovs E., Paeglītis A. Sporta zinātnisko pētījumu tehnoloăija :
Mācību grāmata sporta akadēmijas studentiem. - Rīga : LSPA, 1997.
9 literatūras avoti

Papildliteratūra:
Citi izmantojamie
informācijas avoti:

Mācību līdzekĜu un lekciju teksti elektroniskā formātā LSPA Informātikas
katedras tālmācības centra mājas lapā

Studējošo patstāvīgā darba
organizācija un uzdevumi:

LSPA Informātikas katedras tālmācības centra mājas lapā var atrast visu
nepieciešamu informāciju, saĦemt uzdevumus, instalēt speciāli izstrādātus
pievienojumprogrammas, sūtīt atstrādātus darbus pasniedzējiem pa elektronisko
pastu. Divas reizes nedēĜā notiek konsultācijas.
Automatizēta zināšanu kontrole, praktiskie darbi, seminārs, kavēto nodarbību
atstrādāšana
Latviešu

Novērtēšanas metodes:
Mācību valoda:
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Studiju kursa anotācija
Kursa nosaukums:

Vispārīgā pedagoăija

Kursa kods:
B2ViPe
Kursa veids:
Obligātais kurss
Kursa līmenis:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

2.

Semestris:

3.

Kredīti:

1,5 / 2,25 ECTS

Docētāji:

Doc. Ž.Vazne

Kursa mērėis:

Kursa mērėis: Sekmēt studentu pedagoăisko domāšanu un veicināt izpratni
par mūsdienu pedagoăiskajām teorijām un moduĜiem.
---

Kursa saturs:

Pedagoăiskā terminoloăija un pamata jēdzieni; galvenās vadlīnijas izglītībai
21.gs. (4 izglītības balsti); personības struktūra; personība un to virzību
sekmējošie faktori; pedagoăiskā darba specifika, strādājot ar dažāda vecuma
bērniem.

Ieteicamā literatūra:

1. Jurgena I. Visp.pedagoăija. Rīga: izglītības soĜi, 2001. 131 lpp.
2. Mācīšanās ir zelts: UNESCO izglītības Komisijas ziĦojums par izglītību
21.gs. Rīga: 2001. 255 lpp.
3. Žukovs L. Ievads pedagoăijā. Rīga: RaKa, 1999. 234 lpp.

Mācību metodes:
Novērtēšanas metodes:

Grupu darbs, diskusijas, prezentācijas, patstāvīgais darbs.
Kompetences tests, patstāvīgā darba vērtējums, pašvērtējums, attieksmes
vērtējums.

Studiju kursa anotācija
Kursa nosaukums:

Pedagoăijas vēsture

Kursa kods:

B2PeV

Kursa veids:

Obligātais kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

2.

Semestris:

3.

Kredīti:

1 / 1,5 ECTS

Docētāji:

Doc. I.Immere

172

Kursa mērėis:

Pedagoăiskās domāšanas attīstības veicināšana, saistot pedagoăijas
attīstību ar laikmetu sociālekonomiskām, politiskām prasībām,
zinātnes un kultūras attīstības līmeni.
---

Kursa saturs:

Jāatklāj pedagoăisko ideju saistītu ar laikmeta prasībām, zinātnes,
kultūras, tradīciju līmeni.

Ieteicamā literatūra:

1.
2.
3.

Mācību metodes:
Novērtēšanas metodes:

Ėestere I. Pedagoăijas vēsture. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005.
182 lpp.
Žukovs L., Kopeloviča A. Pedagoăijas ideju attīstība. Rīga:
RaKa, 1992. 192 lpp.
Žukovs L. Pedagoăijas vēsture. Rīga: RaKa, 1999. 303 lpp.

Individuālais darbs, projekta izpilde, heiristiskās pārrunas.
Kontroluzdevumu izpilde; projekta, referāta izpildes analīze;
pārbaudījuma novērtējums; individuālā darba docētāja vadībā
novērtējums.
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Studiju kursa anotācija
Kursa
Sporta bioėīmija
nosaukums:
PBNT215
Kursa kods:
Nozares teorētiskais pamatkurss
Kursa veids:
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
Kursa līmenis:
2.
Studiju gads:
3.
Semestris:
2 / 3 ECTS
Kredīti:
doc. Maija Dzintare
Docētāji:
Prasības studiju
Jābūt apgūtam kursam „Bioėīmijas pamati” (1,5 KP, kursa kods: PBNT215).
kursa apguves
uzsākšanai:
Nodrošināt studentiem teorētisko un praktisko iemaĦu apguvi, dodot zināšanas un izpratni par dzīvības
Kursa mērėis:
procesu ėīmiskajiem pamatiem cilvēka organismā, kā arī par enerăētisko un plastisko procesu dinamiku
fizisko slodžu laikā; praktiski apgūstot bioėīmisko pētījumu pamatiemaĦas. Studiju kursa pamatuzdevums –
dot studējošajiem zinātnisku pamatu profesionālai darbībai, attīstīt prasmes patstāvīgai problēmu risināšanai.
1. Iepazīstināt ar enerăētiskajiem un plastiskajiem procesiem cilvēka organismā, kas nodrošina tā
Kursa uzdevumi:
fizioloăiskās funkcijas, kā arī atjaunošanos un attīstību.
2. Raksturot bērnu un pusaudžu organisma bioėīmiskās īpatnības.
3. Sniegt zināšanas un izpratni par ėīmisko reakciju mērėtiecīgām izmaiĦām organismā intensīvu fizisku
slodžu laikā un atjaunošanās periodā.
4. Iepazīstināt ar organisma strukturālajām un funkcionālajām izmaiĦām, kas attīstās regulāru treniĦu
rezultātā.
5. Veidot praktiskās iemaĦas darbam laboratorijā bioėīmisko analīžu veikšanai.
Noklausoties sporta bioėīmijas kursu, studentiem jāzin:
Plānotie studiju
1. bioėīmisko procesu dinamika cilvēka organismā, to kopsakarība;
rezultāti:
2. bērnu un pusaudžu organisma bioėīmiskās īpatnības;
3. bioėīmisko procesu izmaiĦas organismā intensīvu dažāda rakstura fizisko slodžu laikā un atjaunošanās
periodā;
4. fizisko īpašību – spēka, ātruma un izturības attīstīšanas bioėīmiskais pamatojums un metodes;
5. bioėīmisko īpatnību ievērošana, trenējot fiziskās īpašības bērniem un pusaudžiem.
Studenti iegūst prasmi veikt vienkāršus analītiskus bioėīmiskus eksperimentus, lietot laboratorijas traukus
un aparatūru.
Studenti iegūst kompetenci bioėīmijas kursā iegūtās zināšanas pielietot sporta praksē:
1.
analizēt konkrētas slodzes pēc reakcijas, kas dod enerăiju, kādus enerăijas avotus patērē.
2.
zinot bioėīmisko pamatu, plānot slodzes, atjaunošanās ilgumu, lai treniĦš dotu maksimālo efektu.
Vispārējā bioėīmija. VielmaiĦa. Enerăijas maiĦa. Bioloăiskā oksidēšanās. Biosavienojumu: ogĜhidrātu,
Kursa saturs:
tauku un olbaltumvielu maiĦa. Augoša organisma biosavienojumu maiĦas īpatnības.
Sporta bioėīmija. MuskuĜu ėīmiskais sastāvs un darbības enerăētika. Bioėīmisko procesu dinamika
organismā, veicot intensīvu dažāda rakstura fizisku darbu. Noguruma bioėīmiskais pamatojums. Bioėīmiskie
procesi atjaunošanās periodā. Bioėīmiskais pamatojums fizisko īpašību – spēka, ātruma un izturības
pieaugumam, regulāri trenējoties. Adaptācijas pakāpenība un specifiskums. Sporta treniĦa principu
bioėīmiskais pamatojums.
1.
V. Ūdre. Vispārējā un sporta bioėīmija I d., māc. grāmata LSPA studentiem, Rīga 1999.
Obligātā
2.
V.Ūdre - Vispārējā un sporta bioėīmija II d., māc. grāmata LSPA studentiem, Rīga 2000.
literatūra:
1. Волков Н. И. Биохимия мышечной деятельности. Kиев, Олимпийская литература, 2000. c 504.
Papildliteratūra:
2. Maughan R., Gleeson M. The Biochemical Basis of Sports Performance. Oxford University press. New
York. 2004, p 253.
3. V.Ūdre - Biosavienojumu maiĦas vienādojumi un shēmas, māc. līdz. LSPA studentiem, Rīga 1996.
4. V.Ūdre - Sporta bioėīmija, māc. līdz. LVFKI studentiem, Rīga 1991.
5. V.Ūdre – Augoša organisma metabolisma īpatnības un fizisko īpašību attīstīšanas bioėīmiskais
pamatojums, mācību līdzeklis LSPA studentiem, Rīga 2001.
Citi izmantojamie 1. D. Cēdere, J. Logins. Organiskā ėīmija ar ievirzi bioėīmijā, Rīga, Zvaigzne ABC, 1996.
2. Murray R. K., Granner D. K., Mayes P. A., Rodwell V. W. Harper's Biochemistry (25th edition).
informācijas
McGraw-Hill Publishing Co; 1999, p. 927.
avoti:
Gatavošanās semināram par tēmām: Vispārējā bioėīmija. VielmaiĦa. Enerăijas maiĦa. Bioloăiskā
Studējošo
oksidēšanās. Biosavienojumu: ogĜhidrātu, tauku un olbaltumvielu maiĦa. Augoša organisma biosavienojumu
patstāvīgā darba
maiĦas īpatnības.
organizācija un
Sporta bioėīmija. MuskuĜu ėīmiskais sastāvs un darbības enerăētika. Bioėīmisko procesu dinamika
uzdevumi:
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organismā, veicot intensīvu dažāda rakstura fizisku darbu. Noguruma bioėīmiskais pamatojums. Bioėīmiskie
procesi atjaunošanās periodā. Bioėīmiskais pamatojums fizisko īpašību – spēka, ātruma un izturības
pieaugumam, regulāri trenējoties. Adaptācijas pakāpenība un specifiskums. Sporta treniĦa principu
bioėīmiskais pamatojums. Referāta rakstīšana.
Gatavošanās ieskaitei.
Studiju rezultātu
vērtēšanas
kritēriji:
Mācību valoda:

Studentu zināšanas un kompetences novērtē pēc kvalitatīvā rādītāja – zināšanas novērtē 10 ballu sistēmā, un
kvantitatīvā rādītāja – jānokārto visi kursā paredzētie semināri un ieskaite.
Latviešu
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Studiju kursa anotācija
Kursa nosaukums:

Sporta teorija

Kursa kods:

B3SpT

Kursa līmenis:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

2.

Semestris:

3.

Kredīti:
Docetāji:

2 / 3 ECTS
Lekt. A.Fernāte, prof. V. Krauksts

Kursa mērėis:

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:

Pedagoăiskais process sportā mūžizglītības kontekstā: sporta izglītības sociāli – bioloăiskais
pamatojums, mērėis un uzdevumi; cilvēka organisms kā biosistēma; vispārējie sociāli
– pedagoăiskie un specifiskie principi sportā; pedagoăiskā procesa specifiskās
īpatnības un struktūra personības attīstības veicināšanā sportā; Kustību mācīšana:
kustību mācīšanas pedagoăiskais pamatojums; kustību mācīšanas struktūra.
Personības attīstību veicinošās metodes sportā: mūsdienīgs skatījums metožu
klasifikācijā; metožu izvēles nosacījumi. Slodze, atjaunošanās un atpūta. Biomotorās
spējas, fiziskās īpašības, to izpausmes formas, raksturojumi un attīstības veicināšanas
metodika. Sensitīvie periodi biomotoro spēju attīstībā.
1. Fernāte A. Sporta treniĦu teorijas pamati. Rīga: LSPA, 2002, 1. d. 102 lpp., 2. d. 89 lpp.
2. Krauksts V. Biomotoro spēju treniĦu teorija. Rīga: LSPA, 2003. 92 lpp.
3. LiepiĦš I. Sports un treniĦš. Rīga: Imants LiepiĦš, 2000. 232 lpp.
Grupu un kooperatīvā darba metodes, diskusijas, patstavīgais darbs

Ieteicamā literatūra:

Mācību metodes:

Novērtēšanas metodes: Rakstisks pārbaudījums, mutiskās atbildes, pašvērtējums
Mācību valoda:

Latviešu
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Studiju kursa anotācija
Kursa nosaukums:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:
Kursa mērėis:

Kursa uzdevumi

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:

Citi izmantojamie
informācijas avoti:
Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:
Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:
Mācību valoda:

Kustību rotaĜas pirmsskolā
A studiju kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
3.
6.
1 ECTS
Lekt. Bula – Biteniece I.
Bakalaura programmas 1. un 2. studiju gada studiju priekšmetu apguve 4 – 10 ballu līmenī
Zināšanu, prasmju un attieksmju apguve, tādā pakāpē lai topošie speciālisti nodrošinātu bērniem
iespēju attīstīties kopveselumā, pielietojot kustību rotaĜas. Apgūt dzīvei nepieciešamās prasmes un
iemaĦas, novērtēt fizisko aktivitāšu nozīmi ilgtspējīgā sabiedrības attīstībā.
Atlasīt kustību rotaĜas un vingrinājumus rotaĜnodarbību satura veidošanai atbilstoši bērna fiziskajai un
emocionālajai sagatavotībai pirmsskolā. Apgūt kustību rotaĜu organizēšanas, vadīšanas un
modelēšanas didaktiskos principus.
Noklausoties un apgūstot studiju programmu studentiem ir šādas zināšanas: bērna attīstību
kopveselumā un personības veidošanās likumsakarībām ar kustību rotaĜām; kustību rotaĜu izvēli
pamatprasmju apguvei; par kustību rotaĜu mērėiem, uzdevumiem katrā konkrētā vecumposmā; sociālo
attiecību veidošanos, Prasmes: izveidot sižetiskās un rotaĜnodarbības plānu pamatojoties uz
izglītojamo fizisko un intelektuālo attīstības pakāpi; veidot vidi, kas veicina bērna holistisku attīstību;
motivēt un pārliecināt bērnus par ticību saviem spēkiem; darbā ar bērnu vecākiem; integrēt citus
priekšmetus un inovatīvo paĦēmienu pielietošanā kustību rotaĜās. Kompetences: kustību rotaĜu
vadīšana, rotaĜnodarbību izveide un organizēšana; didaktisko paĦēmienu pielietošanu pamatprasmju
apguvē; novērošanas un novērtēšanas kompetences.
Kustību rotaĜu ietekme uz bērna izziĦas procesiem (kognitīvā sfēra), veidojot pozitīvu attieksmi,
emocijas, Kustību rotaĜu mērėi, uzdevumi sporta nodarbībā pirmsskolā. RotaĜnodarbību saturs,
uzdevumi, metodes un līdzekĜi. Kustību rotaĜu modelēšana. Kustību rotaĜu izvēle, organizējot kustību
aktivitātes brīvā dabā, un kopā ar vecākiem.
Jansone R., Krauksts V., Sporta izglītības didaktika skolā Rīga: RaKa, 2005.
Karlovska R Rāpošanas apmācība pirmsskolas vecuma bērniem. Liepāja: LPA, 2000,
KuzĦecova A., Karlovska R. Lēcieni pirmsskolas vecuma bērniem. R.: Izglītības soĜi, 2006,
Elnebija I. Pakāpieni bērna attīstībā. R.: Pētergailis, 1999.
Lieăeniece D. Kopveseluma pieeja audzināšanā. Rīga RaKa, 1999.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 лет) :
пособие для педагогов дошк. учреждений / А.И.Пензулаева. - Москва : ВЛАДОС, 2001. – 127.c
Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет : пособие для
педагогов дошк. учреждений / Л.И.Пензулаева. - Москва :"ВЛАДОС", 2003. – 108.с.
Periodiskie izdevumi: “Mans mazais”, “Pirmskolas izglītība”, ”Skolotājs”, kā arī elektroniskie resursi.
RotaĜnodarbību plānu veidošana

RotaĜnodarbu plānu prezentācija
Latviešu
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Studiju kursa anotācija
Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju uzsākšanai:
Kursa mērėis:

Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:
Citi izmantojamie informācijas
avoti:
Studējošo patstāvīgā darba
organizācija un uzdevumi:

Studiju rezultātu vērtēšanas
kritēriji:
Mācību valoda:

Basketbola pamati
PBNPST3065
Nozares teorētiskais pamatkurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
2
4
1
A.Rudzītis, A.Spunde, J.Rimbenieks
Izpildītas vispārizglītojošās skolas sporta standarta basketbolā prasības
Sniegt studentiem teorētiskās zināšanas un iemaĦas basketbolā, kādas nepieciešamas
sporta nodarbību vadīšanai, sacensību organizēšanai un vadīšanai, tiesāšanai. radīt
priekšnoteikumus prasmei un spējai mācīt basketbola pamata paĦēmienus.
Piedāvāt studentiem iespēju iegūt zināšanas sporta spēles basketbola tehnikas
paĦēmienu mācīšanas un pilnveidošanas metodiku;
Gūt nepieciešamās iemaĦas basketbola paĦēmienu izpildei tādā kvalitātē, lai varētu
pareizi un uzskatāmi demonstrēt nepieciešamos elementus.
Apgūti tehniski pareizi izpildītus basketbola spēles tehnikas un taktikas paĦēmieni,
Prasme pielietot un nostiprināt apgūtās iemaĦas mācību spēlēs un sacensībās,
Apgūti basketbola noteikumi, laukuma tiesnešu žestus un spēles sekretāra pienākumi.
1.Basketbola būtība, vēsture, noteikumi, mācīšanas pakāpenības principi.
2. IevadsagatavotājdaĜas vingrinājumi ar bumbu, kustībā.
3. Tehnikas paĦēmienu apguve
4. Vienkāršāko taktikas paĦēmienu apguve.
Rokasgrāmata veiksmīgam trenerim. Rudzītis A. Grāvītis U. Rīga, Jumava (2008).
Basketbola vienkāršoti noteikumi. Spunde A. Rudzītis A. Rīga, LSPA, (2008)
Krause Jerry V. (1999) Basketball Skills & Drills. Jerry V. Krause, Don Meyer, Jerry
Meyer. Champaign, IL, Human Kinetics, 206 p.
Interneta informācija;, metodiski izdevumi par tiesāšanu, DVD un video materiāli.
Darbs bibliotekā un lasītavā – pareiza tehnikas paĦēmienu izpilde, mācīšanas
metodikas analīzei; noteikumu un tiesnešu žestu teorētiskajai apguvei.
Pastāvīgs darbs sporta zālē – tehnikas paĦēmienu pilnveidošanai gatavošanās
praktiskā ieskaites kārtošanai
Lai saĦemtu par studiju kursu paredzētos kredītpunktus, kopvērtējumā jāiegūst
vismaz 4 balles. Novērtējumu ballēs iegūst summējot noteikto punktu skaitu par
atsevišėu uzdevumu izpildi.
Latviešu. Iespējams arī angĜu, krievu valodās
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Studiju kursa anotācija
Kursa nosaukums: Sporta biomehānikas pamati
Kursa kods: PBNT211
Kursa veids: Nozares teorētiskais pamatkurss
Kursa līmenis: Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
Studiju gads: 2
Semestris: 3
Kredīti: 2
Docētāji: Dr. habil. paed., profesors Jānis Lanka
Priekšzināšanas: pamatzināšanas mehānikā un anatomijā
Kursa mērėis: sniegt studentiem zināšanas cilvēka kustību balsta sistēmas biomehānikā, fizisko īpašību un
diferenciālajā biomehānikā, praktiskās iemaĦas kustību analīzē
Kursa uzdevumi: 1) radīt interesi par sporta zinātni un sporta biomehāniku kā tās sastāvdaĜu; 2) dot teorētiskās
zināšanas par cilvēka kustību balsta sistēmas uzbūvi un mehāniskajām īpašībām, fiziskās sagatavotības pilnveidošanas
biomehāniskajiem aspektiem, fizisko vingrinājumu pielietošanas metodiku, strādājot ar dažāda vecuma, dzimuma un
sagatavotības cilvēkiem; 3) apgūt kustību analīzes praktiskās iemaĦas.
Plānotie studiju rezultāti: Nobeidzot studiju kursu studenti zin biomehānikas vēsturi, biomehānikas izpētes priekšmetu
un metodes, biomehānisko sistēmu uzbūvi un īpašības; muskuĜu biodinamiku un darbības mehāniskos nosacījumus;
ātruma, spēka, izturības īpašību biomehāniskos pamatus; motorikas atkarību no cilvēka ėermeĦa uzbūves, dzimuma un
vecuma īpatnībām.
Kursa saturs: biomehānisko sistēmu uzbūve un īpašības, muskuĜu saraušanās biodinamika, kustību
kinemātika, dinamika un enerăētika, fizisko īpašību biomehānika, kustību vadīšanas biomehāniskie aspekti, motorikas
individuālās un grupu īpatnības.
Obligātā literatūra: 1. J. Lanka Biomehānika. – Rīga, 1995. – 130 lpp. 2. J. Lanka Biomehānika. Lekcijas. LSPA
biblioteka. 3. J. Lanka Fizisko īpašību biomehānika. – Rīga, 1997. – 110 lpp. 4.J. Lanka Fizisko īpašību biomehānika
(ātruma īpašības). - Rīga, 2005. - 102. lpp. 5. Я. Ланка Биомеханика. – Рига, 1990. – 130 с.
Papildliteratūra: 1. В. Уткин Биомеханика физических упражнений. – М.: Просвещение, 1989. – 200 с. 2.
Hochmuth, G. Biomechanik sportlicher Bewegungen. Sportverlag Berlin, 1974. – 216 s. 3. Hay J. The Biomechanics of
Sports Techniques. – Prentice Hall, 1973. – p. 600. 4.Biomechanics in Sport. Zatsiorsky V.M. (ed). Blackwell Science,
LTD, Oxford, 2000. - p.667. 5. Донской Д. Д., Зациорский В. М. Биомеханика. Учебник для ИФК. – М.: ФиС,
1979. – 250 с.
Citi informācijas avoti: internets, sporta periodiskie izdevumi
Patstāvīgā darba organizācija un uzdevumi: Pēc iepazīšanās ar apgūstamo studiju materiālu studenti saĦem
uzdevumus patstāvīgā darba veikšanai: problēmjautājumus un ieteicamās literatūras sarakstu. Patstāvīgā darba galvenie
uzdevumi - iegūt papildinformāciju par attiecīgajiem jautājumiem, nostiprināt esošās zināšanas, saskatīt apgūtās teorijas
saistību ar paša sporta praksi.
Vērtēšanas kritēriji: Tiek vērtēts programmas apguves līmenis pēc kontroldarbu rezultātiem, atbildēm uz jautājumiem
iekaites laikā, aktivitātēm seminārnodarbību laikā
Mācību valoda: latviešu
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Studiju kursa anotācija
Kursa nosaukums:

Vieglatlētika

Kursa kods:

B123Vgat

Kursa veids:

Obligātais kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:

1.,2.,3.
1.,2.,3.,6.
5,5 / 8,25 ECTS

Docētāji:

As.prof. I.AvotiĦa, as.prof. H.Erdmanis, doc. M.R.Gailis, lekt. S.Škutāne, lekt.
T.ěisicina, asist. K.Kuplis, G.Ratnieks

Kursa mērėis:

Radīt interesi par vieglatlētiku, tās daudzveidību. Sniegt zināšanas, pedagoăiskās un
organizatoriskās iemaĦas un prasmes, vieglatlētikas veidu mācīšanā un sacensību
organizēšanā.

Kursa saturs:

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

Ieteicamā literatūra:

Mācību metodes:
Novērtēšanas metodes:
Mācību valoda:
Studiju kursa anotācija

1. Gailis M. Vieglatlētikas sacensību organizēšana un tiesāšanas metodika. Rīga:
LSPA, 2003.27 lpp.
2. I studiju gada burtnīca vieglatlētikā 1.daĜa. Rīga: LSPA, 2000. 60 lpp.
3. I studiju gada burtnīca vieglatlētikā 2.daĜa. 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.
Grupu darbs, patstāvīgais darbs
Praktiskā un teorētiskā ieskaite
Latviešu
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:
Kursa mērėis:

Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:

Citi izmantojamie
informācijas avoti:
Studējošo patstāvīgā
darba organizācija
un uzdevumi:

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Sporta fizioloăija
PBNT213
Nozares teorētiskais pamatkurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
2.
3.
2 / 3 ECTS
prof. Inese Pontaga, doc. Vija Millere
1.studiju gadā LSPA apgūtās zināšanas anatomijā, fizioloăijas pamatos un bioėīmijas pamatos.

Iemācīt sporta fizioloăijas pamatjēdzienus, analizēt organisma adaptācijas mehānismus un darbaspējas
noteicošos faktorus dažāda rakstura sporta slodzēs, veidot iemaĦas atsevišėu fizioloăisko rādītāju
noteikšanā un novērtēšanā.
1. Iemācīt izprast un novērtēt fiziskās slodzes intensitātes fizioloăiskos rādītājus, dot fizisko
vingrinājumu fizioloăiskās klasifikācijas pamatprincipus. Apskatīt fizioloăiskās izmaiĦas organismā
sportam raksturīgos organisma stāvokĜos.
2. Sniegt kustību apmācības un fizisko īpašību attīstīšanas fizioloăisko pamatojumu, veidot iemaĦas
atsevišėu fizisko īpašību fizioloăisko rādītāju noteikšanā un novērtēšanā.
3. Raksturot organisma adaptācijas mehānismus un darbaspējas noteicošos faktorus, veicot darbu
neierastos apkārtējās vides apstākĜos. Izskaidrot dopingvielu kaitīgo ietekmi uz organismu.
Studenti iegūst zināšanas par muskuĜu bioenerăētiku, fiziskās slodzes intensitātes fizioloăiskajiem
rādītājiem, fizisko vingrinājumu fizioloăisko klasifikāciju, funkcionālajām izmaiĦām organismā sportam
raksturīgo organisma stāvokĜu laikā un dažādas intensitātes sporta slodzēs, fizisko īpašību attīstīšanas un
kustību iemaĦu apgūšanas fizioloăisko pamatojumu, organisma darbaspējām dažādos ārējās vides
apstākĜos. Studenti apgūst prasmes: noteikt cilvēka fiziskās spējas, izpildot ātruma, lokanības, līdzsvara,
aerobo darbspēju noteikšanas testus. Studenti apgūst kompetences: noteikt fizisko īpašību rādītājus un
salīdzināt ar literatūras datiem, novērtēt sportista kardiorespiratorās sistēmas trenētības pakāpi, izmantot
sporta fizioloăijas zināšanas praktiskajā darbībā.
MuskuĜu bioenerăētika. Fizisko vingrinājumu fizioloăiskā klasifikācija. Fizioloăiskās izmaiĦas
organismā sportam raksturīgos stāvokĜos. Funkcionālās izmaiĦas organismā, veicot dažādas intensitātes
sporta slodzes. Kustību iemaĦu apguves fizioloăiskais pamatojums. MuskuĜu spēks un jauda. Spēka
īpašību attīstīšanas fizioloăiskais pamatojums. Ātrums, tā attīstīšanas fizioloăiskais pamatojums.
Vispārējā aerobā izturība, tās rādītāji, treniĦa fizioloăiskais pamatojums. Lokanības un koordinācijas
spēju attīstīšanas fizioloăiskie mehānismi. Dopingvielu iedarbība uz organismu. Darbaspēju izmaiĦas un
organisma adaptācijas mehānismi, trenējoties dažādos ārējās vides apstākĜos. Hipodinamijas izraisītās
negatīvās izmaiĦas organismā.
1. Brēmanis E. Sporta fizioloăija. - Rīga: Zvaigzne, 1991.- 245 lpp.
2. Wilmore J.H., Costill D.L. Physiology of Sport and Exercise. Human Kinetics, 1999, printed in
USA, 710 p.
3. McArdle W.D., Katch F.I., Katch V.L. Essentials of Exercise Physiology. Lippincott Williams and
Wilkins, 2000, printed in USA, 679 p.
1. Hoffman J. Physiological Aspects of Sport Training and Performance. Human Kinetics, 2002,
printed in USA, 344 p.
2. The Physiology of Training. Whyte G. (Ed.), Churcill Livingstone, Elsevier, 2006, 246 p.
3. Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. - Киев :
Олимпийск.лит., 1997.
1.

Astrand P.- O., Rodahl K. Textbook of work physiology. - New York, St.Louis, San Francisco,
London etc.: Mc Graw-Hill Book company, 1970.- 669 p.
2. Enoka R.M. Neuromechanics of Human Movement. Human Kinetics, 2002, printed in USA, 556 p.
Gatavoties semināriem par tēmām: 1) muskuĜu enerăētika un fizisko vingrinājumu fizioloăiskā
klasifikācija, fizioloăiskie rādītāji, veicot dažādas intensitātes slodzes; 2) kustību iemaĦu, spēka, jaudas,
ātruma īpašību attīstīšanas fizioloăiskais pamatojums; 3) vispārēja izturība, tās rādītāji un treniĦu
fizioloăiskais pamatojums; 4) organisma adaptācija un aklimatizācija dažādiem ārējās vides apstākĜiem.
Sameklēt bibliotēkā literatūras un interneta avotus, uzrakstīt referātu par fizisko spēju trenēšanas
fizioloăisko pamatojumu savā sporta veidā. Gatavoties pārbaudījumam sporta fizioloăijā.
Studentu zināšanas, prasmes un kompetences tiek novērtētas četros semināros (muskuĜu enerăētika un
fizisko vingrinājumu fizioloăiskā klasifikācija, fizioloăiskie rādītāji, veicot dažādas intensitātes slodzes;
kustību iemaĦu, spēka, jaudas, ātruma īpašību attīstīšanas fizioloăiskais pamatojums; vispārēja izturība,
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Mācību valoda:

tās rādītāji un treniĦu fizioloăiskais pamatojums; organisma adaptācija un aklimatizācija dažādiem ārējās
vides apstākĜiem), četros laboratorijas darbos (nosakot ātruma, vispārējās izturības, lokanības,
koordinācijas spēju rādītājus) un pēc referāta uzrakstīšanas par fizisko spēju trenēšanas fizioloăisko
pamatojumu savā sporta veidā. Fizioloăijas studiju kursa nobeigumā ir jānokārto eksāmens.
Latviešu
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Studiju kursa anotācija

Kursa nosaukums:

Vingrošana

Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:

B123Ving
Obligātais kurss
Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā
1.,2.,3.
1.,2.,3.,4.,5.
7,5/11,25 ECTS
As.prof. L.Žilinskis, doc. V.Demčenko, doc. G.Kobzevs,
asist. S.AĦisimova
Veidot zināšanas par vingrošanas veidiem un
līdzekĜiem. Gatavot studentu spējai vadīt skolas sporta stundas ievada, galveno un
nobeiguma daĜas. Veidot prasmes praktiski izpildīt , zināt mācīšanas metodiku,
vingrošanas līdzekĜus izglītības standarta sporta ietvaros.
Ierindas mācības vingrojumi un VAV, akrobātiskie vingrojumi, vingrojumi
kārienos un balstos, lēcieni, lietišėie vingrojumi, mākslas vingrošanas un aerobikas
vingrojumi.
1. O.Tanne, N.Jaružnijs. CeĜvedis 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.
Rakstiskie un teorētiskie pārbaudījumi, praktiskais tests,
piedalīšanās sacensībās un konkursos.
Latviešu

Kursa mērėis:

Kursa saturs:

Ieteicamā literatūra:

Novērtēšanas metodes:
Mācību valoda:
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Studiju kursa anotācija
Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:

Metodoloăija
B12Me
Obligātais kurss
Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā
1., 2.
2., 4.
2 / 3 ECTS
Prof. E.Popovs , as.prof. J.Dravnieks

Kursa mērėis:
Kursa saturs:

Jauno sporta pedagogu ievadīšana zinātniskajā darbā.
Zinātniskā darba uzdevumi, metodes un organizēšana. Pētījumu rezultātu
matemātiskā apstrāde un analīze sportā.

Ieteicamā literatūra:
1.

2.
3.

4.

5.

Mācību metodes:

Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:
Mācību valoda:

Dravnieks J., Popovs E., Paeglītis A. Sporta zinātnisko pētījumu tehnoloăija [4
d.]. LSPA. Rīga, 1997.
1.d. 97 lpp.
2.d. 86 lpp.
3.d. 68 lpp.
4.d. 51 lpp.
Dravnieks J. Bakalaura pavārgrāmata [tiešsaiste]. LSPA. Rīga : LSPA, 2004[skatīts 2006.g.27.sept.]. Pieejams: http://www.lspa.lv/metron/pavars.pdf
Dravnieks J.. MS EXCEL pievienojumprogramma STATISTIKA [tiešsaiste].
LSPA. Rīga : LSPA, 2004-[skatīts 2006.g.27.sept.]. Pieejams:
http://www.lspa.lv/metron/matstat.pdf
Dravnieks J. Matemātiskās statistikas metodes sporta zinātnē [tiešaiste]. LSPA.
Rīga : LSPA, 2004-[skatīts 2006.g.27.sept.]. Pieejams:
http://www.lspa.lv/metron/statist.pdf
Popovs E. Zinātnisko pētījumu metodoloăija. Zinātniskā pētniecība. LSPA.
Rīga : LSPA, 2004.

automatizēta zināšanu kontrole, ieskaites darbi, seminārs
latviešu
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Studiju kursa anotācija
Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:

Vecumposmu fizioloăija
PBNT222
Nozares teorētiskais pamatkurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
2.
4.
1 / 1,5 ECTS
prof. Inese Pontaga, doc. Vija Millere

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:

1.studiju gadā LSPA apgūtās zināšanas anatomijā, fizioloăijas pamatos un bioėīmijas pamatos,
2.studiju gada 3.semestrī apgūtās zināšanas sporta fizioloăijā.

Kursa mērėis:

Sniegt pamatzināšanas par morfoloăiskajām un fizioloăiskajām izmaiĦām augošā organismā un
novecojot, par fizisko īpašību attīstīšanas sensitīvajiem periodiem.

Kursa uzdevumi:

1.
2.

3.
4.

Raksturot augšanas un attīstības likumsakarības, kritiskos periodus bērna attīstībā, vides un
sociāli ekonomisko faktoru ietekmi uz augšanu un attīstību.
Veidot zināšanu bāzi par balsta un kustību sistēmas, nervu sistēmas un augstākās neirālās
darbības attīstību, par iekšējo orgānu sistēmu un to funkciju pilnveidošanos augošā
organismā un izmaiĦām novecojot.
Veidot praktiskās iemaĦas fiziskās attīstības un fizisko darbaspēju novērtēšanā.
Raksturot organisma stāvokĜus sporta slodzēs un to īpatnības bērniem, fizisko
vingrinājumu lomu fiziskās attīstības veicināšanā un fizisko darbaspēju attīstīšanā.

Plānotie studiju
rezultāti:

Studenti iegūst zināšanas par: vecumposmu periodizāciju; augošu bērnu anatomiskajām un
fizioloăiskajām īpatnībām atsevišėos vecumposmos; morfoloăiskajām un fizioloăiskajām
izmaiĦām, cilvēkam novecojot; fizisko vingrinājumu lomu fiziskās attīstības veicināšanā,
darbspēju attīstīšanā un uzturēšanā. Studenti apgūst prasmes: izmērīt cilvēka antropometriskos
rādītājus. Studenti apgūst kompetences: novērtēt bērnu un pieaugušu cilvēku fizisko attīstību,
aptuveni novērtēt bioloăisko vecumu un pusaudžu dzimumattīstības pakāpi; izvēlēties katram
skolēnu vecumposmam piemērotākās sporta slodzes un apmācības metodes; izvēlēties
piemērotus vingrinājumus gados vecākiem cilvēkiem.

Kursa saturs:

Augšanas un attīstības likumsakarības. Morfoloăiskās izmaiĦas organismā dažādos
vecumposmos. Jaundzimušā, zīdaiĦa vecuma, agrās, pirmās un otrās bērnības vecuma bērnu,
pusaudžu un jauniešu fizioloăisks raksturojums. Fizioloăiskās izmaiĦas novecojot.

Obligātā literatūra:

1.
2.
3.

ĀboltiĦa M.. Kā aug mūsu bērns. Datorzinību centrs, 1998., 198 lpp.
Vīksne Z. Bērnu un pusaudžu vispārējā un sporta fizioloăija LVFKI, Rīga, 1987.-71.lpp.
Rowland T.W. Children’s Exercise Physiology. Human Kinetics, 2004, printed in USA,
298 p.

Papildliteratūra:

1.
2.

Millere R., Segleniece K. Bērna augšana un attīstība Rīga, Zvaigzne, 1977.-80.lpp.
Фарбор
А.,Корниенко
И.А.,Сонъкин
В.Д.
Физиология
школьника.М.:Педагогика,1990.-64.с.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

Детская спортивная медицина. Под ред. Тихвинского С.Б. и Хрущева С.В..М.:Медицина, 1991.-559.с.

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija
un uzdevumi:

Gatavoties semināriem par tēmām: 1) augšanas un attīstības likumsakarības; morfoloăiskās
izmaiĦas organismā dažādos vecumposmos; jaundzimušā, zīdaiĦa vecuma, agrās bērnības
vecuma bērnu fizioloăisks raksturojums; 2) pirmās un otrās bērnības vecuma bērnu, pusaudžu
fizioloăisks raksturojums; 3) jauniešu fizioloăisks raksturojums; fizioloăiskās izmaiĦas
novecojot. Gatavoties pārbaudījumam vecimposmu fizioloăijā.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Studentu zināšanas, prasmes un kompetences tiek novērtētas trijos semināros (augšanas un
attīstības likumsakarības, morfoloăiskās izmaiĦas organismā dažādos vecumposmos;
jaundzimušā, zīdaiĦa vecuma, agrās bērnības vecuma bērnu fizioloăisks raksturojums; pirmās
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un otrās bērnības vecuma bērnu, pusaudžu fizioloăisks raksturojums; jauniešu fizioloăisks
raksturojums; fizioloăiskās izmaiĦas novecojot), vienā laboratorijas darbā (antropometrijas
metodes). Vecumposmu fizioloăijas studiju kursa nobeigumā ir jānokārto ieskaite.
Mācību valoda:

Latviešu
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Studiju kursa anotācija
Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Kursa mērėis:

NometĦu mācība
B23NoM
Obligātās izvēles kurss
Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā
2.,3
3.,4.,6.
1,5 / 2,25 ECTS
Asist. I.Smukā
Sagatavot speciālistus bērnu un jauniešu dažāda veida nometĦu un citu pasākumu
/saietu, festivālu, salidojumu utt./ projektu veidošanā un vadīšanā, kas nodrošinātu
bērnu un jauniešu nodarbinātību no mācībām brīvajā laikā.

Kursa saturs:

Rada priekšstatu par nometĦu veidiem, vēsturi, kustību Latvijā un pasaulē, sniedz
teorētiskās zināšanas, sniedz izpratni par nometni kā iespējamo audzināšanas,
interešu izglītības, papildizglītības un tālākizglītības darba formu.
Ieteicamā literatūra:
1.Brūders A. NometĦu mācība. Metodiskais izdales un
darba materiāls LSPA 2.un 3.kursa studentiem. Rīga : LSPA, [b.i.], 2000. 32 lpp.
2.Bonda A., Kušnere I. SpēĜu grāmata. Rīga, 2000. 23 lpp.
3.NometĦu vadītāja rokasgrāmata: metodiskais materiāls. Rīga: IZM, VJIC, LNA,
2003. 77 lpp.
4.Praude V.,BeĜčikovs J. Menedžments. Rīga : Vaidelote, 2001. 57 lpp.

Mācību metodes:

Grupu darbs, individuālais darbs, projekta metode, rotaĜu metode

Novērtēšanas metodes:
Kontroldarbi- testi- teorētisko zināšanu pārbaudei;
nometnes brīvā laika dažādu pasākumu praktiskā realizācija, nometĦu satura
plānojuma izstrāde
Mācību valoda:

Latviešu
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Studiju kursa anotācija
Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:

Slēpošana
B23Sl
Obligātās izvēles kurss
Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā
2.,3.
4.,6.
3,5 / 5,25 ECTS
Prof. J. Grants, prof.D. Krauksta, lekt. V. Ukins, asist. R.Rudzītis, asist. K. Ciekurs

Kursa mērėis:

Iepazīstināt ar slēpošanas sporta veidiem, to vēsturi, tehnoloăiju, inventāru un
attīstību Latvijā un pasaulē.Radīt priekšstatu par slēpošanas sporta veidiem, apgūt
distanču slēpošanas pārvietošanās veidus, ieinteresēt studentus dalībai ziemas
pasākumos – pārgājienā uz slēpēm, rotaĜās, stafetēs, slēpošanas sacensībās.

Kursa saturs:

Studijas 3. studiju gadā ir turpinājums 2. studiju gada studijām, kurā
lielāks akcents ir likts uz padziĜinātu distanču slēpošanas mācīšanas metodiku,
nozīmīga vieta šajā studiju ciklā ierādīta stundu vadīšanā, gan dažādu ziemas
pasākumu organizēšanā, tiesāšanā, kas savukārt nodrošina pedagoăisko prasmju un
iemaĦu veidošanu un nostiprināšanu.

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. RotaĜas un spēles uz slēpēm. LSPA. Rīga, 1995. 58 lpp.
Grupu darbs, individuālais darbs
Slēpošanas pārvietošanās veidu tehnikas demonstrējums, dalība slēpošanas
pasākumos – pārgājienā, sacensībās, rotaĜās, stafetēs, spēlēs; zināšanu pārbaude:
kontroldarbi – testi: par tekoši apgūto teoriju un metodiski – praktiskās nodarbībās
iegūtām zināšanām.

Mācību metodes:
Novērtēšanas metodes:

Mācību valoda:
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Studiju kursa anotācija
Kursa nosaukums:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:
Kursa mērėis:

Kursa uzdevumi

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:

Citi izmantojamie
informācijas avoti:
Studējošo patstāvīgā
darba organizācija
un uzdevumi:
Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:
Mācību valoda:

Pirmsskolas sporta didaktika
A studiju kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
3.
6.
1,5 ECTS
Prof. Jansone R., Lekt. Bula – Biteniece I.
Bakalaura programmas 1. un 2. studiju gada studiju priekšmetu apguve 4 – 10 ballu līmenī

izglītot studentus un sniegt informāciju par pirmsskolas vecuma bērnu fiziskajām aktivitātēm (kognitīvā
sfēra), veidot pozitīvu attieksmi, emocijas un atziĦu, ka sports ir vērtība (efektīvā), mācīt izstrādāt
metodiskas izstrādnes praktiskajai darbībai (informatīvā sfēra), gatavoties pedagoăiskajai praksei
pirmsskolas izglītības iestādē un sadarbībai ar vecākiem.
Iepazīties ar skolotāju profesionālo darbību pirmsskolā. Apgūt kustību aktivitāšu mērėus, uzdevumus un
līdzekĜus pirmsskolā. Apgūt dažādas didaktiskās pieejas pirmsskolas programmas realizēšanā sporta
nodarbībās. Atlasīt vingrinājumus sporta nodarbību satura veidošanai atbilstoši bērna fiziskajai un
emocionālajai sagatavotībai
Noklausoties un apgūstot studiju programmu studentiem ir šādas zināšanas: par pirmsskolas vecumu bērnu
periodizāciju; bērna attīstību kopveselumā un personības veidošanās likumsakarībām ar sporta līdzekĜiem;
metodes un metodiskie paĦēmieni pirmsskolā pamatprasmju apguvei; kustību aktivitāšu mērėiem,
uzdevumiem un līdzekĜu pielietošanu katrā konkrētā vecumposmā; sociālo attiecību veidošanos, ăimenes
ietekme uz bērna fizisko un garīgo attīstību; sporta nodarbību organizēšanas formas un citas fiziskās
aktivitātes; sporta pasākumu veidošanu un organizēšanu; pirmsskolas izglītības programmu (ieskaitot 5 – 6
gadīgo bērnu sagatavošanu skolai); bērnu tiesību likumdošana. Prasmes: izveidot savu (personīgo) mācību
programmu, tematisko plānu un sižetiskās stundas plānu pamatojoties uz izglītojamo fizisko un intelektuālo
attīstības pakāpi; veidot vidi, kas veicina bērna holistisku attīstību; motivēt un pārliecināt bērnus par ticību
saviem spēkiem; darbā ar bērnu vecākiem un citiem kolēăiem; integrēt citus priekšmetus un inovatīvo
paĦēmienu pielietošanā sporta nodarbībās. Kompetences: sporta mācību un stratēăisko dokumentu izveide;
didaktisko paĦēmienu pielietošanu pamatprasmju apguvē un profesionālo mācību procesa plānošanā,
organizēšanā; novērošanas un novērtēšanas kompetences.
Pirmsskolas vecuma bērnu attīstība un kustību aktivitāšu raksturojums. Kopveseluma pieeja pirmsskolā
(ăimenes sporta modeĜa veidošana). Pamatprasmju veidošanās sportā, to apguves metodika. Pirmsskolas
izglītības programmas sportā. Sporta nodarbības un sporta pasākuma (ăimenes sporta pasākuma) plānošana
un organizēšana pirmsskolā. Piecgadīgo, sešgadīgo sagatavošana skolai.
Jansone R., Krauksts V., Sporta izglītības didaktika skolā Rīga: RaKa, 2005.
Elnebija I. Pakāpieni bērna attīstībā. R.: Pētergailis, 1999.
Lieăeniece D. Kopveseluma pieeja audzināšanā. Rīga RaKa, 1999.
Развитие личности ребенка от рождения до года / [рец. Л.А.Головей]. -Екатеринбург : У-Фактория,
2004. - 298 с.
Развитие личности ребенка от года до трех / [рец. Л.А.Головей ; . - Екатеринбург : У-Фактория,
2004. - 425
Развитие личности ребенка от трех до пяти / [рец. Л.А.Головей ]. - Екатеринбург : У-Фактория, 2004. 511
Pазвитие личности ребенка от пяти до семи / [рец. Л.А.Головей ]. - Екатеринбург : У-Фактория,
2005. - 598 с
Развитие личности ребенка от семи до одиннадцати / [науч. ред. Л.А.Головей]. - Екатеринбург : УФактория, 2006. - 631 с.
Periodiskie izdevumi: “Mans mazais”, “Pirmskolas izglītība”, ”Skolotājs”
Studentu profesionālas pilnveides praktikuma veidošana par pirmsskolas vecumu bērnu vecumposma
īpatnībām un piedāvātie vingrinājumi un rotaĜas.
Profesionālā pilnveides praktikuma aizstāvēšana.
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Studiju kursa anotācija
Kursa nosaukums:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:
Kursa mērėis:

Kursa uzdevumi

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:
Citi izmantojamie
informācijas avoti:
Studējošo patstāvīgā
darba organizācija
un uzdevumi:
Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:
Mācību valoda:

Skolas sporta didaktika (1.-9. klase)
A studiju kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
2.
5.
1,5 ECTS
Prof. Jansone R., Lekt. Bula – Biteniece I.
Bakalaura programmas 1. un 2. studiju gada studiju priekšmetu apguve 4 – 10 ballu līmenī

Studiju kursa apguves mērėis- zināšanu, prasmju un attieksmju apguve, tādā pakāpē lai topošie
speciālisti nodrošinātu skolēniem iespēju apgūt zināšanas par veselīgu dzīvesveidu, pilnveidot fizisko
sagatavotību, apgūt dzīvei nepieciešamās prasmes un iemaĦas, novērtēt fizisko aktivitāšu nozīmi
ilgtspējīgā sabiedrības attīstībā.
Iepazīties ar skolotāju profesionālo darbību, pamatizglītības sporta standartu. Apgūt un mācēt realizēt
sporta stundās: kustību aktivitāšu mērėus, uzdevumus 1-9.klasēs Apgūt dažādas didaktiskās pieejas
sporta līdzekĜu pielietošanā. Atlasīt vingrinājumus un veidot sporta stundu saturu. Izveidot zināšanu,
prasmju, attieksmes un attīstības dinamikas vērtēšanas parametrus un kritērijus 1.-9.klasēs. Apgūt
skolotāju darbības pedagoăisko tehnoloăiju novērtēšanu.
Studiju kursa apguves rezultātā studentam būs šādas zināšanas: zināšanas par skolas vecumu bērnu
periodizāciju; zināšanas par bērna personības veidošanās likumsakarībām ar sporta līdzekĜiem; zināšanas
par metodēm un metodiskajiem paĦēmieniem skolā pamatprasmju apguvei; zināšanas par kustību
aktivitāšu mērėiem un uzdevumiem katrā konkrētā vecumposmā; zināšanas par kustību aktivitāšu
līdzekĜu pielietošanu sporta stundās; zināšanas par sociālo attiecību veidošanos, realizējot sporta izglītību
skolā; zināšanas par fiziskā un psiho emocionālā mikroklimata, drošas izglītību un audzināšanas procesu
sekmējošas mikrovides veidošanu skolā; Prasmes: prasme strādāt ar normatīvajiem izglītību
reglamentējošajiem dokumentiem: lasīt, interpretēt un lietot skolas izglītības programmu; prasme
izveidot savu (personīgo) mācību programmu pamatojoties uz izglītojamo fizisko un intelektuālo
attīstības pakāpi; prasme izveidot tematisko plānu; prasme izveidot sižetiskās stundas plānu; prasme
veidot vidi, kas veicina bērna holistisku attīstību; prasmes motivēt un pārliecināt bērnus par ticību
saviem spēkiem; prasme integrēt citus priekšmetus sporta nodarbībās; prasmes inovatīvo paĦēmienu
pielietošanā sporta nodarbībās skolā. Kompetences: kompetences sporta mācību un stratēăisko
dokumentu izveide; kompetences par didaktisko paĦēmienu pielietošanu pamatprasmju apguvē skolā;
kompetences profesionālo nodarbību vadīšanā skolā; kompetences mācību procesa plānošanā,
organizēšanā; novērošanas un novērtēšanas kompetences; kompetences profesionālajā pedagoăiskajā
ētikā.
1.-9. klašu skolēnu attīstības un kustību aktivitāšu raksturojums. Pamatkustību mācīšana un fizisko
īpašību attīstīšana sporta stundās, vingrinājumu atlase. Valsts pamatizglītības standarts un sporta
pamatizglītības standarts. Vielas satura plānošana, programma „Sportā” un tematiskais plāns. Stundas
konspekts. Sensitīvie periodi fizisko īpašību attīstīšanā. ŠėēršĜu joslas sākumskolā un pamatskolā.
Stundas pedagoăiskās kontroles veidi. Pulsa līkne. Hronometrāža. Skolotāju un skolēnu sadarbība un
sociālo prasmju veidošanās. Inovatīvu sporta stundu projekti.
Jansone R., Krauksts V., Sporta izglītības didaktika skolā Rīga: RaKa, 2005.
Plotnieks I. Pedagoăiskā saskarsme. – Rīga: latv. Zinību biedrība 1990. – 50lpp.
Tomašuns A. Skolotājam ir divi darbi – jāmāca un jāmācās// Izglītība, 1993. 13.maijs, 4.lpp.
Milta Ā. Krustpunkti: II sarunas ar 7. -9. klases zēniem un meitenēm. Rīga: Zvaigzne, 1991., 156 lpp.
Elektroniskie resursi
Studentu profesionālas pilnveides praktikuma veidošana atbilstoši studiju tematikai

Profesionālā pilnveides praktikuma aizstāvēšana.
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Studiju kursa anotācija
Kursa nosaukums:
Kursa kods
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:
Kursa mērėis:
Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:

Citi izmantojamie
informācijas avoti:
Studējošo patstāvīgā
darba organizācija
un uzdevumi:
Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Mācību valoda:

Profesionālā ētika
PBNT219
Nozares teorētiskais pamatkurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
2
5.
1 KR
Profesore, Dr.phil. Aino KuzĦecova
Nepieciešamas priekšzināšanas: kulturoloăija, filozofijas pamati, ievads ētikā
- radīt interesi par ētisko vērtību nozīmi topošā speciālista profesionālajā sagatavotībā,
- veidot speciālista ētisko kompetenci, sekmējot ētisko, kritisko un radošo domāšanu.
- sekmēt topošā speciālista darbības kvalitāti un efektivitāti, veicināt profesionālās
morāles veidošanos un attīstību;
- veicināt izglītības un sporta darba ētikas principu, normu un vērtību apzināšanos un
izpildi;
- izkopt prasmi izstrādāt, pieĦemt un vērtēt lēmumus ētiskā aspektā.
Kursa apguves rezultātā students iegūst kompetences:
- prasmi analītiski formulēt un analizēt profesionālās ētikas būtību, pamatjēdzienus,
problēmu loku, funkcijas, analizēt profesionālās morāles struktūru, korporatīvās un
sporta ētikas pamatprasības, principus, normas un vērtības, konfliktu risināšanas
metodes un ētiskos vadīšanas stilus;
- prasmi analizēt izvēlēto profesiju ētikas kodeksus, pamatot un komunicēt par darba
ētikas un darba kultūras aktualitātēm;
- spēju teorētiskās zināšanas pielietot praktiskajā darbībā - pamatot savu profesionālo
rīcību un paredzēt tās sekas; patstāvīgi un komandā risināt tikumiskās audzināšanas
problēmas, korporatīvās ētikas un korporatīvās kultūras, izglītības un sporta ētikas
problēmas, izmantojot mūsdienīgas metodes un vadīšanas ētiskos stilus;
- spēju izstrādāt ētikas kodeksus; gatavību aizstāvēt savu viedokli, veikt jaunrades,
pētniecisku un izglītošanas darbu izvēlētajā profesionālās darbības sfērā.
Profesionālās ētikas priekšmeta būtība, terminoloăija, vadlīnijas, specifika, funkcijas un
paveidi. Profesionālās morāles struktūra (principi, normas, ideāli, vērtības). Sporta ētika
kā normatīvās ētikas paveids. Ētiskās vērtības un to izpausme sportā un profesionālajā
darbībā. Korporatīvā ētika un korporatīvā kultūra. Profesionālās ētikas kodeksi. LSPA
personāla ētikas kodekss. .Interešu un lomu konfliktu risināšanas metodes. Ētiskie
vadīšanas stili.
1.KuzĦecova A. Korporatīvā ētika. Mācību līdzeklis. – Rīga: LSPA, 2009.
2. KuzĦecova A. Profesionālās ētikas pamati.Ievads sporta ētikā. - Rīga: RaKa, 2003.
3. Sporta ētika kā normatīvās ētikas paveids. Mācību līdzeklis. – R.: LSPA, 2009.
4.Lasmane S., Milts A., Rubenis A. Ētika. – R.:: Zvaigzne, 1993.
5.Milts A. Ētika. Personības un sabiedrības ētika. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2000.
6.Josephon M.A. Training Program of Coaches on Ethics, Sportmanship and Character
Buildind in Sports – /Pursuing Victory with Honor//
//http:charactercounts.org/sports/Olimpic- report-ethicssportsmanship.htm.
7. Singer P. Practical Ethics. Cambridge, 1993
8.www.wikipedia.org
9.www.ethicsworld.org
Gatavošanās testiem, referāta izstrāde par ētisko vērtībām un to izpausmi sportā un
profesionālajā darbībā
Prasības 1 kredītpunkta iegūšanai: 30 % semestra darba vērtējums: apmeklēt lekcijas,
patstāvīgi studēt kursā paredzēto literatūru un izstrādāt referātu;
35% aktīva līdzdalība kontaktstundās;
35% diferencētā ieskaite.
latviešu
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Studiju kursa anotācija

Kursa nosaukums:

Audzināšanas teorija, pirmsskolā, skolā

Kursa kods:

B2AT

Kursa veids:

Obligātais kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

2.

Semestris:

4.

Kredīti:

1,5 / 2,25 ECTS

Docētāji:

Doc. I. Immere

Kursa mērėis:

Izglītot studentus pamatzināšanas un metodikā. Prast teorētiski pamatot un praktiski
pielietot izmantojamās mācību un audzināšanas metodes skolā. Sekmēt studentu
motivācijas veidošanos patstāvīgi studēt mūsdienu pedagoăijas teorijas atziĦas par
mācību un audzināšanas procesu pilnveidošanu skolā.

Kursa saturs:

Studenti apgūst teorētiskās zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas skolotāja pedagoăiskajā
darbībā: prast radoši teorētiskās zināšanas izmantot praksē, veidot savus
pedagoăiskos uzskatus un pārliecību, prasme novērot un pedagoăiski domāt, kā sava
mācību priekšmeta ietvaros, tā arī saskarsmē ar skolēniem ārpusklases un
ārpusskolas nodarbībās.

Ieteicamā literatūra:

1. Jansone R., Krauksts V. Sporta izglītības didaktika skolā. Rīga: RAKA, 2005. 336 lpp.
2.
3.

Mācību metodes:

Mācību valoda:

Pagraba E. Klases audzinātājam darbā ar vecākiem, bērniem un sevi pašu.
Rīga: Pētergailis, 2006. 63 lpp.
Žukovs L. Pedagoăija. Rīga: LSPA, 1996. 147 lpp.

Mācību diskusijas, grupu darbs, kooperatīvās izglītošanās metodes, projektu izveide,
patstāvīgais darbs. Novērtēšanas metodes: Scenārija izstrāde, mutiskais referāts, 2
pārbaudes darbi (kontrolējošie), gala pārbaudījumi.
Latviešu
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Studiju kursa anotācija

Kursa nosaukums:

HIGIĒNA

Kursa kods:
Kursa veids:
Studiju gads:
Semestris:

PB NT 208
A studiju kurss
2.
1.

Kursa līmenis:
Kredīti:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds
1 / 1,5 ECTS

Docētāji:
apguves uzsākšanai:

Dr.biol., prof. I.M.Rubana
Zināšanas vispārīgajā fizioloăijā un bioėīmijā; prasmes patstāvīgi strādāt ar
informācijas avotiem.
Nodrošināt iespēju apgūt zināšanas un prasmes vispārīgajā un sporta higiēnā
skolotāja, trenera un fizioterapeita profesionālās

Kursa mērėis:

sportā

Kursa uzdevumi:
1.
2.

3.

4.
5.
Plānotie studiju kursa
rezultāti:
Kursa saturs:

Obligātā literatūra:
Papildliteratūra:

Studējošo patstāvīgā
darba uzdevumi:

Iepazīstināt studentus ar galvenajām teorētiskajām atziĦām komunālajā, uztura,
bērnu un pusaudžu un sporta higiēnā.
Nodrošināt studējošajiem iespēju apgūt iemaĦas novērtēt ārtelpu un iekštelpu
vides kvalitāti un tās piemērotību sporta un rekreācijas pasākumu
organizēšanai.
Veicināt gatavību novērtēt un ieteikt dažāda vecuma sportistiem sporta veidam
atbilstošu uzturu un higiēniskos darbaspēju uzturēšanas un atjaunošanas
līdzekĜus.
Sekmēt izpratni par dzīvesveida un vides ietekmi uz sportista veselību un
darbaspējām.
Nodrošināt gatavību bērnu un pusaudžu higiēnas atziĦas izmantot praksē.

Studējošie ir ieguvuši sporta speciālistam nepieciešamās kompetences vispārīgajā
un sporta higiēnā
Higiēnas priekšmets un uzdevumi. Ārtelpu un iekštelpu gaisa higiēna. Dzeramā
ūdens un peldūdeĦu higiēna. Vides epidemioloăiskie faktori. Infekcijas slimību
epidemioloăija. Higiēnas prasības sporta treniĦu un sacensību vietām. Veselības
riska faktori sporta darbinieka darba vidē. Veselīga uztura pamatprincipi.
Uzturvielu funkcijas, nozīme fiziskās slodzēs. Uztura produktu raksturojums.
Sportistu uzturs: uzturs izturības un spēka sporta veidos, sporta spēlēs; uzturs
pusaudžiem-sportistiem; uztura īpatnības sieviešu sportā; alimentārie ergogēnie
līdzekĜi. Norūdīšanās. Higiēnas prasības sporta apăērbam un apaviem. Fizisko
darbaspēju atjaunošanas higiēniskie līdzekĜi. Skolas higiēna.
1. Rubana I.M. Higiēna. LSPA. Rīga, 2000. 218 lpp.
2. Rubana I.M. Uzturs fiziskā slodzē. Rīga: Raka, 2009. 204 lpp.
3. RubanaI.M. Uzturs sportistam. LSPA. Rīga, 1998. 198 lpp.
4. Darba vides riska faktori un srādājošo veselības aizsardzība. [V.KaĜėa un
Ž.Rojas red.] Rīga: Elpa, 2001. 489 lpp.
5. Rubana I.M. Sportistu uztura uzdevumi un pamatprincipi. Trenera
rokasgrāmata. 1.daĜa. Rīga: LTTC, 2003. 215-239.lpp.
6. Rubana I.M. Uzturvielas sportistu uzturā. Trenera rokas grāmata - 2. Rīga:
LTTC, 2006. 126.-155. lpp.
7. Rubana I.M. Uzturs jaunajiem sportistiem. Bērnu un pusaudžu trenera
rokasgrāmata. Rīga, 2008. 70-89 lpp.
Studējošajiem patstāvīgi jāsagatavo:
1) pārskats par vides kvalitāti dzīves vietā;
2) sporta zāles mikroklimata, apgaismojuma un ventilācijas novērtējums;
3) diennakts enerăijas patēriĦa un ēdienkartes analīze;
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4) seminārs par psihoaktīvo vielu iedarbību uz organismu;
5) pētījums un rezultātu prezentācija par uzdoto tematu skolas higiēnā.
Studiju rezultātu vērtēšanas
kritēriji:
Mācību valoda:

Diferencēti katram patstāvīgā darba uzdevumam.
Latviešu

194

Kursa nosaukums:

Aerobika , sporta aerobika - speciālā sagatavotība

Kursa kods:

SS_aer

Kursa veids:

Obligātās izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

2., 3.

Semestris:

4.,5.,6.

Kredīti:

3 / 4,5 ECTS

Docētāji:

Prof. N.Jaružnijs, doc. I.ěubinska

Kursa mērėis:

Veidot zināšanas par aerobikas veidu vēsturiski
teorētiskiem pamatiem. Veidot zināšanas un prasmes
dažādu aerobikas veidu vadīšanas metodikai, sporta
aerobikas vingrojumu tehnikas un mācīšanas metodiku.

Kursa saturs:

Vingrošanas un aerobikas vēsture, terminoloăija,
horeogrāfijas vingrojumi. Klasiskās, mūsdienīgās,
step-aerobikas , kalanētikas, aerobikas ūdenī , šeipinga,
strečinga vingrojumi. Sporta aerobikas sacensību
noteikumi , vingrojumu klasifikācija un mācīšanas
metodika.

Ieteicamā literatūra:

1. N.Jaružnijs, U.Švinks. Ritmiskā vingrošana . Rīga:
Avots, 1990. 109 lpp.
2. Sporta lietišėā vingrošana. Vingrošanas katedras autoru kolektīvs. LSPA .Rīga,
2001. 104 lpp.

Mācību metodes:

Individuālais darbs, grupu darbs

Novērtēšanas metodes:

Teorētiskais un praktiskais pārbaudījums, kontroldarbi,
referāti.

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:

Speciālā sagatavotība - airēšana

Kursa kods:
SS_air
Kursa veids:
Obligātās izvēles kurss
Kursa līmenis:

Izglītības zinātĦu bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

2.,3.

Semestris:

4.,5.,6.

Kredīti:

3 / 3,5 ECTS

Docētāji:

Prof.V.Krauksts

Kursa mērėis:

Speciālās sagatavotības paaugstināšana

Kursa saturs:

Teorētiskā, fiziskā, tehniskā, taktiskā, integrālā sagatavošana un kā rezultāts
trenera sagatavošana airēšanā

Ieteicamā literatūra:

1. Krauksts V. Airēšana. Rīga:

Mācību metodes:

Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Praktiskie testi, rakstiskie pārbaudījumi

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:

Speciālā sagatavošana - basketbols

Kursa kods:

SS_bask

Kursa veids:

Obligātās izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātĦu bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

2.,3.

Semestris:

4.,5.,6.

Kredīti:

3 / 4,5 ECTS

Docētāji:

Prof. U.Grāvītis, prof. A.Rudzītis, as.prof. A.Spunde, doc. J.Rimbenieks

Kursa mērėis:

Gatavošanās basketbola trenera kvalifikācijas iegūšanai

Kursa saturs:

Spēlētāju fiziskā, tehniskā sagatavošana.
Praktiska basketbola treniĦa daĜu vadīšana.
Basketbola sacensību organizēšana un vadīšana

Ieteicamā literatūra:

1.Altbergs O. Komandas vadīšana sacensībās (basketbols). Lekcija.
2. Altbergs O., Grāvītis U. Sporta spēĜu izmantošana citu sporta veidu treniĦā.
Metodisks materiāls. Rīga, LSPA, 1998. 18 lpp.
3. Basketbola vārdnīca. U.Grāvītis u.c. Rīga, LSPA, 1998. 197 lpp.
4. Rudzītis A. Jauno basketbolistu treniĦš. LBS. Rīga, 2003. 98 lpp.

Mācību metodes:

Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Praktiskais tests, rakstiskais pārbaudījums

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:

Speciālā sagatavotība - bokss
SS_bok

Kursa veids:

Obligātas izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

2., 3.

Semestris:

4., 5., 6.

Kredīti:

3 / 4,5 ECTS

Docētāji:

Lekt. G. Glazkovs

Kursa mērėis:

Mācību metodes:

Veidot studentiem tādas profesionāli – pedagoăiskās iemaĦas, kas dod
iespējas mācīt boksa teorijas un tehnikas pamatus dažāda tipa izglītojošās
iestādēs
Boksa vispārējie teorētiskie pamati, tehnika, taktika, mācīšanas un
treniĦa metodika, sacensību noteikumi, tiesāšana
1. Boksa noteikumi. Lekcija. Glazkovs G. Rīga, LSPA, 2003. 36
lpp.
2. Boksa taktika. Lekcija. Glazkovs G. Rīga, LSPA, 2004. 21 lpp.
3. Boksa tehnika. Lekcija. Glazkovs G. Rīga, LSPA, 2004. 25 lpp.
Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Mutiskais pārbaudījums

Mācību valoda:

Latviešu

Kursa saturs:
Ieteicamā literatūra:
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:

Speciālā sagatavotība – brīvā cīĦā
SS_brc

Kursa veids:

Obligātas izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

2., 3.

Semestris:

4., 5., 6.

Kredīti:

3 / 4,5 ECTS

Docētāji:

Doc. V. Kuzmins

Kursa mērėis:

Veidot studentiem tādas profesionāli – pedagoăiskās iemaĦas, kas dod
iespējas mācīt brīvās cīĦas teorijas un tehnikas pamatus dažāda tipa
izglītojošās iestādēs.
---

Kursa saturs:

Mācību metodes:

Brīvās cīĦas specializācijas studiju kursā paredzēts sagatavot speciālistus
cīĦas mācību treniĦu procesa organizēšanai un vadīšanai dažāda tipa
izglītības iestādēs. Studentiem tiek dota iespēja iepazīties ar cīĦas veidu
tehniku un mācīšanas metodiku, mācību treniĦu procesa vadīšanu un
organizēšanu, treniĦu metodiku un citām cīĦas sporta tēmām un praksi.
1. Sacensību organizēšana: Lekcija. Kuzmins V., Martuzāns J.
Rīga: LSPA, 1998. 23 lpp.
2. Техника и тактика вольной борьбы. Алиханов И. Москва:
ФиС. 1986. 280 c.
3. Борьба классическая и вольная. Правила соревнований.
Москва: ФиС. 1983. 28 c.
Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Mutiskais pārbaudījums

Mācību valoda:

Latviešu

Ieteicamā literatūra:
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:

Speciālā sagatavotība - džudo
SS_dzu

Kursa veids:

Obligātas izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

2., 3.

Semestris:

4., 5., 6

Kredīti:

3 / 4,5 ECTS

Docētāji:

Doc. A. Pimenovs, lekt. N. PeĜnika

Kursa mērėis:

Sagatavot džudo trenerus darbam ar sportistiem iesācējiem

Kursa saturs:

Mācību metodes:

Džudo cīĦas vispārējie teorētiskie pamati, tehnika, taktika, mācīšanas un
treniĦa metodika, sacensību noteikumi, tiesāšana
1. Спортивная борьба: Учебник для институтов физической
культуры (под редакцией А. П. Купцова). Москва: Физкультура
и спорт, 1978. 424 с.
2. Тактика борьбы самбиста. Е. И. Чумаков. Москва: ФиС, 1976.
– 224 с.
3. Džudo. A. Rudzītis. Rīga: Liesma, 1979. 171 lpp
Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Teorētiskais pārbaudījums

Mācību valoda:

Latviešu

Ieteicamā literatūra:
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Kursa nosaukums:

Speciālā sagatavošana - futbols

Kursa kods:

SS_futb

Kursa veids:

Obligātās izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātĦu bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

2.,3.

Semestris:

4.,5.,6.

Kredīti:

3 / 4,5 ECTS

Docētāji:

Doc. A.Ponomarjovs

Kursa mērėis:

Mācīt studentiem futbola apguves metodikas pamatus, veicināt viĦu zināšanas
un prasmes šinī sporta veidā.

Kursa saturs:

Futbolistu sagatavošanas veidu likumsakarības un īpatnības. Spēlētāju fiziskā,
tehniskā sagatavošana.
Praktiska treniĦa daĜu vadīšana. Sacensību organizēšana un vadīšana

Ieteicamā literatūra:

1. Ponomarjovs A. Sitienu mācīšana futbolā. Mācību līdzeklis studentiem.
LSPA. Rīga, 1998. – 19 lpp.
2. Футбол Учебник для ИФК под ред.М. Полишкиса, Физкультура,
образование и наука. 1999. – 253с.

Mācību metodes:

Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Praktiskie tests, kontrolvingrinājumi, teorētiskais un prakstiskais
pārbaudījums.

Mācību valoda:

Latviešu

201

Kursa nosaukums:
Kursa kods:

Speciālā sagatavotība grieėu – romiešu cīĦa
SS_gr_rom

Kursa veids:

Obligātas izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

2., 3.

Semestris:

4., 5., 6.

Kredīti:

3 / 4,5 ECTS

Docētāji:

Doc. V. Kuzmins

Kursa mērėis:

Mācību metodes:

Veidot studentiem tādas profesionāli – pedagoăiskās iemaĦas, kas dod
iespējas mācīt grieėu – romiešu cīĦas teorijas un tehnikas pamatus
dažāda tipa izglītojošās iestādēs un sporta centros.
Grieėu - romiešu cīĦas vispārējie teorētiskie pamati, tehnika, taktika,
mācīšanas un treniĦa metodika, sacensību noteikumi, tiesāšana
1.Начальный этап в многолетней подготовке борцов. Пилоян Р. А.
Малаховка, 1991. 25 . – 50.c.
2.Борьба классического стиля. Рудницкий В. И., Мисюк Г. Ф.,
Нижибицкий Н. Н. Минск.: “Полымя”. 1990. 149 с.
Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Mutiskais pārbaudījums

Mācību valoda:

Latviešu

Kursa saturs:
Ieteicamā literatūra:
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Kursa nosaukums:

Speciālā sagatavošana - handbols

Kursa kods:

SS_hand

Kursa veids:

Obligātās izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātĦu bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

2., 3

Semestris:

4.,5.,6.

Kredīti:

3 / 4,5 ECTS

Docētāji:

As. prof. J.Žīdens, lekt. R.Līcis

Kursa mērėis:

Mācīt studentiem handbola apguves metodikas pamatus. Veicināt viĦu
zināšanas un prasmes šī sporta veida pedagoăijā.
Tehnikas paĦēmienu mācīšana un pilnveidošana. Taktikas paĦēmienu
mācīšana un pilnveidošana. RotaĜas un spēles fizisko īpašību attīstīšanai un
tehnikas paĦēmienu pilnveidošanai. Mācību prakse.

Kursa saturs:

Ieteicamā literatūra:

1. Handbola noteikumi. LHF. Rīga, 2005. 64 lpp.
2. Līcis R. “Handbola spēles noteikumi”. LSPA. Rīga, 2002. 16 lpp.
3. Meijers H. Sports skolā. Handbols. Rīga: SIA N.I.M.S., 1996.65 lpp.
4. Шестаков М., Шестаков И. Гандбол. Тактическая подготовка.
Москва:СпортАкадемПресс, 2001.129 c
5. www.handball.lv

Mācību metodes:

Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Semināri, gala eksāmeni. TreniĦu vadīšana.

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:

Speciālā sagatavotība - hokejs - florbols

Kursa kods:
SS_hok
Kursa veids:

Obligātās izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātĦu bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

2.,3.

Semestris:

4.,5.,6.

Kredīti:

3 / 4,5 ECTS

Docētāji:

As. prof. I.Ėīsis, doc. P.Rubīns

Kursa mērėis:

Studentu spēja hokeja – florbola treniĦu procesa organizēšanā un vadīšanā.
Gatavošanās basketbola trenera kvalifikācijas iegūšanai.

Kursa saturs:

Teorētiskā un praktiskā sagatavošana.

Ieteicamā literatūra:

1. Altbergs O. Mācību – treniĦa darba pamati sporta spēlēs. Rīga, 1984.

Mācību metodes:

2. Kupčs J. Hokejs. Rīga, 1988.
3. Савин В.П. Хоккей. Москва, 1990.
Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Rakstiskais pārbaudījums. Ieskaites nodarbību vadīšana, eksāmens.

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:

Speciālā sagatavotība – kamaniĦu sports

Kursa kods:
SS_kam
Kursa veids:
Obligātās izvēles kurss
Kursa līmenis:

Izglītības zinātĦu bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

2.,3.

Semestris:

4.,5.,6.

Kredīti:

3 / 4,5 ECTS

Docētāji:

I.Amantova, doc.V.Mackars

Kursa mērėis:

KamaniĦu sporta trenera sagatavošana

Kursa saturs:

Teorētiskā, fiziskā, tehniskā, taktiskā, integrālā sagatavošana un kā rezultāts
kamaniĦu sporta speciālista sagatavošana

Ieteicamā literatūra:

1.V.Mackars, I.Amantova. KamaniĦu sports. LSPA, Rīga – 2006. 24 lpp.

Mācību metodes:

Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Praktiskie testi, rakstiskie pārbaudījumi

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:

Speciālā sagatavotība – orientēšanās

Kursa kods:

SS_orien

Kursa veids:

Obligātās izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

2.,3.

Semestris:
Kredīti:

4.,5.,6.
3 / 4,5 ECTS

Docētāji:

Kursa mērėis:

As. prof. B.Smila

Iepazīstināt studentus ar orientēšanās pamatzināšanām un sniegt zināšanas par orientēšanās
tehniku, taktiku un mācīšanas metodiku.

Kursa saturs:

Ieteicamā literatūra:

Orientēšanās vēsture un attīstība, disciplīnas, sacensību veidi un pamatnoteikumi.
orientēšanās pamatlikumi, kompass, debespuses. Orientēšanās tehnika, tās
iedalījums un pielietojums. Orientēšanās taktika, tehnikas mācīšanas metodika,
sacensību un personīgais inventārs, sacensību noteikumi.
1. Indriksone L., Smila B. Orientēšanās I daĜa.LSPA. Rīga,
2000. 84 lpp.
2.Indriksone L., Smila B. Orientēšanās II daĜa. LSPA. Rīga, 2002. 68 lpp.
3. Smila B. Orientēšanās tehnika. LSPA. Rīga, 1999. 32 lpp.

Mācību metodes:

Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Kontroldarbi, dalība sacensībās, pasākumos, testi, referāti

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:

Speciālā sagatavotība - peldēšana

Kursa kods:
SS_Pel
Kursa veids:
Obligātās izvēles kurss
Kursa līmenis:

Izglītības zinātĦu bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

2.,3.

Semestris:

4.,5.,6.

Kredīti:

3 / 3,5 ECTS

Docētāji:

As.prof. A.Lielvārds

Kursa mērėis:

Speciālās sagatavotības paaugstināšana

Kursa saturs:

Teorētiskā, fiziskā, tehniskā, taktiskā, integrālā sagatavošana un kā rezultāts
trenera sagatavošana peldēšanā

Ieteicamā literatūra:

1.Lielvārds A. Peldēšana. Rīga: Zvaigzne, 1987.164 lpp.
2. Solovjova J. Peldēšanas treniĦa pamati. Rīga : Mācību grāmata, 2001. 72
lpp.
3. Абсолямов Т.М. Москва : Физкуллътура и спорт, 1983. 190 с.
4. FINA Swimming rules. Pieejams: http://www.fina.org/rules/sw/

Mācību metodes:

Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Praktiskie testi, rakstiskie pārbaudījumi

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:

Speciālā sagatavotība - sieviešu cīĦa
SS_sievc

Kursa veids:

Obligātas izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

2., 3

Semestris:

4., 5., 6.

Kredīti:

3 / 4,5 ECTS

Docētāji:

Doc. V. Kuzmins

Kursa mērėis:

Veidot studentiem tādas profesionāli pedagoăiskās iemaĦas, kas dod
iespējas mācīt cīĦas sporta teorijas un tehnikas pamatus dažāda tipa
izglītojošās iestādēs
Sieviešu cīĦas vispārējie teorētiskie pamati, tehnika, taktika, mācīšanas
un treniĦa metodika, sacensību noteikumi, tiesāšana
1. Спортивная борьба. Туманян Г. Москва: ФиС. 1985. 249 c.
2. Теория и методика физической культуры. Л. П. Матвеев.
Москва: ФиС. 1991. 274 c.
3. Начальный этап в многолетней подготовке борцов. Пилоян
P.A. Малаховка. 1991. 25 . – 50.c.

Kursa saturs:
Ieteicamā literatūra:

Mācību metodes:

Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Mutiskais pārbaudījums

Mācību valoda:

Latviešu

208

Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:

Speciālā sagatavotība – slēpošana
SS_slep
Obligātās izvēles kurss
Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā
2.,3.
4.,5.,6.
3 / 4,5 ECTS

Docētāji:

Prof. J.Grants, prof. D.Krauksta, lekt. V.Ukins, asist. R.Rudzītis, asist. K. Ciekurs

Kursa mērėis:

Veidot studentiem tādas profesionāli – pedagoăiskās iemaĦas, kas dod iespējas
mācīt slēpošanas sporta teorijas un tehnikas pamatus dažāda tipa izglītojošās
iestādēs.

Kursa saturs:

Ieteicamā literatūra:

Mācību metodes:

Slēpošanas sports fiziskās audzināšanas sistēmā. Sportista treniĦa
dienasgrāmata,
slēpošanas sporta vēsture. slēpošanas inventārs, slēpošanas pārvietošanās veidu klasifikācija.
Slēpošanas pārvietošanās veidu tehnikas analīze, mācīšanas metodika, Mācību darbu
plānošana un uzskaite, sacensību organizēšana un vadīšana.
Studentu atskaites par individuālā darba izpildi un zinātnisko darba izpildes gaitu.
1. Grants J. Jaunākās pedagoăiskās metodes slēpošanas pārvietošanās veidu
mācīšanā. Rīga: LSPA, 1999. 76 lpp.
2. Krauksta D. u.c. Slēpošana I daĜa. Rīga: LSPA, 1999. 78 lpp.
3. Krauksta D. u.c. Slēpošana II daĜa. Rīga: LSPA, 1999. 95 lpp.
4. Kooperatīvā mācīšanās slēpošanā.[videoieraksts]. Sorosa fonds. Latvija, 1999. 30
min.
Grupu darbs, individuālais darbs, diskusijas, projekti

Novērtēšanas metodes:

Kontroldarbi, dalība sacensībās, pasākumos, testi, referāti

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:

Speciālā sagatavotība - smagatlētika
SS_smatl

Kursa veids:

Obligātas izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

2., 3

Semestris:

4., 5., 6.

Kredīti:

3 / 4,5 ECTS

Docētāji:

As. prof. L. Čupriks

Kursa mērėis:

Mācību metodes:

Veidot studentiem tādas profesionāli – pedagoăiskās iemaĦas, kas dod
iespējas mācīt smagatlētikas sporta veidu (spēka trīscīĦa, svarcelšana,
svarbumbu sports) teorijas un tehnikas pamatus dažāda tipa izglītojošās
iestādēs un sporta centros.
Smagatlētikas sporta veidu (spēka trīscīĦa, svarbumbu sports,
svarcelšana, atlētiskā vingrošana) vispārējie teorētiskie pamati, tehnika,
mācīšanas un treniĦa metodika, sacensību noteikumi, tiesāšana
1. Sporta ierīču klasifikācija un struktūra sastādot vingrinājumu
kopumus: Lekcija. Čupriks L. Rīga.: LSPA, 2001. 25 lpp.
2. Metodiskie aspekti svarbumbu celšanas sportā. Vološins V.,
Upmalis J. Rīga: LSPA, 1995. 69 lpp.
Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Mutiskais pārbaudījums

Mācību valoda:

Latviešu

Kursa saturs:

Ieteicamā literatūra:

210

Kursa nosaukums:
Kursa kods:

Sporta dejas – speciālā sagatavotība
SS_sp_d

Kursa veids:

Obligātās izvēles kurss

Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā
2., 3.
4.,5.,6.
1,5 / 2,25 ECTS
Lekt. L.Freimane

Kursa mērėis:

Veidot zināšanas par sporta deju vēsturi, terminoloăiju,
teoriju un metodiku. Veidot iemaĦas par standarta un
latīĦamerikāĦu deju tehniku un mācīšanas metodiku.

Kursa saturs:

Standarta un latīĦamerikāĦu deju pamatfigūras un kompozīcijas.

Ieteicamā literatūra:

1. Skeitinga sistēma. LSDF.1991. 14.lpp.
2. G.Krombholz, A.Hasse- Turk.Richtig Tanzen
Lateinamerikanische Tanze. Munchen:2002. 159 S
3. G.Krombholz, A.Hasse- Turk.Richtig Tanzen
Standarttanze . Munchen: 2002. 143 S

Mācību metodes:

Individuālais darbs, grupu darbs

Novērtēšanas metodes:

Teorētiskais un praktiskais pārbaudījums, kontroldarbi, referāti.

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:

Speciālā sagatavotība – šaušana

Kursa kods:

SS_sau

Kursa veids:

Obligātās izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

2.,3.

Semestris:
Kredīti:

4.,5.,6.
3 / 4,5 ECTS

Docētāji:

Kursa mērėis:

Kursa saturs:

Ieteicamā literatūra:

As.prof. L.Saiva

Veidot studentiem tādas profesionāli – pedagoăiskās iemaĦas, kas dod iespējas mācīt
šaušanas teorijas un tehnikas pamatus dažāda tipa izglītojošās iestādēs
Šaušanas sporta un ieroču attīstības vēsture, mūsdienu sporta ieroči, patronas,
lodītes, šāviena rašanās, sprāgstvielas un šaujampulveris, šaušanas veidu
klasifikācija un raksturojums, mācīšanas metodika šaušanā ar garstobru ieročiem.
Šaušanas tehnikas ar pneimatisko šauteni un mazkalibra šauteni guĜus, stāvus un no
ceĜa apgūšana, analīze un pilnveidošana.
1.Saiva L. Šaušanas sacensību organizēšana skolā. Rīga, 2000. 17 lpp.
2.Saiva L. Šaušanas tehnika no stāvokĜa guĜus ar mazkalibra šauteni. Rīga, 1992. 24
lpp.
3.Современное стрелковое оружие . Минск : Элайда, 1997. 124 lpp.

Mācību metodes:

Grupu darbs, sacensības, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Kontroldarbi, dalība sacensībās, pasākumos, testi, referāti

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:

Speciālā sagatavotība – tūrisma menedžeris

Kursa kods:

SS_tur_men

Kursa veids:

Obligātās izvēles kurss

Kursa līmenis:
Studiju gads:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā
2.,3.

Semestris:
Kredīti:

4.,5.,6.
3 / 4,5 ECTS

Docētāji:

Prof. D. Krauksta, Asist. I.Smukā

Kursa mērėis:

Teorētiski un praktiski iepazīstināt studentus ar tūrisma nozari un tās vadību, sniegt
pamatzināšanas tūrisma teorijas un tūrisma ăeogrāfijas pamatos un dažādu ar
tūrismu saistītu pasākumu veidošanas un vadīšanas metodikā.

Kursa saturs:

Ievads specializācijā, tūrisma nozares raksturojums, attīstība un šodienas
aktualitātes, tūrisma pamati, stratēăiskā vadība tūrismā, vadītāja un vadīšanas
nozīmīgums tūrisma uzĦēmumā.

Ieteicamā literatūra:

1.Brūders A. NometĦu mācība. Metodiskais izdales un darba materiāls LSPA 2.un
3. kursa studentiem. LSPA. Rīga, [b. i.], 2000. 16.lpp.
2.Hellers R. Darba grupas vadība. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. 45.lpp.

Mācību metodes:

Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Kontroldarbi, referāti, zināšanu kontroles testi, pasākumu satura izstrāde, dalība
sacensībās un pasākumos

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:

Speciālā sagatavotība – valsts aizsardzības mācība

Kursa kods:
SS_aizs
Kursa veids:
Obligātās izvēles kurss
Kursa līmenis:

Izglītības zinātĦu bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

2.,3.

Semestris:

4.,5.,6.

Kredīti:

3 / 4,5 ECTS

Docētāji:

Doc.V.Mackars, lekt. U.BērziĦš

Kursa mērėis:

Aizsardzības mācības zināšanu apguve

Kursa saturs:

Teorētiskā, fiziskā, tehniskā, taktiskā, integrālā sagatavošana un kā rezultāts
karavīra un nodaĜas komandiera programmas apguve

Ieteicamā literatūra:

1.J.Upmalis, V.Mackars. Valsts aizsardzības programma. LSPA, Rīga – 2003.
119 lpp.

Mācību metodes:

Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Praktiskie testi, rakstiskais pārbaudījumi

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:

Speciālā sagatavotība - vieglatlētika

Kursa kods:

SS_viegl

Kursa veids:

Obligātās izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

2.,3.

Semestris:
Kredīti:

4.,5.,6.
3 / 4,5 ECTS

Docētāji:

As.prof. I.AvotiĦa, as.prof. H.Erdmanis, doc. M.R.Gailis, lekt. S.Škutāne, lekt.
T.ěisicina, asist. K.Kuplis, G.Ratnieks

Kursa mērėis:

Sniegt priekšstatu par vieglatlētikas daudzveidību un vieglatlētikas trenerim
nepieciešamajām profesionālajām spējām.

Kursa saturs:

Teorētiskā, tehniskā, taktiskā, integrālā sagatavošana un kā rezultāts ir
sagatavotības realizācija sacensībās un praktiskajā darbībā

Ieteicamā literatūra:

1. Hogedāls L. Rokasgrāmata trenerim un vadītājam. Rīga: [b.i.], 1998. 120 lpp.
2. LiepiĦš I. Sports un treniĦš. Rīga: autora izdevums, 2000. 232 lpp.
3. USA Track & Field Coaching Manual. USA: Human Kinetics, 2000, p. 316.
4. The throws, Contemporary Theory, Technique and Training. USA: Tafnews
Press, 2000, p.179.
5. Гагуа Е. Д. Тренировка спринтера. Москва: Олимпия Пресс, Терра – Спорт.
2001. 70 c.

Mācību metodes:

Grupu darbs, patstāvīgais darbs

Novērtēšanas metodes:

Praktiskais un teorētiskais pārbaudījums

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:
Vingrošanas sportiskie veidu unificētā programma( sporta vingrošana, mākslas vingrošana,
sporta akrobātika, lēcieni uz batuta) – speciālā sagatavotība
Kursa kods:

SS_ving

Kursa veids:

Obligātās izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

2.,3.

Semestris:

4.,5.,6

Kredīti:

3 / 4,5 ECTS

Docētāji:

Prof. N.Jaružnijs, doc. ěMaĜarenko, doc. G.Kobzevs

Kursa mērėis:

Veidot zināšanas par vingrošanas sportisko veidu vēsturi,
terminoloăiju ,teoriju un metodiku. Veidot iemaĦas par
vingrošanas sportisko veidu līdzekĜiem, vingrojumu
tehniku un mācīšanas metodiku.

Kursa saturs:

VAV, lietišėie vingrojumi, brīvās kustības, lēcieni,
vingrojumi rīkos, mākslas vingrošanas vingrojumi,
akrobātiskie vingrojumi, lēcieni uz batuta.

Ieteicamā literatūra:

Mācību metodes:
Novērtēšanas metodes:
Mācību valoda:

1. Правила соревнований по спортивной,
художественной гимнастике,спортивной
акробатике, прыжкам на батуте 2004.-2008. год.
М.: Международная федерация гимнастики,346 c.
2. Аркаев Л., Сучилин Н. Как готовить чемпионов.
М.: ФИС, 2004. 240 c
3. Лисицкая Т. Художественная гимнастика. М.:
ФИС, 1986. 231 c
4. Болобан Ю. Спортивная акробатика. Киев: 1988.
5. Данилов Г. Сложные прыжки на батуте. М.:ФИС,
1982. 110 c
Individuālais darbs, grupu darbs
Praktiskais tests, piedalīšanās konkursos.
Latviešu
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Kursa nosaukums:

Speciālā sagatavošana - volejbols

Kursa kods:

SS_vol

Kursa veids:

Obligātās izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātĦu bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

2.,3.

Semestris:

4.,5.,6.

Kredīti:

3 / 4,5 ECTS

Docētāji:

doc. V.LapiĦš, doc. D.Krepša

Kursa mērėis:

Gatavošanās volejbola trenera kvalifikācijas iegūšanai

Kursa saturs:

Spēlētāju fiziskā, tehniskā sagatavošana.
Praktiska volejbola treniĦa daĜu vadīšana.
Volejbola sacensību organizēšana un vadīšana

Ieteicamā literatūra:

1. LapiĦš V. Volejbols. Rīga: SIA “Izglītības soĜi” 2002. – 133 lpp.
2. Altbergs O., Grāvītis U. Sporta spēĜu izmantošana citu sporta veidu treniĦā.
LSPA. Rīga, 1998. 18 lpp.
3. MisiĦš I. Volejbols. Rīga: “Liesma”, 1976. 3 – 120 lpp.
4. ŽeĜezĦjaks J., KĜeščovs I., Čehovs O. Jauno volejbolistu apmācība.
(Tulkots no 2. izlabotā un papildinātā izdevuma). Rīga: “Liesma”, 1969., 230
lpp.

Mācību metodes:

Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Praktiskais tests, rakstiskais pārbaudījums

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:

Orientēšanās

Kursa kods:

B2Or

Kursa veids:

Obligātais kurss

Studiju gads:

2.

Kursa līmenis:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Semestris:
Kredīti:

4.
1,5 / 2,25 ECTS

Docētāji:

As.prof. B.Smila, lekt. L.Indriksone

Kursa mērėis:

Iepazīstināt un radīt interesi par orientēšanos gan kā sporta veidu, gan aktīvās
atpūtas līdzekli, apgūt orientēšanās pamatus, mācīšanās metodiku un dažādas
mācību procesa organizācijas pielietošanas formas.

Kursa saturs:

Orientēšanās vēsture, attīstība pasaulē un Latvijā, orientēšanās sporta karte,
orientēšanās tehnika un taktika, orientēšanās mācīšanas metodika. orientēšanās
sacensību veidi un pamatnoteikumi, inventārs.

Ieteicamā literatūra:

1.Indriksone L., Smila B. Orientēšanās. LSPA. Rīga, 2000. 84 lpp.
2.Indriksone L., Smila B. Orientēšanās. LSPA. Rīga, 2002. 68 lpp.
3. Indriksone L. Orientēšanās pamati. LSPA. Rīga, 1998. 64 lpp.

Mācību metodes:

Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Zināšanu, prasmju un iemaĦu sistemātiska kontrole grupu darba laikā, spēĜu un
rotaĜu laikā un mācību vingrinājumu laikā apvidū; teorētisko zināšanu testēšana;
prasmju un iemaĦu pielietošana mācību sacensību laikā.

Mācību valoda:

Latviešu
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Studiju kursa anotācija
Kursa nosaukums:

Tūrisms (Aktīvais tūrisms)

Kursa kods:

B2Tu

Kursa veids:

Obligātās izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

2.

Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Kursa mērėis:

Kursa saturs:

Ieteicamā literatūra:

Mācību metodes:
Novērtēšanas metodes:

Mācību valoda:

4.
1,5 / 2,25
ECTS
Prof. D.Krauksta, lek. I.LiepiĦa
Radīt interesi par aktīvā tūrisma veidiem un tūrisma pasākumiem, sniegt zināšanas,
pedagoăiskās un organizatoriskās iemaĦas un prasmes šo pasākumu vadīšanas
metodikā, apzināt šo pasākumu izglītojošo un audzinošo aspektu nozīmi savstarpējā
saskarsmē un attieksmē pret dabu.
Studijas iepazīstina ar tūrisma attīstību, perspektīvām un tendencēm Latvijā un
pasaulē. Teorētiskās un praktiskās nodarbības nodrošina tūrisma pamatelementu
apgūšanu, mācīšanas metodiku un to pielietošanu praksē, kā arī apgūst aktīvā
tūrisma pasākumu organizēšanas pamatus.
1. Kalcenaus A. Tūrisma mezgli. Rīga: LSPA, 1989. 15 lpp.
2. Krauksta D., Brūders A. Tūrisms. LSPA. Rīga, 1998. 77 lpp.
3.Krauksta D., LiepiĦa I. Tūrisma pārgājiena organizēšana, lekcija. LSPA, 2006.
28 lpp.
4.LiepiĦa I., Krauksta D. Sporta tūrisma speciālais inventārs, lekcija. LSPA, 2006.
13 lpp.
Grupas darbs, individuālais darbs
Tūrisma tehnikas elementu demonstrējums individuāli un grupā. Dalība aktīvā
tūrisma veidos – pārgājienā, ūdenstūrismā vai velopārgājienā, dalība tūrisma
sacensībās – tūrisma rallijā un tūrisma šėēršĜu joslā, tests – par aktīvā tūrisma
veidiem, grupas un individuālo inventāru, tūrisma pasākumu jomām, sacensībām,
to organizēšanu.
Latviešu
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Kursa nosaukums:

Ekoloăija un CA

Kursa kods:

B2ECA

Kursa veids:

Obligātais kurss

Kursa līmenis:

Izglītības un zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds

Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:

sportā

2.
4.
1,5 /2,25 ECTS

Docētājs:

As. prof. A.Paeglītis

Kursa mērėis:

Radīt LSPA studentiem izpratni par LR CA, tās struktūru un darbības formām;
radīt izpratni par ārkārtas situāciju iespējām un to cēloĦiem.

Kursa saturs:

Sabiedrības tautsaimnieciskās darbības radīto ekoloăisko problēmu apzināšana;
CA struktūru darbība ārkārtas situācijās, kā arī šo situāciju prognozēšanas
metedoloăija;

Ieteicamā literatūra:
1.Civilās aizsardzības likums. A/s dati, 1998-2005 Pieejams: //pro.nais.lv
2. Bīstamības avotu noteikšana un novērtēšana vietējā sabiedrībā, APELL
Programmas izdevums UNEP projekts: Latvijas CA mācību centra metodiskais
līdzeklis. 1994.87.lpp.
3. Niedrītis J. Dabas vides aizsardzība un ekonomika. Rīga: “Vide”, 1993. 256.lpp.;
4. SiliĦš E. Lielo patiesību meklējumi. Rīga. Jumava, 2001. 520.lpp.
5. VUGD – UTS mācību programma. 1 elektroniskais optiskais disks ( CD –
IZOM)
Mācību metodes:
Lekcija, darbs grupās, individuālais darbs
Novērtēšanas metodes:
Kolokvijs
Mācību valoda:
Latviešu
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Kursa nosaukums:

Pirmā palīdzība

Kursa kods:

B2PP

Kursa veids:

Obligātais kurss

Kursa līmenis:

Studiju gads:

Izglītības un zinātnes bakalaura akadēmiskais
grāds sportā
2.

Semestris:
Kredīti:

4.
1,5 / 2,25 ECTS

Docētājs:

As.prof. L.MauriĦa

Kursa mērėis:

Kvalitatīvas pirmās palīdzības sniegšanas spēja
negadījumos

Kursa saturs:

Teorētiskā, taktiskā un praktiskā sagatavošana
dzīvības funkciju novērtēšanai un pirmās
palīdzības sniegšanai fizisko aktivitāšu laikā un
sadzīvē

Ieteicamā literatūra:

1. Trenera rokasgrāmata. Rīga. 2003. 265 - 283.
lpp.
2. Madrevica I., KrieviĦš D. “Ko darīt”, R.,
1997.,2000. 48.lpp
3. Pirmā palīdzība praksē. Zvaigzne, abc, 1997.
120.lpp
4. Traumas. KrieviĦa D. redakcijā, Katastrofu
medicīnas centrs, 2001. 360.lpp

Mācību metodes:

Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Teorētiskais tests, praktiskie demonstrējumi,
referāti

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:

Aerobika - sporta pedagoăiskā pilnveidošana

Kursa kods:

B_SPP_aer

Kursa veids:

Obligātās izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

1.,2.,3.

Semestris:

1.,2.,3.,4.,5.,6.

Kredīti:

5 / 7,5 ECTS

Docētāji:

Prof. N.Jaružnijs, doc. I.ěubinska, lekt. L.Freimane

Kursa mērėis:

Veidot zināšanas par aerobikas vēsturi, veidiem, teoriju
un metodiku. Pilnveidot studentu prasmes dažādu
aerobikas veidu vadīšanā.

Kursa saturs:

VAV, horeogrāfijas vingrojumi un dažādu aerobikas
veidu vingrojumi.

Ieteicamā literatūra:

Mācību metodes:

1. N.Jaružnija, U.Švinks. Ritmiskā vingrošana . Rīga :
Avots, 1990. 109 lpp.
2. Лисицкая Т., Сидихина Л. Аэробика. М.: ФИС,
2004. 598 c

Individuālais darbs, grupu darbs

Novērtēšanas metodes:

Teorētiskie un praktiskie pārbaudījumi, piedalīšanās
sacensībās un konkursos.

Mācību valoda:

Latviešu

222

Kursa nosaukums:

Sporta pedagoăiskā pilnveidošana - basketbols

Kursa kods:

B_SPP_bask

Kursa veids:

Obligātās izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātĦu bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

1.,2., 3.

Semestris:

1.,2., 3., 4.,5., 6.

Kredīti:

5 / 7,5 ECTS

Docētāji:

Prof. U.Grāvītis, prof. A.Rudzītis, as.prof. A.Spunde, doc. J.Rimbenieks

Kursa mērėis:

Studentu teorētiskās, intelektuālās, tehniskās, taktiskās un fiziskās meistarības
paaugstināšana
Teorētiskā, VFS un SFS, taktiskā, tehniskā, integrālā sagatavošana. Rezultāts
– sportiskā meistarība sacensībās.

Kursa saturs:

Ieteicamā literatūra:

1.Altbergs O. Komandas vadīšana sacensībās (basketbols). Lekcija.
2. Altbergs O., Grāvītis U. Sporta spēĜu izmantošana citu sporta veidu treniĦā.
Metodisks materiāls. Rīga, LSPA, 1998. 18 lpp.
3. Basketbola vārdnīca. U.Grāvītis u.c. Rīga, LSPA, 1998. 197 lpp.
4. Rudzītis A. Jauno basketbolistu treniĦš. LBS. Rīga, 2003. 98 lpp.

Mācību metodes:

Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Praktiskie un teorētiskie testi. Sacensību rezultāti. Analīzes.

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:

Sporta pedagoăiskā pilnveidošana - bokss
B_SPP_bok

Kursa veids:

Obligātas izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā.

Studiju gads:

1., 2., 3.

Semestris:

1., 2., 3., 4., 5., 6.

Kredīti:

5 / 7,5 ECTS

Docētāji:

Lekt. G. Glazkovs

Kursa mērėis:

Studentu sporta meistarības paaugstināšana

Kursa saturs:

Teorētiskā, fiziskā, tehniskā, taktiskā, integrālā sagatavošana un kā
rezultāts ir sagatavotības realizācija sacensībās

Ieteicamā literatūra:

4.
5.
6.

Boksa noteikumi. Lekcija. Glazkovs G. Rīga, LSPA, 2003. 36
lpp.
Boksa taktika. Lekcija. Glazkovs G. Rīga, LSPA, 2004. 21 lpp.
Boksa tehnika. Lekcija. Glazkovs G. Rīga, LSPA, 2004. 25 lpp.

Mācību metodes:

Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Praktiskais pārbaudījums

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:

Sporta pedagoăiskā pilnveidošana - brīvā cīĦa
B_SPP_brc

Kursa veids:

Obligātas izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

1., 2., 3.

Semestris:

1., 2., 3., 4., 5., 6.

Kredīti:

5 / 7,5 ECTS

Docētāji:

Doc. V. Kuzmins

Kursa mērėis:

Studentu sporta meistarības paaugstināšana

Kursa saturs:

Teorētiskā, fiziskā, tehniskā, taktiskā, integrālā sagatavošana un kā
rezultāts ir sagatavotības realizācija sacensībās

Ieteicamā literatūra:

1.
2.

Спортивная борьба. Купцов А. П. Москва: ФиС, 1978. 398 c.
Начальный этап в многолетней подготовке борцов. Пилоян
Р. А. Малаховка, 1991. 25.-50.c.

Mācību metodes:

Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Praktiskais tests, rakstiskais pārbaudījums

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:

Sporta pedagoăiskā pilnveidošana - džudo
B_SPP_dzu

Kursa veids:

Obligātas izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā.

Studiju gads:

1., 2., 3.

Semestris:

1., 2., 3., 4., 5., 6.

Kredīti:

5 / 7,5 ECTS

Docētāji:

Doc. A. Pimenovs, lekt. N. PeĜnika

Kursa mērėis:

Studentu labākā sportiski pedagoăiskā sagatavošana džudo sportā un,
vienlaicīgi, tās ir virzīts uz zināšanu, prasmju un iemaĦu pilnveidošanu,
kuras ir nepieciešamas džudo sporta trenerim (instruktoram, skolotājam)
un tiesnesim

Kursa saturs:

Teorētiskā, fiziskā, tehniskā, taktiskā, integrālā sagatavošana un kā
rezultāts ir sagatavotības realizācija sacensībās
1. Pašaizsardzības paĦēmieni: Mācību grāmata. Kolosovs V. Rīga, 1994.
65 lpp.
2. Дзю-до. Ивай Г., Кавамура С., Каненко С. и др. Москва: ФиС,
1977. 102 с.

Ieteicamā literatūra:

Mācību metodes:

Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Praktiskais pārbaudījums

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:

Sporta pedagoăiskā pilnveidošana - futbols

Kursa kods:

B_SPP_futb

Kursa veids:

Obligātās izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātĦu bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

1.,2., 3.

Semestris:

1.,2., 3., 4.,5., 6.

Kredīti:

5 / 7,5 ECTS

Docētāji:

Doc. A.Ponomarjovs

Kursa mērėis:

Studentu teorētiskās, intelektuālās, tehniskās, taktiskās un fiziskās meistarības
paaugstināšana
Teorētiskā, taktiskā, tehniskā, integrālā sagatavošana. Komandas sacensību
darbība.

Kursa saturs:

Ieteicamā literatūra:

Mācību metodes:

1. Ponomarjovs A. Sitienu mācīšana futbolā. Mācību līdzeklis studentiem.
LSPA. Rīga, 1998. – 19 lpp.
2. Футбол Учебник для ИФК под ред.М. Полишкиса, Физкультура,
образование и наука. 1999. – 253с.
Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Praktiskie un teorētiskie testi. Sacensību rezultāti. Analīzes.

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:

Sporta pedagoăiskā pilnveidošana grieėu - romiešu cīĦa
B_SPP_gr_rom

Kursa veids:

Obligātas izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā.

Studiju gads:

1., 2., 3.

Semestris:

1., 2., 3., 4., 5., 6.

Kredīti:

5 / 75 ECTS

Docētāji:

Doc. V. Kuzmins

Kursa mērėis:

Studentu sporta meistarības paaugstināšana

Kursa saturs:

Teorētiskā, fiziskā, tehniskā, taktiskā, integrālā sagatavošana un kā
rezultāts ir sagatavotības realizācija sacensībās

Ieteicamā literatūra:

1.
2.

Начальный этап в многолетней подготовке борцов. Пилоян
Р. А. Малаховка, 1991. 25. - 50.c.
Grieėu-romiešu un brīvas cīĦas sporta termiĦi. Kuzmins V.,
Jēkabsons T., Cepelis I. Rīga: LSPA, 1993. 42 lpp.

Mācību metodes:

Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Praktiskais pārbaudījums

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:

Sporta pedagoăiskā pilnveidošana - handbols

Kursa kods:

B_SPP_hand

Kursa veids:

Obligātās izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātĦu bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

1.,2.,3.

Semestris:

1.,2.,3.,4.,5.,6.

Kredīti:

5 / 7,5 ECTS

Docētāji:

Lekt. R.Līcis, as.prof. J.Žīdens

Kursa mērėis:

Studentu sporta meistarības paaugstināšana

Kursa saturs:

Teorētiskā, fiziskā, tehniskā, taktiskā, integrālā sagatavošana un kā rezultāts ir
sagatavotības realizācija sacensībās

Ieteicamā literatūra:

1. Handbola noteikumi. LHF. Rīga, 2005. 64 lpp.
2. Kolodziej Richtig. Handball. München: BLV Verlagsgesellschaft mbH,
2003.126 s.
3. Meijers H. Sports skolā. Handbols. Rīga: SIA N.I.M.S., 1996. 65 lpp.
4. Шестаков М., Шестаков И. Гандбол.
Тактическая подготовка. Москва:
СпортАкадемПресс, 2001. 129 c.

Mācību metodes:

Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Praktiskais tests, rakstiskais pārbaudījums

Mācību valoda:

Latviešu

229

Kursa nosaukums:

Sporta pedagoăiskā pilnveidošana – hokejs – florbols.

Kursa kods:

B_SPP_hok

Kursa veids:

Obligātās izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātĦu bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

1.,2., 3.

Semestris:

1.,2., 3., 4.,5., 6.

Kredīti:

5 / 7,5 ECTS

Docētāji:

As. prof. I.Ėīsis, doc. P.Rubīns

Kursa mērėis:

Studentu sporta meistarības paaugstināšana

Kursa saturs:

Teorētiskā, fiziskā, taktiskā, tehniskā, integrālā sagatavošana.

Ieteicamā literatūra:

1. Kupčs J. Slidošanas apmācība. Rīga, 1984.
2. Kandavniece A. Florbola tehnika un taktika. Rīga, 2003.

Mācību metodes:

Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Praktiskie un teorētiskie darbi. Sacensību rezultāti. Analīzes.

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:

Sporta pedagoăiskā pilnveidošana - kamaniĦu sports

Kursa kods:
B_SPP_kam
Kursa veids:

Obligātās izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātĦu bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

1.,2.,3.

Semestris:

1.,2.,3.,4.,5.,6.

Kredīti:

5/7,5 ECTS

Docētāji:

Lekt. I.Amantova, doc.V.Mackars

Kursa mērėis:

Studentu sporta meistarības paaugstināšana, pilnveidošana

Kursa saturs:

Teorētiskā, fiziskā, tehniskā, taktiskā, integrālā sagatavošana un kā rezultāts ir
sagatavotības realizācija sacensībās

Ieteicamā literatūra:

1.V.Mackars, I.Amantova. Sporta pedagoăiskā pilnveidošana kamaniĦu
sportā. LSPA, Rīga – 2006. 42lpp.

Mācību metodes:

Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Praktiskais tests, rakstiskais pārbaudījums

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:

Sporta pedagoăiskā pilnveidošana - orientēšanās

Kursa kods:

B_SPP_orie

Kursa veids:

Obligātās izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

1.,2.,3.

Semestris:
Kredīti:

1.,2.,3.,4.,5.,6.
5 / 7,5 ECTS

Docētāji:
Kursa mērėis:

As.prof. B.Smila
Radīt priekšstatu par orientēšanās trenera darbu un fizisko, psiholoăisko un
tehniski- taktisko sagatavotību.

Kursa saturs:

Teorētiskās zināšanas, prasmes un iemaĦas tiek sniegtas par orientēšanās veidiem.
Praktiskās nodarbības nodrošina orientēšanās tehnikas apgūšanu, kā arī sacensību
organizēšanu un tiesāšanu

Ieteicamā literatūra:

1. Indriksone L.Orientēšanās pamati. LSPA. Rīga, 1998. 64 lpp.
2.Orientēšanās bērniem un jauniešiem/ Svenska Orientierinsgs forbundet. Rīga,
1997. 98 lpp.
3. Smila B. Orientēšanās tehnika. LSPA. Rīga, 1999. 32 lpp

Mācību metodes:

Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

1) dalība dažāda līmeĦa orientēšanās sacensībās;
2) dalība vispārējās un speciālās fiziskās sagatavotības sacensībās;
3) treniĦnodarbību apmeklējums,
4) sacensību tiesāšana;

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:

Sporta pedagoăiskā pilnveidošana - peldēšana

Kursa kods:

B_SPP_pel

Kursa veids:
Obligātās izvēles kurss
Kursa līmenis:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā .

Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:

1.,2.,3.
1. – 6.
5 / 7,5 ECTS
Doc. V.M.Upmale, as.prof. I.Upītis

Kursa mērėis:

Studentu sporta un pedagoăiskās meistarības paaugstināšana.

Kursa saturs:

Teorētiskā, fiziskā, tehniskā, taktiskā integrālā sagatavošana sacensībām un pedagoăiskās
prakse nodarbību vadīšanā peldēšanā.

Ieteicamā literatūra:

1. Lielvārds A. Peldēšana. Rīga: Zvaigzne, 1987. 164 lpp
2. Upmale V.M Sporta peldēšanas veida krauls uz

krūtīm mācīšanas un tehnikas
pilnveidošanas metodika. LSPA. Rīga: Mācību metodiskais līdzeklis. 1996. 46 lpp.
3. Upmale V.M. Sporta peldēšanas veida krauls uz muguras mācīšanas un tehnikas
pilnveidošanas metodika. LSPA. Rīga: Mācību metodiskais līdzeklis. 1996. 50 lpp.
4. Upmale V.M. Sporta peldēšanas veida brass mācīšanas un tehnikas pilnveidošanas
metodika. LSPA. Rīga: Mācību metodiskais līdzeklis. 1996. 30 lpp.
5. Upmale V.M. Sporta peldēšanas veida tauriĦstils mācīšanas un tehnikas pilnveidošanas
metodika. LSPA. Rīga: Mācību metodiskais līdzeklis. 1996. 28 lpp.
Mācību metodes:
Novērtēšanas
metodes:
Mācību valoda:

Grupu darbs, individuālais darbs
Praktiskais tests, peldēšanas stundas vadīšana, konspekts
Latviešu
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Kursa nosaukums:

Sporta pedagoăiskā pilnveidošana - šaušanas

Kursa kods:

B_SPP_saus

Kursa veids:

Obligātās izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

1.,2.,3.

Semestris:
Kredīti:

1.,2.,3.,4.,5.,6.
5 / 7,5 ECTS

Docētāji:

As.prof. L.Saiva

Kursa mērėis:

Radīt priekšstatu par trenera darbu šaušanā un sagatavot studentu treniĦu līdzekĜu
un metožu izvēlē un pielietošanā.

Kursa saturs:

Taktiskās, psiholoăiskās un tehniskās sagatavotības paaugstināšana šaušanā,
vienlaicīgi papildinot specializācijas kursā iegūtās teorētiskās zināšanas, kas gala
rezultātā palīdz iegūt trenera kvalifikāciju šaušanā.

Ieteicamā literatūra:

1.Saiva L. Šaušana ar sporta pistoli. Rīga, 1998. 29 lpp.
2.Saiva L. Šaušanas sacensību organizēšana skolā. Rīga, 2000. 17 lpp.
3. Спортивная стрельба. – М., ФИС. 1987. 225 c.

Mācību metodes:

Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Šaušanas tehnikas demonstrējums ar apgūtajiem ieroču veidiem, piedalīšanās
dažāda mēroga sacensībās, teorētiskā ieskaite, piedalīšanās VFS un SFS sacensībās.

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:

Sporta pedagoăiskā pilnveidošana - sieviešu cīĦa
B_SPP_sievc

Kursa veids:

Obligātas izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

1., 2., 3.

Semestris:

1., 2., 3., 4., 5., 6.

Kredīti:

5 / 7,5 ECTS

Docētāji:

Doc. V. Kuzmins

Kursa mērėis:

Studentu sporta meistarības paaugstināšana

Kursa saturs:

Teorētiskā, fiziskā, tehniskā, taktiskā, integrālā sagatavošana un kā
rezultāts ir sagatavotības realizācija sacensībās

Ieteicamā literatūra:

1.
2.

Спортивная борьба. Купцов А. П. Москва: ФиС, 1978. 398 c.
Начальный этап в многолетней подготовке борцов. Пилоян
Р. А. Малаховка, 1991.25. – 50. c.

Mācību metodes:

Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Praktiskais pārbaudījums

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:

Sporta pedagoăiskā pilnveidošana - slēpošanas

Kursa kods:

B_SPP_slep

Kursa veids:

Obligātās izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

1.,2.,3.

Semestris:
Kredīti:
Docētāji:

Kursa mērėis:

Kursa saturs:

Ieteicamā literatūra:

1.,2.,3.,4.,5.,6.
5 / 7,5 ECTS
Prof. J. Grants, lekt. V.Ukins, asist. R.Rudzītis,
asist. K. Ciekurs
Radīt priekšstatu par trenera darbu slēpošanā un sagatavot teorētiski, praktiski
studentu treniĦu līdzekĜu un metožu izvēlē un pielietošanā.
Teorētiskās zināšanas, prasmes un iemaĦas tiek sniegtas par distanču slēpošanu.
Praktiskās nodarbības nodrošina slēpošanas tehnikas apgūšanu, kā arī sacensību
organizēšanu un tiesāšanu
1.Krauksta D., Rudzītis R., Grants J., Ukins V. Slēpošana I daĜa. LSPA. Rīga, 1999.
78 lpp.
2.Grants J.Slēpošanas pārvietošanās veidu tehnika un mācīšana. Rīga: LSPA,
1997. 76 lpp.
3. Krauksta D.Slēpošanas nodarbību organizēšana. Rīga: LSPA,1996. 49 lpp.

Mācību metodes:

Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Teorētiskā ieskaite, praktiskā ieskaite, piedalīšanās sacensībās, sacens.
organizēšana, tiesāšana
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:

Sporta pedagoăiskā pilnveidošana - smagatlētika
B_SPP_smatl

Kursa veids:

Obligātas izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

1., 2., 3.

Semestris:

1., 2., 3., 4., 5., 6.

Kredīti:

5 / 7,5 ECTS

Docētāji:

As. prof. L. Čupriks

Kursa mērėis:

Studentu sporta meistarības paaugstināšana

Kursa saturs:

Teorētiskā, fiziskā, tehniskā, taktiskā, integrālā sagatavošana un kā
rezultāts ir sagatavotības realizācija sacensībās

Ieteicamā literatūra:

1.
2.

3.

Sporta pedagoăiskā pilnveidošana smagatlētikas sporta veidos:
Lekcija. Čupriks L. Rīga: LSPA, 2003. 18 lpp.
Sporta ierīču klasifikācija un struktūra sastādot vingrinājumu
kopumus: Lekcija. Čupriks L., Krasovs J. Rīga: LSPA, 2001.
24 lpp.
Mācību treniĦa nodarbību plānošana smagatlētikā: Mācību
līdzeklis. Upmalis J. Rīga, 1983. 30 lpp.

Mācību metodes:

Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Praktiskais pārbaudījums

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:

Sporta pedagoăiskā pilnveidošana – sporta tūrisms

Kursa kods:

B_SPP_tur

Kursa veids:

Obligātās izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

1.,2.,3.

Semestris:

1.,2.,3.,4.,5.,6.

Kredīti:

5 / 7,5 ECTS

Docētāji:

Lekt. I.LiepiĦa

Kursa mērėis:

Radīt priekšstatu par sporta tūrisma trenera darbu un sagatavot studentu treniĦu
līdzekĜu un metožu izvēlē un pielietošanā.

Kursa saturs:

Sporta tūrisma specializācijas pamata teorētisko un praktisko zināšanu apguvē, kas
gala rezultātā palīdz iegūt trenera kvalifikāciju sporta tūrismā.

Ieteicamā literatūra:

1. D.Krauksta, A.Brūders. Tūrisms. LSPA. Rīga, 1998. 32 lpp.
2. Kalcenaus A. Tūrisma mezgli. LSPA. Rīga,
1989.,15 lpp

Mācību metodes:

Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Teorētisko zināšanu kontroles testi, prasmju un iemaĦu pielietošana mācību
sacensību laikā, anotācijas, piedalīšanās VFS sacensībās

Mācību valoda: Latviešu
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Kursa nosaukums:

Sporta pedagoăiskā pilnveidošana - aktīvā un brīvā laika tūrisma menedžeris

Kursa kods:

B_SPP_tur_men

Kursa veids:

Obligātās izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

1.,2.,3.

Semestris:
Kredīti:

1.,2.,3.,4.,5.,6.
5 / 7,5 ECTS

Docētāji:

Prof. D. Krauksta, asist. I. Smukā

Kursa mērėis:

Radīt priekšstatu par sporta tūrisma trenera darbu un sagatavot studentu treniĦu
līdzekĜu un metožu izvēlē un pielietošanā, kā arī par aktīvā un brīvā laika menedžeru
specializācijas apguvi.

Kursa saturs:

Aktīvā un brīvā laika menedžeru specializācijas pamata teorētisko un praktisko
zināšanu apguvē, kas gala rezultātā palīdz iegūt trenera kvalifikāciju.

Ieteicamā literatūra:

1.Brencis A. Aktīvais tūrisms. Rīga, 2003. 14 lpp.
2. D.Krauksta, A.Brūders. Tūrisms. LSPA. Rīga, 1998. 17 lpp.
Grupu darbs, individuālais darbs

Mācību metodes:
Novērtēšanas metodes:
Mācību valoda:

Teorētisko zināšanu kontroles testi, prasmju un iemaĦu pielietošana mācību
sacensību laikā, anotācijas, piedalīšanās VFS sacensībās
Latviešu
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Kursa mērėis:
Kursa saturs:
Ieteicamā literatūra:

Mācību metodes:
Novērtēšanas metodes:
Mācību valoda:

Sporta pedagoăiskā pilnveidošana - vieglatlētika
B_SPP_viegl
Obligātās izvēles kurss
Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā
1.,2.,3.
1.,2.,3.,4.,5.,6.
5 / 7,5 ECTS
As.prof. I.AvotiĦa, doc. M.R.Gailis, lekt. S.Škutāne, lekt. T.ěisicina, asist.
K.Kuplis
Veidot studentiem vieglatlētikas trenerim nepieciešamās profesionāli pedagoăiskās
iemaĦas un sagatavot studentus startiem sacensībās.
Teorētiskā, fiziskā, tehniskā, taktiskā, integrālā sagatavošana un kā rezultāts ir
sagatavotības realizācija sacensībās
1. LiepiĦš I. Sports un treniĦš. Rīga: autora izdevums, 2000. 232 lpp.
2. Легкая атлетика: Учеб. Для ип – тов физ. культ./ Под ред. Озолина Н. Г.,
Воронкина В. И., Примакова Ю.Н. Москва: Физкультура и спорт. 1989. 672 c.
3. Попов В. Б. 555 специальных упражнений в подготовке легкоатлетов.
Москва: Олимпия Пресс, Терра – Спорт. 2002. 155 c.
4.Тер – Ованесян И. Подготовка легкоатлета: современный взгляд. Москва:
Терра – Спорт. 2000. 125 c.
Grupu darbs, patstāvīgais darbs
Praktiskais tests
Latviešu
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Kursa nosaukums:

Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:

Vingrošanas sportiskie veidu unificētā programma( sporta vingrošana, mākslas
vingrošana, sporta akrobātika, lēcieni uz batuta) – sporta pedagoăiskā
pilnveidošana
B_SPP_ving
Obligātās izvēles kurss
Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā
1.,2.,3.

Semestris:

1.,2.,3.,4.,5.,6.

Kredīti:

5 / 7,5 ECTS

Docētāji:

Prof. N.Jaružnijs, doc. ěMaĜarenko, doc. G.Kobzevs

Kursa mērėis:

Veidot zināšanas par vingrošanas teoriju un metodiku.
Sekmēt studentus sporta meistarības paaugstināšanai.

Kursa saturs:

VAV, lietišėie vingrojumi, brīvās kustības, lēcieni,
vingrojumi rīkos, mākslas vingrošanas vingrojumi,
akrobātiskie vingrojumi.

Ieteicamā literatūra:

1. Правила соревнований по спортивной, художественной гимнастике,спортивной
акробатике, прыжкам на батуте 2004.-2008. год. М.: Международная федерация
гимнастики,346c.
2. Аркаев Л., Сучилин Н. Как готовить чемпионов.
М.: ФИС, 2004. 240 c
3. Лисицкая Т. Художественная гимнастика. М.:
ФИС, 1986. 231 c
4. Болобан Ю. Спортивная акробатика. Киев: 1988.
5. Данилов Г. Сложные прыжки на батуте. М.:ФИС, 1982. 110 c

Mācību metodes:

Individuālais darbs, grupu darbs

Novērtēšanas metodes:

Praktiskais tests, piedalīšanās konkursos un sacensībās.

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:

Sporta pedagoăiskā pilnveidošana - volejbols

Kursa kods:

B_SPP_vol

Kursa veids:

Obligātās izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātĦu bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

1.,2., 3.

Semestris:

1.,2., 3., 4.,5., 6.

Kredīti:

5 / 7,5 ECTS

Docētāji:

Doc. D.Krepša, doc. V.LapiĦš

Kursa mērėis:

Studentu sporta meistarības paaugstināšana

Kursa saturs:

Teorētiskā, fiziskā, taktiskā, taktiskā, integrālā sagatavošana un kā rezultāts ir
sagatavotības realizācija sacensībās.

Ieteicamā literatūra:

1. LapiĦš V. Volejbols. Rīga: SIA “Izglītības soĜi”, 2002. 133 lpp.
2. Altbergs O. Grāvītis U. TreniĦu teorijas pamati sporta spēlēs. LSPA. Rīga,
1993. 5 – 18 lpp.
3. LapiĦš V. Vingrinājumi volejbola tehnikas pilnveidošanai. LSPA. Rīga,
1999. 5 – 24 lpp.
4. Trenera rokasgrāmata. I daĜa. Rīga, 2003. 144 – 148 lpp.
5. Trenera rokasgrāmata. II daĜa. Rīga, 2006. 306 lpp.

Mācību metodes:

Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Diferencēta: Praktiskie un teorētiskie testi. Patstāvīgais darbs. Sacensību
rezultāti, dalība. Analīzes.

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:

Veselības izglītība

Kursa kods:

B3VM

Kursa veids:

Obligātais kurss

Kursa līmenis:
Studiju gads:

Izglītības zinātnes
3.

Semestris:

Docētāji:

5.

Dr.biol., prof.I.M.Rubana

Kursa mērėis:

Kursa saturs:

Ieteicamā literatūra:

Mācību metodes:
Novērtēšanas metodes:

Mācību valoda:

Nodrošināt iespēju iegūt zināšanas un prasmes veselības izglītības teorijā un
metodikā, lai varētu realizēt optimālu integrētu vai neatkarīgu veselības izglītības
procesu, mācīt sociālās zinības un iesaistīties veselību veicinošas vides veidošanā
Veselība kopveseluma izpratnē. Veselību ietekmējošie faktori. Iedzīvotāju veselība
Latvijā. Skolēnu veselības problēmas un to cēloĦi. Veselības izglītības teorētiskie
modeĜi. Veselības izglītības mērėi, uzdevumi un saturs. Veselības izglītība sociālo
zinību saturā. Mācību metodes veselības izglītībā. Veselības izglītības principi
apreibinošo vielu lietošanas, STI, HIV/AIDS un
vardarbības profilakses
programmās. Integrēta veselības mācība. Veselības izglītība dažādām iedzīvotāju
grupām. Veselības veicināšana. Veselības veicināšana skolā un darbavietās.
1.Rubana I.M. Mācīties darot. Rīga: Raka, 2004. 240 lpp.
2.Puškarevs I., Golubeva A. Veselības veicināšana skolā. Rīga: Mācību grāmata,
1995. 75 lpp.
3.Puškarevs I., Golubeva A. Bērna attīstība. Lielvārde: Lielvārds, 1999. 114.lpp.
4. JensenB., Schack A. Concepts and Models in Democratic Health Education.
Royal Danish School of Eduational studies, 1995. 190 p.
Lekcijas, darbs grupās, radošais seminārs, projekta darbs.
Semināri, projekta darbs, nodarbību plāni, nodarbības demonstrējums, rakstiska
ieskaite,
Latviešu
pedagoăiskā prakse.

243

Studiju kursa anotācija
Kursa nosaukums

Vadības pamati

Kursa kods

B3VP

Kursa veids

Obligātais kurss

Kursa līmenis
Studiju gads

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā
3.

Semestris

5.

Kredīti

1/ 1,5 ECTS

Docētāji

As.prof. B.Luika

Kursa mērėis

Kursa saturs

Nodrošināt iespēju iegūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaĦas
vadīšanā (menedžmentā), lai spētu plānot un vadīt organizāciju,
izstrādāt to tehniskās, ekonomiskās un sociālās attīstības perspektīvas,
organizēt ikdienas darbu, pieĦemt darbā darbiniekus, kontrolēt to
pienākumu izpildi, sniegt pārskatus par darbību.

Mācību metode
Novērtēšanas metodes

Vadības teorijas rašanās un attīstība. Vadības galvenās funkcijas un
metodes. Vadītājs un vadīšana.
5. Edeirs Dž. Efektīva komunikācija. Rīga: Asja, 1999. 255 lpp.
6. Forands I. Vadītājs un vadīšana. Rīga: Kamene, 1999. 176 lpp.
7. Luika B. Menedžmenta teorijas pamati (Lekciju materiāli) LSPA.
Rīga, 2002. 37 lpp.
8. Praude V., BeĜčikovs S. Menedžments: teorija un prakse.
2.pārstr.izd. Rīga: Vaidelote, 2001. 507 lpp.
9. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента –
Москва, 1997. 698 lpp.
Lekcijas, grupu darbs, semināri, individuālais un patstāvīgais darbs.
Praktiskais darbs, seminārs, kontroldarbs, tests.

Mācību valoda

Latviešu

Ieteicamā literatūra
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Studiju kursa anotācija
Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:
Kursa mērėis:
Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:
Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:
Mācību valoda:

POLITOLOĂIJA
PBNPSV3076
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
3.
5
1
Asist. , Mg.MBA Signe Luika
Vidējās vispārējās izglītības zināšanas sociālo zinību jomā.
Apgūt teorētiskas zināšanas un attīstīt izpratni par sabiedrības pārvaldīšanas procesiem.
1) Iepazīstināt studentus ar politiskās sistēmas uzbūvi un politiskās varas realizācijas
likumsakarībām un svarīgākajām problēmām.
2) Sniegt zināšanas politiskās filozofijas, politiskās teorijas un starptautisko attiecību galvenajos
jautājumos.
3) Attīstīt studentos prasmi kompetenti analizēt un izprast sabiedrībā notiekošos politiskos procesus.
Zina: sabiedrības pārvaldīšanas būtību, politiskos režīmus, valsts iekārtas formas un vadīšanas
formas, politisko partiju darbības principus un pilsoniskās sabiedrības būtību.
Spēj: atšėirt pilsoniskās sabiedrības ietekmes formas, izprast politisko režīmu, valsts iekārtas formu
un vadīšanas formu atšėirības, politisko partiju
Prot: objektīvi analizēt sabiedrības pārvaldīšanas procesus, izvēlēties piemērotāko pilsoniskās
sabiedrības aktivitātes formu vēlama politiska rezultāta panākšanai, formulēt likumsakarības starp
starptautiskajiem politiskajiem procesiem un procesiem Latvijas politikā.
Politoloăijas priekšmets. Vara un varas leăitimitātes problēma. Politiskās sistēmas uzbūve un
funkcionēšanas likumsakarības. Politika un ideoloăija. Politiskās partijas un interešu grupas.
Vēlēšanu sistēmas un elektorālo uzvedību skaidrojošās teorijas. Vara un politiskā kultūra.
Politiskie režīmi. Starptautisko attiecību būtība un pamatproblēmas.
1.Ašmanis M. Politoloăija. Politikas izziĦa. Vara.- R.: Zvaigzne ABC, 2001.
2.Ašmanis M. Politiskas terminu vārdnīca.- R.: Zvaigzne ABC, 1999.
3.Augstkalns U. Latvija eiroantlantiskajā ceĜā.- R., RTU, 1998.
4.Apals G. u.c. Politika Latvijā.- R., Rasa ABC, 1999.
5.Catlaks G., Ikstens J. Politika un tiesības. - R.: Zvaigzne ABC, 2003.
6.Demokrātijas pamati.- R.: Zinātne, 1993.
7.Falka S. u.c. Politika un tiesības. R.: RaKa, 2003.
8.Held D.(Eds.)Political Theorie Today.Standford,1991.
9.Ievads politikā. Mācību līdzeklis.- R.: Zvaigzne ABC , 1998.
10.Ikstens J. Politikas pamati. R.: Zvaigzne ABC, 2001.
11.Ozolzīle G. Demokkrātija: teorija un prakse.- R.: RTU, 1998.
12.Rodins M. Politoloăija. Ievads salīdzināmajā politikā.- R., Zvaigzne ABC, 2000.
1.Ašmanis A. Cilvēks politikā.- R.: LRIM, 1992.
2.Ārente H. Totalitārisma izcelsme.-R.: Elpa, 2000.
3.Bāra D. Politikas zinātnes priekšmets.- R.: LU, 1991.
4..Kuleša V., Vinčoreks P. Demokrātija 20.gs. nogalē.- R.: Zvaigzne ABC, 1996.
5. KuzĦecova A., KuzĦecovs I. Demokrātijas būtība un tās attīstība Latvijā (materiāli studiju kursam
politoloăijā).- R.:LSPA, 2000.
6. KuzĦecova A., KuzĦecovs I. Demokrātiska valsts un tās tiesiskie pamati (materiāli studiju kursam
politoloăijā). R.: LSPA, 2000.
7. KuzĦecova A., KuzĦecovs I. Politoloăija kā zinātne (materiāli studiju kursam politoloăijā).- R.:
LSPA, 2000.
8.Laėis P. Vara un sabiedrība. Varas maiĦa Latvijā 80.- 90. gadu mijā.- R., 1997.
3) Politikā aktuālas tēmas izpēte;
4) Politikā aktuālas tēmas prezentācija.
Lai saĦemtu kredītpunktus par šo studiju kursu, kopvērtējumā jāsaĦem vismaz 4 balles.
Vērtējumu ballēs students saĦem apkopojot noteikto punktu skaitu par atsevišėu uzdevumu
izpildi. Tiek vērtētas studenta zināšanas, prasmes, attieksme un individuālā dinamika.
Latviešu
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Studiju kursa anotācija
Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:

Sociālā pedagoăija un psiholoăija
B3SPePsi
Obligātais kurss
Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā
3.
5.

Kredīti:
Docētāji:
Kursa mērėis:

1,5 / 2,25 ECTS
As. prof. A. Ābele
Lekcijas, semināri, kooperatīvā mācīšanās, mācību diskusija, praktiskie
vingrinājumi.
- Sociālās pedagoăijas priekšmets, galvenās problēmas, sociālā pedagoga
funkcijas un darbības metodes;
- sociālā psiholoăija, tās būtība, izpētes virzieni, būtiskākās teorētiskās
nostādnes;
- personības socializācijas process, tā galvenie mehānismi institūcijas un
socializācijas aăenti;
- mazo grupu struktūras, dinamiskie procesi;
- līderības teorētiskās koncepcijas, līderis un vadītājs;
- masu un pūĜa psiholoăija.
1. Omarova S. Cilvēks dzīvo grupā. Rīga: Kamene, 1996. 187 lpp.
2. PĜaveniece M, Škuškovnika D. Sociālā psiholoăija pedagogiem. Rīga:
Raka, 2002. 200 lpp.
3. ReĦăe V . Sociālā psiholoăija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2002. 180 lpp.
4. Sociālais darbs skolā. Konstebla R. red., Rīga: SIA J.L.V.2001. 608 lpp.
5. Vorobjovs A. Sociālā psiholoăija. Rīga: SIA Jumi, 2002. 340 lpp.

Kursa saturs:

Ieteicamā literatūra:

Mācību metodes:
Novērtēšanas metodes:
Mācību valoda:

Kooperatīvā mācīšanās, mācību diskusija, praktiskie vingrinājumi.
Referāts, patstāvīgais darbs, krustvārdu mīkla, situācijas analīze, ieskaite
kursa nobeigumā.
Latviešu
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Studiju kursa anotācija
Kursa nosaukums:

Pedagoăiskā doma Latvijā

Kursa kods:

B3PDLa

Kursa veids:

Obligātais kurss

Kursa līmenis:
Studiju gads:

Izglītības zinātnes bakalaura grāds akadēmiskais grāds sportā.
3.

Semestris:

5.

Kredīti:

0,5 / 0,75 ECTS

Docētāji:

Lekt. A.Gulbe

Kursa mērėis:

1.

Mācību metodes:
Novērtēšanas metodes:

Sekmēt studentu intereses padziĜināšanos par pedagoăiskās
domas attīstību Latvijā.
2. Sekmēt studentu pedagoăiskās domāšanas un analītisko spēju
attīstību dažādu pedagoăijas teoriju vērtēšanā.
- Pedagoăiskās domas attīstība Latvijā;
- Latviešu pedagogi.
1. Laikmets un personība: rakstu krājums: 1. krājums. - Rīga:
RaKa, 2000. 221 lpp.
2. Laikmets un personība: rakstu krājums: 2. krājums. - Rīga:
RaKa, 2001. 270 lpp.
3. Laikmets un personība: rakstu krājums: 3. krājums. - Rīga:
RaKa, 2002.319 lpp.
4. Laikmets un personība: rakstu krājums: 4. krājums. - Rīga:
RaKa, 2003. 322 lpp.
5. Pedagoăiskā doma Latvijā līdz 1890. gadam. - R.: Zvaigzne,
1991. 232. lpp.
6. Pedagoăiskā doma Latvijā no 1890. gada līdz 1940. gadam. R.: Zvaigzne, 1994. 239. lpp.
Individuālais darbs, grupu darbs, diskusijas.
Projekta aizstāvēšana, tests.

Mācību valoda:

Latviešu

Kursa saturs:
Ieteicamā literatūra:
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Studiju kursa anotācija
Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Kursa mērėis:

Kursa saturs:

Ieteicamā literatūra:

Mācību metodes:

Novērtēšanas metodes:
Mācību valoda:

Didaktika
PBNT218
Nozares teorētiskais pamatkurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
Didaktika
PBNT218
2
1
1
Žermēna Vazne
Priekšzināšanas pedagoăijā, vispārīgajā un attīstības psiholoăijā, fizioloăijā un
anatomijā
Sekmēt studentu izpratnes veidošanos par mācību procesa teorētiskajām
nostādnēm saistībā ar mūsdienu skolu praksi un veicināt studentu pedagoăiskās
domāšanas attīstību.
- sekmēt studentu pedagoăisko virzību;
- rosināt studentus patstāvīgi iedziĜināties pedagoăiskajā procesā;
- veicināt prasmi analizēt teorētisko un praktisko pieredzi.
● Zināšanas par didaktikas izpētes priekšmetu, didaktiskajiem uzdevumiem,
izglītības saturu reglamentējošiem dokumentiem, didaktiskajiem principiem,
mācību metodēm un mācību darba organizācijas formām, izglītības kvalitātes
komponentiem.
● Prasmes pamatot kopīgo un atšėirīgo 20.gs. un mūsdienu didaktikā,
raksturot ar praktiskiem piemēriem didaktiskos principus, veikt metožu
klasifikāciju un salīdzinošo analīzi, analizēt mācību stundu.
● Kompetence skolotāja darbā teorētiski izvērtēt dažādas metodikas un
praktiskās pieejas.
1. Ievads didaktikā (20. gadsimta un mūsdienu didaktika).
2. Izglītības saturu reglamentējošie dokumenti.
3. Mācību process tā funkcijas un komponenti.
4. Didaktiskie principi un to praktiskā nozīme pedagoăiskajā darbā.
5. Mācību metodes.
6. Mācību darba organizācijas formas un mācību stundas analīze.
Žukovs L. Ievads pedagoăijā (pamatkurss). Rīga: RaKa, 38-112.lpp.
Albrehta Dz. (2002). Didaktika. Rīga: RaKa.
Žogla I. (2002). Didaktikas teorētiskie pamati. Rīga: RaKa
Žogla I. (1997). Vispārīgā didaktika. Rīga: LU
Rubana I. (2000). Mācīsimies darot. Rīga:RaKa
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Studiju kursa anotācija

Kursa nosaukums:

Vingrošana

Kursa kods:

B123Ving

Kursa veids:

Obligātais kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

1.,2.,3.

Semestris:

1.,2.,3.,4.,5.

Kredīti:

7,5/11,25 ECTS

Docētāji:

As.prof. L.Žilinskis, doc. V.Demčenko, doc. G.Kobzevs,
asist. S.AĦisimova

Kursa mērėis:

Veidot zināšanas par vingrošanas veidiem un
līdzekĜiem. Gatavot studentu spējai vadīt skolas sporta stundas ievada, galveno un
nobeiguma daĜas. Veidot prasmes praktiski izpildīt , zināt mācīšanas metodiku,
vingrošanas līdzekĜus izglītības standarta sporta ietvaros.

Kursa saturs:

Ierindas mācības vingrojumi un VAV, akrobātiskie vingrojumi, vingrojumi
kārienos un balstos, lēcieni, lietišėie vingrojumi, mākslas vingrošanas un aerobikas
vingrojumi.

Ieteicamā literatūra:

1. O.Tanne, N.Jaružnijs. CeĜvedis 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.

Novērtēšanas metodes:

Rakstiskie un teorētiskie pārbaudījumi, praktiskais tests,
piedalīšanās sacensībās un konkursos.

Mācību valoda:

Latviešu
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Studiju kursa anotācija
Kursa nosaukums:

Basketbols

Kursa kods:

B2_3B

Kursa veids:

Obligātās izvēles kurss

Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:

Izglītības zinātĦu bakalaura akadēmiskais grāds sportā
2.,3.
3.,5.
2 / 3,5 ECTS

Docētāji:

Prof.A.Rudzītis, as.prof.A.Spunde, doc.J.Rimbenieks

Kursa mērėis:

Sniegt studentiem teorētiskās zināšanas un iemaĦas basketbolā, kuras
nepieciešamas sporta nodarbību vadīšanai, sacensību organizēšanai un
tiesāšanai.

Kursa saturs:
Basketbola vēsture, noteikumi, mācīšanas principi, tehnisko paĦēmienu
mācīšana, rotaĜas, spēles, mācību prakse.
Ieteicamā literatūra:

1.Altbergs O. Komandas vadīšana sacensībās (basketbols). Lekcija.
2. Altbergs O., Grāvītis U. Sporta spēĜu izmantošana citu sporta veidu treniĦā.
Metodisks materiāls. Rīga, LSPA, 1998. 18 lpp.
3. Basketbola vārdnīca. U.Grāvītis u.c. Rīga, LSPA, 1998. 197 lpp.
4. Basketball for young players. Jose Maria Buceta, Aleksandar
Avakumovich, Mauricio Mondoni and Laslo Killik. FIBA, 2000., 364 pp.
5Киев. Олимпийская литература. 2002. 293 с.

Mācību metodes:
Novērtēšanas metodes:
Mācību valoda:

Grupu darbs, individuālais darbs
Diferencētā ieskaite, mācību prakse, tehnisko paĦēmienu pārbaudes, testi.
Latviešu
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Studiju kursa anotācija
Kursa nosaukums:
Kursa kods:

Pašaizsardzība
B3PaAiz

Kursa veids:

Brīvās izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

3.

Semestris:

5.

Kredīti:

1,5 / 2,25 ECTS

Docētāji:

Doc. A. Pimenovs, lekt. N. PeĜnika, doc. V. Kuzmins, asoc. prof. L.
Čupriks, lekt. G. Glazkovs
Veidot studentiem tādas profesionāli – pedagoăiskās iemaĦas, kas dod
iespējas mācīt pašaizsardzības teorijas un tehnikas pamatus dažāda tipa
izglītojošās iestādēs.
Iepazīstināt un radīt interesi studentiem par pašaizsardzību

Kursa mērėis:

Kursa saturs:
Ieteicamā literatūra:

Mācību metodes:

1.Džudo. Rudzītis A. Rīga: Liesma, 1979. 171 lpp.
2.Sporta cīĦu veidi. Pimenovs A., PeĜnika N. Rīga: LSPA, 1999. 20 lpp.
3.Sambo cīĦa. Harlampijevs A. Rīga: LVI, 1961. 290 lpp.
Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Praktiskais, teorētiskais pārbaudījums

Mācību valoda:

Latviešu
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Studiju kursa anotācija
Kursa nosaukums:

Florbols

Kursa kods:

B3Fl

Kursa veids:

Obligātais izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātĦu bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

3.

Semestris:

5.

Kredīti:

0,5 / 0,75 ECTS

Docētāji:

As. prof. I.Ėīsis, doc. P.Rubīns

Kursa mērėis:
Kursa saturs:

Iemācīt studentiem florbola mācīšanas metodikas pamatus.
Teorētiskā, taktiskā, tehniskā, sagatavošana. Rezultāts – sportiskā meistarība
sacensībās.

Ieteicamā literatūra:

1.
2.

Kandavniece A. Florbols skolā. Rīga, 1998.
Florbola spēles noteikumi. Rīga 2002

Mācību metodes:

Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Praktiskie testi. Teorētiskais pārbaudījums.

Mācību valoda:

Latviešu

252

Studiju kursa anotācija

Kursa nosaukums:

Aerobika , sporta aerobika - speciālā sagatavotība

Kursa kods:

SS_aer

Kursa veids:

Obligātās izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

2., 3.

Semestris:

4.,5.,6.

Kredīti:

3 / 4,5 ECTS

Docētāji:

Prof. N.Jaružnijs, doc. I.ěubinska

Kursa mērėis:

Veidot zināšanas par aerobikas veidu vēsturiski
teorētiskiem pamatiem. Veidot zināšanas un prasmes
dažādu aerobikas veidu vadīšanas metodikai, sporta
aerobikas vingrojumu tehnikas un mācīšanas metodiku.

Kursa saturs:

Vingrošanas un aerobikas vēsture, terminoloăija,
horeogrāfijas vingrojumi. Klasiskās, mūsdienīgās,
step-aerobikas , kalanētikas, aerobikas ūdenī , šeipinga,
strečinga vingrojumi. Sporta aerobikas sacensību
noteikumi , vingrojumu klasifikācija un mācīšanas
metodika.

Ieteicamā literatūra:

1. N.Jaružnijs, U.Švinks. Ritmiskā vingrošana . Rīga:
Avots, 1990. 109 lpp.
2. Sporta lietišėā vingrošana. Vingrošanas katedras autoru kolektīvs. LSPA .Rīga,
2001. 104 lpp.

Mācību metodes:

Individuālais darbs, grupu darbs

Novērtēšanas metodes:

Teorētiskais un praktiskais pārbaudījums, kontroldarbi,
referāti.

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:

Speciālā sagatavotība - airēšana

Kursa kods:
SS_air
Kursa veids:
Obligātās izvēles kurss
Kursa līmenis:

Izglītības zinātĦu bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

2.,3.

Semestris:

4.,5.,6.

Kredīti:

3 / 3,5 ECTS

Docētāji:

Prof.V.Krauksts

Kursa mērėis:

Speciālās sagatavotības paaugstināšana

Kursa saturs:

Teorētiskā, fiziskā, tehniskā, taktiskā, integrālā sagatavošana un kā rezultāts
trenera sagatavošana airēšanā

Ieteicamā literatūra:

1. Krauksts V. Airēšana. Rīga: lpp. ????

Mācību metodes:

Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Praktiskie testi, rakstiskie pārbaudījumi

Mācību valoda:

Latviešu

254

Kursa nosaukums:

Speciālā sagatavošana - basketbols

Kursa kods:

SS_bask

Kursa veids:

Obligātās izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātĦu bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

2.,3.

Semestris:

4.,5.,6.

Kredīti:

3 / 4,5 ECTS

Docētāji:

Prof. U.Grāvītis, prof. A.Rudzītis, as.prof. A.Spunde, doc. J.Rimbenieks

Kursa mērėis:

Gatavošanās basketbola trenera kvalifikācijas iegūšanai

Kursa saturs:

Spēlētāju fiziskā, tehniskā sagatavošana.
Praktiska basketbola treniĦa daĜu vadīšana.
Basketbola sacensību organizēšana un vadīšana

Ieteicamā literatūra:

1.Altbergs O. Komandas vadīšana sacensībās (basketbols). Lekcija.
2. Altbergs O., Grāvītis U. Sporta spēĜu izmantošana citu sporta veidu treniĦā.
Metodisks materiāls. Rīga, LSPA, 1998. 18 lpp.
3. Basketbola vārdnīca. U.Grāvītis u.c. Rīga, LSPA, 1998. 197 lpp.
4. Rudzītis A. Jauno basketbolistu treniĦš. LBS. Rīga, 2003. 98 lpp.

Mācību metodes:

Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Praktiskais tests, rakstiskais pārbaudījums

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:

Speciālā sagatavotība - bokss
SS_bok

Kursa veids:

Obligātas izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

2., 3.

Semestris:

4., 5., 6.

Kredīti:

3 / 4,5 ECTS

Docētāji:

Lekt. G. Glazkovs

Kursa mērėis:

Mācību metodes:

Veidot studentiem tādas profesionāli – pedagoăiskās iemaĦas, kas dod
iespējas mācīt boksa teorijas un tehnikas pamatus dažāda tipa izglītojošās
iestādēs
Boksa vispārējie teorētiskie pamati, tehnika, taktika, mācīšanas un
treniĦa metodika, sacensību noteikumi, tiesāšana
7. Boksa noteikumi. Lekcija. Glazkovs G. Rīga, LSPA, 2003. 36
lpp.
8. Boksa taktika. Lekcija. Glazkovs G. Rīga, LSPA, 2004. 21 lpp.
9. Boksa tehnika. Lekcija. Glazkovs G. Rīga, LSPA, 2004. 25 lpp.
Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Mutiskais pārbaudījums

Mācību valoda:

Latviešu

Kursa saturs:
Ieteicamā literatūra:
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:

Speciālā sagatavotība – brīvā cīĦā
SS_brc

Kursa veids:

Obligātas izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

2., 3.

Semestris:

4., 5., 6.

Kredīti:

3 / 4,5 ECTS

Docētāji:

Doc. V. Kuzmins

Kursa mērėis:

Mācību metodes:

Veidot studentiem tādas profesionāli – pedagoăiskās iemaĦas, kas dod
iespējas mācīt brīvās cīĦas teorijas un tehnikas pamatus dažāda tipa
izglītojošās iestādēs.
Brīvās cīĦas specializācijas studiju kursā paredzēts sagatavot speciālistus
cīĦas mācību treniĦu procesa organizēšanai un vadīšanai dažāda tipa
izglītības iestādēs. Studentiem tiek dota iespēja iepazīties ar cīĦas veidu
tehniku un mācīšanas metodiku, mācību treniĦu procesa vadīšanu un
organizēšanu, treniĦu metodiku un citām cīĦas sporta tēmām un praksi.
4. Sacensību organizēšana: Lekcija. Kuzmins V., Martuzāns J.
Rīga: LSPA, 1998. 23 lpp.
5. Техника и тактика вольной борьбы. Алиханов И. Москва:
ФиС. 1986. 280 c.
6. Борьба классическая и вольная. Правила соревнований.
Москва: ФиС. 1983. 28 c.
Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Mutiskais pārbaudījums

Mācību valoda:

Latviešu

Kursa saturs:

Ieteicamā literatūra:
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:

Speciālā sagatavotība - džudo
SS_dzu

Kursa veids:

Obligātas izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

2., 3.

Semestris:

4., 5., 6

Kredīti:

3 / 4,5 ECTS

Docētāji:

Doc. A. Pimenovs, lekt. N. PeĜnika

Kursa mērėis:

Sagatavot džudo trenerus darbam ar sportistiem iesācējiem

Kursa saturs:

Mācību metodes:

Džudo cīĦas vispārējie teorētiskie pamati, tehnika, taktika, mācīšanas un
treniĦa metodika, sacensību noteikumi, tiesāšana
4. Спортивная борьба: Учебник для институтов физической
культуры (под редакцией А. П. Купцова). Москва: Физкультура
и спорт, 1978. 424 с.
5. Тактика борьбы самбиста. Е. И. Чумаков. Москва: ФиС, 1976.
– 224 с.
6. Džudo. A. Rudzītis. Rīga: Liesma, 1979. 171 lpp
Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Teorētiskais pārbaudījums

Mācību valoda:

Latviešu

Ieteicamā literatūra:
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Kursa nosaukums:

Speciālā sagatavošana - futbols

Kursa kods:

SS_futb

Kursa veids:

Obligātās izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātĦu bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

2.,3.

Semestris:

4.,5.,6.

Kredīti:

3 / 4,5 ECTS

Docētāji:

Doc. A.Ponomarjovs

Kursa mērėis:

Mācīt studentiem futbola apguves metodikas pamatus, veicināt viĦu zināšanas
un prasmes šinī sporta veidā.

Kursa saturs:

Futbolistu sagatavošanas veidu likumsakarības un īpatnības. Spēlētāju fiziskā,
tehniskā sagatavošana.
Praktiska treniĦa daĜu vadīšana. Sacensību organizēšana un vadīšana

Ieteicamā literatūra:

1. Ponomarjovs A. Sitienu mācīšana futbolā. Mācību līdzeklis studentiem.
LSPA. Rīga, 1998. – 19 lpp.
2. Футбол Учебник для ИФК под ред.М. Полишкиса, Физкультура,
образование и наука. 1999. – 253с.

Mācību metodes:

Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Praktiskie tests, kontrolvingrinājumi, teorētiskais un prakstiskais
pārbaudījums.

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:

Speciālā sagatavotība grieėu – romiešu cīĦa
SS_gr_rom

Kursa veids:

Obligātas izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

2., 3.

Semestris:

4., 5., 6.

Kredīti:

3 / 4,5 ECTS

Docētāji:

Doc. V. Kuzmins

Kursa mērėis:

Mācību metodes:

Veidot studentiem tādas profesionāli – pedagoăiskās iemaĦas, kas dod
iespējas mācīt grieėu – romiešu cīĦas teorijas un tehnikas pamatus
dažāda tipa izglītojošās iestādēs un sporta centros.
Grieėu - romiešu cīĦas vispārējie teorētiskie pamati, tehnika, taktika,
mācīšanas un treniĦa metodika, sacensību noteikumi, tiesāšana
1.Начальный этап в многолетней подготовке борцов. Пилоян Р. А.
Малаховка, 1991. 25 . – 50.c.
2.Борьба классического стиля. Рудницкий В. И., Мисюк Г. Ф.,
Нижибицкий Н. Н. Минск.: “Полымя”. 1990. 149 с.
Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Mutiskais pārbaudījums

Mācību valoda:

Latviešu

Kursa saturs:
Ieteicamā literatūra:
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:

Speciālā sagatavošana - handbols
SS_hand

Kursa veids:

Obligātās izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātĦu bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

2., 3

Semestris:

4.,5.,6.

Kredīti:

3 / 4,5 ECTS

Docētāji:

As. prof. J.Žīdens, lekt. R.Līcis

Kursa mērėis:

Mācīt studentiem handbola apguves metodikas pamatus. Veicināt viĦu
zināšanas un prasmes šī sporta veida pedagoăijā.
Tehnikas paĦēmienu mācīšana un pilnveidošana. Taktikas paĦēmienu
mācīšana un pilnveidošana. RotaĜas un spēles fizisko īpašību attīstīšanai un
tehnikas paĦēmienu pilnveidošanai. Mācību prakse.

Kursa saturs:

Ieteicamā literatūra:

1. Handbola noteikumi. LHF. Rīga, 2005. 64 lpp.
2. Līcis R. “Handbola spēles noteikumi”. LSPA. Rīga, 2002. 16 lpp.
3. Meijers H. Sports skolā. Handbols. Rīga: SIA N.I.M.S., 1996.65 lpp.
4. Шестаков М., Шестаков И. Гандбол. Тактическая подготовка.
Москва:СпортАкадемПресс, 2001.129 c
5. www.handball.lv

Mācību metodes:

Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Semināri, gala eksāmeni. TreniĦu vadīšana.

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:

Speciālā sagatavotība - hokejs - florbols

Kursa kods:
SS_hok
Kursa veids:

Obligātās izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātĦu bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

2.,3.

Semestris:

4.,5.,6.

Kredīti:

3 / 4,5 ECTS

Docētāji:

As. prof. I.Ėīsis, doc. P.Rubīns

Kursa mērėis:

Studentu spēja hokeja – florbola treniĦu procesa organizēšanā un vadīšanā.
Gatavošanās basketbola trenera kvalifikācijas iegūšanai.

Kursa saturs:

Teorētiskā un praktiskā sagatavošana.

Ieteicamā literatūra:

1. Altbergs O. Mācību – treniĦa darba pamati sporta spēlēs. Rīga, 1984.

Mācību metodes:

2. Kupčs J. Hokejs. Rīga, 1988.
3. Савин В.П. Хоккей. Москва, 1990.
Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Rakstiskais pārbaudījums. Ieskaites nodarbību vadīšana, eksāmens.

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:

Speciālā sagatavotība – kamaniĦu sports

Kursa kods:
SS_kam
Kursa veids:
Obligātās izvēles kurss
Kursa līmenis:

Izglītības zinātĦu bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

2.,3.

Semestris:

4.,5.,6.

Kredīti:

3 / 4,5 ECTS

Docētāji:

I.Amantova, doc.V.Mackars

Kursa mērėis:

KamaniĦu sporta trenera sagatavošana

Kursa saturs:

Teorētiskā, fiziskā, tehniskā, taktiskā, integrālā sagatavošana un kā rezultāts
kamaniĦu sporta speciālista sagatavošana

Ieteicamā literatūra:

1.V.Mackars, I.Amantova. KamaniĦu sports. LSPA, Rīga – 2006. 24 lpp.

Mācību metodes:

Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Praktiskie testi, rakstiskie pārbaudījumi

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:

Speciālā sagatavotība – orientēšanās

Kursa kods:

SS_orien

Kursa veids:

Obligātās izvēles kurss

Kursa līmenis:
Studiju gads:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā
2.,3.

Semestris:
Kredīti:

4.,5.,6.
3 / 4,5 ECTS

Docētāji:

Kursa mērėis:

Kursa saturs:

Ieteicamā literatūra:

As. prof. B.Smila

Iepazīstināt studentus ar orientēšanās pamatzināšanām un sniegt zināšanas par orientēšanās
tehniku, taktiku un mācīšanas metodiku.

Orientēšanās vēsture un attīstība, disciplīnas, sacensību veidi un pamatnoteikumi.
orientēšanās pamatlikumi, kompass, debespuses. Orientēšanās tehnika, tās iedalījums un
pielietojums. Orientēšanās taktika, tehnikas mācīšanas metodika, sacensību un
personīgais inventārs, sacensību noteikumi.
1. Indriksone L., Smila B. Orientēšanās I daĜa.LSPA. Rīga,
2000. 84 lpp.
2.Indriksone L., Smila B. Orientēšanās II daĜa. LSPA. Rīga, 2002. 68 lpp.
3. Smila B. Orientēšanās tehnika. LSPA. Rīga, 1999. 32 lpp.

Mācību metodes:

Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Kontroldarbi, dalība sacensībās, pasākumos, testi, referāti

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:

Speciālā sagatavotība - peldēšana

Kursa kods:
SS_Pel
Kursa veids:
Obligātās izvēles kurss
Kursa līmenis:

Izglītības zinātĦu bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

2.,3.

Semestris:

4.,5.,6.

Kredīti:

3 / 3,5 ECTS

Docētāji:

As.prof. A.Lielvārds

Kursa mērėis:

Speciālās sagatavotības paaugstināšana

Kursa saturs:

Teorētiskā, fiziskā, tehniskā, taktiskā, integrālā sagatavošana un kā rezultāts
trenera sagatavošana peldēšanā

Ieteicamā literatūra:

1.Lielvārds A. Peldēšana. Rīga: Zvaigzne, 1987.164 lpp.
2. Solovjova J. Peldēšanas treniĦa pamati. Rīga : Mācību grāmata, 2001. 72
lpp.
3. Абсолямов Т.М. Москва : Физкуллътура и спорт, 1983. 190 с.
4. FINA Swimming rules. Pieejams: http://www.fina.org/rules/sw/

Mācību metodes:

Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Praktiskie testi, rakstiskie pārbaudījumi

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:

Speciālā sagatavotība - sieviešu cīĦa
SS_sievc

Kursa veids:

Obligātas izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

2., 3

Semestris:

4., 5., 6.

Kredīti:

3 / 4,5 ECTS

Docētāji:

Doc. V. Kuzmins

Kursa mērėis:

Veidot studentiem tādas profesionāli pedagoăiskās iemaĦas, kas dod
iespējas mācīt cīĦas sporta teorijas un tehnikas pamatus dažāda tipa
izglītojošās iestādēs
Sieviešu cīĦas vispārējie teorētiskie pamati, tehnika, taktika, mācīšanas
un treniĦa metodika, sacensību noteikumi, tiesāšana
4. Спортивная борьба. Туманян Г. Москва: ФиС. 1985. 249 c.
5. Теория и методика физической культуры. Л. П. Матвеев.
Москва: ФиС. 1991. 274 c.
6. Начальный этап в многолетней подготовке борцов. Пилоян
P.A. Малаховка. 1991. 25 . – 50.c.

Kursa saturs:
Ieteicamā literatūra:

Mācību metodes:

Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Mutiskais pārbaudījums

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:

Speciālā sagatavotība – slēpošana
SS_slep
Obligātās izvēles kurss
Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā
2.,3.
4.,5.,6.
3 / 4,5 ECTS

Docētāji:

Prof. J.Grants, prof. D.Krauksta, lekt. V.Ukins, asist. R.Rudzītis, asist. K. Ciekurs

Kursa mērėis:

Veidot studentiem tādas profesionāli – pedagoăiskās iemaĦas, kas dod iespējas
mācīt slēpošanas sporta teorijas un tehnikas pamatus dažāda tipa izglītojošās
iestādēs.

Kursa saturs:

Slēpošanas sports fiziskās audzināšanas sistēmā. Sportista treniĦa dienasgrāmata,
slēpošanas sporta vēsture. slēpošanas inventārs, slēpošanas pārvietošanās veidu
klasifikācija. Slēpošanas pārvietošanās veidu tehnikas analīze, mācīšanas metodika,
Mācību darbu plānošana un uzskaite, sacensību organizēšana un vadīšana. Studentu
atskaites par individuālā darba izpildi un zinātnisko darba izpildes gaitu.

Ieteicamā literatūra:

Mācību metodes:
Novērtēšanas metodes:

Mācību valoda:

1. Grants J. Jaunākās pedagoăiskās metodes slēpošanas pārvietošanās veidu
mācīšanā. Rīga: LSPA, 1999. 76 lpp.
2. Krauksta D. u.c. Slēpošana I daĜa. Rīga: LSPA, 1999. 78 lpp.
3. Krauksta D. u.c. Slēpošana II daĜa. Rīga: LSPA, 1999. 95 lpp.
4. Kooperatīvā mācīšanās slēpošanā.[videoieraksts]. Sorosa fonds. Latvija, 1999. 30
min.
Grupu darbs, individuālais darbs, diskusijas, projekti
Kontroldarbi, dalība sacensībās, pasākumos, testi, referāti

Latviešu
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:

Speciālā sagatavotība - smagatlētika
SS_smatl

Kursa veids:

Obligātas izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

2., 3

Semestris:

4., 5., 6.

Kredīti:

3 / 4,5 ECTS

Docētāji:

As. prof. L. Čupriks

Kursa mērėis:

Mācību metodes:

Veidot studentiem tādas profesionāli – pedagoăiskās iemaĦas, kas dod
iespējas mācīt smagatlētikas sporta veidu (spēka trīscīĦa, svarcelšana,
svarbumbu sports) teorijas un tehnikas pamatus dažāda tipa izglītojošās
iestādēs un sporta centros.
Smagatlētikas sporta veidu (spēka trīscīĦa, svarbumbu sports,
svarcelšana, atlētiskā vingrošana) vispārējie teorētiskie pamati, tehnika,
mācīšanas un treniĦa metodika, sacensību noteikumi, tiesāšana
3. Sporta ierīču klasifikācija un struktūra sastādot vingrinājumu
kopumus: Lekcija. Čupriks L. Rīga.: LSPA, 2001. 25 lpp.
4. Metodiskie aspekti svarbumbu celšanas sportā. Vološins V.,
Upmalis J. Rīga: LSPA, 1995. 69 lpp.
Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Mutiskais pārbaudījums

Mācību valoda:

Latviešu

Kursa saturs:

Ieteicamā literatūra:

268

Kursa nosaukums:

Sporta dejas – speciālā sagatavotība

Kursa kods:

SS_sp_d

Kursa veids:

Obligātās izvēles kurss

Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā
2., 3.
4.,5.,6.
1,5 / 2,25 ECTS
Lekt. L.Freimane

Kursa mērėis:

Veidot zināšanas par sporta deju vēsturi, terminoloăiju,
teoriju un metodiku. Veidot iemaĦas par standarta un
latīĦamerikāĦu deju tehniku un mācīšanas metodiku.

Kursa saturs:

Standarta un latīĦamerikāĦu deju pamatfigūras un kompozīcijas.

Ieteicamā literatūra:

1. Skeitinga sistēma. LSDF.1991. 14.lpp.
2. G.Krombholz, A.Hasse- Turk.Richtig Tanzen
Lateinamerikanische Tanze. Munchen:2002. 159 S
3. G.Krombholz, A.Hasse- Turk.Richtig Tanzen
Standarttanze . Munchen: 2002. 143 S

Novērtēšanas metodes:

Teorētiskais un praktiskais pārbaudījums, kontroldarbi, referāti.

Mācību valoda:

Latviešu

269

Kursa nosaukums:

Speciālā sagatavotība – šaušana

Kursa kods:

SS_sau

Kursa veids:

Obligātās izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

2.,3.

Semestris:
Kredīti:

4.,5.,6.
3 / 4,5 ECTS

Docētāji:

Kursa mērėis:

Kursa saturs:

As.prof. L.Saiva

Veidot studentiem tādas profesionāli – pedagoăiskās iemaĦas, kas dod iespējas mācīt
šaušanas teorijas un tehnikas pamatus dažāda tipa izglītojošās iestādēs
Šaušanas sporta un ieroču attīstības vēsture, mūsdienu sporta ieroči, patronas,
lodītes, šāviena rašanās, sprāgstvielas un šaujampulveris, šaušanas veidu
klasifikācija un raksturojums, mācīšanas metodika šaušanā ar garstobru ieročiem.
Šaušanas tehnikas ar pneimatisko šauteni un mazkalibra šauteni guĜus, stāvus un no
ceĜa apgūšana, analīze un pilnveidošana.

Ieteicamā literatūra:

1.Saiva L. Šaušanas sacensību organizēšana skolā. Rīga, 2000. 17 lpp.
2.Saiva L. Šaušanas tehnika no stāvokĜa guĜus ar mazkalibra šauteni. Rīga, 1992. 24
lpp.
3.Современное стрелковое оружие . Минск : Элайда, 1997. 124 lpp.

Mācību metodes:

Grupu darbs, sacensības, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Kontroldarbi, dalība sacensībās, pasākumos, testi, referāti

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:

Speciālā sagatavotība – tūrisma menedžeris

Kursa kods:

SS_tur_men

Kursa veids:

Obligātās izvēles kurss

Kursa līmenis:
Studiju gads:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā
2.,3.

Semestris:
Kredīti:

4.,5.,6.
3 / 4,5 ECTS

Docētāji:

Prof. D. Krauksta, Asist. I.Smukā

Kursa mērėis:

Teorētiski un praktiski iepazīstināt studentus ar tūrisma nozari un tās vadību, sniegt
pamatzināšanas tūrisma teorijas un tūrisma ăeogrāfijas pamatos un dažādu ar
tūrismu saistītu pasākumu veidošanas un vadīšanas metodikā.

Kursa saturs:

Ievads specializācijā, tūrisma nozares raksturojums, attīstība un šodienas
aktualitātes, tūrisma pamati, stratēăiskā vadība tūrismā, vadītāja un vadīšanas
nozīmīgums tūrisma uzĦēmumā.

Ieteicamā literatūra:

1.Brūders A. NometĦu mācība. Metodiskais izdales un darba materiāls LSPA 2.un
3. kursa studentiem. LSPA. Rīga, [b. i.], 2000. 16.lpp.
2.Hellers R. Darba grupas vadība. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. 45.lpp.
Mācību metodes: Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Kontroldarbi, referāti, zināšanu kontroles testi, pasākumu satura izstrāde, dalība
sacensībās un pasākumos

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:

Speciālā sagatavotība – valsts aizsardzības mācība

Kursa kods:
SS_aizs
Kursa veids:
Obligātās izvēles kurss
Kursa līmenis:

Izglītības zinātĦu bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

2.,3.

Semestris:

4.,5.,6.

Kredīti:

3 / 4,5 ECTS

Docētāji:

Doc.V.Mackars, lekt. U.BērziĦš

Kursa mērėis:

Aizsardzības mācības zināšanu apguve

Kursa saturs:

Teorētiskā, fiziskā, tehniskā, taktiskā, integrālā sagatavošana un kā rezultāts
karavīra un nodaĜas komandiera programmas apguve

Ieteicamā literatūra:

1.J.Upmalis, V.Mackars. Valsts aizsardzības programma. LSPA, Rīga – 2003.
119 lpp.

Mācību metodes:

Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Praktiskie testi, rakstiskais pārbaudījumi

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:

Speciālā sagatavotība – vieglatlētika

Kursa kods:

SS_viegl

Kursa veids:

Obligātās izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

2.,3.

Semestris:
Kredīti:

4.,5.,6.
3 / 4,5 ECTS

Docētāji:

As.prof. I.AvotiĦa, as.prof. H.Erdmanis, doc. M.R.Gailis, lekt. S.Škutāne, lekt.
T.ěisicina, asist. K.Kuplis, G.Ratnieks

Kursa mērėis:

Sniegt priekšstatu par vieglatlētikas daudzveidību un vieglatlētikas trenerim
nepieciešamajām profesionālajām spējām.

Kursa saturs:

Teorētiskā, tehniskā, taktiskā, integrālā sagatavošana un kā rezultāts ir
sagatavotības realizācija sacensībās un praktiskajā darbībā

Ieteicamā literatūra:

1. Hogedāls L. Rokasgrāmata trenerim un vadītājam. Rīga: [b.i.], 1998. 120 lpp.
2. LiepiĦš I. Sports un treniĦš. Rīga: autora izdevums, 2000. 232 lpp.
3. USA Track & Field Coaching Manual. USA: Human Kinetics, 2000, p. 316.
4. The throws, Contemporary Theory, Technique and Training. USA: Tafnews
Press, 2000, p.179.
5. Гагуа Е. Д. Тренировка спринтера. Москва: Олимпия Пресс, Терра – Спорт.
2001. 70 c.

Mācību metodes:

Grupu darbs, patstāvīgais darbs

Novērtēšanas metodes:

Praktiskais un teorētiskais pārbaudījums

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:

Vingrošanas sportiskie veidu unificētā programma( sporta vingrošana, mākslas
vingrošana, sporta akrobātika, lēcieni uz batuta) – speciālā sagatavotība

Kursa kods:

SS_ving

Kursa veids:

Obligātās izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

2.,3.

Semestris:

4.,5.,6

Kredīti:

3 / 4,5 ECTS

Docētāji:

Prof. N.Jaružnijs, doc. ěMaĜarenko, doc. G.Kobzevs

Kursa mērėis:

Veidot zināšanas par vingrošanas sportisko veidu vēsturi,
terminoloăiju ,teoriju un metodiku. Veidot iemaĦas par
vingrošanas sportisko veidu līdzekĜiem, vingrojumu
tehniku un mācīšanas metodiku.

Kursa saturs:

VAV, lietišėie vingrojumi, brīvās kustības, lēcieni,
vingrojumi rīkos, mākslas vingrošanas vingrojumi,
akrobātiskie vingrojumi, lēcieni uz batuta.

Ieteicamā literatūra:

Mācību metodes:
Novērtēšanas metodes:
Mācību valoda:

1. Правила соревнований по спортивной, художественной гимнастике,спортивной
акробатике, прыжкам на батуте 2004.-2008. год.М.: Международная федерация
гимнастики,346 c.
2. Аркаев Л., Сучилин Н. Как готовить чемпионов.
М.: ФИС, 2004. 240 c
3. Лисицкая Т. Художественная гимнастика. М.:
ФИС, 1986. 231 c
4. Болобан Ю. Спортивная акробатика. Киев: 1988.
5. Данилов Г. Сложные прыжки на батуте. М.:ФИС,
1982. 110 c
Individuālais darbs, grupu darbs
Praktiskais tests, piedalīšanās konkursos.
Latviešu
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Kursa nosaukums:

Speciālā sagatavošana - volejbols

Kursa kods:

SS_vol

Kursa veids:

Obligātās izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātĦu bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

2.,3.

Semestris:

4.,5.,6.

Kredīti:

3 / 4,5 ECTS

Docētāji:

doc. V.LapiĦš, doc. D.Krepša

Kursa mērėis:

Gatavošanās volejbola trenera kvalifikācijas iegūšanai

Kursa saturs:

Spēlētāju fiziskā, tehniskā sagatavošana.
Praktiska volejbola treniĦa daĜu vadīšana.
Volejbola sacensību organizēšana un vadīšana

Ieteicamā literatūra:

1. LapiĦš V. Volejbols. Rīga: SIA “Izglītības soĜi” 2002. – 133 lpp.
2. Altbergs O., Grāvītis U. Sporta spēĜu izmantošana citu sporta veidu treniĦā.
LSPA. Rīga, 1998. 18 lpp.
3. MisiĦš I. Volejbols. Rīga: “Liesma”, 1976. 3 – 120 lpp.
4. ŽeĜezĦjaks J., KĜeščovs I., Čehovs O. Jauno volejbolistu apmācība.
(Tulkots no 2. izlabotā un papildinātā izdevuma). Rīga: “Liesma”, 1969., 230
lpp.

Mācību metodes:

Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Praktiskais tests, rakstiskais pārbaudījums

Mācību valoda:

Latviešu

275

Studiju kursa anotācija
Kursa nosaukums

Izglītības un sporta vadība

Kursa kods

B3ISV

Kursa veids

Obligātais kurss

Kursa līmenis
Studiju gads

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā
3.

Semestris

6.

Kredīti

1,5/ 2,25 ECTS

Docētāji
Kursa mērėis
Kursa saturs

Ieteicamā literatūra

Mācību metodes
Novērtēšanas metodes
Mācību valoda

As.prof. B.Luika
Nodrošināt iespēju iegūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaĦas
izglītības un sporta nozares vadīšanā.
Valsts izglītības un sporta politika. Izglītības sistēma. Izglītības un
sporta vadības sistēma Latvijā. Izglītības un sporta attīstības
koncepcijas to realizācija.
1. BriĦėis G. Sporta kustības centrālās vadības formas Latvijā.
Rīga: LTSA, 1993. 27 lpp.
2. Brūne A., Apine R. Sports Latvijā. [B.v.]: Nacionālais
medicīnas apgāds, 2001. 72 lpp.
3. Luika B. Izglītības vadība (Lekciju materiāli) LSPA. Rīga,
2006. 68 lpp.
4. Luika B. Sporta vadība (Lekciju materiāli) LSPA. Rīga, 2006.
35 lpp.
5. Šmite A. Izglītības iestādes vadība I daĜa Pedagogs.
Organizācija. PārmaiĦas. Rīga: RaKa, 2004. 256 lpp.
Lekcijas, grupu darbs, semināri, individuālais un patstāvīgais darbs.
Praktiskais darbs, seminārs, eseja, kontroldarbs,
referāts.
Latviešu
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Studiju kursa anotācija

Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:

Pieaugušo pedagoăija
B3PiePe
Obligātais kurss
Izglītības zinātnes bakalaura grāds akadēmiskais grāds sportā.
3.
6.

Kredīti:
Docētāji:
Kursa mērėis:

1 / 1,5 ECTS
As. prof. L.Kurova
Uzskatīt un analizēt pieaugušo izglītības būtību, mācību metožu izvēles.
Precizēt pieauguša cilvēka attīstības periodus un īpatnības.
Pieaugušo izglītība un izglītības filozofija. Mācīšana un mācīšanās,
mācīšanas stili, mācīšanas prasmes, mācīšanas principi. Pieaugušo
izglītības metodoloăiskie pamati. Pieaugušie - psiholoăiskais un
sociālais raksturojums. Psihosociālās attīstības pakāpes. Brieduma
dimensija, to būtība. Pieredzes nozīme. Uztveres maiĦa, gatavība
mācīties, motivācija. Pasniedzēju kompetence, lomas, sagatavotība.
1. Āne I. Pasniegšanas metožu dažādošana mācību darbā. No:
Banku augstskola. Starptaut. konf. Profesionālā ekonomiskā
izglītība: problēmas un risinājumi. Rīga, 1999. gada 11.-12.
februārī, lpp. 60-62
2. Gudjons H. Pedagoăijas pamatatziĦas. Rīga : Zvaigzne ABC,
1998. 47-72 lpp.
3. Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku. Rīga : Zvaigzne ABC,
1996.24 lpp
4. Vourines R., Tūnala E. Psiholoăijas pamati - cilvēka attīstības
posmi : tulk. no som. val. Zvaigzne ABC, 1999. 84.-112. lpp.

Kursa saturs:

Ieteicamā literatūra:

Mācību metodes:
Novērtēšanas metodes:

Individuālais darbs, grupu darbs
Rakstiskais tests, eseja (rakstiski), mutiskais pārbaudījums.

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:

Vieglatlētika
B123Vgat

Kursa veids:

Obligātais kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:

1.,2.,3.
1.,2.,3.,6.
5,5 / 8,25 ECTS

Docētāji:

As.prof. I.AvotiĦa, as.prof. H.Erdmanis, doc. M.R.Gailis, lekt. S.Škutāne, lekt.
T.ěisicina, asist. K.Kuplis, G.Ratnieks

Kursa mērėis:

Radīt interesi par vieglatlētiku, tās daudzveidību. Sniegt zināšanas, pedagoăiskās un
organizatoriskās iemaĦas un prasmes, vieglatlētikas veidu mācīšanā un sacensību
organizēšanā.

Kursa saturs:
Ieteicamā literatūra:

Mācību metodes:
Novērtēšanas metodes:
Mācību valoda:

Teorētiskā, fiziskā, tehniskā, integrālā sagatavošana un kā rezultāts ir prasmju un
iemaĦu realizācija praktiskajā darbībā.
1. Gailis M. Vieglatlētikas sacensību organizēšana un tiesāšanas metodika. Rīga:
LSPA, 2003.27 lpp.
2. I studiju gada burtnīca vieglatlētikā 1.daĜa. Rīga: LSPA, 2000. 60 lpp.
3. I studiju gada burtnīca vieglatlētikā 2.daĜa. 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.
Grupu darbs, patstāvīgais darbs
Praktiskā un teorētiskā ieskaite
Latviešu
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Studiju kursa anotācija
Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Kursa mērėis:

Kursa saturs:

NometĦu mācība
B23NoM
Obligātās izvēles kurss
Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā
2.,3
3.,4.,6.
1,5 / 2,25 ECTS
Asist. I.Smukā
Sagatavot speciālistus bērnu un jauniešu dažāda veida nometĦu un citu pasākumu
/saietu, festivālu, salidojumu utt./ projektu veidošanā un vadīšanā, kas nodrošinātu
bērnu un jauniešu nodarbinātību no mācībām brīvajā laikā.
Rada priekšstatu par nometĦu veidiem, vēsturi, kustību Latvijā un pasaulē, sniedz
teorētiskās zināšanas, sniedz izpratni par nometni kā iespējamo audzināšanas,
interešu izglītības, papildizglītības un tālākizglītības darba formu.

Ieteicamā literatūra:

1.Brūders A. NometĦu mācība. Metodiskais izdales un darba materiāls LSPA 2.un
3.kursa studentiem. Rīga : LSPA, [b.i.], 2000. 32 lpp.
2.Bonda A., Kušnere I. SpēĜu grāmata. Rīga, 2000. 23 lpp.
3.NometĦu vadītāja rokasgrāmata: metodiskais materiāls. Rīga: IZM, VJIC, LNA,
2003. 77 lpp.
4.Praude V.,BeĜčikovs J. Menedžments. Rīga : Vaidelote, 2001. 57 lpp.

Mācību metodes:

Grupu darbs, individuālais darbs, projekta metode, rotaĜu metode

Novērtēšanas metodes:

Kontroldarbi- testi- teorētisko zināšanu pārbaudei; nometnes brīvā laika dažādu
pasākumu praktiskā realizācija, nometĦu satura plānojuma izstrāde

Mācību valoda:

Latviešu
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Studiju kursa anotācija
Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:

Slēpošana
B23Sl
Obligātās izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Kursa mērėis:

2.,3.
4.,6.
3,5 / 5,25 ECTS
Prof. J. Grants, prof.D. Krauksta, lekt. V. Ukins, asist. R.Rudzītis, asist. K. Ciekurs
Iepazīstināt ar slēpošanas sporta veidiem, to vēsturi, tehnoloăiju, inventāru un
attīstību Latvijā un pasaulē. Radīt priekšstatu par slēpošanas sporta veidiem, apgūt
distanču slēpošanas pārvietošanās veidus, ieinteresēt studentus dalībai ziemas
pasākumos – pārgājienā uz slēpēm, rotaĜās, stafetēs, slēpošanas sacensībās.

Kursa saturs:

Studijas 3. studiju gadā ir turpinājums 2. studiju gada studijām, kurā lielāks akcents
ir likts uz padziĜinātu distanču slēpošanas mācīšanas metodiku, nozīmīga vieta šajā
studiju ciklā ierādīta stundu vadīšanā, gan dažādu ziemas pasākumu organizēšanā,
tiesāšanā, kas savukārt nodrošina pedagoăisko prasmju un iemaĦu veidošanu un
nostiprināšanu.
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. RotaĜas un spēles uz slēpēm. LSPA. Rīga, 1995. 58 lpp.
Grupu darbs, individuālais darbs
Slēpošanas pārvietošanās veidu tehnikas demonstrējums,dalība slēpošanas pasākumos
– pārgājienā, sacensībās, rotaĜās, stafetēs, spēlēs; zināšanu pārbaude: kontroldarbi –
testi: par tekoši apgūto teoriju un metodiski – praktiskās nodarbībās iegūtām
zināšanām.
Latviešu

Ieteicamā literatūra:

Mācību metodes:
Novērtēšanas metodes:

Mācību valoda:
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Studiju kursa anotācija
Kursa nosaukums
Kursa kods
Kursa veids
Kursa līmenis
Studiju gads
Semestris
Kredīti
Docētāji
Kursa mērėis

Kursa saturs

Ieteicamā literatūra

Mācību metode
Novērtēšanas metodes
Mācību valoda

Izglītības un sporta ekonomika
B3Ek
Obligātais kurss
Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā
3
6
1,5 /2 ,25 ECTS
As.prof. J.Saulītis
Sniegt priekšstatu par tirgus ekonomikas funkcionēšanu, tās
pamatproblēmām un to risinājumiem gan tautsaimniecības līmenī, gan arī
izglītības un sporta sfērās.
Ekonomikas teorija, izglītības un sporta ekonomika. Ekonomikas sistēmas
un to raksturojums . Pieprasījuma un piedāvājuma teorijas pamati. Tirgus
modeĜi un to funkcionēšanas īpatnības. Makroekonomikas pamatrādītāji.
Izglītības un sporta sfēras nozīme tautsaimniecībā.
1. BriĦėis G. Komercializācijas procesi sportā. LSPA. Rīga, 1999, 52 lpp.
2.Nešpors V. Ievads mikroekonomikas teorijā. Rīga: RTU, 2003, 145 lpp .
3. Nešpors V. Ievads mikroekonomikas teorijā. Rīga: RTU, 2006, 149 lpp.
3.Saulītis J., Šenfelde M. Ievads makroekonomikas teorijā. Rīga: RTU,
2004, 172 lpp.
4.Šenfelde M. Makroekonomika. Rīga: RTU, 2006, 231 lpp.
Grupu darbs, patstāvīgais darbs
Praktiskais darbs, seminārs, kontroldarbs, pārbaudījums.
Latviešu
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Studiju kursa anotācija
Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Kursa mērėis:
Kursa saturs:
Ieteicamā literatūra:

Mācību metodes:
Novērtēšanas metodes:
Mācību valoda:

Zinātniskā pētniecība
B3ZiPe
Obligātais kurss
Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā
3.
6.
1 / 1,5 ECTS
As.prof. J.Dravnieks, prof. E.Popovs
Zinātniskā pētījuma rezultātu analīzes un interpretācijas pamatu apgūšana
Zinātniskā pētījuma rezultātu analīzes un interpretācijas pamatu apgūšana
6. Arhipova I., BāliĦa S. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam [2 d.].
Datorzinību centrs. Rīga, 1999.
1.d. 168 lpp.
2.d. 136 lpp.
7. Dravnieks J., Popovs E., Paeglītis A. Sporta zinātnisko pētījumu
tehnoloăija [4 d.]. LSPA. Rīga, 1997.
1.d. 97 lpp.
2.d. 86 lpp.
3.d. 68 lpp.
4.d. 51 lpp.
8. Dravnieks J. Bakalaura pavārgrāmata [tiešsaiste]. LSPA. Rīga : LSPA,
2004-[skatīts 2006.g.27.sept.]. Pieejams:
http://www.lspa.lv/metron/pavars.pdf
9. Dravnieks J.. MS EXCEL pievienojumprogramma STATISTIKA
[tiešsaiste]. LSPA. Rīga : LSPA, 2004-[skatīts 2006.g.27.sept.].
Pieejams: http://www.lspa.lv/metron/matstat.pdf
10. Dravnieks J. Matemātiskās statistikas metodes sporta zinātnē [tiešaiste].
LSPA. Rīga : LSPA, 2004-[skatīts 2006.g.27.sept.]. Pieejams:
http://www.lspa.lv/metron/statist.pdf
Grupu darbs, individuālais darbs
Ieskaites darbs
Latviešu
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Studiju kursa anotācija

Kursa nosaukums:

Dzimumizglītība

Kursa kods:
Kursa veids:

Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:

B3DzI
Obligātais kurss

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā
3.
5.

Kredīti:
Docētāji:
Kursa mērėis:

Kursa saturs:

Ieteicamā literatūra:

Mācību metodes:

1/1,5 ECTS
Asist. Z.Lamba
Sagatavot sporta un izglītības speciālistus, kuri orientētos dzimumizglītības jautājumos un
spētu īstenot optimālu dzimumizglītības procesu saviem audzēkĦiem.
Augšana un attīstība. Seksuālā un reproduktīvā veselība. Dzimumaudzināšana
ăimenē. Dzimumizglītība un dzimumaudzināšana skolā. Seksualitāte.
Partnerattiecības. Ăimenes plānošana. Seksuālā un reproduktīvā veselība. Cilvēku
tirdzniecība. Prostitūcija. Vardarbība ăimenē.
1. Zālītis J. Mīlestības mācība. Dzimumaudzināšana. Rīga: Medicīnas preses apgāds, 2001. 696
lpp.
2. Kondrāte I., KuĦicka I. u.c. Pusaudžiem par intīmo: rokasgrāmata skolotājiem.
ANO Attīstības programma, IZM, 2004.138 lpp.
3. Kondrāte I., KuĦicka I. u.c. Pusaudžiem par intīmo: aktivitātes darbam klasē. ANO
Attīstības programma, IZM, 2003.101 lpp.
Lekcijas, semināri, problēmsituāciju analīze, diskusijas.

Novērtēšanas metodes: Seminārs, argumentēta eseja, rakstiskais pārbaudījums.
Mācību valoda:

Latviešu
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Studiju kursa anotācija
Kursa nosaukums:

Saskarsmes psiholoăija

Kursa kods:

B3SaPs

Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:

Obligātais kurss
Izglītības zinātnes bakalaura grāds akadēmiskais grāds sportā.
3.
6.
1,5 / 2,25 ECTS

Docētāji:
Kursa mērėis:

Novērtēšanas metodes:

As. prof. A. Ābele
Apgūt zināšanas par saskarsmes būtību, veidiem,
jēdzieniem un
teorētiskiem pieejām; pilnveidot saskarsmes iemaĦas un prasmes,
sekmēt saskarsmes situāciju un konfliktu analīzes prasmju
analīzi;pilnveidot pašanalīzes un saskarsmes kultūras prasmes.
Saskarsmes jēdziens, izpausme, funkcijas, veidi un struktūra; sociālā
percepcija, pirmā iespaida veidošanās, un psiholoăiskās barjeras;
saskarsmes informatīvi - komunikatīvais aspekts, saskarsmes
neverbālie līdzekĜi (patst.d.); interakcija - saskarsme kā mijiedarbība.
Transaktīvā teorija; konflikti, to veidi, risināšanas iespējas;
1. Hodžsone Dž. Līdzvērtīgs sarunu partneris. Rīga: SIA Turība, 2001.
248 lpp.
2. Omarova S. Cilvēks runā ar cilvēku. Rīga: Kamene, 1998. 99 lpp.
3. Pīzs A. ĖermeĦa valoda. Rīga: Jumava, 1995. 208 lpp.
4. Vorobjovs A. Sociālā psiholoăija. Rīga: SIA Jumi, 2002. 340 lpp.
Kooperatīvā mācīšanās, mācību diskusijas un lomu spēles, praktiskie
vingrinājumi.
Situāciju analīze, referāts, eseja, ieskaite kursa nobeigumā (tests).

Mācību valoda:

Latviešu

Kursa saturs:

Ieteicamā literatūra:

Mācību metodes:
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Studiju kursa anotācija
Kursa nosaukums:

Speciālā pedagoăija

Kursa kods:

B3SpPe

Kursa veids:

Obligātais kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

3.

Semestris:

6.

Kredīti:

0,5 / 0,75 ECTS

Docētāji:

Mag. Paed. Ivars Purvītis

Kursa mērėis:

Apgūt elementārās priekšzināšanas speciālās pedagoăijas jomā

Kursa saturs:

Speciālās pedagoăijas priekšmets, mērėi, izpētes apgabals, funkcijas un speciālās metodes.
Jēdziens par primārajiem defektiem, spundārajiem traucējumie, to korekciju,
kompensāciju u.c. kategorijām.

Ieteicamā literatūra:

1. LiepiĦa Sk. Speciālā psiholoăija. – R.: RAKA, 2003.
2. Encyclopedia of special education of second edition:
Reference for the
education of the handicapped and other exceptional Children and adults. – New
York, Manchester, Weinheim, 2000.
3. Zālerte V. Psihiskās attīstības aiztures.- Liepāja, 1997.
4. Ганнушкин П. Б. Психопатии.-М. Медицина, 1994.
Mācību metodes:
Individuālais darbs, grupu darbs
Novērtēšanas metodes: Tests, patstāvīgais darbs, mutiskās atbildes.
Mācību valoda:
latviešu.

285

Studiju kursa anotācija
Kursa nosaukums:

Pedagoăiskā psiholoăija

Kursa kods:
B3PePs
Kursa veids:
Obligātais kurss
Kursa līmenis:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

3.

Semestris:

6.

Kredīti:

1,5 / 2,25 ECTS

Docētāji:

Doc. Ž.Vazne

Kursa mērėis:

Attīstīt studentu izpratni par psiholoăiskajām likumsakarībām pedagoăiskajā
procesā, sekmējot viĦu, kā topošo sporta pedagogu, profesionālo kompetenču
veidošanos.
Mācīšanas un mācīšanās procesa un tehnoloăiju psiholoăiskie aspekti;
daudzveidīgais intelekts, emocionālās inteliăences būtība un attīstīšanas
iespējas skolu praksē; biheiviorais un kognitīvais viedoklis par mācībām;
sociālā mācīšanās teorija; motivācija un mācīšanās.
1.Geidž/Berliners. Pedagoăiskā psiholoăija. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. 662
lpp.
2.Goulmens D. Tava emocionālā inteliăence. Rīga: Zvaigzne ABC, 2001. 461
lpp.
3.Maslo E. Mācīšanās spēju pilnveide. Rīga: RaKa, 2003. 192 lpp.

Kursa saturs:

Ieteicamā literatūra:

Mācību metodes:
Novērtēšanas metodes:

Grupu darbs, patstāvīgais darbs, diskusijas, pārrunas, prezentācijas, lomu
spēles.
Kompetences tests, patstāvīgā darba vērtējums, pašvērtējums, attieksmes
vērtējums.
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Studiju kursa anotācija
Kursa nosaukums:

Volejbols

Kursa kods:

B3Vo

Kursa veids:

Obligātās izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātĦu bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

3.

Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Kursa mērėis:

6.
1,5 / 2,25 ECTS
Doc. D.Krepša, doc. V.LapiĦš
Iemācīt volejbola tehnikas paĦēmienu mācīšanas metodikas pamatus. Sniegt
teorētiskās zināšanas un iemaĦas volejbolā, sporta stundu vadīšanā, sacensību
organizēšanā un tiesāšanā.
Volejbola vēsture, noteikumi, tiesāšanas metodika. Mācību prakse – tehnikas
paĦēmienu mācīšana, vispārattīstošie un speciālie vingrinājumi, tehnikas
pilnveidošanas vingrinājumi, spēles, rotaĜas. Volejbola taktika. Sacensības.
1. Krepša D. Volejbola mācīšanas saturs un metodika. Maăistra darbs. LSPA.
Rīga, 1999.
2. Krepša D. Volejbola taktika [2 d.]. LSPA. Rīga, 2003.
1. d. 51 lpp.
2. d. 40 lpp.
3. LapiĦš V. Volejbols. Rīga: SIA “Izglītības soĜi” 2002. – 133 lpp.
4. LapiĦš V. Mini volejbols skolā. LSPA. Rīga, 1997.g.
5. Trenera rokasgrāmata. I daĜa. Rīga, 2003. 144 – 148 lpp.
6. Trenera rokasgrāmata. II daĜa. Rīga, 2006. 306 lpp.
Grupu darbs, individuālais darbs
Diferencēta: Praktiskie un teorētiskie testi. Patstāvīgais darbs. Sacensību
rezultāti, dalība. Analīzes.
Latviešu

Kursa saturs:

Ieteicamā literatūra:

Mācību metodes:
Novērtēšanas metodes:
Mācību valoda:
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Studiju kursa anotācija

Kursa nosaukums:

Aerobika - sporta pedagoăiskā pilnveidošana

Kursa kods:

B_SPP_aer

Kursa veids:

Obligātās izvēles kurss

Mācību metodes:
Kursa līmenis:

Individuālais darbs, grupu darbs
Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

1.,2.,3.

Semestris:

1.,2.,3.,4.,5.,6.

Kredīti:

5 / 7,5 ECTS

Docētāji:

Prof. N.Jaružnijs, doc. I.ěubinska, lekt. L.Freimane

Kursa mērėis:

Veidot zināšanas par aerobikas vēsturi, veidiem, teoriju un metodiku. Pilnveidot
studentu prasmes dažādu aerobikas veidu vadīšanā.

Kursa saturs:

VAV, horeogrāfijas vingrojumi un dažādu aerobikas veidu vingrojumi.

Ieteicamā literatūra:

1. N.Jaružnija, U.Švinks. Ritmiskā vingrošana . Rīga : Avots, 1990. 109 lpp.
2. Лисицкая Т., Сидихина Л. Аэробика. М.:ФИС, 2004. 598 c

Novērtēšanas metodes:

Teorētiskie un praktiskie pārbaudījumi, piedalīšanās sacensībās un konkursos.

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:

Sporta pedagoăiskā pilnveidošana - basketbols

Kursa kods:

B_SPP_bask

Kursa veids:

Obligātās izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātĦu bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

1.,2., 3.

Semestris:

1.,2., 3., 4.,5., 6.

Kredīti:

5 / 7,5 ECTS

Docētāji:

Prof. U.Grāvītis, prof. A.Rudzītis, as.prof. A.Spunde, doc. J.Rimbenieks

Kursa mērėis:

Studentu teorētiskās, intelektuālās, tehniskās, taktiskās un fiziskās meistarības
paaugstināšana

:
--Kursa saturs:

Teorētiskā, VFS un SFS, taktiskā, tehniskā, integrālā sagatavošana. Rezultāts
– sportiskā meistarība sacensībās.

Ieteicamā literatūra:

1.Altbergs O. Komandas vadīšana sacensībās (basketbols). Lekcija.
2. Altbergs O., Grāvītis U. Sporta spēĜu izmantošana citu sporta veidu treniĦā.
Metodisks materiāls. Rīga, LSPA, 1998. 18 lpp.
3. Basketbola vārdnīca. U.Grāvītis u.c. Rīga, LSPA, 1998. 197 lpp.
4. Rudzītis A. Jauno basketbolistu treniĦš. LBS. Rīga, 2003. 98 lpp.

Mācību metodes:

Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Praktiskie un teorētiskie testi. Sacensību rezultāti. Analīzes.

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:

Sporta pedagoăiskā pilnveidošana - bokss
B_SPP_bok

Kursa veids:

Obligātas izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā.

Studiju gads:

1., 2., 3.

Semestris:

1., 2., 3., 4., 5., 6.

Kredīti:

5 / 7,5 ECTS

Docētāji:

Lekt. G. Glazkovs

Kursa mērėis:

Studentu sporta meistarības paaugstināšana

:

---

Kursa saturs:

Teorētiskā, fiziskā, tehniskā, taktiskā, integrālā sagatavošana un kā
rezultāts ir sagatavotības realizācija sacensībās

Ieteicamā literatūra:

10. Boksa noteikumi. Lekcija. Glazkovs G. Rīga, LSPA, 2003. 36
lpp.
11. Boksa taktika. Lekcija. Glazkovs G. Rīga, LSPA, 2004. 21 lpp.
12. Boksa tehnika. Lekcija. Glazkovs G. Rīga, LSPA, 2004. 25 lpp.

Mācību metodes:

Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Praktiskais pārbaudījums

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:

Sporta pedagoăiskā pilnveidošana - brīvā cīĦa
B_SPP_brc

Kursa veids:

Obligātas izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

1., 2., 3.

Semestris:

1., 2., 3., 4., 5., 6.

Kredīti:

5 / 7,5 ECTS

Docētāji:

Doc. V. Kuzmins

Kursa mērėis:

Studentu sporta meistarības paaugstināšana

:

---

Kursa saturs:

Teorētiskā, fiziskā, tehniskā, taktiskā, integrālā sagatavošana un kā
rezultāts ir sagatavotības realizācija sacensībās

Ieteicamā literatūra:

3.
4.

Спортивная борьба. Купцов А. П. Москва: ФиС, 1978. 398 c.
Начальный этап в многолетней подготовке борцов. Пилоян
Р. А. Малаховка, 1991. 25.-50.c.

Mācību metodes:

Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Praktiskais tests, rakstiskais pārbaudījums

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:

Sporta pedagoăiskā pilnveidošana - džudo
B_SPP_dzu

Kursa veids:

Obligātas izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā.

Studiju gads:

1., 2., 3.

Semestris:

1., 2., 3., 4., 5., 6.

Kredīti:

5 / 7,5 ECTS

Docētāji:

Doc. A. Pimenovs, lekt. N. PeĜnika

Kursa mērėis:

Studentu labākā sportiski pedagoăiskā sagatavošana džudo sportā un,
vienlaicīgi, tās ir virzīts uz zināšanu, prasmju un iemaĦu pilnveidošanu,
kuras ir nepieciešamas džudo sporta trenerim (instruktoram, skolotājam)
un tiesnesim

:

---

Kursa saturs:

Teorētiskā, fiziskā, tehniskā, taktiskā, integrālā sagatavošana un kā
rezultāts ir sagatavotības realizācija sacensībās
3. Pašaizsardzības paĦēmieni: Mācību grāmata. Kolosovs V. Rīga, 1994.
65 lpp.
4. Дзю-до. Ивай Г., Кавамура С., Каненко С. и др. Москва: ФиС,
1977. 102 с.

Ieteicamā literatūra:

Mācību metodes:

Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Praktiskais pārbaudījums

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:

Sporta pedagoăiskā pilnveidošana - futbols

Kursa kods:

B_SPP_futb

Kursa veids:

Obligātās izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātĦu bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

1.,2., 3.

Semestris:

1.,2., 3., 4.,5., 6.

Kredīti:

5 / 7,5 ECTS

Docētāji:

Doc. A.Ponomarjovs

Kursa mērėis:

Studentu teorētiskās, intelektuālās, tehniskās, taktiskās un fiziskās meistarības
paaugstināšana
Teorētiskā, taktiskā, tehniskā, integrālā sagatavošana. Komandas sacensību
darbība.

Kursa saturs:

Ieteicamā literatūra:

Mācību metodes:

1. Ponomarjovs A. Sitienu mācīšana futbolā. Mācību līdzeklis studentiem.
LSPA. Rīga, 1998. – 19 lpp.
2. Футбол Учебник для ИФК под ред.М. Полишкиса, Физкультура,
образование и наука. 1999. – 253с.
Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Praktiskie un teorētiskie testi. Sacensību rezultāti. Analīzes.

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:

Sporta pedagoăiskā pilnveidošana grieėu - romiešu cīĦa
B_SPP_gr_rom

Kursa veids:

Obligātas izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā.

Studiju gads:

1., 2., 3.

Semestris:

1., 2., 3., 4., 5., 6.

Kredīti:

5 / 75 ECTS

Docētāji:

Doc. V. Kuzmins

Kursa mērėis:

Studentu sporta meistarības paaugstināšana

Kursa saturs:

Teorētiskā, fiziskā, tehniskā, taktiskā, integrālā sagatavošana un kā
rezultāts ir sagatavotības realizācija sacensībās

Ieteicamā literatūra:

3.
4.

Начальный этап в многолетней подготовке борцов. Пилоян
Р. А. Малаховка, 1991. 25. - 50.c.
Grieėu-romiešu un brīvas cīĦas sporta termiĦi. Kuzmins V.,
Jēkabsons T., Cepelis I. Rīga: LSPA, 1993. 42 lpp.

Mācību metodes:

Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Praktiskais pārbaudījums

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:

Sporta pedagoăiskā pilnveidošana - handbols

Kursa kods:
Kursa veids:

B_SPP_hand
Obligātās izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātĦu bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

1.,2.,3.

Semestris:

1.,2.,3.,4.,5.,6.

Kredīti:

5 / 7,5 ECTS

Docētāji:

Lekt. R.Līcis, as.prof. J.Žīdens

Kursa mērėis:

Studentu sporta meistarības paaugstināšana

Kursa saturs:

Teorētiskā, fiziskā, tehniskā, taktiskā, integrālā sagatavošana un kā rezultāts ir
sagatavotības realizācija sacensībās

Ieteicamā literatūra:

1. Handbola noteikumi. LHF. Rīga, 2005. 64 lpp.
2. Kolodziej Richtig. Handball. München: BLV Verlagsgesellschaft mbH,
2003.126 s.
3. Meijers H. Sports skolā. Handbols. Rīga: SIA N.I.M.S., 1996. 65 lpp.
4. Шестаков М., Шестаков И. Гандбол.
Тактическая подготовка. Москва:
СпортАкадемПресс, 2001. 129 c.

Mācību metodes:

Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Praktiskais tests, rakstiskais pārbaudījums

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:

Sporta pedagoăiskā pilnveidošana – hokejs – florbols.

Kursa kods:

B_SPP_hok

Kursa veids:

Obligātās izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātĦu bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

1.,2., 3.

Semestris:

1.,2., 3., 4.,5., 6.

Kredīti:

5 / 7,5 ECTS

Docētāji:

As. prof. I.Ėīsis, doc. P.Rubīns

Kursa mērėis:

Studentu sporta meistarības paaugstināšana

:
--Kursa saturs:

Teorētiskā, fiziskā, taktiskā, tehniskā, integrālā sagatavošana.

Ieteicamā literatūra:

1. Kupčs J. Slidošanas apmācība. Rīga, 1984.
2. Kandavniece A. Florbola tehnika un taktika. Rīga, 2003.

Mācību metodes:

Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Praktiskie un teorētiskie darbi. Sacensību rezultāti. Analīzes.

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:

Sporta pedagoăiskā pilnveidošana - kamaniĦu sports

Kursa kods:
B_SPP_kam
Kursa veids:

Obligātās izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātĦu bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

1.,2.,3.

Semestris:

1.,2.,3.,4.,5.,6.

Kredīti:

5/7,5 ECTS

Docētāji:

Lekt. I.Amantova, doc.V.Mackars

Kursa mērėis:

Studentu sporta meistarības paaugstināšana, pilnveidošana

Kursa saturs:

Teorētiskā, fiziskā, tehniskā, taktiskā, integrālā sagatavošana un kā rezultāts ir
sagatavotības realizācija sacensībās

Ieteicamā literatūra:

1.V.Mackars, I.Amantova. Sporta pedagoăiskā pilnveidošana kamaniĦu
sportā. LSPA, Rīga – 2006. 42lpp.

Mācību metodes:

Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Praktiskais tests, rakstiskais pārbaudījums

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:

Sporta pedagoăiskā pilnveidošana - orientēšanās

Kursa kods:

B_SPP_orie

Kursa veids:

Obligātās izvēles kurss

Kursa līmenis:
Studiju gads:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā
1.,2.,3.

Semestris:
Kredīti:

1.,2.,3.,4.,5.,6.
5 / 7,5 ECTS

Docētāji:

As.prof. B.Smila

Kursa mērėis:
:
Kursa saturs:

Radīt priekšstatu par orientēšanās trenera darbu un fizisko, psiholoăisko un
tehniski- taktisko sagatavotību.
--Teorētiskās zināšanas, prasmes un iemaĦas tiek sniegtas par orientēšanās veidiem.
Praktiskās nodarbības nodrošina orientēšanās tehnikas apgūšanu, kā arī sacensību
organizēšanu un tiesāšanu

Ieteicamā literatūra:

1. Indriksone L.Orientēšanās pamati. LSPA. Rīga, 1998. 64 lpp.
2.Orientēšanās bērniem un jauniešiem/ Svenska Orientierinsgs forbundet. Rīga,
1997. 98 lpp.
3. Smila B. Orientēšanās tehnika. LSPA. Rīga, 1999. 32 lpp

Mācību metodes:

Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

1) dalība dažāda līmeĦa orientēšanās sacensībās;
5) dalība vispārējās un speciālās fiziskās sagatavotības sacensībās;
6) treniĦnodarbību apmeklējums,
7) sacensību tiesāšana;

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:

Sporta pedagoăiskā pilnveidošana - peldēšana

Kursa kods:

B_SPP_pel

Kursa veids:
Obligātās izvēles kurss
Kursa līmenis:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā .

Studiju gads:

1.,2.,3.

Semestris:

1. – 6.

Kredīti:

5 / 7,5 ECTS

Docētāji:

Doc. V.M.Upmale, as.prof. I.Upītis

Kursa mērėis:

Studentu sporta un pedagoăiskās meistarības paaugstināšana.

:
--Kursa saturs:

Ieteicamā literatūra:

Teorētiskā, fiziskā, tehniskā, taktiskā integrālā sagatavošana sacensībām un pedagoăiskās
prakse nodarbību vadīšanā peldēšanā.

6. Lielvārds A. Peldēšana. Rīga: Zvaigzne, 1987. 164 lpp
7. Upmale V.M Sporta peldēšanas veida krauls uz

krūtīm mācīšanas un tehnikas
pilnveidošanas metodika. LSPA. Rīga: Mācību metodiskais līdzeklis. 1996. 46 lpp.
8. Upmale V.M. Sporta peldēšanas veida krauls uz muguras mācīšanas un tehnikas
pilnveidošanas metodika. LSPA. Rīga: Mācību metodiskais līdzeklis. 1996. 50 lpp.
9. Upmale V.M. Sporta peldēšanas veida brass mācīšanas un tehnikas pilnveidošanas
metodika. LSPA. Rīga: Mācību metodiskais līdzeklis. 1996. 30 lpp.
10. Upmale V.M. Sporta peldēšanas veida tauriĦstils mācīšanas un tehnikas
pilnveidošanas metodika. LSPA. Rīga: Mācību metodiskais līdzeklis. 1996. 28 lpp.
Mācību metodes:
Novērtēšanas
metodes:
Mācību valoda:

Grupu darbs, individuālais darbs
Praktiskais tests, peldēšanas stundas vadīšana, konspekts
Latviešu
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Kursa nosaukums:

Sporta pedagoăiskā pilnveidošana - šaušanas

Kursa kods:

B_SPP_saus

Kursa veids:

Obligātās izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

1.,2.,3.

Semestris:
Kredīti:

1.,2.,3.,4.,5.,6.
5 / 7,5 ECTS

Docētāji:

As.prof. L.Saiva

Kursa mērėis:

Radīt priekšstatu par trenera darbu šaušanā un sagatavot studentu treniĦu līdzekĜu
un metožu izvēlē un pielietošanā.

:

---

Kursa saturs:

Taktiskās, psiholoăiskās un tehniskās sagatavotības paaugstināšana šaušanā,
vienlaicīgi papildinot specializācijas kursā iegūtās teorētiskās zināšanas, kas gala
rezultātā palīdz iegūt trenera kvalifikāciju šaušanā.

Ieteicamā literatūra:

1.Saiva L. Šaušana ar sporta pistoli. Rīga, 1998. 29 lpp.
2.Saiva L. Šaušanas sacensību organizēšana skolā. Rīga, 2000. 17 lpp.
3. Спортивная стрельба. – М., ФИС. 1987. 225 c.

Mācību metodes:

Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Šaušanas tehnikas demonstrējums ar apgūtajiem ieroču veidiem, piedalīšanās
dažāda mēroga sacensībās, teorētiskā ieskaite, piedalīšanās VFS un SFS sacensībās.

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:

Sporta pedagoăiskā pilnveidošana - sieviešu cīĦa
B_SPP_sievc

Kursa veids:

Obligātas izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

1., 2., 3.

Semestris:

1., 2., 3., 4., 5., 6.

Kredīti:

5 / 7,5 ECTS

Docētāji:

Doc. V. Kuzmins

Kursa mērėis:

Studentu sporta meistarības paaugstināšana

:

---

Kursa saturs:

Teorētiskā, fiziskā, tehniskā, taktiskā, integrālā sagatavošana un kā
rezultāts ir sagatavotības realizācija sacensībās

Ieteicamā literatūra:

3.
4.

Спортивная борьба. Купцов А. П. Москва: ФиС, 1978. 398 c.
Начальный этап в многолетней подготовке борцов. Пилоян
Р. А. Малаховка, 1991.25. – 50. c.

Mācību metodes:

Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Praktiskais pārbaudījums

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:

Sporta pedagoăiskā pilnveidošana - slēpošanas

Kursa kods:

B_SPP_slep

Kursa veids:

Obligātās izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

1.,2.,3.

Semestris:
Kredīti:

1.,2.,3.,4.,5.,6.
5 / 7,5 ECTS

Docētāji:

:
Kursa mērėis:

Kursa saturs:

Ieteicamā literatūra:

Prof. J. Grants, lekt. V.Ukins, asist. R.Rudzītis,
asist. K. Ciekurs
--Radīt priekšstatu par trenera darbu slēpošanā un sagatavot teorētiski, praktiski
studentu treniĦu līdzekĜu un metožu izvēlē un pielietošanā.
Teorētiskās zināšanas, prasmes un iemaĦas tiek sniegtas par distanču slēpošanu.
Praktiskās nodarbības nodrošina slēpošanas tehnikas apgūšanu, kā arī sacensību
organizēšanu un tiesāšanu

1.Krauksta D., Rudzītis R., Grants J., Ukins V. Slēpošana I daĜa. LSPA. Rīga, 1999.
78 lpp.
2.Grants J.Slēpošanas pārvietošanās veidu tehnika un mācīšana. Rīga: LSPA,
1997. 76 lpp.
3. Krauksta D.Slēpošanas nodarbību organizēšana. Rīga: LSPA,1996. 49 lpp.

Mācību metodes:

Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Teorētiskā ieskaite, praktiskā ieskaite, piedalīšanās sacensībās, sacens.
organizēšana, tiesāšana
Latviešu

Mācību valoda:
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:

Sporta pedagoăiskā pilnveidošana - smagatlētika
B_SPP_smatl

Kursa veids:

Obligātas izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

1., 2., 3.

Semestris:

1., 2., 3., 4., 5., 6.

Kredīti:

5 / 7,5 ECTS

Docētāji:

As. prof. L. Čupriks

Kursa mērėis:

Studentu sporta meistarības paaugstināšana

:

---

Kursa saturs:

Teorētiskā, fiziskā, tehniskā, taktiskā, integrālā sagatavošana un kā
rezultāts ir sagatavotības realizācija sacensībās

Ieteicamā literatūra:

4.
5.

6.

Sporta pedagoăiskā pilnveidošana smagatlētikas sporta veidos:
Lekcija. Čupriks L. Rīga: LSPA, 2003. 18 lpp.
Sporta ierīču klasifikācija un struktūra sastādot vingrinājumu
kopumus: Lekcija. Čupriks L., Krasovs J. Rīga: LSPA, 2001.
24 lpp.
Mācību treniĦa nodarbību plānošana smagatlētikā: Mācību
līdzeklis. Upmalis J. Rīga, 1983. 30 lpp.

Mācību metodes:

Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Praktiskais pārbaudījums

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:

Sporta pedagoăiskā pilnveidošana – sporta tūrisms

Kursa kods:

B_SPP_tur

Kursa veids:

Obligātās izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

1.,2.,3.

Semestris:

1.,2.,3.,4.,5.,6.

Kredīti:

5 / 7,5 ECTS

Docētāji:

Lekt. I.LiepiĦa

Kursa mērėis:

Radīt priekšstatu par sporta tūrisma trenera darbu un sagatavot studentu treniĦu
līdzekĜu un metožu izvēlē un pielietošanā.

:

---

Kursa saturs:

Sporta tūrisma specializācijas pamata teorētisko un praktisko zināšanu apguvē,
kas gala rezultātā palīdz iegūt trenera kvalifikāciju sporta tūrismā.

Ieteicamā literatūra:

1. D.Krauksta, A.Brūders. Tūrisms. LSPA. Rīga, 1998. 32 lpp.
2. Kalcenaus A. Tūrisma mezgli. LSPA. Rīga,
1989.,15 lpp

Mācību metodes:

Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Teorētisko zināšanu kontroles testi, prasmju un iemaĦu pielietošana mācību
sacensību laikā, anotācijas, piedalīšanās VFS sacensībās

Mācību valoda: Latviešu
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Kursa nosaukums:

Sporta pedagoăiskā pilnveidošana - aktīvā un brīvā laika tūrisma menedžeris

Kursa kods:

B_SPP_tur_men

Kursa veids:

Obligātās izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

1.,2.,3.

Semestris:
Kredīti:

1.,2.,3.,4.,5.,6.
5 / 7,5 ECTS

Docētāji:

Prof. D. Krauksta, asist. I. Smukā

Kursa mērėis:

Radīt priekšstatu par sporta tūrisma trenera darbu un sagatavot studentu treniĦu
līdzekĜu un metožu izvēlē un pielietošanā, kā arī par aktīvā un brīvā laika
menedžeru specializācijas apguvi.
---

Kursa saturs:

Aktīvā un brīvā laika menedžeru specializācijas pamata teorētisko un praktisko
zināšanu apguvē, kas gala rezultātā palīdz iegūt trenera kvalifikāciju.
1.Brencis A. Aktīvais tūrisms. Rīga, 2003. 14 lpp.
2. D.Krauksta, A.Brūders. Tūrisms. LSPA. Rīga, 1998. 17 lpp

Ieteicamā literatūra:

Mācību metodes:

Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Teorētisko zināšanu kontroles testi, prasmju un iemaĦu pielietošana mācību
sacensību laikā, anotācijas, piedalīšanās VFS sacensībās

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:

Sporta pedagoăiskā pilnveidošana - vieglatlētika
B_SPP_viegl

Kursa veids:

Obligātās izvēles kurss - vieglatlētika

Kursa līmenis:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

1.,2.,3.

Semestris:
Kredīti:

1.,2.,3.,4.,5.,6.
5 / 7,5 ECTS

Docētāji:

As.prof. I.AvotiĦa, doc. M.R.Gailis, lekt. S.Škutāne, lekt. T.ěisicina, asist.
K.Kuplis

Kursa mērėis:

Veidot studentiem vieglatlētikas trenerim nepieciešamās
pedagoăiskās iemaĦas un sagatavot studentus startiem sacensībās.

profesionāli

--Kursa saturs:

Mācību metodes:
Novērtēšanas metodes:

Teorētiskā, fiziskā, tehniskā, taktiskā, integrālā sagatavošana un kā rezultāts ir
sagatavotības realizācija sacensībās
1. LiepiĦš I. Sports un treniĦš. Rīga: autora izdevums, 2000. 232 lpp.
2. Легкая атлетика: Учеб. Для ип – тов физ. культ./ Под ред. Озолина Н. Г.,
Воронкина В. И., Примакова Ю.Н. Москва: Физкультура и спорт. 1989. 672
c.
3. Попов В. Б. 555 специальных упражнений в подготовке легкоатлетов.
Москва: Олимпия Пресс, Терра – Спорт. 2002. 155 c.
4.Тер – Ованесян И. Подготовка легкоатлета: современный взгляд. Москва:
Терра – Спорт. 2000. 125 c.
Grupu darbs, patstāvīgais darbs
Praktiskais tests

Mācību valoda:

Latviešu

Ieteicamā literatūra:
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Kursa nosaukums:

Mācību metodes:

Vingrošanas sportiskie veidu unificētā programma( sporta vingrošana, mākslas
vingrošana, sporta akrobātika, lēcieni uz batuta) – sporta pedagoăiskā pilnveidošana
Individuālais darbs, grupu darbs

Kursa kods:

B_SPP_ving

Kursa veids:

Obligātās izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

1.,2.,3.

Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Kursa mērėis:

1.,2.,3.,4.,5.,6.
5 / 7,5 ECTS
Prof. N.Jaružnijs, doc. ěMaĜarenko, doc. G.Kobzevs
Veidot zināšanas par vingrošanas teoriju un metodiku. Sekmēt studentus sporta
meistarības paaugstināšanai.
--VAV, lietišėie vingrojumi, brīvās kustības, lēcieni, vingrojumi rīkos, mākslas
vingrošanas vingrojumi, akrobātiskie vingrojumi.
1. Правила соревнований по спортивной,
художественной гимнастике,спортивной акробатике, прыжкам на батуте
2004. 2008. год.М.: Международная федерация гимнастики,346 c.
2. Аркаев Л., Сучилин Н. Как готовить чемпионов.М.: ФИС, 2004. 240 c
3. Лисицкая Т. Художественная гимнастика. М.:ФИС, 1986. 231 c
4. Болобан Ю. Спортивная акробатика. Киев: 1988.
5. Данилов Г. Сложные прыжки на батуте. М.:ФИС, 1982. 110 c
Praktiskais tests, piedalīšanās konkursos un sacensībās.
Latviešu

Kursa saturs:
Ieteicamā literatūra:

Novērtēšanas metodes:
Mācību valoda:
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Kursa nosaukums:

Sporta pedagoăiskā pilnveidošana - volejbols

Kursa kods:

B_SPP_vol

Kursa veids:

Obligātās izvēles kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātĦu bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

1.,2., 3.

Semestris:

1.,2., 3., 4.,5., 6.

Kredīti:

5 / 7,5 ECTS

Docētāji:

Doc. D.Krepša, doc. V.LapiĦš

Kursa mērėis:

Studentu sporta meistarības paaugstināšana

--Kursa saturs:

Teorētiskā, fiziskā, taktiskā, taktiskā, integrālā sagatavošana un kā rezultāts ir
sagatavotības realizācija sacensībās.

Ieteicamā literatūra:

1. LapiĦš V. Volejbols. Rīga: SIA “Izglītības soĜi”, 2002. 133 lpp.
2. Altbergs O. Grāvītis U. TreniĦu teorijas pamati sporta spēlēs. LSPA. Rīga,
1993. 5 – 18 lpp.
3. LapiĦš V. Vingrinājumi volejbola tehnikas pilnveidošanai. LSPA. Rīga,
1999. 5 – 24 lpp.
4. Trenera rokasgrāmata. I daĜa. Rīga, 2003. 144 – 148 lpp.
5. Trenera rokasgrāmata. II daĜa. Rīga, 2006. 306 lpp.

Mācību metodes:

Grupu darbs, individuālais darbs

Novērtēšanas metodes:

Diferencēta: Praktiskie un teorētiskie testi. Patstāvīgais darbs. Sacensību
rezultāti, dalība. Analīzes.

Mācību valoda:

Latviešu
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4.pielikums
Akadēmiskā personāla pētniecības darbības, tālākizglītības un attīstības kopsavilkums
(2007-2010)
Projektu
skaits
1

Vārds, uzvārds

Projekta nosaukums

Agita Ābele

ESF projekts ”Pirmā līmeĦa augst. frof. izgl. programmu studentu kvalifikācijas prakses nodrošināšana
uzĦēmumos”. Nr.2007/2002/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0036/0475.No 2007.g.janvāra.
Semināru vadītāja.
ESF projekts ”Pirmā līmeĦa augst. frof. izgl. programmu studentu kvalifikācijas prakses nodrošināšana
uzĦēmumos”. Nr.2007/2002/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0036/0475.No 2007.g.janvāra.
Apakšaktivitātes: "Atbalsts mācību prakses īstenošanai profesionālās izglītības un augstākās izglītības
studentiem". Mentors.

2

Andra Fernāte

3

Gundega Knipše

4

Maija Dzintare

5

Viesturs LāriĦš

ES pētniecības projekts “Ageing and Disability - A new crossing between physical activity, social
inclusion and life-long well-being” European Thematic Network THENAPA II, Nr. 114024-CP-12004-1-BE-ERASMUS-TN, 2005-2007.Tēmas vadītājs un zinātniskais koordinators Latvijā

6

Aija KĜaviĦa

ESF finansēts izglītības projekts „ IekĜaujošie gadījumi” , Nr.
2007/0123/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.3.7./0001/0061. Eksperta pienākumi. Par iekĜaujošo
pedagoăisko stundu organizēšanu un vadīšanu. Grāmatas „ Pielāgotā Sporta Izglītība: audzēkĦu ar
invaliditāti iekĜaušana sporta stundā” izdošana. Autora līguma Nr. VIAA-01. TermiĦš: 21.12.2007.

7

Uldis Švinks

ESF finansēts izglītības projekts: Pasūtītājs: ESF starpniekinstitūcija valsts aăentūra „Profesionālās
izglītības attīstības aăentūra” Nosaukums: LSPA akadēmiskā personāla profesionālo un valodu
kompetenču paaugstināšana, izglītojot pedagogus multilingvāli” Līguma Nr.:
2006/0230/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0106/0176. Datums: 18.10.2006.Izpildes termiĦš
2006.g.10.oktobris-1007.g.30.septembris. Projekta vadītājs.

ESF finansēts izglītības projekts: "DabaszinātĦu un tehnoloăiju ietilpīgo moduĜu izstrāde Latvijas
starpaugstskolu maăistru studiju programmai uzturzinātnē". Līguma Nr. …/3.2.3.2./0022/0063.
Eksperts.
ESF finansēts projekts „Doktorantūras un jauno zinātnieku pētniecības darba atbalsts Latvijas
Universitātē” programmas „Atbalsts doktorantūras studiju programmu īstenošanai un pēcdoktorantūras
pētījumiem” ietvaros. 10. 2006. – 09. 2008., 830 Ls – zin. darbam, komandējumiem, 4000 Ls –
stipendija, statuss – jaunā zinātniece.

Kopā 7

3.
Projektu
skaits
1

Pasūtījumu (līgumdarbu) projektu izpilde
Vārds, uzvārds
Agita Ābele

2
3

Aija KĜaviĦa

4

Leonīds Čupriks

5

Jānis Želvis

6

Jānis Lanka

7

Uldis Švinks

Projektu nosaukums
LOA un Latvijas radio-2. Līgums no 12.12.2007. Izglītojošs raidījumu cikls jaunatnei „Sportista
tēls – gods vai darbs”. Eksperte.
LTV-2 Sporta raidījumu redakcijas eksperte. 18.01.07.-.27.03.07.
IZM Sporta pārvalde, Latvijas Sporta Federāciju Padomes finansējums projektam „IekĜauj mani:
Rokasgrāmata bērnu ar invaliditāti iekĜaušanai sporta nodarbībās”. Līguma Nr. 105 (14.12.2007),
termiĦš 2010.gads. Projekta vadītāja.
AM pasūtījuma (līguma) tēma: “Karavīru veselības stāvokĜa funkcionālo rādītāju raksturojums un
profilaktisko ieteikumu izstrāde veselības uzlabošanai”. Izpilde: no 01.12.2005 - 01.12.2007.
Projekta vadītājs.
IMpasūtījuma (līguma) tēma “Šaušanas paĦēmienu ar pistoli optimizācija LPA studējošo apmācībā”
(LPA, Nr. 26/20 – 05/10.02.2006.; 16.10.2006. – 2008.; projekta vadītājs.
Latvijas olimpiskās komitejas, Latvijas šėēpmetēju kluba pasūtījuma (līguma) tēma: „Šėēpa mešanas
biomehānika”, izpildes termiĦš – 2007. gada septembris, projekta vadītājs
Valsts valodas aăentūras pasūtījuma (līguma) tēma: „Sporta vārdnīcas izstrāde un sagatavošana
izdošanai”. Līgums: Nr 4-9/30-2007. Izpildes termiĦš: 2007.g. 12.10.-2008.g.1.10. Izpildītāja status:
projekta vadītājs.

Kopā 7
4. Docētāju publikācijas 2007.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Ābele A. Early specialization in youths’sport // "Physical culture and sport in universities." Kaunas, Tehnologija. 2007.
Lpp.13.-16.
Ābele A. Student’s attitudes toward sport lesson // Iesniegts publicēšanai zinātnisko rakstu krājumā. Lietuva, 2007. 8 lpp.
Boge I. How to find a job and work successfully // LSPA mācību met. līdz., deponēts LSPA bibliotēkā. Rīga, 2007.
Berga I., Rudzinska I. Kvalitātes nodrošināšana svešvalodu kompetence // Iesniegts publicēšanai, LSPA zinātniskie raksti
2007.
Bula – Biteniece I. ZīdaiĦu fiziskās aktivitātes. Mīts vai realitāte. Pirmsskolas izglītība. Nr. Vasara, 2007. 21. – 23. lpp
Cupriks L., Zozula V. Parameters of latent and motor periods of movement reactions when evaluating athlete condition in
luge // In: Proceedings of International scientific conference "Physical culture and sport in Universities.", Kaunas, Lithunia,
2007. P.165. – 168.
Čupriks L., Ciematnieks U., Lesčinskis M. Speciālo līdzekĜu nozīme fizisko aktivitāšu organizēšanā // 4.Starptautiskā
zinātniskā konference “Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā”. Zinātniskie raksti, konferences referāti. Rīga, 2007.
nodots publicēšanai.
Чуприк Л., Глазков Г. Опредeление сильных и слабых сторон подготовки у спортсменов боксёров. XI
Международный научный конгреcc / Современный олимпийcкий спорт и спорт для всех. Минск: БГУФК, 2007.
C.230. - 232.
Demčenko V., Pjaniha A. Vestibulārā aparāta stabilitāte un metienu precizitāte basketbolā // LSPA zinātniskie raksti 2007.
Rižova A., Demčenko V. Plecu joslas kustīguma attīstīšana ar netradicionālajiem pašaizsardzības vingrinājumiem // LSPA
zinātniskie raksti 2007.
Демченко B, Пьяных A. Улучшение точности бросков в баскетболе средствами тренировки чуствительности
вестибулярного аппарата // Physical culture and sport in universities, International konference. Technologija. Kaunas
2007.
Костина K., Демченко B. Опыт первичного тестирования новичков для занатий фитнессщм в спортивном клубе ,,
Атлетика,, // Pysical culture and sport in universities, International konference. Technologija. Kaunas, 2007.
Dzintare, D. Meirena, N. Sjakste. SlāpekĜa oksīda loma cilvēka patoloăijā // LU Raksti, Medicīna, 2007. Lpp.54.-64.
Dzintare M., Sjakste N., Andrianov V.G., Boucher J.L., Shestakova I., Baumane L., Meirena D., Kalvinsh I. Paradoxical
effects of two oximes on nitric oxide production by purified NO synthases, in cell culture and in animals // Nitric Oxide.
2007. Lpp.107.-114.
M. Dzintare, D. Meirena, N. Sjakste. SlāpekĜa oksīda loma cilvēka patoloăijā // LU Raksti, Medicīna, 2007. Lpp.54.-64.
Dzintare M., Sokolovska J., Sjakste T., Latkovskis G., Sjakste N. BBOX1 un eNOS gēna polimorfisma asociācija ar
arteriālo hipertensiju Latvijas populācijā // LU Raksti, Medicīna, 2007. Lpp.97.-116.
Meirena D., Baumane L., Dzintare M., Šaripova J., ěauberte L., Sjakste N., KalviĦš I. Dažu flavonoīdu ietekme uz NO
saturu žurku audos // LU Raksti, Medicīna, 2007. Lpp.148.-156.
Dzintare M., Sjakste T., Sjakste N. Zināmie un iespējamie genoma aktivitātes regulācijas mehānismi // LU Raksti,
Medicīna, 2007. Lpp.156.-173.
Dzintare M., Sjakste T., Sjakste N. DNS pārrāvumu noteikšanas metodes un to nozīme audzēju ėīmijterapijā // LU Raksti,
Medicīna, 2007. Lpp.173.-188.
Dravnieks J. Studiju kursa programma : RiteĦbraukšana. 4. un 5. studiju gads (izvēles kvalifikācija – sporta veida treneris)
/LSPA. Rīga, 2007. 14 lpp.INTERNETĀ
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Ceska
E;
6. XXIVth International meeting of
pediatric work physiology. Tallinn
(Estonia) 5-9.09.2007. Līdzaut.Pontaga
I.
Alergoloăijas
–
pulmonoloăijas
konference, sekcijas sēde. Lietuvā,
KauĦas med. universitātē 2007.

1. XI International Scientific conference
“Physical culture and sport in
Universities”, stenda ziĦojums. Lietuva,
Palanga.
26.05.2007.
2. Zinātniskais kongress “Mūsdienu
Olimpiskais sports un sports visiem”,
sekcijas sēde. Baltkrievija, Minska.
3. X Sport Kinetics conference “Strong
and week sides of athlete’s condition”,
stenda ziĦojums. Belgrada. 23. –
27.08.2007.
4. The 24 pediatric work physiologymeeting children and exercise XXIV
“Isometric contraction differentiation in
12 – 15 years old boys and girls”,
stenda ziĦojums. Igaunija, Tallina. 5. –
9.09.2007.
34.

Viktors
Kuzmins

35.

Jānis Želvis

36.

Natalja
PeĜĦika

37.

Māris
Lesčinskis

1. Stājas veidi un pārvietošanās. LSPA Zinātniskajā konferencē,
sekcijas sēde. Rīga, 2007. Līdzautors: Želvis J.
1. Akadēmijā veiktie lietišėie pētījumi 2007.gadā: norises gaita
un rezultāti. LPA zinātniski praktiskā konference, sekcijas sēde.
Rīga, LPA. 11.12.2007;
2. Noziedzīgu nodarījumu, kas saistīti ar mobīlo tālruĦu
lietošanu, izmeklēšanas metodes. Zinātniski praktiskā
konference, sekcijas sēde. Rīga, LPA. 18.12.2007;
3. Par meditāciju un tās metodēm. Zinātniski praktiskais
seminārs, sekcijas sēde. Rīga, Juridiskā augstskola. 10.09.2007.
Stājas veidi un pārvietošanās. LSPA Zinātniskajā konferencē,
sekcijas sēde. Rīga, 2007. Līdzautors: V.Kuzmins.
Metienu izpildes veidu atšėirību raksturojums sievietēm un
vīriešiem džudo. LSPA Zinātniskā konference, sekcijas sēde.
Rīga, 2007.
Apakšdelmu muskuĜu speciālās spēka izturības attīstīšana
svarbumbu raušanā. LSPA Zinātniskā konference, sekcijas sēde.
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38.
39.
40.

41.

Uăis
Ciematnieks
Genadijs
Glazkovs
Sergejs
Saulīte

42.

Daina
Krauksta
Baiba Smila

43.

Laima Saiva

44.

Juris Grants

50.

Kalvis
Ciekurs

51.

Ingrīda
Smukā

52.

Jānis Lanka

53.

Eduards
Popovs

54.

Aino
KuzĦecova

55.

Biruta Luika

Rīga, 2007. Līdzautors: Čupriks L.
Uzmanības atjaunošanās līdzekĜi (džudo). LSPA Zinātniskā
konference, sekcijas sēde. Rīga, 2007.
Smagatlētikas sporta veidu terminoloăija. LSPA Zinātniskā
konference, sekcijas sēde. Rīga, 2007.
Uztura korekcija ātrumspēka izturības attīstīšanā. LSPA
Zinātniskā konference, selcijas sēde. Rīga, 2007. Līdzautors:
SotĦiks A.
Pašaizsardzības speciālie vingrinājumi pamatskolā. LSPA
Zinātniskā konference, sekcijas sēde. Rīga, 2007.
Nometnes dalībnieku un pedagogu savstarpējā pozitīvā
mijiedarbība. LSPA Zinātniskā konference, sekcijas sēde. Rīga,
17.04.2007. Līdzautori: Krauksta D., Smukā I.
ORIENTĒŠANĀS APGUVE INTEREŠU IZGLĪTĪBAS
PULCIĥOS GULBENES RAJONĀ . LSPA Zinātniskā
konference, Slēpošanas katedras sekcijas sēde. Rīga, 2007.
Līdzautors: Sirmā G.

Agresivitāte individuālajos sporta veidos. LSPA Zinātniskā
konference, stenda ziĦojums. Rīga 2007.

LSPA Zinātniskā konference. LSPA Slēpošanas katedras zin.
konferences sekcijas vadītājs. Rīga, 22.03.2007.
Distanču slēpošanas attīstības perspektīves ZiemeĜvalstīs.
ZiemeĜvalstu Slēpošanas konference, Rīga, 25.-26.04.2007.
(piedalījās: Dānija, Norvēăija, Zviedrija, Somija, Igaunija,
Latvija.)
Roku darbības nozīme uz kopējo pārvietošanās ātrumu distanču
slēpošanā. LSPA Zinātniskā konference, sekcijas sēde. Rīga,
2007.
Nometnes dalībnieku un pedagogu savstarpējā pozitīvā
mijiedarbība. LSPA Zinātniskā konference, sekcijas sēde. Rīga,
2007. Līdzautors: Krauksta D.
Sporta tehniskās meistarības biomehāniskie aspekti. LSPA
Zinātniskā konference, sekcijas sēde.Rīga, 2007.
Izturības biomehāniskie aspekti. RTU 48 zinātniskā konference,
sekcijas sēde Humanitārās un sociālās zinātnes. Rīga,
12.10.2007. Līdzautors: Konrads A.
LSPA studentu iemaĦu vērtēšana tāllēkšanā ar ieskrējienu. LSPA
Zinātniskā konference: "Sporta treniĦa aktuālās problēmas”,
sekcijas sēde. Līdzautore: ěisicina T.
Sporta darba vadītāja individuālo psiholoăisko īpatnību ietekme
uz starppersonu attiecībām. LSPA Zinātniskā konference,
sekcijas sēde. Rīga, 2007. Līdzautoris: Heidingers G.
1. Zināšanu sabiedrība un tiesiska valsts – priekšnoteikumi ceĜā
uz patiesu demokrātiju. Latvijas inteliăences 61.konference,
sekcijas sēde. Rīga, 22.11.2007.
2. Valsts sporta vadības sistēmas attīstības tendences Latvijā.
LSPA Sociālo zinātĦu katedras zinātniskā konference, sekcijas
sēde.
Rīga,
21.03.2007.
3. Valsts sporta vadības sistēmas loma sporta politikas
realizēšanā. LSPA zin.konfer. "Sporta sociālie, psiholoăiskie un
veselību veicinošie aspekti", plenārsēde. Rīga, 18.04.2007.
4. 4.Sporta politikas veidošana. Starptautiskā TAFISA
konference, sekcijas sēde. Rīga, 16. – 18.11.2007.
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Distance planning for childs and young
adults in orienteering. NEW IDEAS IN
FUNDAMENTALS OF HUMAN
MOVEMENT
AND
SPORT
SCIENCE.
SPORT
KINETICS,
sekcijas sēde. Serbija, Belgrada, 24.26.08.07. Līdzautors: Fernāte A.
1. 4th International Silk Road
Symposium – New Trends in Higher
Education, Tbilisi, Georgia, 2007.g. 4.6. maijs;
2.
10th
International
Scientific
Conference – Sport Kinetics 2007,
Belgrad, Serbia, August 24th-26th,
2007.

European College of Sport Sciences,
Somija, Jyvaskyla, 11.07.2007.

56.

Juris Saulītis

Darba
resursu
nozīme
ekonomikas
attīstībā.
RTU
48.Starptautiskā zinātniskā konferencē "Tautsaimniecības un
uzĦēmējdarbības attīstības problēmas." Sekcijas sēde. Rīga, 11.13.10.2007.

57.

Signe Luika

1. Sporta mārketings (referāts LSPA Sociālo zinātĦu katedras
zinātniskajā konferencē). 21.03.2007.

67.

Inta Māra
Rubana

2. Starptautiskā TAFISA konference “Sporta politikas veidošana”
(16. – 18.novembris, 2007., Rīga)
Ierindas mācības apguve 1.kursā. LSPA Zinātniskā konference,
sekcijas sēde. Rīga, 2007.
TuvcīĦa militarizētajām struktūrvienībām. LSPA Zinātniskā
konference, sekcijas sēde. Rīga, 2007. Līdzautors: Lukjanskis T.
Fiziskās sagatavotības vērtēšana augstskolās. LSPA Zinātniskā
konference, sekcijas sēde. Rīga, 2007.
Mūsdienu latviešu literārās valodas kultūra praksē. LSPA
Zinātniskā konference, sekcijas sēde un plenārsēde. Rīga,
21.03.2007. 19.04.2007.
Situācija svešvalodu lietošanā Eiropas Savienības valstīs. LSPA
Zinātniskā konference, Valodu kat. sekcijas sēde. Rīga, 2007.
Mācīšanās stratēăijas klausīšanās attīštīšanai topošajiem sporta
speciālistiem. LSPA Zinātniskā konference,
Valodu kat.
sekcijas sēde. Rīga, 2007.
Studentu un absolventu apmierinātība ar sporta leksikas studiju
kursu. LSPA Zinātniskā konference, stenda referāts. Rīga, 2007.
Lasīšanas stratēăijas pilnveide svešvalodu apguvē. LSPA
Zinātniskajā konferencē, stenda ziĦojums. Rīga, 2007.
Learning by doing. Konference COMENIUS un GRUNTVIG
projektu dalībniekiem, sekcijas sēde. Rīgā, 2007.

68.

Nikolajs
Jaružnijs

Fitnesa saturs un līdzekĜi. LSPA Zinātniskā konference , sekcijas
sēde. Rīga, 2007.

69.

Uldis Švinks

1. Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla un nodrošinājuma
izveide. ESF projekts, darba grupas semināri. Latvija
28.03.2007., 20.09.2007; 2. IZM mācību literatūras recenzentu
seminārs. Rīga, 30.01.2007;
3. Valoda darbībai un sadarbībai. Latviešu valodas apguves valsts
aăentūras konference, darba grupas vadītājs. Rīga, 27.28.04.2007.

70.

Leonīds
Žilinskis

Ăimenes un pirmsskolas mācību iestāžu attieksme pret bērnu
pareizas stājas veidošanu. LSPA Zinātniskajā konferencē,
sekcijas sēde. Rīga, 2007. Līdzautors: Kazakeviča I.

71.

Vladimirs
Demčenko

72.

ěubova
MaĜarenko

58.
59.
60.

Verners
Mackars
Uldis BērziĦš

61.

Ivars
Kravalis
Inta Budviėe

62.

Iveta Boge

63.

Ludmila
Malahova

65.

Ieva
Rudzinska
Nellija Stirna

66.

1. Vadība un attīstība. Starptautiskā
zinātniskā konference, sekcijas sēde.
Bulgārijā,
23.-25.03.2007;
2. Darba tirgus globalizācijas periodā.
Starptautiskā zinātniskā konference,
sekcijas
sēde.
ŠauĜi,
Lietuva,
22.11.2007.
Starptautiskās sporta un kultūras
asociācijas konference “ KĜūsti vingrs
un vesels caur tautas sportu” (25. –
29.oktobris,2007., Kuala Lumpura,
Malaizija)

1. Nutrition and Physical Activity –a
key to healthy living. Starptautiska
konference,
sekcijas
sēde.
Bādenveilerā, Vācijā, 2007;
2.
Implementation of WHO European
Childhood
Obesity
Surveillance
Initiative. Seminārs, sekcijas sēde.
Lisabona, Portugāle, 2007.
Dažādu aerobikas veidu ietekme uz
spēku un lokanību sievietēm brieduma
vecuma 1. periodā. Starptautiski
zinātniskā konferencē, sekcijas sēde.
Palanga, 2007.
1. Studentu sports. Starptautiskais
seminārs, sekcijas sēde. KazaĦa,
Krievija 19.-21.04.2007;
2. Augstākās izglītības sporta zinātnes
jomā Eiropā salīdzinošā analīze.
Starptautiskais
izglītības
projekts,
sekcijas sēde. Budapešts 2.-4.05.2007;
3. Studentu sports. SELL zinātniskā
konference, sekcijas sēde. Lietuva,
KauĦa, 16.05.2007.

Physical culture and sport in
universities. International conference,
sekcijas sēde. Kaunas, Lietuva, 2007.
1. Lentu pārmetieni grupu vingrojumos. LSPA Zinātniskā
konference, sekcijas sēde. Rīga, 2007. Līdzautors: AĜeksejeva O.;
2. Lentu pārmetieni grupu vingrojumos. Stendu referāts.Rīga,
2007. Līdzautors: AĜeksejeva O.
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73.

Svetlana
AĦisimova

Aerobikas nodarbību ietekme uz pusmūža vecuma sieviešu (55.65.g.v.) fizisko sagatavotību. LSPA Zinātniskā konference,
sekcijas sēde. Rīga, 19.03.2007.

Влияние занятий аэробикой на
физическую
работоспособность
женщин 55-65 лет. Physical Culture
and
Sports
in Universities.
International
conference, stenda
referāts. Palanga, KUT, Lithuanija,
May, 2007.

2008
ZiĦas par zinātniskās darbības rezultātiem
1. Piedalīšanās ESF finansēto projektu izpildē 2008
Projektu
Vārds, uzvārds
Projektu nosaukums
skaits
1.
Juris Grants
ES struktūrfondu Nacionālās programmas projekts “Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla
nodrošinājuma izveide”.
Nr. 2006/0129/VPD1ESF/PIAA/06/NP/3.2.5.1./0001/0001/0504
(01.12.2006.-30.06.2008.). Projekta realizētājs.
2.
Gundega Knipše ESF DabaszinātĦu un tehnoloăiju ietilpīgo moduĜu izstrāde Latvijas starpaugstskolu maăistru studiju
programmai uzturzinātnē. Līguma Nr. …/3.2.3.2./0022/0063. Eksperts
ESF projekta Nr. …/3.2.3.2./0012/0065. Recenzents Anatomijas ar histoloăijas pamatiem kursa
izstrādei.
3.
Baiba Smila
ES Sociālā fonda projekts: „Atbalsts mācību prakšu īstenošanā-Sporta pedagoăiskās prakses portfolio
sporta augstskolas studentiem un mentoriem” realizētājs – LSPA studentu skolu prakšu metodiėe.
Nr.:VPD/ESF/PIAA/05/APK/3.26.3/0133/0176 92006.gads).
4.
Jānis Žīdens
ESF NP projekts „Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide”.
5.
Uldis Švinks
ESF projekts „Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide”.
Projekta Nr. 2006/0129/VPD1/ESF/PIAA/06/NP/3.2.5.1/0001
Līgums ar Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aăentūru (VIKNA)
2006.g. 28.jūlijs
Izpildes termiĦš 28.07.2006.– 20.08.2008.
Finansējums: kopējais 800 000 LVL
Darba grupas „Tālākizglītības satura novērtēšanas kritēriju un metodikas izstrāde” dalībnieks.
Kopā: 5
2. Piedalīšanās LZP finansēto projektu izpildē 2008
Projektu
Vārds, uzvārds
Projektu nosaukums
skaits
1.
Maija Dzintare
LZP grants: “Cilvēka γ-butirobetaīna hidroksilāzes gēna (BBOX1) polimorfisms Latvijas populācijā,
mildronāta farmakoăenētikas izpēte.” No 2005.g. – 2008. Postdoktorantūras grants Nr 05.1464,
vadītāja.
2.
Gundega Knipše LZP grants: Nr. 05.1452 Orgānu un audu reaktivitāte un īpatnības smago metālu un dabīgo
antioksidantu modulējošā ietekme. Pētnieks.
3.
Juris Saulītis
LZP grants: Vad.org.-LU. Vadošais pētnieks līdz 2008.g. oktobrim.
Kopā: 3
3. Pasūtījumu (līgumdarbu) projektu izpilde 2008
Projektu
Vārds, uzvārds
Projektu nosaukums
skaits
1.
Andra Fernāte
LU PPF PZI pētniecības projekts „Jaunās paaudzes mācīšanās veicināšanas kvalitātes izpētes
metodoloăija”.
L|īguma Nr. IM-178,
Datums: 02.01.2008. - 31.12.2008.,
Y2 ZP41 040,
Izpildītāja statuss: vadošā pētniece.
2.
Uldis Švinks
Valsts Valodas aăentūras pasūtījuma (līguma) tēma: „Sporta vārdnīcas izstrāde un sagatavošana
izdošanai”.
Līguma Nr. 4-9/30-2007
Datums: 2007.g.12.oktobris
Izpildes termiĦš: 12.10.2007. - 1.10.2008.
Finansējums: kopējais 8687,00 LVL, 2008.g. – 6987 LVL
Izpildītāja statuss: Projekta vadītājs.
3.
Jānis Želvis
Valsts policija . Tēma: „Adaptīvā metode pašaizsardzības tehnikas pamatu mācīšanai”.
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Reă.nr.24-08/31,
Datums: 30.04.2008, 30.05.08 – 23.12.2008.
Finansējums: 1791LS,
Izpildītāja statuss: projekta vadītājs.
Kopā: 3
4. Docētāju publikācijas 2008
1. Ābele A. Bērnu un jauniešu motivācija sportā // Bērnu un pusaudžu trenera rokasgrāmata. Rīga: LTTIC., 2008., 23. –
34.lpp.
2. Ābele A. Sporta psiholoăijas pamati // Rīga: RAKA iesniegts publicēšanai.
3. Ābele 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.
4. ĀboltiĦa M. Kustību anatomija, II daĜa // mācību līdzeklis. LSPA, 2008.
5. ĀboltiĦa M. Фундаментальные и прикладные основы теории физической культуры и теории спорта // Zinātniskais
raksts Starptautiskas konferences materiālos: Тема: «Методические особенности проведения занятий аэробикой с
женщинами пожилого возхраста» БГУФК, с. 392-395, 10-11.04. 2008., Минск.
6. AvotiĦa I. Fiziskās sagatavotības pārbaudījumi LSPA // // LSPA zinātniskie raksti 2008. Rīga: LSPA iesniegts
publicēšanai.
7. Boăe I. Eiropas Savienības nostādnes par pamatkompetencēm
8. izglītībā // LSPA zinātniskie raksti 2008. Rīga: LSPA iesniegts publicēšanai.
9. Budviėe I. Studiju kursa „Rakstu kultūra” pārbaudes darbu analīze // LSPA zinātniskie raksti 2008. Rīga: LSPA iesniegts
publicēšanai.
10. Biteniece I.B. Vai pirmsskolā ir nepieciešamas fiziskās aktivitātes // žurnāls „Pirmsskolas izglītība”. 2008.
11. Biteniece I.B. MāmiĦa un tētis – bērna pirmie sporta skolotāji // žurnāls „Pirmsskolas izglītība”. 2008.
12. Biteniece I.B. Es visu pats darīšu // žurnāls „Pirmsskolas izglītība”. 2008.
13. Biteniece I.B. Lai man skolā sportā labi veiktos!// žurnāls „Pirmsskolas izglītība”. 2008.
14. Biteniece I.B. Vai pirmsskolā jāveicina mērėtiecīgs fizisko īpašību treniĦš? // žurnāls „Pirmsskolas izglītība”. 2008.
15. Biteniece I.B. Vecākiem un pirmsskolas sporta skolotājiem par kustībām un kustēšanās prieku // žurnāls „Pirmsskolas
izglītība”. 2008.
16. Lescinskis. M., Innus R., Cupriks L., Ciematnieks U., Cupriks A., Knipse G., Belkovskis G. Training methodology of
kettlebell lifting and jerking for sports master class athletes // First Baltic conference in excercise and Sport science. Tartu,
2008.
17. Лесчинскис М., Чуприк Л., Чуприк А., Циематниекс У., Книпше Г. Электромиографический анализ мышц живота
во время выполнения упражнений // Фундаментальные и прикладные основы теории физической културы и теории
спорта. Материалы Международной научно - методической конференции . Минск: БГУФК, 2008. с. 366. – 369.
18. Čupriks L., Ciematnieks U., Lesčinskis M. Speciālo līdzekĜu nozīme fizisko aktivitāšu organizēšanā // 4.Starptautiskā
zinātniskā konference “Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā”. Zinātniskie raksti Konferences referāti. Rīga, 2008.
49. – 54. lpp.
19. Innus R., Cupriks L., Ciematnieks U., Lescinskis M., Cuprika A., Knipse G., Belkovskis G. Training methodology of
kettlebell lifting – jerking for sports master class athletes // Abstracts of the first Baltic conference in exercise and sports
science and the first Baltic conference of young scientists in exercise and sport sciences 7 – 10 may 2008. Tartu, Estonia.
Volume 13. 75 p.
20. Belkovskis G., Chupriks L., Innus R., Chuprik A., Knipshe G. Electromyography Activity of the Back Muscles rectiviers
Influence on the Kettlebell Snatch Results (for candidates Master of Sports) // 2nd International scientific conference
“Physical Culture and Sport in Universities”. Kaunas, 2008.
21. Ciematnieks U., Čupriks L., Lesčinskis M. Smagatlētikas speciālās mērierīces // LSPA zinātniskie raksti 2008. Rīga:
LSPA/iesniegts publicēšanai.
22. G.Knipše,
L.Čupriks,
U.Ciematnieks,
A.Čuprika,
M.Lesčinskis
MuskuĜu elektromiogrāfiskā aktivitāte fizisko slodžu laikā // Latvijas Universiātes raksti 2008. Medicīna,. Rīga: Latvijas
Universitāte/ iesniegts publicēšanai.
23. Demčenko V., KalniĦš A. Speciālā trenažiera un speciālo vingrojumu izmantošana drošu kritienu apgūšanā no krosa
motocikla // LSPA zinātniskie raksti 2008. Rīga: LSPA/iesniegts publicēšanai.
24. Demčenko V., Kobzevs G. Lēcieni uz batuta sporta praksē // LSPA. LTTC „Bērnu un pusaudžu trenera rokasgrāmata III”
2008. Rīga. 193- 196lpp.
25. Demčenko V., Žilinskis L. Akrobātikas ABC // LSPA. LTTC „Bērnu un pusaudžu trenera rokasgrāmata III” 2008. Rīga,
Imanta 196-198. lpp.
26. Dravnieks J. Bakalaura pavārgrāmata // Palīgs sporta studentiem, maăistrantiem, doktorantiem uc. 4.versija – labota un
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LSPA Zinātniskā konference.
TreniĦa efektivitātes pārbaude laboratorijas apstākĜos.
LSPA Zinātniskā konference
“Uztura korekcija ātrumspēka izturības attīstīšanā”
Aleksandrs SotĦiks.
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Международная научно - методическая
конференция / Фундаментальные и
прикладные основы теории физической
культуры и теории спорта. Минск: БГУФК,
2008.

16.

Grants J.

LSPA Zinātniskā konference.
1. LSPA 60. Studentu zinātniskās konferences rīcības
komitejas priekšsēdētājs, 2008.g. 9.aprīlī.
2. LSPA 60. Studentu zinātniskās konferences žūrijas
komisijas loceklis 2008.g. 9.aprīlī.
8.-10.10.2008. Liepājas Universitātes simpozijs
(Liepāja), referāts „Sporta izglītības programmu izveide,
pilnveide un vadīšana”.
LSPA Zinātniskā konference.
Immere I., GulbeA., Bula-Biteniece I., Fernāte A.
„Skolēnu fiziskās attīstības, funkcionālās un fiziskās
sagatavotības korelatīvās sakarība (6. klase)”. 2008.gada
10. martā.

17.

Grāvītis U.

18.

Gulbe A.

19.

Immere I.

LSPA Zinātniskā konference
Sakarības starp fizisko attīstību, funkcionāliem rādītājiem
un fizisko sagatavotību 6. klašu skolēniem. Sekcijas sēde.
Līdzautori: A.Fernāte, A.Gulbe, I.Bula-Biteniece.
2008.gada marts.

20.

Jansone R.

I.Immere, A.Fernāte, R. Jansone. Fiziskās sagatavotības,
fiziskās attīstības un funkcionālie rādītāji Rīgas
vispārizglītojošo skolu 6. klases skolēniem. Sekcijas
sēdes ziĦojums.
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The 1st International Sport Science Baltic
Conference, Tartu University, 7.-9. May, 2008.

9.-11.05.2008. Tartu Universitāte (Tartu,
Igaunija) Baltijas valstu zinātnieku konference,
dalībnieks.
1. „Фундаментальные и прикладные основы
теории физической культуры и теории
спорта.” Referāts Гулбе А.А., Иммере . И.Р.
РАЗВИТИЕ БИОМОТОРНЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ У УЧЕНИКОВ
7-Х КЛАССОВ. Minska, 2008.gada 10.-11.
aprīlī.
2. First Baltic conference of young scientists in
exercise and sport sciences. Referāts- THEME
OF THE OLYMPICS IN PRIMARY
SCHOOL.Tartu,2008.gada 7.-8. maijā.
3. XII International scientific congress „Modern
Olympicand Paralympic Sport and Sport for
All”Referāts - ГУЛБEА.А., ЯНСОНЕ Р.А
ОЛИМПИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ.
Maskava, 2008.gada 28.-29.maijā.
1. 2008. Tartu, Estonia.
2. Имере И.Р., доцент, магю пед.; Гулбе А.А.,
лектор, маг. Пед., "Развития биомоторных
способностей у учеников 7-х классов",
Международная научно-методическая
конференция "Фундаментальные и
прикладные основы теории физической
культуры и теории спорта", 10-11 апреля
2008 г.: Минск 2008.
1. 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,
(stenda ziĦojums), R. Jansone.
2. XII International scientific congress „Modern
Olympicand Paralympic Sport and Sport for
All”Referāts - ГУЛБEА.А., ЯНСОНЕ Р.А
ОЛИМПИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ.
Maskava, 2008.gada 28.-29.maijā.
3. I. Immere, A. Fernate, R. Jansone(Latvia)
Interrelations of 11-13 Years Old Pupils`
Physical Development and Physical Condition
in Latvia, Acta Kinesiologiae Universitatis
Tartuensis, Abstracts of the first Baltic
conference in exercise and sports sciences and
the first Baltic conference of joung scientists in
exercise and sport sciences, 7-10 MAY 2008,
TARTU, ESTONIA.
4. R. Jansone, A. Fernāte (Latvia), Interrelations
of 14-16 Years Old Pupils` Physical
Developmental Age of School Children
Exposen to Zoonotic Parasitetoxocara in Rural
Environment, Acta Kinesiologiae Universitatis
Tartuensis, Abstracts of the first Baltic
conference in exercise and sports sciences and
the first Baltic conference of joung scientists in
exercise and sport sciences, 7-10 MAY 2008,
TARTU, ESTONIA.
5. A. Fernate, R. Jansone, Interrelations of
Pupils’ Physical Development, Functional and

Physical Condition, Latvian Academy of Sport
Education, Riga, Latvia
6. R. Jansone, Ž. Vazne Research of correlative
connections of functional condition, physical
condition and physical development- to
facilitate students health (grade 11 students,
Latvia), Kūno Kultura ir sportas Universitete2008, Tarptautines konferencijos pranešimu
medžiaga, Kauno Technologijos Universitetas,
31 May 2008, Palanga, Lithuania.
1. Rasma Jansone, Zermena Vazne, Latvian Academy of
Sport Education (Riga, Latvia). Fiziskās attīstības
funkcionālās un fiziskās sagatavotības korelatīvo
sakarību pētījums-skolēnu veselības sekmēšanai.
(Latvijas 11. klašu skolēni).
2. R. Jansone, Ž. Vazne. Individualisation and
Proportioning of Physical Load During Sports Classes,
Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola,
Signum Temporis Pedagogy and Psychology, Volume1
Number 1, March,2008 Riga, LATVIA, 99p.
LSPA Zinātniskā konference.
Funkcionālie rādītāji 8. klases skolēniem. Sekcijas sēde,
ziĦojums.

21.

Jaružnijs N.

22.

KĜaviĦa A.

Baltijas rehabilitācijas kongress 6.-7.09.2008. Rīga,
„Physical activities as a tool for health promotion,
disability prevention”.

23.

Knipše G.

24.

Konrads A.

1. LU MF zinātniskā konference;
2. LLA Veterinārmedicīnas faf. zinātniskā konference.
LSPA Zinātniskā konference.
Konrads. A. Izturības attīstīšana ar spēka
vingrinājumiem. V/atlētikas katedras sekcijas sēdes
ziĦojums. 18.03.2008.
1. Pontaga I., Lanka J., Konrads A. Darba mehāniskās
efektivitātes novērtēšana dažādas kvalifikācijas
riteĦbraucējiem. RTU Starptautiskā zinātniskā
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1. Bulgārijas Nacionālajā Sporta akadēmijā,
vingrošanas katedras starptautiski zin. konf.
(Sofija) 2008.gada 30.maijs
Sekcijas sēde, ziĦojumi.
- Fitnesa saturs un līdzekĜi
- LSPA Vingrošanas katedras sporta
speciālistu sagatavošanas sistēma.
2. Международная научно-методическая
конференция «Фундаментальные и
прикладные основы теории физической
культуры и теории спорта» Минск, 2008.
- Понятие, содержание и средства
фитнесса
3. Международная научно-практическая
конференция «Адаптационные механизмы
регуляции функций организма при
мышечной деятельности» Минск, 2008.
- Креатинфосфатные возможности
высоко- квалифициованных волейболистов
разных амплуа.
4. Международная научно-практическая
конференция «Использование
инновационных педагогических технологий
в учреждениях образования» Минск, 2008.
- Обучение спортивным упражнениям в
физическом воспитании и спорте.
1. Nordic Conference 2–4 October, 2008,
Halmstad (Zviedrija) Health, Participation and
Effects of Sport and Exercise Health, Exercise,
Sport, Adapted Physical Activity, Promotion,
Prevention, Treatment and Evaluation.
„Reliability and validity of the computerized
evaluation protocol of interactions in physical
education.”
2. Eiropas kongress pielāgotajā sporta izglītībā,
9.-12. 10.2008. Turīna (Itālija). „Peer tutoring
for students with severe disabilities in inclusive
physical education”.

25.

Krauksta D.

26.

Kravalis I.

27.

Kuplis K.

28.

Kurova L.

29.

Kuzmins V.

30.

KuzĦecova A.

31.

Ėīsis I.

32.

Lamba Z.

33.

Lanka J.

34.

LāriĦš V.

konference, 2008.g.12 – 16.oktobris, sekcijas sēdes
ziĦojums.
2. Konrads A. Izturības treniĦa problēmas mūsdienu
skatījumā. RTU Starptautiskā zinātniskā konference,
2008.g.12 – 16.oktobris, sekcijas sēdes ziĦojums.
LSPA Zinātniskā konference.
1. LSPA 60. Studentu zinātniskās konferences žūrijas
komisijas locekle 2008.g. 9.aprīlī.
2. Studentu pieredze dzīvei un aktivitātēm brīvā dabā –
ZiĦojums 19.03.08.

LSPA Zinātniskā konference
Fizisko aktivitāšu veicināšana augstskolā. ZiĦojums
sekcijas sēdē.
LSPA Zinātniskā konference. Spēka vingrinājumi
sprinteru treniĦos.
LSPA Zinātniskā konference.
8.klases skolēnu antropometrisko rādītāju analīze
L.Kurova,
ě.MaĜarenko (sekcijas sēde).

LSPA Zinātniskā konference.
„Pašaizsardzības un uzbrukuma sistēmas attīstība
vēstures aspektos”, smagatlētikas sekcijas sēde,
līdzautors J.Želvis.
LPA zinātniskā konference. „Noradījumi policistu
pašaizsardzības apmācībai”, sekcijas sēde, līdzautors
J.Želvis.
LSPA Zinātniskā konference.
Sporta filozofijas paradigmas un to loma sporta izglītībā
(refer. Sociālo zinātĦu katedras zinātniskajā konferencē)
10.03.2008.
Ētiskās vērtības: to izpausme sporta pedagoăiskajā darbā.
RTU 49.starptautiskā zinātniskā konference 13.10.08.,
Rīgā.
LSPA Zinātniskā konference.
Hokejistu funkcionālās un fiziskās sagatavotības
kontrole.
LSPA Zinātniskā konference.
ZiĦojums teorijas katedras studentu zinātniskajā
konferencē „Kritiskā domāšana pedagoăijas zinātnē un
praksē” 2008. gada martā.
LSPA Zinātniskā konference
ZiĦojums sekcijā: „Apgrieztā svārsta mehānisms kā
ātruma paaugstināšanas līdzeklis šėēpa mešanā”.

RTU 49. zinātniskā konference 2008. gada 15. oktobrī,
ziĦojums.
„Sporta tehnikas variācija mešanas sporta veidos”.
LSPA Zinātniskā konference:
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1. XII International scientific congress
”Olympic and Paralympie sport and sport 26. 28.05.08. ZiĦojums + iesniegta publikācija
(Līdzautors I.Smukā)
2. Aspects of team formation and Cooperation
in Tourism «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СТУДЕНТОВ ВУЗА: ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ» (научно-педагогическая
школа профессора М.Е.Кобринского)
15.05.08. Iesniegts publicēšanai.
3.Starptautiskā zinātniskā konference
„Reăionālais tūrisms”, 2008.gada 11-12
septembris, Naleczova, Polija.
Tēma: „Akltīvais tūrisms Latvijas Sporta
pedagoăijas akadēmijas studiju procesā”ZiĦojums un iesniegts publicēšanai.

Упражнения для психомоторного развития
детей в начальной школе.
Starpt. ZinātĦu –met. Konference:
„Фундаментальные и прикладные основы
теории физической культуры и теории
спорта”. Baltkrievija, Minska 10.-11.04.2008.
Sekcijas sēde, līdzautors docente Ž. Vazne.

1.Sporta zinātnes kongress Maskavā 05. 2008.,
Maskavas valsts fiziskās kultūras, sporta un
tūrisma universitātē, sekcijas sēdes vadītājs.
ZiĦojuma līdzautors.
2. 1. Baltijas valstu konference fizisko
vingrinājumu un sporta zinātnē, Tartu, Igaunija,
7-10. maijs.

Cardiovascular system adaptation of young elite

1. Agrīnā rehabilitācija pēc ceĜa locītavas
endoprotezēšanas /L.Pastare/.
2. Pilatesa metode stāju noteicošo muskuĜu funkcionālā
stāvokĜa uzlabošanai /A.Feldberga/.

35.

Lešenkovs E.

36.

Leščinskis M.

37.

Lielvārds A.

38.

LiepiĦa I.

LSPA Zinātniskā konference.
LSPA 60.studentu zinātniskā konference. Tēma – „Rīgas
vispārizglītojošo skolu aktivitāte tūrisma sacensībās
iesācējiem”. 19.03.2008.

39.

Luika B.

LSPA Zinātniskā konference.
Sekcijas sēdē ziĦojums „Vietējo pašvaldību loma sporta
attīstībā Latvijā”.

40.

Mackars V.

41.

Malahova L.

42.

MauriĦa L.

LSPA Zinātniskā konference.
sekcijas sēde – Ierindas mācības apguve 1.kursā.
LSPA Zinātniskā konference.
Nolasīts referāts: ”Lasīšanas prasmes pārbaude testos
svešvalodu studiju kursos LSPA”. Valodu kat. sekcijas
sēde.
LSPA Zinātniskā konference.
Vingrošana ūdenī grūtniecēm (U.AuniĦa).

athletes trained in different sports. XXX FIMS
World Congress of Sports Medicine. Barcelona
(Spain) 18.-23.11.2008. Oral presentation,
/I.Pontaga/
Sports injuries in women`s basketball. IOC 3rd
Symposium on Sport Medicine and Sport
Physiotherapy. Beijing (China) 17.-20.08.2008.
Oral presentation.

LSPA Zinātniskā konference.
Referāts: „Balsta un kustību sistēmas korekcija
sportistiem”.
LSPA Zinātniskā konference:
1. Čupriks L., Lesčinskis M., Ciematnieks U. “Speciālo
mehānisko mērierīču iedarbība uz muskuĜu funkcionālo
stāvokli”; sekcijas sēde; L.Čupriks.
2. Ciematnieks U., Čupriks L., Lesčinskis M.
“Smagatlētikas speciālās mehāniskās mērierīces”;
sekcijas sēde; L.Čupriks.
3. Lesčinskis M., Ciematnieks U,. Čupriks L. “Spēka
izpausmes formu testēšana”; sekcijas sēde; L.Čupriks.
Čupriks L., Ciematnieks U., Lesčinskis M. Speciālo
līdzekĜu nozīme fizisko aktivitāšu organizēšanā /
4.Starptautiskā zinātniskā konference “Teorija praksei
mūsdienu sabiedrības izglītībā”. Konferences referāti.
Rīga, 2008.

1. Starptaut. konf. „Ētikas tilts Latvijā” – audiovizuālo
mēdiju loma un ietekme jaunās paaudzes
audzināšanā=2008.g.XII Latv. kara muzejā
(L.Wuss – Vācija).
2. LVU medicīnas fakultātes 10.g. jubilejas zin. konf. =
Iekaisuma pat. fizioloăija pie HOPS = 2008.g. X=stenda
z. (V.SiliĦš).
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1. “SPORTY WODNE, RATOWNICTWO,
REKREACJA I
REHABILITACJA W
WODZE” Pollska, Szczyrk, 8- 10 2008 roku.
2. “MODERN TEHNOLOGIES IN A
PHYSICAL-RECREATIONAL AND SPORT
ACTIVITY IN EDUCATIONAL SYSTEM”
VIII International and Research Conference
devoted to Physical training and Sport
Department of Immanuel Kant State University
of Russia., Kaliningrad 23 to 25 October 2008.
1. XII Starptautiskā zinātniskā konference
„Mūsdienu Olimpiskais un Parolimpiskais
sports un sports visiem”, 26.-28.05.2008.,
Maskava, Krievija.
Tēma „Mezglu kontrole sporta tūrismā”, stenda
referāts. Sertifikāts.
2. Starptautiskā zinātniskā konference „Tūrisma
potenciāla attīstība reăionos.”, 2008.gada 11.12.septembris. Naleczova, Polija. Sertifikāts.
D.Krauksta, I.LiepiĦa. „Komandas veidošanas
aspekti un sadarbība tūrismā”.
Starptautiskais kongress „Mūsdienu olimpiskais
sports un sports visiem” (Maskava, 2008.g. 26.28. maijs) ziĦojums „Vietējo pašvaldību loma
sporta attīstībā Latvijā”.

Krievijas Federācijas Valsts medicīnas
universitāte- Pēterburgā, Akadēmiėa I.P.Pavlova
v.n.

43.

Paeglītis A.

44.

PeĜĦika N.

45.

Pimenovs A.

46.

Pontaga I.

47.

Rubana I.M.

48.

Rudzinska I.

5th Internat.Congres of Sport Med. Praha .,
Ist.Balt.confer. Exercise and sport sci. Tartu.
LSPA Zinātniskā konference.
PeĜnika N., SotĦika A., Pimenovs A. Tehnisko un
taktisko uzdevumu realizēšana džudo. Sekcijas sēde.
LSPA Zinātniskā konference.
PeĜnika N., SotĦika A., Pimenovs A. Tehnisko un
taktisko uzdevumu realizēšana džudo, Sekcijas sēde.
LSPA Zinātniskā konference.
1. Pontaga I., Konrads A. Iespējas prognozēt veicamo
slodzi pēc sirdsdarbības frekvences atlētiem.
Starptautiskā Sporta zinātnes konference. Rīga, Latvijas
Sporta pedagoăijas akadēmija, 2008.g. 14.martā, sekcijas
sēdes ziĦojums.
2. Pontaga I. Production of torques by internal and
external rotator muscles of shoulders in throwing
athletes. International Conference “Mechanics of
Composite Materials”, Riga, Latvia, May 26 – 30, 2008,
stenda ziĦojums.
3. Pontaga I., Lanka J., Konrads A. Darba mehāniskās
efektivitātes novērtēšana dažādas kvalifikācijas
riteĦbraucējiem. RTU Starptautiskā zinātniskā
konference, 2008.g.12 – 16.oktobris, sekcijas sēdes
ziĦojums.
LSPA Zinātniskā konference.
ZiĦojums sekcijas sēdē „Sporta stundu apmeklējums un
skolēnu veselības rādītāji” 2008. g. martā.

„Uzturs un Latvijas iedzīvotāju veselība”. 2008. gada
aprīlī.
LSPA Zinātniskā konference. „LSPA lietišėās
svešvalodas kursa kvalitātes vadīšanas sistēmas galvenie
raksturlielumi” – Valodu katedras sekcijas sēdes
ziĦojums.

1.
2.

1.

2.

3.

4.

49.

Rudzītis A.

Rudzinska I. Lietišėās svešvalodas kursa kvalitātes
vadīšanas stiprās un vājās puses kādā no LR
augstskolām, 4th International Scientific
Conference „Theory for practice in the education of
contemporarry society”, RPIVA, Rīga, 13.15.marts, 2008 – sekcijas sēdes ziĦojums.
5. Rudzinska I. The Quality of Aim Setting and
Achieved Results in English For Specific Purposes
Study Course in Lecturers and Students' Opinion.
ATEE Spring University, Rīga, Latvijas
Universitāte, 2.-3.maijs, 2008 - sekcijas sēdes
ziĦojums.
LSPA Zinātniskā konference.
„Komandas saliedētības struktūras dinamika 15 – 18
gadīgiem basketbolistiem” – ziĦojums. Līdzautore Ž.
Vazne.
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Baltijas valstu sporta zinātnes konference
Tartu 2008. maijā, stenda ziĦojums.
KauĦas Fiziskās izglītības akadēmijas
konference 2008. gada oktobrī, stenda
ziĦojums.

Rudzinska I. The quality of developing
LASE (Latvian Academy of Sport
Education) students and graduates’ Sport
English competence, University of Tartu,
May 8-10, 2008 – stenda referāts.
Rudzinska I. Basic Characteristics of
Quality System for ESP Courses in Higher
Education Institutions, A Man in the
Space of Languages, Vilniaus
Universiteto, Kauno Humanitarinis
Fakultetas, May 16-17, 2008 - sekcijas
sēdes ziĦojums.
Rudzinska I. Teacher contribution to
educational quality in an ESP study
course, European Conference on
Educational Research ECER 2008 “From
teaching to learning”, University of
Goteborg, 8-12 September, 2008 - sekcijas
sēdes ziĦojums.

50.

Saiva L.

51.

Saulīte S.

52.

Saulītis J.

53.

SmiltiĦa J.

54.

Smukā I.

55.

Solovjova J.

56.

Spunde A.

57.

Stirna N.

58.

Švinks U.

59.

Upītis I.

60.

Vazne Ž.

LSPA Zinātniskā konference: 1. Idiomotorais treniĦš
šaušanā ar pistoli.(B.Straupmane).
2. Šaušanas trenažiera SCATT pielietošana šaušanas
studiju kursā (S.Vilazovskis).
LSPA Zinātniskā konference.
“Pašaizsardzības speciālie vingrinājumi pamatskolā”;
prezentācija.
1. Darba resursu nozīme ekonomikas attīstībā – referēja
RTU 49.Starptautiskā zinātniskā konferencē/
Tautsaimniecības un uzĦēmējdarbības attīstības
problēmas. Rīga, 13.10.2008.
2. Finanšu forums Latvijai 90. Rīga,29.10.2008.
LSPA Zinātniskā konference.
Pusaudžu attieksme pret sporta stundu. Mg.psych.,
lektore Jurita SmiltiĦa, Dr.paed. prof. Agita Ābele.
LSPA Zinātniskā konference.
„LSPA docētāju un studentu savstarpējā pozitīvā
mijiedarbība 2008.gada ziemas nometnē” – sekcijas sēdes
ziĦojums.

4. starptautiskā zinātniskā konference. „Teorija praksei
mūsdienu sabiedrības izglītībā”.
Tēma: 15.- 16.g.v. skolēnu fiziskās slodzes intensitāte
treniĦos un sacensībās.
LSPA Zinātniskā konference.
Neklātienes studentu pašnovērtējuma analīze. Referāts.
LSPA Zinātniskā konference.
Sporta skolotāju izglītošana Eiropā. Teorijas katedras
sekcijas sēde. 2008.10.03.
1. Piedalīšanās ESF projekta „Pedagogu tālākizglītības
metodiskā tīkla un nodrošinājuma izveide” darba grupas
semināros un konferencēs 21.-23.02.2008. (Jūrmala); 11.12.03.2008. (Sigulda); 18.06.2008. (Rīga)
2. Konference „Jaunākie pētījumi valodu apguvē” LU,
Rīga, 22.09.2008.
3. Konference „Aktuāli valodu prakses jautājumi” LZA,
Rīga, 24.10.2008.
LSPA Zinātniskā konference.
Upītis I., Rumaka M., Aberberga-Augškalne L.
Spirometriskie rādītāji uz sauszemes un ūdenī 1.sudiju
gada studentiem.
LSPA Zinātniskā konference.
“Fiziskās attīstības, funkcionālās un fiziskās
sagatavotības korelāciju saistību pētījums – skolēnu
veselības sekmēšanai (Latvijas 11. klašu skolēni)”.

1. XII Internacionālais zinātnieku kongress
„Mūsdienu Olimpiskais un Paralimpiskais
Sports un Sports visiem”, 2008.gada 2628.maijs, Maskava. ”Pozitīvas mijiedarbības
pedagoăiskā modeĜa pielietošana darbā bērnu un
pusaudžu nometnēs”.
2. Starptautiskā zinātniskā konference
„Reăionālais tūrisms”, 2008.gada 11-12
septembris, Naleczova, Polija. ”Nometnes
pedagogu un dalībnieku savstarpējā
mijiedarbība”.
YOUNG SPORTSMEN MUSCULAR
FUNCTIONAL ADAPTATION TO
PHYSICAL LOADS. 2.Starptautiskā zinātĦu
konference. KauĦa, Lietuva,16.17.oktobrī.

Lietuva. Solovjova J., Upitis I., Rimbenieks J.
Postures specific in young sportsmen.
2008.g.oktobris.
1.

2.
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Uzstāšanās Starptautiskās konferences
„Current issues and new ideas in sport
science“ plenārsēdē ar referātu:
„Structure of the factors of psychological
preparation and physical condition in
youth basketball”. 16-17.10.2008. KauĦa,
Lietuva.
Uzstāšanās starptautiskās konferences
„Physical Culture and Sports in
Universities“ sesijā ar referātu „“Research
of Correlative Connections of Functional
Condition, Physical Condition and Physical
Development – to Facilitate Students’
Health (Grade 11 Students, Latvia)”.
31.05.2008. Palanga, Lietuva. (līdzautore

R.Jansone).

61.

Želvis J.

62.

Žīdens J.

63.

ŽiĜinskis L.

1. ATEE konference „Teacher of the 21st century:
Quality education for quality teaching“ (Latvijas
Universitāte). “Jauno basketbolistu psiholoăiskās
sagatavotības faktoru struktūra”. 2-3.05.2008. (LU, Rīgā)
Līdzautori: A.Rudzītis, V.LāriĦš.
2. RPIVA (Rīga). „Individualizēta un dozēta fiziskā
slodze sporta stundās”. Līdzautore R.Jansone.
LSPA Zinātniskā konference.
„Pašaizsardzības un uzbrukuma sistēmas attīstība
vēstures aspektos”, smagatlētikas sekcijas sēde,
līdzautors V.Kuzmins, 03.2008.g.
„Noradījumi policistu pašaizsardzības apmācībai”,
sekcijas sēde, LPA starptautiskā zinātniskā konference,
24. – 25.01.2008, Rīga, līdzautors V.Kuzmins.
Piedalīšanās „Pirmajā sporta zinātnieku
konferencē” Tartu (08.-10.05.2008).
LSPA Zinātniskā konference.
Fiziskās sagatavotības līmenis 8. kl. Rīgas skolēniem.
Sekcijas sēde. Līdzautori: N.Jaružnijs, ě.MaĜarenko,
I.Fernāte.
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2009
ZiĦas par zinātniskās darbības rezultātiem 2009
1. Piedalīšanās LZP finansēto projektu izpildē 2009
Projektu
Vārds, uzvārds
skaits
1.
Juris Saulītis
Vad.org. Latvijas Universitāte.
Vadošais pētnieks līdz 2009.g.

Projektu nosaukums

2. Pasūtījumu (līgumdarbu) projektu izpilde 2009
Projektu
Vārds, uzvārds
Projektu nosaukums
skaits
1.
Rasma Jansone
IZM VISC, „Kustību apguves un fizisko spēju attīstīšanās sporta stundā” autors.
2.
Andra Fernāte
LU PPF PZI pētniecības projekts „Jaunās paaudzes mācīšanās veicināšanas kvalitātes izpētes
metodoloăija”, līguma Nr. IM-65, 30.01.2009., 31.12.2009., vadošā pētniece.
3.
Inta Māra Rubana
„Mācību priekšmetu standartu projektu un programmu paraugu pilnveide”.
3.daĜa – „Mācību priekšmeta standarta un mācību programmas parauga pilnveide atbilstoši 711gadīgu izglītojamo vecumposmam mācību priekšmetā „Sociālās zinības”.
Pasūtītājs- IZM, izpildes termiĦš 2010. g. 30. aprīlis, darba grupas dalībniece.
4.
Inga LiepiĦa
Līdzdalība Rīgas Domes Izglītības un jaunatnes sporta departamenta noteikumu izstrādē „Interešu
izglītības programmu īstenošanas kārtība un principi”, noteikums Nr.8, 2009.g. 9.jūnijs.
5.
Jānis Kaupe
„Laktāta metabolisms un to ietekmējošiem faktori.”
6.
Arvils Lielvārds
„Peldēšanas prasmju un iemaĦu pilnveidošanas, pirmās palīdzības sniegšanas uz ūdens
vispārizglītojošo skolu 5.-7. klašu skolēniem.” Darba grupa strādā pēc individuālas iniciatīvas bez
atlīdzības.
3. Starptautiski finansētie pētījuma projekti 2009
Nr.
p.k.

Vārds, uzvārds
1. Juris Grants

Projektu nosaukums
Dual Career for Young Athletes in Europe, DC Sport – EAC/21/2009/096, European Commission Project,
Total funding: 253 176 EUR
Projekta sākums : 12.2009.
Status: realizētājs kā partneris (J.Grants). Projektu vada : Boson Sport College, Sweden
Sport and Employment European Commission Project
Projekta sākums: 11.2009.
Status: realizētājs kā partneris (J.Grants, I. Kravalis)
Projektu vada: European Observatoire of Sport and Employment (EOSE)

2. Sergejs Saulīte

3. Māris Lesčinskis

4. Leonīds Čupriks

5. Inta Māra Rubana

Dose – Response Relations between Physical Activity and Health Related Physical Fitness
Nord Plus Project
Projekta sākums: 11.2009.
Status: realizētājs kā partneris (L.Saiva, Z.Vazne, A.Fernāte, J.Grants, A.Šmugais, E.Bernāns)
Projektu vada: Lthuanian Academy of Physical Education (LAPE).
Pasūtītājs: Eiropas savienība;
- nosaukums: LSPA doktorantu studiju darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
1.1.2.1.2. apakšaktivitātes „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai”
projekta „Atbalsts sporta zinātnei”
identifikācijas Nr.1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010 ietvaros;
- Līgums Nr. 12/09-1.ESF;
- pasūtītājs:
- finansējums: Eiropas sociālais fonds;
- izpildes termiĦš: no 2009.gada 1.septembra līdz 2010.gada 31.jūlijam;
- izpildītāja status: jauns zinātnieks.
ESF “Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.1.2.1.2. apakšaktivitātes “Atbalsts doktoru studiju programmu
īstenošanai” projekts „Atbalsts sporta zinātnei”, identifikācijas Nr.1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010.
Līguma Nr.13/09-1.ESF no 01.09.2009. līdz 31.07.2010. Eiropas Sociālā Fonda finansējums. Izpildes
termiĦš 31.07.2010. Statuss – Jaunais zinātnieks.
ESF “Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.1.2.1.2. apakšaktivitātes “Atbalsts doktoru studiju programmu
īstenošanai” projekts „Atbalsts sporta zinātnei”, identifikācijas Nr.1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010.
Līguma Nr.13/09-1.ESF no 01.09.2009. līdz 31.07.2010. Eiropas Sociālā Fonda finansējums. Izpildes
termiĦš 31.07.2010. Statuss – promocijas darba vadītājs.
Eiropas bērnu aptaukošanās uzraudzības projekts (WHO European Childhood Obesity Surveillance
Initiative)
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6. Antra Gulbe

Divpusējs līgums starp PVO un Latvijas Republikas Veselības ministriju, līguma noslēgšanas datums 03. 06. 07. Darba pasūtītājs- Sabiedrības veselības aăentūra, kontaktpersona Latvijā, koordinators līdz
2009. g. 1. 06.
Programma SPSS 16

4. Starptautiski finansētie izglītības projekti 2009
Nr.
p.k.
1.

Rasma Jansone

2.

Andra Fernāte

3.

Inta BulaBiteniece

4.

Uldis Grāvītis

5.

Viesturs LāriĦš

6.

Kalvis Ciekurs

7.

Aija KĜaviĦa

Vārds, uzvārds

Projektu nosaukums
VIAA, „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana”, Nr.
2009/0235/1DP/1.2.1.1.2/09.IPIA/004, 2009.g.8.decembra – 2013.g.30. decembrim, projekta vadītāja.
Nordplus Horizontal. Title - Nordic and Baltic network for sports coach training (NBN COACH
TRAINING), ID:HZ-2009_1-17146, koordinators Latvijā.
Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas sektorālās programmas Comenius akcijas ‘Skolu
partnerības”,
projekta nosaukums „I can do it!” (6 valstis)
mērėfinansējuma līgumu Nr. 2009-1-SE1-COM06-01898 5.
2009. gada oktobris - 2011. gada oktobris, 14000EUR, partneris.
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.2. apakšaktivitātes „Profesionālajā izglītībā
iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana” projekts „Kompetents sporta pedagogs” ar
identifikācijas Nr. 1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/004.
„Ageing and Disability”, Nr. 142475-OLLP-1-2008-BE-ERASMUS-EAM. Izp.termiĦš 01-09.2009.
Finansējums 295.899,-Euro. Projekta zinātniskais konsultants Latvijā.
LSPA mērėstipendijas LSPA doktorantiem
darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.1.2.1.2. apakšaktivitātes
7.„Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai”projekta „Atbalsts sporta zinātnei”
identifikācijas Nr.1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010
Līguma Nr. 16/9-1.ESF
2009. gada 31. Augustā
2009.08.31. – 2010.07.31.
Finansējums – 600,00 Ls mēnesī
LSPA Slēpošanas katedras asistents.
1. „Eiropas standarts pielāgotajā sporta izglītībā”, Nr. 2008-3322/001-001 , 31.10.2010. (245.408,00
Euro), projekta vadības grupa.
2. „Ageing and Disability”, Nr. 142475-OLLP-1-2008-BE-ERASMUS-EAM, termiĦš 31.10. 2009.,
295.899 Euro, projekta koordinators Latvijā.
3. „Paralimpiskā diena skolā”, Nr. LV/PKP-KAP/003/08, MATRA, termiĦš 1.05.2009., 7516.00 LVL,
projekta vadītāja.

5. Izglītības un zinātnes ministrijas finansētie projekti 2009
Nr.
p.k.
1.

Vārds, uzvārds
Inta BulaBiteniece

2.

Uldis Grāvītis

3.

Viesturs LāriĦš

4.

Juris Dravnieks

5.

Eduards Popovs

6.

Biruta Luika

7.
8.

Signe Luika
Uldis Švinks

Projektu nosaukums
“Mācību priekšmetu standartu projektu un programmu paraugu pilnveide”, „Mācību priekšmeta standarta
un mācību programmas parauga pilnveide atbilstoši 7 – 11 gadīgo izglītojamo vecumposmam mācību
priekšmetā Sports” identifikācijas Nr. VISC2009/53,
2009. gada 14. decembris – 2010. gada 13. aprīlis
darba grupas vadītāja, augstskolas pārstāvis.
Sporta terminu skaidrojums latviešu valodā ar ekvivalentiem angĜu,vācu un krievu valodā. Izp.
01.03.2008.- 22.12.2009.
Vadošais pētnieks.
Balsta reakcijas analizators „BALREKS”. Projekta Nr. JPI/2.1.2.2.1./09/01/020. Līgums ar Latvijas
Investīciju un attīstības aăentūru 14.08.2009.
Nr. L-JPI-09-0030. Izp.termiĦš 2009-2010. Finansējums 46 585 LVL. Projekta izpildītājs.
IZM 2008.g. finansēts projekts, kura finansējums pārtraukts 2009.g., tika turpināts sabiedriskā kārtā
Tālmācību studijas LSPA informatīvajā telpā
Izpilde: 1.01.2009.-31.12.2009
Finansējums: Ls 0.Projekta vadītājs, izpildītājs.
„Sporta zinātnes terminu skaidrojuma latviešu valodā izstrāde un to nozīmes saskaĦošana ar
ekvivalentiem angĜu, vācu un krievu valodā”
Izpildes termiĦš 2008.01.03. – 2009.22.12.
Finansējums: kopējais apjoms (plānotais) – 31965,60 LVL
Projekta izpildītājs.
Sports kā sociāla sistēma un socializācijas faktors, līguma Nr., datums 01.01.2009.- 31.12.2009., izpildes
termiĦš, pētniece.
Sports kā sociāla sistēma un socializācijas faktors. 1.01.2009. – 31.12.2009.
„Sporta zinātnes terminu skaidrojuma latviešu valodā izstrāde un to nozīmes saskaĦošana ar ekvivalentiem
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9.

Aino KuzĦecova

angĜu, vācu un krievu valodā”
Izpildes termiĦš 2008.01.03. – 2009.22.12.
Piešėirts finansējums 2008.g. – 4000 LVL; 2009.g. projekts turpināts bez finansējuma.
Projekta vadītājs.
Sports kā sociāla sistēma un socializācijas faktors
01.01.2009. – 31.12.2009.
Izpildītāja statuss – projekta vadītāja, vadošā pētniece.

6. Docētāju publikācijas 2009
1. Ābele A. Sporta psiholoăijas pamati // Rīga: RAKA 2009., 288lpp.
2. Ābele A, SmiltiĦa J. Būtiskākie attieksmes veidošanās faktori pret sporta stundu pusaudžu vecumā // LSPA zinātniskie
raksti 2009, 4.-11.lpp.
3. Ābele A., Egle P. TreniĦu procesa virzības psiholoăiskie aspekti bērnu un jauniešu sportā // LSPA zinātniskie raksti
2009, 11.-19.lpp.
4. Ābele A., Rubana I.M. Motivational determinants and students’attitude to physical education. PieĦemts publicēšanai
ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE – Kinanthropologica // Charles University in Prague. 2009.
5. 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.
6. Mihailova O., Ābele A. Psiholoăisko prasmju pilnveidošanas treniĦš pirmssacensību posmā svarcelšanā // LSPA
zinātniskie raksti 2009, 259. – 268.lpp.
7. AĦisimova S. Aerobikas nodarbību struktūra, līdzekĜi un vadīšanas īpatnības sievietēm 55.-65. gadu vecumā // LSPA
Zinātniskie raksti 2009, 19.-25.lpp.
8. AĦisimova S. Veselību veicinošo aerobikas nodarbību struktūra un to ietekme uz pulsu nodarbību laikā pusmūža
vecuma sievietēm // nodots publicēšanai Liepājas Universitātē.
9. Bula – Biteniece I., Grants J., Jansone R. Teorētiskā pamatojuma izveide pirmsskolas sporta didaktikā.
10. Bula – Biteniece I., Grants J., Jansone R. Habits of physical activities in families (empirical investigation) // nodots
publicēšanai Lietuvas zinātnes žurnālam - Sport Science.
11. Bula – Biteniece I., Jansone R., Grants J. Fizisko aktivitāšu paradumi ăimenē (empīrisks pētījums) // nodots
publicēšanai RTU zinātniskajos rakstos.
12. Boge I. Eiropas Savienības nostādnes jautājumā par pamatkompetencēm izglītībā // LSPA Zinātniskie raksti 2009, 16.22.lpp.
13. Boge I. Valodu loma un politika Eiropas augstskolās // LSPA Zinātniskie raksti 2009, 59.-64.lpp.
14. Boge I. Historical development of foreign language competence within the changes in the European education policy //
nodots publicēšanai starptautiskajā zin. rakstu krājumā Perspective on European Education Policy and Practice, 14 lpp.
15. Budviėe I. Studiju kursa „Rakstu kultūra” pārbaudes darbu analīze // LSPA Zinātniskie raksti 2009, 22. – 26.lpp.
16. Budviėe I. Žargonismi sporta leksikā // LSPA Zinātniskie raksti 2009, 64.-67.lpp.
17. Ciekurs K. Roku darbības un kopējā pārvietošanās ātruma sakarība distanču slēpošanā sprinta distancēs.
18. Ciekurs K. Influence of arm action on total moving speed in cross country skiing sprint distances // Sporto Mokslas.
19. Ciekurs K. Latvijas distanču slēpošanas meistarsacīkšu un čempionātu attīstība un perspektīvas.
20. Ciematnieks U., Čupriks L., Lesčinskis M. Smagatlētikas speciālās mērierīces // LSPA Zinātniskie raksti 2009, 26. –
36.lpp.
21. Ciematnieks U., Čupriks L., Lesčinskis M., Čuprika A., Krauksts V. TreniĦu līdzekĜu variativitātes ietekme uz muskuĜu
miometriskajiem parametriem // LSPA Zinātniskie raksti 2009, 341. – 351.lpp.
22. Lesčinskis M., Čupriks L., Ciematnieks U. LSPA studentu fiziskā sagatavotība 2005. /2006. – 2008. /2009. studiju
gadu sākumā // nodots publicēšanai Liepājas universitātes sporta katedras zinātniski – metodiskajā rakstu krājumā
„Sporta izglītības aktualitātes”.
23. Knipše G., Čupriks L., Ciematnieks U., Čuprika A., Lesčinskis M. Vēdera muskulatūras elektromiogrāfiskā aktivitāte
fizisko vingrinājumu laikā // LU zinātniskie raksti 245. – 252.lpp.
24. Cupriks L., Ciematnieks U., Lescinskis. M., Cuprika A. Blockschemes in heavy athletics training process // 11th
International Conference of Sport Kinetics “Current and future directions in human kinetics research”, Kallithea,
Chalkidiki, Greece, 2009.
25. Cupriks L., Krauksts V., Ciematnieks U., Lescinskis M., Cuprika A. Variety of training means for study process quality
// nodots publicēšanai Sporto Mokslas, sport science.
26. Zuša A., Demčenko V. Paškontoles pielietošana praksē 9-10 g.v. tenisa spēlētājiem // LSPA Zinātniskie raksti 185.192.lpp.
27. Demčenko V., KalniĦš A. Speciālā trenažiera un speciālo vingrojumu izmantošana drošu kritienu apgūšanā no krosa
motocikla // LSPA Zinātniskie raksti 2009, 214.-222.lpp.
28. Holodnova A., Demčenko V. Ūdens – sāĜu apmaiĦa darbaspēju atjaunošanas procesā ciklisko sporta veidu pārstāvju
vidū // LSPA Zinātniskie raksti 2009, 358.-369.lpp.
29. Kudelina I., Demčenko V., Kurova L. Pāru un grupas akrobātisko vingroumu pielietojums jauno futbolistu
sagatavošanas procesā // LSPA Zinātniskie raksti 2009, 233.-239.lpp.
30. Dravniece I. LTTC darbība 2002. – 2007.gadā A un B kategorijas treneru tālākizglītošanā // LSPA Zinātniskie raksti
2009, 43. – 46. lpp.
31. Dravnieks J. Doktoranta akreditācijas vēstule un ievada kontroldarbs : doktoranta patstāvīgais darbs - tālmācība
[Datorprogramma] / LSPA. Rīga : LSPA, 2009. Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://fantom.lspa.lv/
DOKTORI/dok_0.exe; http://servis.lspa.lv:333/ DOKTORI/dok_0.exe
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32. Dravnieks J. Kas notiek ar LSPA studentu fizisko sagatavotību [Tiešsaistes pakalpojums] / LSPA. Rīga : LSPA, 2009.
EXCEL dokuments, 2 lpp. Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://fantom.lspa.lv/doktors.xls
33. Dravnieks J. Izmēăini pats [Tiešsaistes pakalpojums] / LSPA. Rīga : LSPA, 2009. PowerPoint prezentācija, 3 lpp.
Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://fantom.lspa.lv/prove.ppt
34. Dravnieks J. Descriptive Statistics : kontroldarbs [Tiešsaistes pakalpojums] / LSPA. Rīga : LSPA, 2009. EXCEL
dokuments, 2 lpp. Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://fantom.lspa.lv/descript_k.xls
35. Dravnieks J. t_test: Paired Two Sample for Means : kontroldarbs [Tiešsaistes pakalpojums] / LSPA. Rīga : LSPA,
2009. EXCEL dokuments, 2 lpp. Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://fantom.lspa.lv/t_test_s_k.xls
36. Dravnieks J. t_test: Two Sample Assuming Equal Variances : kontroldarbs [Tiešsaistes pakalpojums] / LSPA. Rīga :
LSPA, 2009. EXCEL dokuments, 2 lpp. Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://fantom.lspa.lv/t_test_n_k.xls
37. Dravnieks J. Correlation : kontroldarbs [Tiešsaistes pakalpojums] / LSPA. Rīga : LSPA, 2009. EXCEL dokuments,
2 lpp. Pieejas veids: Tīmeklis WWW. URL: http://fantom.lspa.lv/corelat_k.xls
38. Labalaiks Z., Dravnieks J. LR NBS personālsastāva fiziskās sagatavotības kontroles metodika // LSPA Zinātniskie
raksti 2009, 97.-101. lpp.
39. Dzintare M., Baumane L., Meirena D., Gordjušina V., Šaripova J., ěauberte L., Sjakste N. Nanodimanti pazemina NO
koncentrāciju dažādos audos žurkām ar lipopolisaharīdu izraisīta iekaisuma apstākĜos // Latvijas Universitātes raksti.
Medicīna, 750. sējums, 2009, 94.–105. lpp.
40. Dzintare M., Baumane L., Meirena D., Šaripova J., ěauberte L., Kalvinš I., Sjakste N. Comparative study of
modifications of NO production in rat tissues by ellagic acid, ipriflavone and resveratrol // Iesniegts LZA Vēstis, B
daĜa.
41. 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
42. Immere I., Fernāte A., Gulbe A. Rīgas vispārizglītojošo skolu 6. klases skolēnu fiziskās sagatavotības un attīstības un
funkcionālie rādītāji. LSPA Zinātniskie raksti 2009, 46.-54. lpp.
43. Fernate A., Grants J., Koke T. Physical literacy and sport performance in orientiering // Monography book of IASK.
W. Starosta, B. Jevtic (Eds.). “New Ideas in Fundamentals of Human Movement and Sport Science: Current Issues and
Perspective”. [10th Sport Kinetics Conference, 2007, Belgrade, Serbia 2007]; IASK Library Series; Vol.26., Belgrade:
Faculty of Sport and Physical Education, 2009., 87 -91 pp. ISBN 978-86-80255-51-4, COBISS.SR-ID 155628556
44. Smila B., Fernate A. Distance planning for childs and young adults in orienteering // Monography book of IASK. W.
Starosta, B. Jevtic (Eds.). “New Ideas in Fundamentals of Human Movement and Sport Science: Current Issues and
Perspective”. [10th Sport Kinetics Conference, 2007, Belgrade, Serbia 2007]; IASK Library Series; Vol.26., Belgrade:
Faculty of Sport and Physical Education, 2009.,331–335 pp. ISBN 978-86-80255-51-4, COBISS.SR-ID 155628556
45. Fernate A., Maslo I., Oganisjana K., Eiholca A. Social Cultural Competency as a Concept of Integrative Core
Competences in the Context of Life Wide Learning // The 10th International Conference on Educational Research
“Global and Comparative Perspectives in Academic Competence, Evaluation, and Quality Assurance”. October
29-30, 2009, Hoam Convention Center, Seoul National University, Seoul, Korea. Educational Research Institute,
Seoul National University, pp.369-382. ISSN 1975-762X , ISBN 9771975762002
46. Maslo I., Fernate A., Kalmina D. Quality of promoting of new generation learning at school: better teaching, more
learning? // "Educational effectiveness and factors of quality assurance" Edit. S. G. Palacios.2009. pp.1-26. ISBN: 97884-613-3774-3
47. 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 Международнoй научно – практической
конференции. Сравнительная скоростная характеристика переднего кругового удара передней ногой в
таэквондо ИТФ, с.155 – 158, Минск, 2009.
48. Глазков Г.А. Влияние ударной дистанции на показатели силы, быстроты и точности ударов боксеров //
Генадий Глазков, Ринг 2009.
49. Kravalis I., Grants J. Sports and Physical Activity for Lifelong Education // A New Ideas in Fundementals of Human
Movement and Sport Science: Current Issues and Perspectives. International Association of Sport Kinetics (IASK).
IASK library series: vol. 26, Belgrade, Serbia, 2009. – P. 148. – 152.
50. Šmugais A., Grants J. LSPA studentu statiskā līdzsvara un pārmaiĦus divsoĜa dinamika un kopsakarības slēpošanas
studijās // LSPA Zinātniskie raksti 2009, 192.-200. lpp.
51. Grāvītis U. Daudzpusība jauno basketbolistu sagatavošanā // LSPA Zinātniskie raksti 2009, 158-166.lpp.
52. Grāvītis U. Jauno basketbolistu fiziskās sagatavošanas īpatnības // LSPA Zinātniskie raksti 2009, 227-233.lpp.
53. Grāvītis U. Virves vilkšanas vingrinājumi karavīru saliedētības un fiziskās sagatavotības pilnveidē // LSPA Zinātniskie
raksti 2009, 150-158.lpp.
54. Gulbe A. Theoretical substantiation of the study course Olympic Education, the influence of the study course on the
development process of a creative individuality // iesniegts publicēšanai žurnālā Sport science, Lietuva
55. Gulbe A. Studiju kursa „Olimpiskā izglītība” ietekme sporta pedagogu profesionālo kompetenču veidošanās procesā //
LSPA Zinātniskie raksti 2009, 83.-90. lpp.
56. Immere I., Jansone R. Prasības diplomdarbam un valsts kvalifikācijas sporta stundai // // LSPA Zinātniskie raksti
2009, 18 lpp.
57. Jansone R., Vazne Ž. Individualised physical condition as means to promote students` health in long term period //
trends and problems in science and tehnoloăy education.
58. Яружный Н. Программированное обучение спортивным упражнениям // Материалы международной наунопрактической конференции «Использование инновационных технологических технологий в учреждениях
образования», Минск, 2009. – с.526.-531.

341

59. Яружный Н., Костина Е. Суть и структура компетенции. Программированное обучение спортивным
упражнениям // Материалы международной науно-практической конференции «Использование
инновационных технологических технологий в учреждениях образования», Минск, 2009. – с.520-525.
60. KĜonova A., Jaružnijs N. Lēnā valša nodarbību saturs un līdzekĜi kontakta pilnveidošanai un to lietderīgums // LSPA
Zinātniskie raksti 2009, 106.-114.lpp.
61. Яружный Н., Мицкевич А. Анализ мужских правил судейства соревнований по спортивной гимнастике в
период с 1997 по 2009 годы // LSPA Zinātniskie raksti 2009, 313.-321.lpp.
62. Яружный Н. Креотинфосфатные возможности высококвалифицированных гандболистов разных амплуа. LSPA
Zinātniskie raksti 2009, 321.-327.lpp
63. Kostina J., Jaružnijs N. Sociālprofesionālā kompetence kā profesionālās izglītības kopējais rezultāts // LSPA
Zinātniskie raksti 2009. 114.-122.lpp.
64. BoĜševa J., Jaružnijs N. LīdzekĜi kvalitatīvas zīdaiĦa motorikas veicināšanai un muskulatūras tonusa normalizēšanai
(0-1.g.v.) // LSPA Zinātniskie raksti 2009, 335.-341.lpp.
65. KĜonova A., Jaružnijs N. Partneru kontakta analīze standartdejās dažāda vecuma un kvalifikācijas dejotājiem //
Liepājas universitātes zinātniskie raksti (pieĦemts publicēšanai 2009.gadā).
66. Knipshe G., Cupriks L. Isometric contraction differentiation in 12-15 year-old boys and girls // Children and exercise.
The proceedings of the 24th Pediatric Work Physiology Meeting.Routledge, 2009,p.255-258
67. Markovs J., Rozentāle B., Knipše G., BērziĦa N. Oxidative stress and hepatopcyte hyoperthrophy in chronic hepatitis
C // LU Raksti, 750. sēj.: Medicīna, 2009, 171-176.
68. Knipse G., Cupriks L. Strong and weak sides of athlete condition. International association of sport kinetics (IASK) //
Vol. 26, 2009, p.302-306.
69. Karklina H., Krumina D., Knipse G., Kokare I., Valeinis J. The Changes of Nutritional Level of Latvian Children Aged
5–12 in 20th and at the beginning of the 21st century // The IIIth European conference on health promoting school
"Better schools through health", Lithuania, Vilnius 15.06.09.–17.06.09.
70. Karklina H., Krumina D., Knipse G., Kokare I., Valeinis J.Physical development and prevalence of obesity of Latvian
children in the 20th and at the beginning of the 21st century // XXVth International Symposium of Pediatric Work
Physiology, France, Lille.
71. Knipše G., Čupriks L., Ciematnieks U., Čuprika A., Leščinskis M. Vēdera muskulatūras elektromiogrāfiskās aktivitātes
fizisko vingrinājumu laikā // LU Raksti, 750. sēj.: Medicīna, 2009, 245-253.
72. KārkliĦa H., KrūmiĦa Dž., Knipše G., Kokare I., Valeinis J. Latvijas pirmskolas un jaunāka skolas vecuma bērnu
barojuma pakāpes izmaiĦas 20. gadsimtā // LU Raksti, 750. sēj.: Medicīna, 2009, 185—195.
73. Krauksta D., Smukā I. Bērnu un pusaudžu nometĦu pieprasījums // LSPA Zinātniskie raksti 2009, 166. – 172.lpp.
74. Krauksta D. Jaunsargu vispusīgā fiziskā sagatavošana (14 – 18.gadus veci zēni) // LSPA Zinātniskie raksti 2009, 180.185.lpp.
75. Krauksta D., Krauksts V., Ciekurs K. Roku darbības un kopējā pārvietošanās ātruma savstarpējā sakarība
rollerslēpošanā sprinta distancēs // LSPA Zinātniskie raksti 2009, 201.- 206.lpp.
76. Krauksta D., Ciekurs K. Distanču slēpošanas meistarsacīkšu un čempionātu attīstība un perspektīvas // pieĦemts
publicēšanai RTU.
77. Krauksta D., Ciekurs K. Latvijas studentu universiādes attīstība distanču slēpošanā // pieĦemts publicēšanai Liepājas
Universitāte.
78. Krauksta D., LiepiĦa I. Aspects of team selection and cooperation in tourism // Polijas konference POTENCJAŁ
TURYSTYCZNY CZYNNIKIEM ROZWOJU REGIONALNEGO (Annales UMCS, sec. B, vol. LXIV/2009.).
79. Krauksts V. Bērnu un pusaudžu sporta bioloăijas pamati // Drukātava.
80. Krauksts V. Jaunatnes treneris // Drukātava.
81. Kuplis K. Skrējiena no zemā starta kontrole īso distanču skriešanā // pieĦemts publicēšanai Liepājas universitātes
zinātnisko rakstu krājumā 2009.
82. Kuplis K., AvotiĦa I. Zemais starts un starta reakcijas laiks īso distanču skriešanā vieglatlētikā // LSPA Zinātniskie
raksti 2009, 239.-244.lpp.
83. AvotiĦa I., Kuplis K. Sprintera modelis // LSPA Zinātniskie raksti 2009, 26.-32.lpp.
84. Kurova L. Sporta veida vecākais treneris // metodiskie norādījumi kvalifikācijas LSPA stažēšanās praksei.
85. Kudelina I., Demčenko V., Kurova L. Pāru un grupas akrobātisko vingrojumu pielietojums jauno futbolistu
sagatavošanas procesā // LSPA Zinātniskie raksti 2009, 233.-238.lpp.
86. KuzĦecova A. Filozofijas pamati // Mācību palīglīdzeklis (deponēta), LSPA, 2009. 35.lpp.
87. KuzĦecova A. Ētiskās vērtības sportā // Mācību līdzeklis (deponēts), LSPA 2009, 23 lpp.
88. KuzĦecova A. Ētiskās vērtības sportā // Lekciju materiāli (deponēti), LSPA, 2009, 31 lpp.
89. KuzĦecova A. Trenera ētika // Mācību palīglīdzeklis (deponēts), LSPA, 2009, 22 lpp.
90. KuzĦecova A. Ētiskie vadības stili // Mācību palīglīdzeklis profesionālajā ētikā (deponēts), LSPA, 2009, 14 lpp.
91. KuzĦecova A. Sporta ētika kā normatīvās ētikas paveids // Mācību palīglīdzeklis (deponēts), LSPA, 2009, 15 lpp.
92. KuzĦecova A. Korporatīvā ētika // Mācību palīglīdzeklis (deponēts), LSPA, 2009, 22 lpp.
93. Saiva L. MuskuĜu darbība pistoĜšaušanā // Rīga, LSPA, 24 lpp.
94. Saiva L. Psiholoăiskā sagatavošana šaušanā // Rīga, LSPA, 25 lpp.
95. Saiva L. Infrasarkanās saunas ietekme uz psiholoăiskajiem faktoriem un šaušanas rezultātiem // LSPA Zinātniskie
raksti 2009, 449.-454.lpp.
96. Lamba Z., Rubana I. Studiju metodes skolotāja kompetenču pilnveidošanai (LSPA studentu skatījums) // LSPA
Zinātniskie raksti 2009, 128.-138.lpp.
97. Škutans V., Lanka J. Bumbas izmešanas ātrums un precizitāte handbolā // LSPA Zinātniskie raksti 2009, 299.-306.lpp.

342

98. Pontaga I., Lanka J., Konrads A. Darba mehāniskās efektivitātes novērtēšana dažādas kvalifikācijas riteĦbraucējiem //
PieĦemts publicēšanai RTU zinātnisko rakstu krājumā.
99. Pontaga I., Konrads A., LāriĦš V., Orlovs O. Dažādu sporta veidu pārstāvju sirds un asinsvadu sistēmas īpatnības //
LSPA Zinātniskie raksti 2008. Rīga: LSPA, 2009., 154-160 lpp.
100. Pontaga I., Larins V., Konrads A. Athletes` heart structural and functional characteristics // Sport Science. No.2 (56),
2009, p. 17-21.
101. Kaupužs A., LāriĦš V. Fiziskās veselības pašvērtējums gados veciem cilvēkiem (65-75g.) // LSPA Zinātniskie raksti
2008. Rīga: LSPA, 2009, 73-80. lpp.
102. L.Ventaskrasta, V.LāriĦš. UDS/UDHS simptomi sākumskolas skolēniem // LSPA Zinātniskie raksti 2009, 460-467. lpp.
103. Pontaga I., LāriĦš V. Augšstilba muskuĜu spēka deficīts atlētiem pēc ceĜa priekšējo krustenisko saišu rekonstruktīvās
operācijas // LSPA Zinātniskie raksti 2009, 424-432. lpp.
104. Ševčenko V., LāriĦš V. Līdzsvars un kustību koordinācija cilvēkiem ar stājas traucējumiem // LSPA Zinātniskie raksti
2009, 455-460. lpp.
105. Sauka M., Priedite I.S., Artjuhova L., Larins V., Selga G., Dahlstrom O., Timpka T. Health-releated physical fitness in
northern European youth: compositions of reference values from the Latvian Physical Health in Youth Study //
Scandinavian Journal of Public Health. 2009. 22 p. (pieĦemts publicēšanai).
106. Lesčinskis M, Čupriks L. Sporta klases un sporta meistara kandidātu apakšdelma muskuĜu elektromiogrāfiskā
aktivitāte svarbumbu celšanas sportā // RPIVA 5. Starptautiskā zinātniskā konference “Teorija praksei mūsdienu
sabiedrības izglītībā”. Zinātniskie raksti. (pieĦemts publicēšanai).
107. Cupriks L., Ciematnieks U., Lescinskis. M., Cuprika A. Blockschemes in heavy athletics training process // 11th
International Conference of Sport Kinetics “Current and future directions in human kinetics research”, Kallithea,
Chalkidiki, Greece, 2009.
108. LiepiĦa I. Statiskā līdzsvara un sacensību rezultātu kopsakarības grūtās kāpšanas disciplīnā // LSPA Zinātniskie raksti
2009, 244.-251.lpp.
109. LiepiĦa I. Rīgas izglītības iestāžu aktivitāte sporta tūrisma sacensībās iesācējiem // Iesniegts publicēšanai Liepājas
universitātes zinātniskajiem rakstiem.
110. ěubinska I. Dažādu vingrojumu kopumi žurnālā // „IEVA” 2009.
111. Malahova L. Studentu lasīšanas kompetences moderno tehnoloăiju laikā // LSPA Zinātniskie raksti 2009, 138.-142.lpp.
112. MaĜarenko ě., Valujeviča A. Papildpriekšmetu izmantošana horizontālo dzirnaviĦu mācīšanā ar vālītēm // LSPA
Zinātniskie raksti 2009, 143.-149.lpp.
113. MaĜarenko ě., Makarova D. Turēšanas veidi estētiskās grupu vingrošanas kompozīcijās // LSPA Zinātniskie raksti
2009, 251.-259.lpp.
114. MauriĦa L. Rehabilitācija pie inkontinences sievietēm reproduktīvā vecumā // LSPA Zinātniskie raksti 2009, 396.-400.
lpp.
115. Paeglītis A., Veseta U., Eglītis E. Manuālās terapijas izraisīto izmaiĦu noturība // LSPA Zinātniskie raksti 2009, 405.413.lpp.
116. PeĜnika N., Sotnika A., Pimenovs A. Ikgadējs izdevums sporta zinātnē. Tehnisko un taktisko uzdevumu realizēšana
džudo // LSPA zinātniskie raksti 2008. Rīga, 2009, 141.-146.lpp.
117. Pontaga I.,Konrads A. Evaluation of endurance physiological characteristics in road cyclists // Journal: Education.
Physical Training. Sport (Lithuania), 2009, No.1 (72), P.85 – 91.
118. Pontaga I., Larins V., Konrads A. Athletes’ heart structural and functional characteristics. Sport Science (Lithuania),
2009, No.2 (36), P.17 – 21.
119. Pontaga I., Lanka J., Konrads A. Darba mehāniskās efektivitātes novērtēšana dažādas kvalifikācijas riteĦbraucējiem //
RTU Zinātniskie raksti. Humanitārās un sociālās zinātnes, 2009., 12 lpp., pieĦemts publicēšanai.
120. Popovs E. Instrumentālas pētīšanas metodes [Tiešsaites pakalpojums] / LSPA. Rīga : LSPA, 2009. PDF dokuments, 11
lpp. Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://fantom.lspa.lv/instr_met.pdf
121. Lielvārds A., Popovs E., Murāns P. Peldētāja tehnikas komponentu novērtēšanas iespējas, izmantojot matemātisko
modeĜi // LSPA Zinātniskie raksti 2008. Rīga, 2009. 101.-106.lpp.
122. Rubana I.M. Sporta stundu apmeklējums un daži skolēnu veselības indikatori // LSPA zinātniskie raksti 2008. Rīga,
2009. 160.-167.lpp.
123. Rubana I.M., Pudule I., Velika B., Grīnberga D., Tilgale N., Trapencieris M. Bērnu antropometrisko paradumu un
skolu
vides
pētījums
//
Rīga,
SVA,
2009.
49
lpp.
Pieejams:
http://www.sva.lv/bernu_antropometrisko_parametru_un_skolu_vides_petijums_latvija.pdf
124. Rubana I.M. Attendance of sports classes and some health parameters of pupils // Zdrowie Publiczne, 2009, vol.118,
No.3. Pp. 272-276.
125. Rubana I. M.Romanovska G. Veselības mācība // Rīga: Raka, 2009. 123 lpp. PieĦemts publicēšanai monogrāfija
„Uzturs fiziskā slodzē” izdevniecībā Raka. 200 lpp.
126. Rubīns P. Slido kopš četru gadu vecuma // ”Latvijas avīze”.
127. Rudzinska I. The quality of ESP study course in the opinion of students, graduates and lecturers and implications for
course management // ATEE Spring University. Klaipeda University, Lithuania, pp. 209-221, ISBN 1822-2196, 2009.
128. Rudzinska I. Process and product quality of ESP courses in Latvian HEIs // Dimitrie Cantemir University Targu Mures
international workshop “Strategies for Optimizing the Quality Standard in Higher Education ESP”, Cluj-Napoca, 2009,
pp.17-27, ISBN 978-973-53-0069-2, 11 pg. Pre-print URI : http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/186959.doc
Pre-print URI: http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/186959.pdf
129. Rudzītis A. Jaunatnes basketbola programma // LBS, Rīga 2009, 101 lpp.
130. Kruthvostkov R., Paeglis R., Baltgalve A., Dzalbe M., Spunde A., Rudzitis A. Categorical regression analysis of
basketball players precission // Latvian Journal of physics and Technical sciences 2009, No. 3., pp. 43 – 50.

343

131. Saulīte S., Cupriks L. Spēka īpašību kontrole taekwon-do ITF sporta veidā // PieĦemts „RPIVA Zinātniskie raksti
Konferences referāti” publicēšanai.
132. Saulite S., Cupriks L., Fedotova V. Characterization of attack element execution speed in taekwon-do ITF // Sporto
mokslas 3 (57). Vilnius, 2009. 34-39.
133. Saulite S., Cupriks L. Taekwon-do sportistu sagatavotības socioloăiskie aspekti // PieĦemts „RTU zinātniskie raksti”
publicēšanai.
134. Saulītis J. Latvijas ekonomika laika griežos un mūsdienu problēmas // RTU zinātniskā semināra materiāli. Latvijas
tautsaimniecības pagātne, tagadne un perspektīve . Rīga, RTU, 2009. 53.-57. lpp.
135. Smukā I., Krauksta D. Bērnu nu pusaudžu nometĦu pieprasījums 2009.gadā // LSPA Zinātniskie raksti 2009, 166.172.lpp.
136. Smukā I. Pedagoăiskā darbība bērnu nometnēs Latvijā pēdējo desmit gadu laikā // Liepājas konferences materiālos
pieĦemts publikācijai raksts.
137. Smukā I. Interplay among the camps participants and tutors // Polijas konference - POTENCJAŁ TURYSTYCZNY
CZYNNIKIEM ROZWOJU REGIONALNEGO / pieĦemts publicēšanai Annales UMCS, sec. B, vol. LXIV/2009.
138. Solovjova J. Peldētāju treniĦu individualizācija // LSPA zinātniskie raksti 2009, 281.-288.lpp.
139. Volkova E., Solovjova J. Statodinamisko vingrinājumu izmantošana peldētāju spēka treniĦu procesā uz sauszsmes //
LSPA zinātniskie raksti 2009, 308.-312.lpp.
140. Solovjova J., Grants J., Upītis I. Morpho-functional Changes of Young Athlete Locomotor Apparatus // Journal of
Lithuanian Academy of Phisical education and Vilnius Pedagogical Univercity.
141. Spunde A. Categorical Regression analysis of basketball Players precision // Latvian Journal of physics and technical
sciences.
142. Strēlis K., Jankovski G., Belavu I., LīviĦu B., Čūrišėi A. Skelets kustībā un veselība // 2009.
143. Švinks U. Sporta vārdnīca (angĜu-latviešu-vācu-krievu) // Sastādījis autoru kolektīvs Švinka U. vadībā (papildināta
2009.g. un pieĦemta publicēšanai izdevniecībā Jumava (630 lpp.).
144. Solovjova J., Upītis I., Rimbenieks J. Jauno sportistu stājas īpatnības // LSPA Zinātniskie raksti 2009, 185.- 192.lpp.
145. Upmale V.M. Peldēšanas organizēšana un drošības noteikumi brīvdabas ūdeĦos // LSPA mācību metodiskais
līdzeklis, 2009., 23 lpp.
146. Molotanovs A., Žīdens J. Recommendations for Latvian premjer league handball team goalkeepers for improvement of
game efficiency // Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskā konferencē pieĦemts publicēšanā.
147. ĥilovs M., Žilinskis L. Spēka statisko elementu pilnveidošana vingrojumos apĜos // LSPA Zinātniskie raksti 2009,
268.-274.lpp.

Nr.
p.k.
1.

4.

Docētāju piedalīšanos konferencēs 2009
Vārds, uzvārds
Agita Ābele

Svetlana
AĦisimova

Konferenču nosaukums

Latvijā
LSPA Zinātniskā konference:
1. Sekcijas ziĦojums. Ābele A., Egle P. TreniĦu
procesa virzības psiholoăiskie aspekti bērnu un
jauniešu sportā. LSPA zinātniskie raksti.
Rīga:LSPA, 2009, 11.-19.lpp
2. Sekcijas ziĦojums. Mihailova O., Ābele A.
Psiholoăisko prasmju pilnveidošanas treniĦš
pirmssacensību
posmā
svarcelšanā.
LSPA
zinātniskie raksti. Rīga:LSPA, 2009, 259. – 268.lpp.
3. BPVA sekcijas ziĦojums. 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. LSPA, 2009. 14.-15.05.
4. LU konference, ZiĦojums Pedagoăijas sekcijas
sēdē. Sportistu psiholoăisko prasmju pilnveidošanas
iespējas pedagoăiskajā procesā. Rīga, 12.02.2009.
5. RPIVA 14. Kreativitātes konference. Svētki
pirmsskolēna radošuma sekmēšanā. Rīga, RPIVA
6.-7. 11.2009.
1. „Aerobikas nodarbību vadīšanas metodiskie pamati
pusmūža vecuma sievietēm”; LSPA doktorantu un
maăistrantu konference, Rīga, 19.03.2009., stenda
referāts;
2. ”Slodzes regulēšana pusmūža vecuma sievietēm
veselību veicinošo aerobikas nodarbību laikā”;
RTU 50.zinātniskā konference, Rīga, 15.09.2009.
3. Veselību veicinošo aerobikas nodarbību struktūra
un to ietekme uz pulsu nodarbību laikā pusmūža
vecuma
sievietēm;
Liepājas
Universitātes
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Ārpus Latvijas
Pedagoăiskās inovācijas. Pakrojis inovāciju
centrs, Lietuva, 24.04.2009.
Teacher education in the XXI century. ŠauĜi,
Lietuva, 20.11.2009.

konference, 23.10.2009.
5.

Ilze AvotiĦa

6.

Irēna Berga

7.

Uldis BērziĦš

8.

Inta BulaBiteniece

9.

Iveta Boăe

10.

Inta Budviėe

11.

Kalvis Ciekurs

12.

Uăis Ciemtanieks

LSPA Zinātniskā konference:
„Sprintera modelis” – sekcijas sēdē, LSPA zinātniskā
konference. 7-8.04.2009. Līdzautors K.Kuplis
„Zemais starts un starta reakcijas laiks īso distanču
skriešanā vieglatlētikā” LSPA zinātniskā konference. 78.04.2009. autors K.Kuplis, līdzautore I.AvotiĦa.
ar referātu „Skrējiena no zemā starta kontrole īso
distanču skriešanā” Liepājas Universitātes zinātniskā
konference – Sporta izglītības aktualitātes. 23.10.2009.
Līdzautors I.AvotiĦa
LSPA Zinātniskā konference:
Valodu katedras
sekcijas sēde (bez referāta).
LSPA Zinātniskā konference:
TuvcīĦas mācīšana militarizētajām vienībām.
LSPA Zinātniskā konference:
Teorētiskā pamatojuma izveide pirmsskolas sporta
didaktikā stenda referāts, R. Jansone, J. Grants Fizisko
aktivitāšu paradumi ăimenē, Rīgas Tehniskās
universitātes 50.starptautiskā zinātniskā konference
Sekcija „Humanitārās un sociālās zinātnes”, Rīga,
2009.gada 14.-16.oktobrī, referāts, R. Jansone, J. Grants.
Ăimenes sports bērna attīstībai kopveselumā, Zinātniski
metodiskā konference „Sporta izglītības aktualitātes”,
Liepāja 2009. gada 23. oktobrī.
LSPA Zinātniskā konference:
Valodu politika augstskolā, Valodu katedras sekcijas
sēdes ziĦ, 18.03.09
Valodu loma un politika augstskolā, LSPA Starptautiskā
zin. konf. Sporta zinātnē, sekcijas sēdes ziĦ, 7.-8.04.09.
„Valodas visiem” augstskolā Eiropas kontekstā, LU
Izglītības vadības zinātniskā konference, Rīga, 3.02.09,
sekcijas sēdes ziĦ.
LSPA Zinātniskā konference: Stenda referāts
„Žargonismi sporta leksikā” – 07.04.2009.
ZiĦojums sekcijas sēdē – 18.03.2009.
LSPA Zinātniskajā konferencē
“Roku darbības un kopējā pārvietošanās ātruma sakarība
rollerslēpošanā sprinta distancē”
Stenda ziĦojums
Viesturs Krauksts, Daina Krauksta.
„Roku darbības un kopējā pārvietošanās ātruma sakarība
distanču slēpošanā sprinta distancēs”
„LSPA 1. doktorantu un maăistrantu zinātniskā
konference”
LSPA, 2009.03.19., stenda ziĦojums, līdzautori: Viesturs
Krauksts, Daina Krauksta, 3. vieta.
„Latvijas studentu universiādes attīstība distanču
slēpošanā”
„Sporta izglītības aktualitātes”, Liepājas universitāte,
2009.10.23., referāta ziĦojums, līdzautore: Daina
Krauksta.
„Latvijas distanču slēpošanas meistarsacīkšu un
čempionātu attīstība un perspektīvas”, „RTU 50.
starptautiskā zinātniskā konference” RTU, Āzenes – 16,
2009.10.15-16., referāta ziĦojums, līdzautore: Daina
Krauksta.
LSPA zinātniskās konferences ietvaros 2009.g. 8.aprīlī
prezentē kustības tehnikas analīzes programmu
„Cswing-2008”.
LSPA Zinātniskā konference:
„Blokshēmu pielietošana spēka izpausmju attīstīšanā”.
LSPA Maăistrantu/Doktorantu zinātniskā konference,
stenda referāta ziĦojums. Ciematnieks U., Čupriks L.
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Family sporting habits, 2nd Baoltic States sport
science conference”Scientific management of
high performance athletes` coaching, Lietuva,
ViĜĦa, 2009. gada 23.- 25. aprīlis”

„Scientific management of high performance
athletes coaching” Baltijas starptautiskā
konference ViĜĦā 2009.g. 23. – 25. aprīlī.
Līdzautori: Viesturs Krauksts, Daina Krauksta,
Konferencē prezentācija tika atzīta, kā: The best
presentation in sesion of scientist”.

„Variety of training means for study process
quality”. Second Baltic conference in excercise
and Sport science, Vilnius 2009. Stenda referāta
ziĦojums: Leonids Cupriks, Viesturs Krauksts,

13.

Leonīds Čupriks

14.

Vladimirs
Demčenko

15.

Irēna Dravniece

16.

Maija Dzintāre

17.

Andra Fernāte

18.

Genādijs Glazkovs

19.

Juris Grants

Rīga, 2009.
“TreniĦu līdzekĜu variativitātes ietekme uz muskuĜu
miometriskajiem parametriem”. Sekcijas sēdes referāta
ziĦojums. Ciematnieks U., Čupriks L. Rīga, 2009.
„LSPA studentu fiziskā sagatavotība 2005. /2006. –
2008. /2009. studiju gadu sākumā” Liepājas universitātes
sporta katedras zinātniski – metodiskā konference
„Sporta izglītības aktualitātes”. Liepāja, 21.10.2009.,
stenda referāta ziĦojums: Lesčinskis M., Čupriks L.,
Ciematnieks U.
LSPA Zinātniskā konference:
„Apakšdelmu muskuĜu anaerobā sliekšĦa noteikšanas
tests svarbumbu celšanas sportā”. LSPA Starptautiskā
zinātniskā konference – Sporta zinātnē. Sekcijas sēdes
referāta ziĦojums. Lesčinskis M., Čupriks L. Rīga, 2009.
„LSPA studentu fiziskā sagatavotība 2005. /2006. –
2008. /2009. studiju gadu sākumā” Liepājas universitātes
sporta katedras zinātniski – metodiskā konference
„Sporta izglītības aktualitātes”. Liepāja, 21.10.2009.,
stenda referāta ziĦojums: Lesčinskis M., Čupriks L.,
Ciematnieks U.
S.Saulīte, L.Čupriks. Rīgas Tehniskās universitātes
50.Starptautiskā zinātniskā konference. Taekwon-do
sportistu sagatavotības socioloăiski aspekti.12.-16.
Oktobrī, Rīga, 2009.
LSPA Zinātniskā konference:
Speciālā trenažiera un speciālo vingrojumu izmantošana
drošu kritienu apgūšanā no krosa motocikla. LSPA
Starptautiskā zinātniskā konference. Sekcijas ziĦojums.
A.KalniĦš.
LSPA Zinātniskā konference:
2009.gada aprīlis kā klausītājs.
Maija Dzintare „Iedzimtības loma jauno sportistu fizisko
darba spēju attīstīšanā.” RTU zinātniskā konference,
Rīga, 2009. 10. 16. sekcijas sēdes ziĦojums.
Maija Dzintare, Larisa Baumane, Evita Rostoka, Sergejs
Isajevs, Nikolajs Sjakste. „Flavonoīdu un citu bioloăiski
aktīvu vielu ietekme uz slāpekĜa oksīda koncentrāciju
žurku audos.” Latvijas Universitātes studentu zinātniskā
konference, Rīga, 2009. 02. 06. sekcijas sēdes ziĦojums.
LSPA Zinātniskā konference:
LSPA Starptautiskā zinātniskā konference sporta zinātnē
2009.04.07.–2009.04.08.
Andra Fernāte, Rasma Jansone. „Sporta speciālista
studiju programmas veidošanās stratēăijas”- stenda
ziĦojums.

LSPA Zinātniskā konference:
Ziemas nometne LSPA - studiju process vai rekreācija.
Sekcija: Sports un izglītība (līdzautors D.Krauksta).
Slēpošanas studijas un līdzsvara dinamika LSPA un GIH
studentiem. Sekcija: Sports un izglītība (līdzautors
A.Šmugais).
LSPA Zinātniski pētnieciskās aparatūras izstāde 2009
(08.04.2009.): Statiskā līdzsvara testēšana un
novērtēšana, DBA (DIGITAL BALANCE
ANALYZER) platforma. (J.Grants, A.Šmugais,
I.Nikonovs).
J.Grants, Cooperation activities – rope course.
10th anniversary international conference „cooperation
for Sustainable Education: Management, Research,
Practice, Theory, 26 – 29 April 2009, Ratnieki, Latvia
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Ugis Ciematnieks, Maris Lescinskis, Aleksandra
Cuprika.

Физическое воспитание и спорт в системе
образования как фактор физического и
духовного
оздоровления
нации,
Международная научно - практическая
конференции, Минск, 8-10 апреля 2009.

2. Baltijas valstu sporta zinātnes konference
„Scientific management of high performance
athletes` coaching” ViĜĦa; Lietuva; 2009.04.23.–
2009.04.25.
A.Fernate „Better physical literacy, higher sport
performance?”
Сравнительная скоростная характеристика
переднего кругового удара передней ногой в
таэквондо ИТФ, Международная научно практическая конференция. Минск, 2009.
J.Grants, Experience in Natural Environment and
Outdoor Activities by Latvian and Swedish
Students,
2nd Baltic States conference Scientific
management of high performance athletes‘
training, 23-25 April 2009, Vilnius
(līdzautori: D.Krauksta, E.Kraepelien Strid,
J.Nilsson).

20.

Agris Grasmanis

21.

Uldis Grāvītis

22.

Antra Gulbe

23.

Inta Immere

24.

Rasma Jansone

LSPA Zinātniskā konference:
Ātrspēka attīstīšana basketbolā (jaunietes 15. – 16.g.)
2009.g.24.martā.
LSPA Zinātniskā konference:
Jauno basketbolistu fiziskās sagatavošanas īpatnības.
Stenda ref. līdzautors J.Rimbenieks.
Baltijas pedagoăijas vēsturnieku konf.Rīga,14.-15.maijs
2009.g.
Sporta pedagoăijas attīstība Latvijā. ZiĦojums.
Skolotāju konference. Dobele. 30.okt.2009.g. Radošuma
attīstīšana bērniem. ZiĦojums.
LSPA Zinātniskajā konferencē
Profesionālās kompetences veidošana studiju kursā
„Olimpiskā izglītība”. Sekcijas- „Sports un izglītība”
ziĦojums.
Latvijas Universitātes 67. konference. Pedagoăijas
sekcija.
Psiholoăiskā
pedagoăija:
aktualitātes,
problēmas, risināšanas iespējas. Referāts : Studentu
sadarbības prasmju veicināšana studiju kursā „
Olimpiskā izglītība”.
RTU zinātniskā konference Sekcija „Humanitārās un
sociālās zinātnes”. Referāts : Konceptuālās pieejas
Olimpiskās izglītības apguvei augstskolā.
Liepājas Universitātes sporta katedras zinātniskimetodiskā konference „Sporta izglītības aktualitātes”.
Referāts: Didaktiskās pieejas studiju kursu īstenošanā
sporta augstskolā.
Pedagoăija 20. Gadsimta mainīgajos vēsturiskajos
apstākĜos Baltijas valstīs.2009.gada 14.-15.maijs.

LSPA Zinātniskā konference:
Sporta speciālista studiju programmas veidošanas
stratēăijas. stenda referāts, R. JansoneA. Fernāte.
Pedagoăija 20. gadsimta mainīgajos vēsturiskajos
apstākĜos Baltijas valstīs. 2009. gada 14. – 15. maijs.
LSPA Zinātniskā konference:
Яружный Н. Креатинфосфатные возможности
высококвалифицированных гандболистов разных
амплуа. LSPA Starptautiskā zinātniskā konference,
sekcijas sēdes ziĦojums.

25.

Nikolajs Jaružnijs

26.

Aija KĜaviĦa

Starptautiskais seminārs: Pielāgotā sporta lomu
vispārējās izglītības sistēmā, sportā un rekreācijā un
pielāgoto fizisko aktivitāšu izmantošanu rehabilitācijā.
26.11. 2009., Rīga. EUSAPA projekta sanāksmes
ietvaros. Tēma: Pielāgotās fiziskās aktivitātes Latvijā.

27.

Alīna KĜonova

LSPA Zinātniskā konference: Partneru kontaktsa
pilnveidošana Standarta sporta dejās.
Liepājas universitātes zinātniski metodiskā konference
„Sporta izglītības aktualitātes” 2009.gada 23.oktobrī.
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Olimpiskā izglītība. ViĜĦa 20.nov. 2009.g.
Olimpiskā izglītība Latvijā. ZiĦojums.

2nd Baltic States sport science conference, ViĜĦa
( Lietuva), 2009. gada 23.-25. aprīlis. Referāts
:Theoretical substantiation of the study course
Olympic Education, the influence of the study
course on the development process of a creative
individuality.
Igaunijas Olimpiskās akadēmijas konference
”Historical experiences and current trends in
Olympic education” 2009. 9.-10.oktobris Tartu (
Igaunija). Referāts: The Olympic Education
Programme of the Latvian Olympic Academy.

Immere I.,Jansone R. Promotion of physical
qualities in basic school (grade 3). 2nd Baltic
states sport science conference scientific
management of high performance athletes’
coaching.23-25 april 2009 Vilnius. (Stenda
ziĦojums).
Immere I. R. Jansone, „Promotion of physical
qualities in basic school (grade 3)”. 2nd Baltic
States sport science conference”Scientific
management of high performance athletes`
coaching, Lietuva, ViĜĦa, 2009. gada 23.- 25.
aprīlis. Stenda ziĦojums
Яружный Н. Программированное обучение
спортивным упражнениям. Международная
научно-практическая конференция.
«Использование инновационных
педагогических технологий в учреждениях
образования», Минск, 2009 г., секционное
выступление.
Eiropas kongress ICHPER-SD ERCE'2009 22.24.04. 2009. Antālija, Turcija. Prezentācija
“Strategies for effective inclusion of students
with disabilities in physical education".
Starptautiskais simpozijs pielāgotās fiziskās
aktivitātēs, 21.-26.06.2009. Gavle, Zviedrija.
Prezentāciju tēmas:
(1) “Pāra palīgu iesaistīšana pielāgotajā sporta
izglītībā”,
(2) “Eiropas standarti pielāgotajā sporta
izglītībā”.,
(3) “Pielāgotās fiziskās aktivitātes personām virs
65 gadu vecuma”.
Starptautiskās konference „Theory and practice
in adapted physical activity”, 16.09. 2009.
Varšava, Polija. Prezentācijas tēma: „Preparing
inclusion in adapted physical education”.

28.

Gundega Knipše

29.

Andris Konrads

30.

Daina Krauksta

31.

Viesturs Krauksts

32.

Ivars Kravalis

33.

Krišjānis Kuplis

Partneru kontakta analīze standartdejās dažāda vecuma
un kvalifikācijas dejotājiem. Uzstāšanas ar referātu.
Referāts: Pirmskolas vecuma bērnu augšanas procesa
analīze Latvijā (1997.-2007.). H.KārkliĦa, Dž.KrūmiĦa,
G.Knipše, I.Kokare, J.Valeinis. Latvijas Universitātes
67. zinātniskās konferences medicīnas sekcija, Rīga,
2009.

Presentation The Changes of Nutritional Level of
Latvian Children Aged 5–12 in 20th and at the
beginning of the 21st century. H. Karklina, D.
Krumina, G Knipse, I. Kokare, J. Valeinis. The
IIIth European conference on health promoting
school "Better schools through health",
Lithuania, Vilnius 15.06.09.–17.06.09. Iegūts
sertifikāts. Tēzes iesniegtas publicēšanai;
Presentation Physical development and
prevalence of obesity of Latvian children in the
20th and at the beginning of the 21st century. H.
Karklina, D. Krumina, G Knipse, I. Kokare, J.
Valeinis. XXVth International Symposium of
Pediatric Work Physiology, France, Lille 29.09.–
03.10.09. Iegūts sertifikāts. Tēzes 117.lpp.

LSPA Zinātniskā konference:
Ātruma problēmas mūsdienu skatījumā.2009.g.24.martā.
1. Baltijas valstu 2. sporta zinātnes konference,
LSPA Zinātniskā konference:
ViĜĦa (23.-25.04.2009.)
LSPA Zinātniskā konference (07.04.2009.) Ziemas
nometne LSPA – studiju process vai rekreācija. ”Influence of arm action on total moving speed
in cross country skiing” (Līdzautori
(Līdzautors J.Grants) – stenda ziĦojums;
LSPA Zinātniskā konference (07.04.2009.) Bērnu un K.Ciekurs,V. Krauksts) – stenda referāts
pusaudžu nometĦu pieprasījums (Līdzautore I.Smukā) 2. Pedagogical activities in camps for children
and adolosents (līdzautore I.Smukā) – stenda
sekcijas sēdes;
LSPA maă. un dokt. zin..konference (23.-25.04.2009.) referāts.
Jaunsargu vispusīgā fiziskā sagatavošana (14 – 18.gadus
veci zēni) (Līdzautors V.Strangats) – sekcijas sēdes;
LSPA maă. un dokt. zin..konference (23.-25.04.2009.) Roku darbības un kopējā pārvietošanās ātruma
savstarpējā sakarība rollerslēpošanā sprinta distancēs
(Līdzautori K.Ciekurs,V.Krauksts) – sekcijas sēdes.
RTU 50. Starptautiskā zinātniskā konference
(16.10.2009.) – Distanču slēpošanas meistarsacīkšu un
čempionātu attīstība un perspektīvas (Līdzautors
K.Ciekurs);
Liepājas
universitātes
zinātniskā
conference
(23.10.2009.) – Latvijas studentu universiādes attīstība
distanču slēpošanā (Līdzautors K.Ciekurs).
Ciekurs, K, Krauksts V., Krauksta D. „Roku darbība un
pārvietošanās ātruma sakarība rollerslēpošanā sprinta
distancēs, LSPA, 2009;
Ciematnieks U., Čupriks L., Leščinskis M., Čuprika A.,
Krauksts V., TreniĦu līdzekĜu variativitātes ietekme uz
muskuĜu miometriskajiem parametriem, LSPA,2009.
LSPA Zinātniskā konference:
Studentu fiziskā sagatavošana. Sekcijas sēdes ziĦojums.
Kooperatīvā mācīšanās āra aktivitātēs.
Sadarbība ilgtspējīgai izglītībai: Vadība, pētniecība,
prakse un teorija. Ratnieki, Līgatnes pag. 26.-29.aprīlis
2009.
Praktiskās
nodarbības
(2)
konferences
dalībniekiem. J.Grants.
LSPA Zinātniskā konference:
ar referātu „Zemais starts un starta reakcijas laiks īso
distanču skriešanā vieglatlētikā” LSPA zinātniskā
konference. 7-8.04.2009. Līdzautors I.AvotiĦa;
Sprintera modelis” – sekcijas sēdē, LSPA zinātniskā
konference. 7-8.04.2009 autors I.AvotiĦa, līdzautors
K.Kuplis.
Ar stenda referātu „Zemais starts un starta reakcijas laiks
īso distanču skriešanā vieglatlētikā” LSPA doktorantu un
maăistrantu konference, 19.03.2009.
Ar referātu „Skrējiena no zemā starta kontrole īso
distanču skriešanā” Liepājas Universitātes zinātniskā
konference – Sporta izglītības aktualitātes. 23.10.2009.
Līdzautors I.AvotiĦa.
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34.

Ludmila Kurova

35.

Aino KuzĦecova

36.

Igors Ėīsis

37.

Laima Saiva

38.

Jānis Lanka

39.

Viesturs LāriĦš

40.

Māris Lesčinkis

41.

Arvils Lielvārds

42.

Inga LiepiĦa

43.

Biruta Luika

LSPA Zinātniskā konference:
Kudelina I., Demčenko V., Kurova L.: „Pāru un grupas
akrobātisko vingrojumu pielietojums jauno futbolistu
sagatavošanas procesā.” LSPA Zinātniskie raksti - Rīga
2009.
Rīgas Tehniskās Universitātes 50. Starptautiskā
zinātniskā konference. Rīga, 2009. 12.-16. oktobrī
„Pedagoăiskās prakses īstenošana sporta pedagogu
kompetenču veidošanās aspektā Latvijas Sporta
pedagoăijas akadēmija.”
L. Kurova.
LSPA Zinātniskā konference.
Sporta menedžeru ētiskās kompetences veidošanās un
attīstības iespējas. RTU 50.starptautiskā zinātniskā
konference 15.10.2009. Rīgā
LSPA Zinātniskā konference:
Latvijas izlases hokejistu trenetības dinamika pirms
sacensību mezociklā;
Bērnu ar garīgas attīstības traucējumiem un psihiskās
attīstības aizturi un mācīšanās grūtībām trenetība
(A.Rudzitis, N.Sitnika).
LSPA Zinātniskā konference: 2009.gada 4.IV stenda
referāts ,,Infrasarkanās saunas ietekme uz rezultātiem un
psiholoăiskajiem faktoriem šaušanā”.
Identifyng the personality of a soldier in the science of
psihology – a step for ward in the future. 45 TH
INTERNATIONAL
APPLIED
MILITARY
PSIHOLOGY SYMPOSIUM. Latvia, Riga. 2009.gada
1.-5.jūnijs. Dalība.
RTU 50. starptautiskā zinātniskā konference
„Metiena
tehnikas
individualizācijas
problēma
handbolā”.
LSPA Zinātniskā konference:
Ārstnieciski
pedagoăiskās
korekcijas
iespējas
sākumskolas bērniem ar UDS/UDHS simptomiem.
Sekcijas „Fiziskā aktivitāte un veselība” ziĦojums.
Līdzaut.L.Ventaskrasta.
Podogrāfijas
aparatūra
pēdas
balsta
reakcijas
novērtēšanai. LSPA Zinātniski pētnieciskā aparatūra.
Līdzaut.A.Aparjode.
LSPA Zinātniskā konference:
„Apakšdelmu muskuĜu anaerobā sliekšĦa noteikšanas
testa teorētiskie aspekti svarbumbu celšanas sportā”.
LSPA Maăistrantu/Doktorantu zinātniskā konference,
stenda referāta ziĦojums. Lesčinskis M., Čupriks L.
Rīga, 2009.
„Apakšdelmu muskuĜu anaerobā sliekšĦa noteikšanas
tests svarbumbu celšanas sportā”. LSPA Starptautiskā
zinātniskā konference – Sporta zinātnē. Sekcijas sēdes
referāta ziĦojums. Lesčinskis M., Čupriks L. Rīga, 2009.
„LSPA studentu fiziskā sagatavotība 2005. /2006. –
2008. /2009. studiju gadu sākumā” Liepājas universitātes
sporta katedras zinātniski – metodiskā konference
„Sporta izglītības aktualitātes”. Liepāja, 21.10.2009.,
stenda referāta ziĦojums: Lesčinskis M., Čupriks L.,
Ciematnieks U.

VI Международный методический семинар
по спортивной психологии. Минскб 23-24
апреля 2009. ,,Оссобенности работы
спортивного психолога в Латвии,,. Līdzautors
L. LapiĦa.

„Variety of training means for study process
quality”. Second Baltic conference in excercise
and Sport science, Vilnius 2009. Stenda referāta
ziĦojums: Leonids Cupriks, Viesturs Krauksts,
Ugis Ciematnieks, Maris Lescinskis, Aleksandra
Cuprika.

VI Zimova Szkola Sportow Wodnych,
Ratownictwa, Rekreacji i Rehabilitacji w
Wodzie, 6-9 stycznia 2009 roku, Korbielow,
Polska.
Dalība zinātniski metodiskajā konferencē Liepājas
augstskolā “Sporta izglītības aktualitātes” ar ziĦojumu:
“Rīgas izglītības iestāžu aktivitāte sporta tūrisma
sacensībās iesācējiem”. 2009.gada 23.oktobrī, Liepājā.
Dalība Starptautiskajā zinātniskā konferencē Sporta
zinātnē. 7.-8.04.2009., LSPA;
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Dalība 2. Baltijas sporta starptautisaāi
zinātniskajā konferencē. 23.-25.04.2009. ViĜĦā,

Lietuva
44.

Sigita Luika

45.

Inese ěubinska

46.

Ludmila Malahova

47.

ěubova MaĜarenko

48.

Lidija MauriĦa

49.

Andris
Molotanovs

50.

Alvis Paeglītis

51.

NataĜja PeĜĦika

52.

Inese Pontaga

53.

Jānis Rimbenieks

54.

Inta-Māra Rubana

LSPA Zinātniskajā konferencē
Dalība Starptautiskajā zinātniskā konferencē Sporta
zinātnē.
7.-8.04.2009., LSPA
2009. gada 5. – 16. maijs Starptautiskais simpozijs, Rīga
„Ārstnieciskās vingrošanas mioskeletārās sistēmas
traucējumu rehabilitācija”
„Vispusīgā fiziskā sagatavotība vispārizglītojošās
skolās” – sekcijas sēde, publikācija
Nolasīts referāts: ” Studentu lasīšanas kompetences
moderno tehnoloăiju laikā” Valodu katedras sekcijas
sēdē un stenda ziĦojums LSPA Starpt. zinātn.
konferencē.
LSPA Zinātniskajā konferencē
MaĜarenko ě. Papildpriekšmetu izmantošana horizontālo
dzirnaviĦu mācīšanā ar vālītēm. LSPA starptautiskā
zinātniskā konference, stenda ziĦojums.
LSPA Zinātniskajā konferencē
Sekcijas sēdes ziĦojums
1.LSPA Zinātniskajā konferencē
Handbola vārtsargu kontrole sacensību periodā. Stenda
ziĦojums, Prof. Jānis Žīdens.
2.„Rekomendācijas
Latvijas
handbola
virslīgas
vārtsargiem
spēles
pilnveidošanai”.
RTU
50
starptautiskā zinātniskā konference. Rīgas Tehniskajā
universitātē. 16.10.2009. Prof. Jānis Žīdens
3. „LSPA vīriešu handbola komandas gatavošanās
Latvijas virslīgas un Baltijas līgas sacensībām”. Liepājas
Universitātes Zinātniski – metodiskā konference
"SPORTA
IZGLĪTĪBAS
AKTUALITĀTES".
23.10.2009. Prof. Jānis Žīdens
1. LSPA Zinātniskajā konferencē: ziĦojums - Manuālās
terapijas izraisīto izmaiĦu noturība. līdzautori- U.Veseta;
E.Eglītis
2. 2.Baltijas Sporta zin.konfer.ViĜĦā; stenda ref.- Effect
stability of manual therapeutic method.
PeĜnika N., Sotnika A., Pimenovs A. LSPA zinātniskie
raksti 2008. Ikgadējs izdevums sporta zinātnē. Tehnisko
un taktisko uzdevumu realizēšana džudo. Rīga, 2009.
141.-146.lpp.Smagatlētikas katedras zinātniska
conference.
1. Pontaga I., Konrads A., Potašs A. Futbolistu liesās un
pasīvās masas ietekme uz lēcienu augstumu. ZiĦojums
sekcijas sēdē.
2. Pontaga I. Atlētu ėermeĦa masas sastāva īpatnības.
RTU Starptautiskā zinātniskā konference, Rīgā, 2009. g.
12. – 16.oktobris, sekcijas sēdes ziĦojums.

Rimbenieks J., Grāvītis U. Daudzpusība jauno
basketbolistu sagatavošanā. – LSPA zinātniskie raksti
2009., Rīga: 2009 (sagatavots publicēšanai) 158.lpp. –
166.lpp.
2. Grāvītis U., Rimbenieks J. Jauno basketbolistu
fiziskās sagatavošanas īpatnības. – LSPA zinātniskie
raksti 2009., Rīga: 2009. (sagatavots publicēšanai). 227.
lpp. – 233 lpp.
1. LSPA Zinātniskā konference
Vai skolas vide ir veselīgu dzīvesveidu veicinoša?
Sekcijas sēdes ziĦojums. Līdzautori: Pudule I., Velika B.
2. Latvijas Ārstu 6. kongress 19.-21. jūnijā
Velika B., Pudule I., Rubana I. „Bērnu antropometrisko
parametru un skolu vides pētījums Latvijā 2008. gadā.
Stenda referāts . Tēzes.
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1.
Pontaga I., Konrads A. Evaluation of
endurance physiological characteristics in road
cyclists. 2nd Baltic States Sport Science
Conference. Vilnius, Lithuania, April 23 – 25,
2009. ZiĦojums conferences plenārsēdē.
2. Pontaga I., LāriĦš V., Konrads A. Athletes’
heart structural and functional characteristics. 2nd
Baltic States Sport Science Conference. Vilnius,
Lithuania, April 23 – 25, 2009. Stenda ziĦojums.

Eiropas valstu pārstāvju seminārs „Nutrition
friendly schools initiative”. Durham, 30 March-1
April, 2009.
Referāts „Nutrition friendly schools project in
Latvia”.

55.

Ieva Rudzinska

1.

Dimitrie Cantemir University Targu Mures
international workshop “Strategies for
Optimizing the Quality Standard in Higher
Education ESP”, Cluj-Napoca, May 8, 2009.
2. ATEE Spring University. Klaipeda University,
Lithuania, 05.07-05.09, 2009.
3. ECER 2009 Conference, The University of
Vienna, 25.-30.09.2009.
ViĜĦas Universitātes zinātniskajā konferencē „3rd
International Conference of Language and Culture: New
Challenges for the Teachers of Europe” 7 – 9.10. 2009.
Tēma „Studentu mācīšanās profesionālās svešvalodas
kursā”.

56.

Andris Rudzītis

57.

Sergejs Saulīte

58.

Juris Saulītis

59.

Ingrīda Smukā

60.

JeĜena Solovjova

1. ZiĦojums: Vienkāršas kustību reakcijas ātrums dažāda
vecuma basketbolistiem.2009. aprīlis.
2. Funkcional materiāls and nanotechnologies 2009.
International Baltic Sea Region conference. Riga,
31.March – 3. April, 2009
1. Spērienu ātruma salīdzinājums dažāda vecuma
taekvondistiem. LSPA zinātniskā konference.
Sekcijas sēdes ziĦojums. LSPA, Rīga. 2009.gada 7.8. aprīlis. Līdzautori: Leonīds Čupriks, Veronika
Fedotova.
2. Taekwon-do ITF spērienu uz vietas un kustībā ātruma
salīdzinājums. LSPA doktorantu un maăistrantu
konference. Stenda referāts sekcijā „TreniĦu process
un tā pedagoăiskie aspekti”. LSPA, Rīga. 2009. gada
19. marts. Līdzautori: Leonīds Čupriks, Veronika
Fedotova.
3. Vispārējā fiziskā sagatavotība taekwon-do ITF.
Liepājas zinātniskā konference „Sporta izglītības
aktualitātes”, Liepāja, 2009.g. 23.oktobris. Stenda
referāts. Līdzautori: Leonīds Čupriks.
4. Taekwon-do sportistu sagatavotības socioloăiskie
aspekti. RTU 50.starptautiskā zinātniskā konference.
Sekcija „Humanitārās un sociālās zinātnes”, Rīga,
2009.gada 14.-16.oktobris. Līdzautori: Leonīds
Čupriks.
LSPA Zinātniskajā konferencē
Dalība Starptautiskajā zinātniskā konferencē Sporta
zinātnē.
7.-8.04.2009.,LSPA
LSPA Zinātniskajā konferencē
1. Dalība ar stenda referātu „LSPA studenti – nometĦu
vadītāji”, LSPA starptautiskajā konferencē Rīgā
2009.gada 7-8.aprīlī.
2. Dalība ar stenda referātu „NometĦu pieprasījums
2009.gadā” LSPA
2. Doktorantu un Maăistrantu konferencē, Rīgā;
Liepājas universitātes konference 2009.gada 23.oktobrī
„Pedagoăiskā darbība bērnu nometnēs Latvijā pēdējo
desmit gadu laikā”, dalība ar sekcijas sēdes ziĦojumu.
LSPA Zinātniskajā konferencē – Starptautiskā konf.
Referāts: ‘’Stāju īpatnības dažādu sporta veidu

351

1.

Process and product quality of ESP
courses in Latvian HEI, Dimitrie
Cantemir University Targu Mures
international workshop “Strategies for
Optimizing the Quality Standard in
Higher Education ESP”, Cluj-Napoca,
May 8, 2009.
2. The quality of ESP study course in the
opinion of students, graduates and
lecturers and implications for course
management,
ATEE
Spring
University.
Klaipeda
University,
Lithuania, 05.07-05.09, 2009.
3. Quality Management in ESP Courses
as Part of Higher Education
Institution’s Culture, ECER 2009
Conference, The University of Vienna,
25.-30.09.2009.
Preliminary Evaluation of Process and Result of
ESP courses in Latvian HEIs, ViĜĦas
Universitātes zinātniskajā konferencē „3rd
International Conference of Language and
Culture: New Challenges for the Teachers of
Europe” 7 – 9.10. 2009.

Characterization of attack element execution
speed in taekwon-do ITF. 2nd Baltic States Sport
Science conference. Scientific management of
high performance athletes’ training, Vilnius,
Lithuania, 23-25 April 2009. Līdzautori: Leonids
Cupriks, Veronika Fedotova.

ārpus Latvijas
1. Baltijas 2.sporta zinātnes konference, ViĜĦa
2009.gada aprīlis, dalība ar stenda referātu „Pedagogical activities in camps for children and
adolosents”, līdzautore - D.Krauksta

ārpus Latvijas ‘’Posture specifics in young
sportsmen. Methods to prevent muscle

61.

Andris Spunde

62.

Nellija Stirna

63.

Sandra Škutāne

64.

Uldis Švinks

65.

Imants Upītis

66.

Jānis Žīdens

67.

Leonīds ŽiĜinskis

sportistiem. Stāju izmaiĦu korekcijas iespējas;
konferencēs Latvijā ‘’ sēdes ziĦojums Stājas izmaiĦu
specifika dažu veidu sportistiem. Profilakses iespējas.
Starptautiskajā simpozijā:
‘’Ārstnieciskā vingrošana mioskeletālās sistēmas
traucējumu rehabilitācijā”- 2009.g15.-16. maijā Rīgā.
Kopā ar I. Upīti.
Dzalbe M., Paeglis R., Spunde A., Rudzītis A. Vertical
gaze dispersion predicts free trow percentage.
International conference. Functional and
nanotechnologies”. Riga.
LSPA Zinātniskajā konferencē – referāts „Neklātienes
studentu izglītošanas principi”
Studiju motivācija LSPA 2002./03/st.g. un 2007./08.st.g.
publicēts LSPA Zinātniskajos rakstos
Basketbolistu skrējiena ātruma kontrole, publicēts LSPA
Zinātniskajos rakstos
Lēcienu testi basketbolistu fiziskās sagatavotības
kontrolei.
LSPA Vieglatlētikas katedras zinātniskā konference
2009, iesniegta publicēšanai LSPA Zinātniskajos
rakstos.
Universitāšu sports – platforma izmaiĦām nākotnē.
Belgrada. 2-.5.jūlijs, 2009.
J. Solovjova, I. Upitis, J. Grants Morpho-functional
Changes of Young Athlete Locomotor Apparatus ( Starp.
konference ViĜĦā )
1. Piedalījos 10. starptautiskajā konferencē „Cooperation
for sustainable education: management, research,
practice, theory”. Organizēja Latvian Association for
Cooperation in Education. Latvija 26-29.04.2009;
2. Piedalījos 2.Baltijas valstu sporta zinātnieku
konference. 23-25.04.2009
ViĜĦā. „Scientific management of high performance
athletes coaching”.
Spēka statisko elementu pilnveidošana vingrojumos
apĜos. LSPA starptautiskā zinātniskā konference,
sekcijas sēdes ziĦojums
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imbalance’’.- 2nd Baltics State Sport Science
conference, 2009.g. 23-25. aprilī, ViĜĦā. Sekcijas
ziĦojums. Līdzautori- J. Grants, I. Upītis.

5.pielikums
LSPA izdoto LSPA akadēmiskā personāla publikāciju saraksts
2004. gads
1. Ėīsis, Igors. Novusa ābece : māc. līdz. LSPA stud. / Igors Ėīsis ; Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija.
Sporta spēĜu katedra. - Rīga : [b.i.], 2004. - 26 lpp. : il. - Bibliogr.: 26.lpp.
2. Berga, Irēna. Improve your athletics : māc. līdz. LSPA stud. / Irēna Berga ; Latvijas Sporta pedagoăijas
akadēmija. Valodu katedra. - Rīga : [b.i.], 2004. - 40 lpp. - Bibliogr.: 40. lpp.
3. Popovs, Eduards. Zinātnisko pētījumu metodoloăija. Zinātniskā pētniecība : praktiskie darbi : metod. līdz.
Latvijas Sporta pedagoăijas akad. 2. un 3. stud. gada stud. / E.Popovs ; Latvijas Sporta pedagoăijas akad.
Informātikas katedra. - Rīga : [b.i.], 2004. - 43, [1] lpp. : il., diagr., tab., grafiks. - Bibliogr.: 43 lpp.
4. Stirna, Nellija. Kurzgrammatik Deutsch : [metod. izd.]= Īsa vācu valodas gramatika / Nellija Stirna. - Rīga :
[LSPA], 2004. - 22 lpp. : tab. - Bibliogr.: 22.lpp.
5. Lešenkovs, Edvīns. Masāža : māc. grām. LSPA stud. / Edvīns Lešenkovs, Viesturs LāriĦš ; Latvijas Sporta
pedagoăijas akadēmija. Sporta medicīnas, ārstnieciskās vingrošanas un masāžas katedra. - Rīga : [b.i.],
2004. - 90 lpp. : il. - Bibliogr. : 90.lpp.
6. MauriĦa, Lidija. Locītavu saslimšanas nemedikamentozās ārstēšanas iespējas : māc. līdz. LSPA stud. /
Lidija MauriĦa ; Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija. Sporta medicīnas, ārstnieciskās vingrošanas un
masāžas katedra. - Rīga : [b.i.], 2004. - 115 lpp. : il., tab., diagr. - Bibliogr.: 101.-105.lpp.
7. LāriĦš, Viesturs. Sporta medicīna / Viesturs LāriĦš ; Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija. Sporta
medicīnas katedra. - Rīga : [b.i.], 2004. - 98, [1] lpp. : il., tab. - Bibliogr.: [99.] lpp. 1.d.
8. "Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija. LSPA zinātniskie raksti : [rakstu krāj.] : : ikgadējs izd. sporta
zinātnē : : 1.sēj.- 8.sēj.- 1992- / Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija ; [zin. redkol.: Uldis Švinks...[u.c.] ;
priekšv. aut. Uldis Švinks]. - Rīga : [LSPA], 2004. - 149, [3] lpp. : il.,tab., diagr., sh., grafiki. - Sākot no
9.sēj. numerāciju apzīmē kā gadu. - Bibliogr. rakstu beigās. - Līdz 1991 nos.: Latvijas valsts fiziskās
kultūras institūta raksti. 2003.
2005. gads
1. ĀboltiĦa, M.(Mirdza). Kustību anatomija : [māc. līdz. LSPA stud.] / M.ĀboltiĦa ; Latvijas Sporta
pedagoăijas akadēmija. - Rīga : [b.i.], 2005. - 69 lpp. : il. 1.d.
2. Lanka, Jānis. Fizisko īpašību biomehānika (ātruma īpašības) / Jānis Lanka ; Latvijas Sporta pedagoăijas
akadēmija. Informātikas, biomehānikas un sporta celtĦu katedra. - Rīga : [LSPA], 2005. - 102 lpp. : il., tab.
3. Pontaga, Inese. Izvadprocesi organismā. Termoregulācija. Iekšējā sekrēcija : māc. līdz. LSPA stud. / Inese
Pontaga ; Latvijas Sporta pedagoăijas akad. Anatomijas, fizioloăijas un bioėīmijas katedra. - Rīga : [b.i.],
2005. - 54 lpp. : il., tab., diagr. - Bibliogr.: 53.lpp.
4. Ėīsis, Igors. Galda tenisa ābece : mācību metod. mater. LSPA stud. / Igors Ėīsis ; Latvijas Sporta
pedagoăijas akad. Sporta spēĜu katedra. - Rīga : [b.i.], 2005. - 25 lpp. : il., tab. - Bibliogr.: 25.lpp.
5. "Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija. LSPA zinātniskie raksti : [rakstu krāj.] : : 1.sēj.- 8.sēj.-1992 /
Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija ; [zin. redkol.: Uldis Švinks...[u.c.] ; iev. aut. Uldis Švinks]. - Rīga :
[LSPA], 2005. - 149, [3] lpp. : il.,tab., diagr., sh., grafiki. - Sākot no 9.sēj. numerāciju apzīmē kā gadu. Bibliogr. rakstu beigās. - Līdz 1991 nos.: Latvijas valsts fiziskās kultūras institūta raksti. 2004.
2006. gads
1. Budviėe, Inta. Darījumu raksti : māc. līdz. LSPA stud. / Inta Budviėe ; Latvijas Sporta pedagoăijas
akadēmija. Valodu katedra. - Rīga : [b.v.], 2006. - 15 lpp. : il. - Bibliogr.: 15.lpp.
2. Spunde, Andris. Basketbola noteikumi : māc. metod. līdz. LSPA stud. / Andris Spunde, Andris Rudzītis ;
Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija. Sporta spēĜu katedra. - Rīga : [b.i.], 2006. - 38 lpp. : il.
3. LapiĦš, Valdis. Volejbola tehnikas mācīšana : māc. metod. līdz. LSPA stud. / Valdis LapiĦš ; Latvijas
Sporta pedagoăijas akadēmija. Sporta spēĜu katedra. - Rīga : [b.i.], 2006. - 80 lpp. : il. - Bibliogr.: 80 lpp.
4. LapiĦš, Valdis. Volejbola noteikumi : māc. metod. līdz. LSPA stud. / Valdis LapiĦš ; Latvijas Sporta
pedagoăijas akadēmija. Sporta spēĜu katedra. - Rīga : [b.i.], 2006. - 49, [1] lpp. : il., tab.
5. Upmale, Velta Marija. Peldēšanas mācīšanas metodika : metod. līdz. LSPA stud. / Velta Marija Upmale ;
Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija. Peldēšanas katedra. - Rīga : [b.i.], 2006. - 94 lpp. : il., tab.
6. Kandavniece, Aelita. Vingrinājumi florbola taktikas pilnveidošanai : māc. metod. līdz. LSPA stud., sporta
skolotājiem un treneriem / Aelita Kandavniece ; Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija. Sporta spēĜu
katedra. - Rīga : [b.i.], 2006. - 69, [1] lpp. : il. - Bibliogr.: 69.lpp.
7. Kandavniece, Aelita. Vingrinājumi florbola tehnikas pilnveidošanai : māc. metod. līdz. LSPA stud., sporta
skolotājiem un treneriem / Aelita Kandavniece ; Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija. Sporta spēĜu
katedra. - Rīga : [b.i.], 2006. - 62, [2] lpp. : il. - Bibliogr.: [63.]lpp.
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8.

Krepša, Daina. RotaĜas volejbolā : māc. metod. līdz. LSPA stud., sporta skolotājiem un treneriem / Daina
Krepša ; Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija. Informātikas, biomehānikas un sporta celtĦu katedra. Rīga : [b.i.], 2006. - 64 lpp. : il. - Bibliogr.: 63.lpp.
9. Kandavniece, Aelita. Florbols : māc. metod. līdz. LSPA stud., sporta skolotājiem un treneriem / Aelita
Kandavniece ; Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija. Sporta spēĜu katedra. - Rīga : [b.i.], 2006. - 51 lpp. :
il. - Bibliogr.: 51.lpp.
10. Saiva, Laima. Ložu šaušanas pamati : māc. līdz. šaušanas pamatu apguvei / Laima Saiva ; Latvijas Sporta
pedagoăijas akadēmija. Slēpošanas katedra. - Rīga : [b.i.], 2006. - 99 lpp : il., tab., grafiks. - Bibliogr.:
99.lpp.
11. "Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija. LSPA zinātniskie raksti : [rakstu krāj.] : : ikgadējs izd. sporta
zinātnē : : 1.sēj.-8.sēj.-1992- / Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija ; [zin. red. Uldis Švinks, Nikolajs
Jaružnijs, Rasma Jansone...[u.c.] ; [priekšv. aut. Andris Konrāds]. - Rīga : [LSPA], 2006. - 218 lpp. : tab.,
sh., grafiki, diagr. - Sākot no 9.sēj. numerāciju apzīmē kā gadu. - Bibliogr. rakstu beigās. - Anot. angĜu val.
- Līdz 1991 nos.: Latvijas valsts fiziskās kultūras institūta raksti. 2005.
2007. gads
1. Promocijas darbu izstrādes noteikumi Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijā : met. līdz. LSPA
doktorantiem / Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija ; [sast. Uldis Grāvītis, Irēna Dravniece, Jānis
Lanka...[u.c.]. - Rīga : [b.i.], 2007. - 26, [2] lpp : tab.
2. Krauksta, Daina. Tūrisma teorētiskie aspekti. Tūrisma attīstības pamatnostādnes Latvijā : māc. metod.
mater. LSPA stud. bakalaura un profesionālo studiju progr. kvalifikācijas "Aktīvā tūrisma un brīvā laika
menedžeris" iegūšanai / Daina Krauksta ; Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija. Slēpošanas, šaušanas,
orientēšanās, aktīvā tūrisma un brīvā laika menedžeru un sporta tūrisma katedra. - Rīga : [b.i.], 2007. - 63
lpp. : sh. - Bibliogr.: 62.lpp. (15 lpp.).
3. Smila, Baiba. Skolēna sirdsdarbības novērtēšana sporta stundā ar sirds ritma monitoru "Polar S 610i" : māc.
metod. līdz. LSPA stud. / Baiba Smila ; Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija. - Rīga : [b.i.], 2007. - 20
lpp. : il., tab., diagr. - Bibliogr.: 19.lpp. (8 nos.).
4. Popovs, Eduards. Zinātnisko pētījumu metodoloăija. Zinātniskā pētniecība : stud. kursa praktiskie darbi :
metod. līdz. Latvijas Sporta pedagoăijas akad. 2. un 3. stud. gada stud. / Eduards Popovs, Juris Dravnieks
; Latvijas Sporta pedagoăijas akad. Informātikas, sporta celtĦu un biomehānikas katedra. - 2. izd. - Rīga :
[b.i.], 2007. - 46 lpp. : il., diagr., tab., grafiks. - Bibliogr.: 43 lpp. (7 nos.).
5. ĀboltiĦa, Mirdza. Asinsrite : māc. līdz. LSPA stud. / Mirdza ĀboltiĦa ; Latvijas Sporta pedagoăijas akad.
Anatomijas, fizioloăijas un bioėīmijas katedra. - Rīga : [b.i.], 2007. - 30 lpp. : il., tab., sh.
6. Pontaga, Inese. MuskuĜu fizioloăija : māc. līdz. LSPA stud. / Inese Pontaga ; Latvijas Sporta pedagoăijas
akad. Anatomijas, fizioloăijas un bioėīmijas katedra. - Rīga : [b.i.], 2007. - 41 lpp. : il., tab. - Bibliogr.:
41.lpp. (11 nos.).
7. Boge Iveta. How to find a job and work sucessfully : māc. līdz. / Iveta Boge ; Latvijas Sporta pedagoăijas
akadēmija. Valodu katedra. - Rīga : Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija, 2007. - 43 p. - Bibliogr.: p. 42.
8. "Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija. LSPA zinātniskie raksti : [rakstu krāj.] : ikgadējs izd. sporta
zinātnē / Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija ; [zin. red. Uldis Švinks, Nikolajs Jaružnijs, Leonīds
Čupriks...u.c. ; priekšv aut. Andris Konrāds]. - Rīga : [b.i.], 2007. - 219 lpp. : tab., sh., grafiki, diagr. Sākot no 9.sēj. numerāciju apzīmē kā gadu. - Bibliogr. rakstu beigās. - Anot. angĜu val. - Līdz 1991 nos.:
Latvijas valsts fiziskās kultūras institūta raksti. 2006.
2008. gads
1. "Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija. LSPA zinātniskie raksti : [rakstu krāj.] : ikgadējs izd. sporta
zinātnē / Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija ; [zin. red. Uldis Švinks, Nikolajs Jaružnijs, Leonīds
Čupriks...u.c. ; priekšv aut. Andris Konrāds]. - Rīga : [b.i.], 2008. - 205 lpp. : tab., sh., grafiki, diagr. Sākot no 9.sēj. numerāciju apzīmē kā gadu. - Bibliogr. rakstu beigās. - Anot. angĜu val. - Līdz 1991 nos.:
Latvijas valsts fiziskās kultūras institūta raksti. 2007.
2009. gads
1. Upmale, Velta Marija. Peldēšanas organizēšana un drošības noteikumi brīvdabas ūdeĦos : māc. metod. līdz.
/ Velta Marija Upmale ; Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija. Peldēšanas un airēšanas katedra. - Rīga :
[b.i.], 2009. - 27 lpp. : il. - Bibliogr.: 26. lpp.
2. "Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija. LSPA zinātniskie raksti : [rakstu krāj.] : ikgadējs izd. sporta
zinātnē / Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija ; [zin. red. Uldis Švinks, Leonīds Čupriks, Nikolajs
Jaružnijs ...u.c. ; priekšv aut. Andris Konrāds]. - Rīga : [b.i.], 2009. - 211 lpp. : tab., sh., grafiki, diagr. Sākot no 9.sēj. numerāciju apzīmē kā gadu. - Bibliogr. rakstu beigās. - Paral. angĜu val. ; kopsavilkums
angĜu val. - Līdz 1991 nos.: Latvijas valsts fiziskās kultūras institūta raksti. 2008.
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3.

"Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija. LSPA zinātniskie raksti = Lase scientific papers : [rakstu krāj.] :
ikgadējs izd. sporta zinātnē = annual issue in sport science / Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija ; [zin.
red. A.Ābele, R.Carlson, A.Cepulenas ...u.c. ; priekšv aut. Juris Grants]. - Rīga : [b.i.], 2009. - 467 lpp. :
tab., sh., grafiki, diagr. - Sākot no 9.sēj. numerāciju apzīmē kā gadu. - Bibliogr. rakstu beigās. - Paral. angĜu
val. ; kopsavilkums angĜu val. - Līdz 1991 nos.: Latvijas valsts fiziskās kultūras institūta raksti. 2009.
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6.pielikums
Augstākās izglītības programmas izsniedzamā diploma un tā pielikuma paraugs (piejams drukātajā versijā)
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7.pielikums
Pašnovērtējuma saturu apstiprinošie dokumenti un akreditācijai nepieciešamo
dokumentu saraksts
 Augstskolu likums – spēkā esošs no 02.11.1995. (ar grozījumiem).
 Izglītības likums – spēkā esošs no 01.06.1999. (ar grozījumiem).
 32.pants – Valsts izglītības standarts;
 35.pants – iegūtās izglītības vērtēšana;
 51.pants – pedagoga vispārīgie pienākumi.
 Vispārējās izglītības likums – spēkā esošs no 1999.gada 14.jūnija.
 15.pants – Valsts vispārējas izglītības standarts;
 16.pants – vispārējās izglītības mācību priekšmeta standarts;
 17.pants – vispārējās izglītības programma;
 19.pants – vispārējās izglītības mācību priekšmeta programma.
 MK 2008.gada 2.septembra noteikumi Nr.715 "Noteikumi par valsts vispārējās
vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu
standartiem"
 MK 2006.gada 19.decembra noteikumi Nr. 1027 "Noteikumi par valsts standartu
pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem"
 MK 2002.gada 3.janvāra noteikumi Nr.2 "Noteikumi par valsts akadēmiskās
izglītības standartu"
 MK noteikumi 2006.gada 16.maija Nr.394 „Noteikumi par Valsts pārbaudījuma
kārtību akreditētām izglītības programmām“.
 MK noteikumi 2006.gada 16.maija Nr.395 „Noteikumi par centralizēto eksāmenu
saturu un norises kārtību”.
 MK noteikumi 2006.gada 16.maija Nr.393 „Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no
noteiktajiem valsts pārbaudījumiem”.
 LSPA satversme.
 Mācību priekšmetu standarti studiju rezultātu vērtēšanas kārtība priekšmetos.
 Mācību priekšmetu programmas.
 Valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standarti.
 Standarti un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā
(tulkojums no angĜu val.) ENQA . 2005-02-01;
 Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijas sporta skolotāja pedagoăiskās prakss
īstenošana un kvalifikācijas prasības (metodiskā izstrāde sagatavota un izdota Eiropas
Savienības struktūrfondu līdzfinansēta projekta ietvaros), Rīga, 2006., 66 lpp.
 Latvijas spora pedagoăijas akadēmijas portfolio. Pedagoăiskās prakses darba žurnāls.
Bakalaura programmas 3.studiju gads. LSPA,2006.,264 lpp.
 LSPA nolikumi
 Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijas senāta lēmumi aptver:
 studiju kursu programmu apstiprināšanu;
 studiju grafiku apstiprināšanu;
 studiju programmu direktoru apstiprināšanu;
 studiju kvalifikācijas programmu apstiprināšanu;
 studiju kvalifikācijas programmu direktoru apstiprināšanu;
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samaksu par studiju programmu apguvi;
visus lēmumus saistītos ar studiju procesu un organizatorisko darbību.

8.pielikums
Visu studiju kursu saraksts, kursu apjoms, īstenošanas plānojums un atbildīgais akadēmiskais
personāls
Bakalaura studiju programma
PEDAGOĂIJA
Studiju kursi
St.
Nr.
1.sem.
2.sem.
Studiju kurss
Docētājs

gads

1.

p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Sporta vēsture
Ievads profesijā
Ierindas mācība
Kustību pam.pirmssk.,skolas
Olimpiskā izglītība
Filozofija
Praktiskā svešvaloda
Atlētiskā sagatavošana
Rakstu kultūra
Estētika
Anatomija

12.

Vieglatlētika
13.

Vingrošana
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Sporta leksika svešvalodā
Vispārīgā psiholoăija

R.Jansone
U.Grāvītis
V.Mackars
ě.MaĜarenko
R.Jansone, A.Gulbe
AKuzĦecova
I.Berga, I.Rudzinska, I.
Boge, L.Malahova, N.
Stirna, I. Budviėe

KP

ECTS

0.5
0.5
1

0.75
0.75
1.5

1
0.5
1

L.Čupriks
I.Budviėe
V.Klints
IKundziĦa

1.5

A.Ābele
A.Pimenovs,
Sporta cīĦu veidi
N.PeĜĦika
Netradic. sporta spēles
I.Ėīsis
Runas, uzvedības kultūra
A.KrūmiĦa
Peldēšana
I.Upītis, V.M.Upmale
Attīstības psiholoăija
Ž.Vazne
Handbols
R.Līcis
Metodoloăija
J.Dravnieks, E.Popovs
Izglītības, sporta socioloăija S.Luika
Bakalaura darbs
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ECTS

1

1.5

1.5

2.25

1.5
0.75
1.5
3

2
1.5
0.5
1

I. AvotiĦa, M. Gailis, T.
ěisicina, S. Škutāne, K.
Kuplis
N. Jaružnijs, L.Žilinskis,
l.MaĜarenko,
S.AĦisimova
I.Berga, I.Rudzinska, I.
Boge, L.Malahova, N.
Stirna, I. Budviėe

KP

2.25
0.75
1.5
2.25

1.5

3

2

2.25
0.75

0.5
4.5

3
3.75

2.5
1.5
1.5
0.5
1
1
1.5
1.5
0.5
1.5
4

2.25
2.25
0.75
1.5
1.5
2.25
2.25
0.75
2.25
6

25.
26.

SPP, fiziskā sagatavotība
Individuālā fiziskā
sagatavotība
KOPĀ 1.studiju gadā
2. 1. Visp.pedagoă.-pirmssk.,skolas
2.
Pedagoăijas vēsture
3.
Bioėīmija
4.
Sporta teorija
5.
Didaktika
6.
RotaĜas
7.
Basketbols
8.
Biomehānikas pamati
9.
Vieglatlētika
10. Vispārīgā fizioloăija
11.

Vingrošana
12.
13.
14.
15.
16.

Metodoloăija
Vecumposmu fizioloăija
NometĦu mācība
Slēpošana
Pirmsskolas sporta didaktika

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Skolas sporta didaktika
Profesionālā ētika
Audzin.teorija-pirmssk.,skolas
Higiēna
Speciālā sagatavotība

Orientēšanās
23. Tūrisms
24. Ekoloăija, CA
25. Pirmā palīdzība
26. SPP, fiziskā sagatavotība
27. Bakalaura darbs
28. Individ.fiziskā sagatavotība
KOPĀ 2.studiju gadā

3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Veselības mācība
Vadības pamati
Politoloăija
Sociālā pedagoă., psiholoă.
Pedagoăiskā doma Latvijā

2

3

0.5

0.75

15
1.5
1
2
2
1.5

22.5
2.25
1.5
3
3
2.25

25

37.5

1

1.5

I.Pontaga

1
1
1
2

1.5
1.5
1.5
3

1

1.5

N. Jaružnijs,
L.Žilinskis,
l.MaĜarenko,
S.AĦisimova

1

1.5

2

3

1.5
1
0.5
1.5

2.25
1.5
0.75
2.25

1.5

2.25

1
1.5
1.5
2
1

1.5
2.25
2.25
3
1.5

1.5
1.5
1.5
1.5
0.5
1

2.25
2.25
2.25
2.25
0.75
1.5

24.5

36.7
5

1.5

2.25

I.Immere
M.Dzintare
V.Krauksts
Ž.Vazne
I.Bula-Biteniece
A.Rudzītis
J.Lanka

J.Dravnieks,
E.Popovs
I.Pontaga

R.Jansone, I.BulaBiteniece
R.Jansone, I.BulaBiteniece
A.KuzĦecova
I.Immere
I.M.Rubana
B.Smila,
L.Indriksone
I.LiepiĦa
E.Paeglītis
B.Černovska

I.M.Rubana
S.Luika
S.Luika
A.Ābele
A.Gulbe

0.5
1

0.75

15.5

23.25

1.5
1

2.25
1.5

1.5
0.5

2.25
0.75

N. Jaružnijs,
L.Žilinskis,
l.MaĜarenko,

Vingrošana

2.25
1.5
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S.AĦisimova
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

Basketbols
Pašaizsardzība
Florbols
Speciālā sagatavotība
Izglītības un sporta vadība
Pieaugušo pedagoăija

Vieglatlētika
NometĦu mācība
Slēpošana
Izglītības, sporta ekonomika

Zinātniskā pētniecība
18. Dzimumizglītība
19. Saskarsmes psiholoăija
20. Speciālā pedagoăija
21. Pedagoăiskā psiholoăija
22. Volejbols
23. Bāzes prakse
24. Bakalaura darbs
25. SPP, fiziskā sagatavotība
26. Individ.fiziskā sagatavotība
KOPĀ 3.studiju gadā
PAVISAM

A.Rudzītis
A.Pimenovs
I.Ėīsis

1
1.5
0.5
1

1.5
2.25
0.75
1.5

B.Luika
L.Kurova
I. AvotiĦa, M.
Gailis, T. ěisicina,
S. Škutāne, K.
Kuplis

I.Smukā
D. Krauksta
J.Saulītis
J.Dravnieks,
E.Popovs
Z.Lamba
A.Ābele
I.Purvītis
Ž. Vazne
D.Krepša
I.Immere

1
1.5
1

3
2
1
2
1.5

1.5
3
2.25
1.5

1
1
1.5
0.5
1
1.5

1.5
2.25
0.75
1.5
2.25

6
2
1

9
3
1.5

2
1

3
1.5

19

28.5

21

31.5

120KP / 180 ECTS
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1.5
2.25
1.5

9.pielikums
Akadēmiskā personāla saraksts (amats, izglītība, akadēmiskais vai zinātniskais grāds, ievēlēts
vai uz laiku pieĦemts darbā)
Nr.
p.k
1.
1.
2.

Vārds, uzvārds
2
Agita ĀBELE
Leonīds ČUPRIKS

3.
4.

Juris DRAVNIEKS
Juris GRANTS

5.
6.

Uldis GRĀVĪTIS
Rasma JANSONE

7.

Nikolajs JARUŽNIJS

8.

Gundega KNIPŠE

9.

Daina KRAUKSTA

10.
11.

Viesturs KRAUKSTS
Aino KUZĥECOVA

12.

Jānis LANKA

13.

Viesturs LĀRIĥŠ

14.

Arvils LIELVĀRDS

15.

Inese PONTAGA

16.
17.
18.

Eduards POPOVS
Inta Māra RUBANA
Andris RUDZĪTIS

19.

Uldis ŠVINKS

20.

Jānis ŽĪDENS

21.

Ilze AVOTIĥA

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Vladimirs DEMČENKO

Egils EGLĪTIS
Aija KěAVIĥA
Ludmila KUROVA
Igors ĖĪSIS
Alvis PAEGLĪTIS
Laima SAIVA
Juris SAULĪTIS

Amats

Izglītība

3
profesore
profesors,
katedras vadīt.
profesors
prorektors,
profesors
profesors
profesore,
katedras vadīt.
profesors,
katedras vadīt.
profesore

4
LU
LSPA

Akadēmiskais
vai zinātniskais
grāds
5
Dr.paed. Mg.psych
Dr.paed.

LVFKI
LU

Dr.paed.
Dr.paed.

ievēlēts
ievēlēts

MVZPI
ěZPI

Dr.paed.
Dr.paed.

ievēlēts
ievēlēta

VCFKI

Dr.paed.

ievēlēts

1. ěMI

Dr.med.

LU

Dr.paed.

uz laiku pieĦemta
darbā
ievēlēta

VCFKI
LVU

Dr.paed.
Dr.phil.

ievēlēts
ievēlēta

Liepājas PI

Dr.habil.paed.

ievēlēts

Tartu VU

Dr.med.

ievēlēts

LVFKI

Dr.paed.

ievēlēts

LVUKEMI

Dr.med.

ievēlēta

LVFKI
LVU
LVFKI

Dr.paed.
Dr.biol.
Dr.paed.

ievēlēts
ievēlēta
ievēlēts

VCFKI

Dr.paed.

ievēlēts

LSPA

Dr.paed.

ievēlēts

LU

Dr.paed.

ievēlēta

LVFKI
RMI
VU
LVFKI
LVFKI
RPI
LVU
ěeĦingradas VU

Dr.paed.
Dr.med.
Dr.phil. izglīt.
Dr.paed.
Dr.paed.
Dr.biol.
Dr.paed.
Dr.oec.

ievēlēts
ievēlēts
ievēlēta
ievēlēta
ievēlēts
ievēlēts
ievēlēta
uz laiku pieĦemts
darbā

profesore,
katedras vadīt.
profesors
profesore,
katedras vadīt.
profesors,
katedras vadīt.
profesors,
katedras vadīt.
dekāns,
profesors
profesore,
katedras vadīt.
profesors
profesore
profesors,
katedras vadīt.
prorektors,
profesors
rektors,
profesors
asoc.profesore,
katedras vadīt.
asoc.profesors
asoc.profesors
asoc.profesore
asoc.profesore
asoc.profesors
asoc.profesors
asoc.profesore
asoc.profesors
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Ievēlēts
vai uz laiku
pieĦemts darbā
6
ievēlēta
ievēlēts

1
30.
31.
32.
33.

2
Baiba SMILA
JeĜena SOLOVJOVA
Andris SPUNDE
Imants UPĪTIS

3
asoc.profesore
asoc.profesore
asoc.profesors
asoc.profesors,
katedras vadīt.
asoc.profesors
docente

4
LSPA
VCFKI
LSPA
LVFKI

34.
35.

Leonīds ŽIěINSKIS
Irēna BERGA

36.
37.

Iveta BOGE
Inta BUDVIĖE

RU
LSPA
LSPA
LU
LU

Dr.paed.
Dr.biol.
Dr.paed.

ievēlēta
ievēlēta
ievēlēta

Māris GAILIS

docente
docente,
katedras vadīt.
docente
docente
prorektore,
docente
docents

38.
39.
40.

Irēna DRAVNIECE
Maija DZINTARE
Andra FERNĀTE

41.

LVFKI

-

42.

Inta IMMERE

docente

LSPA

Mg. grāds sporta
pedagoăijā

uz laiku pieĦemts
darbā
ievēlēta

43.

Ivars KRAVALIS

docents

LSPA

Dr.paed.

44.

Daina KREPŠA

docente

LSPA

Pedag. mg. sporta
pedagoăijā

45.
46.

Genadijs KOBZEVS
Vladimirs LAPIĥŠ

docents
docents

VCFKI
LSPA

47.

Edvīns LEŠENKOVS

docents

LSPA

48.

Biruta LUIKA

docente

LSPA

49.

Inese ěUBINSKA

docente

LSPA

50.

Verners MACKARS

LSPA

51.

Ludmila MALAHOVA

docents,
prodekāns
docente

52.

docente

LSPA

53.

ěubova
MAěARENKO
Vija MILLERE

docente

LU

54.

Andris PIMENOVS

docents

LSPA

55.

Jānis RIMBENIEKS

docents

LSPA

56.

Pauls RUBĪNS

docents

LSPA

57.

Nellija STIRNA

docente

LSPA

58.

Velta Marija UPMALE

docente

LSPA

VCFKI
LSPA

LSPA
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5
Dr.paed.
Dr.paed.
Dr.paed.
Dr.biol.

6
ievēlēta
ievēlēta
ievēlēts
ievēlēts

Dr.paed.

ievēlēts
ievēlēta

Mg. grāds sporta
pedagoăijā
Master of education
Mg. grāds sporta
pedagoăijā

Dr.paed.
Mg. grāds sporta
pedagoăijā
Mg. grāds sporta
pedagoăijā
Pedag. mg. sporta
pedagoăijā
Pedag. mg. sporta
pedagoăijā
Pedag. mg. grāds
sporta zinātnē
Pedag. mg. sporta
pedagoăijā
Pedag. mg. sporta
pedagoăijā
Bioloăijas maăistra
grāds
Pedag. mg. sporta
pedagoăijā
Pedag. mg. sporta
pedagoăijā
Pedag. mg. sporta
pedagoăijā
Mg. grāds sporta
pedagoăijā
Mg. grāds sporta
pedagoăijā

ievēlēta
ievēlēta

uz laiku pieĦemts
darbā
ievēlēta
ievēlēts
ievēlēts
ievēlēts
ievēlēta
ievēlēta
uz laiku pieĦemts
darbā
ievēlēta
ievēlēta
uz laiku pieĦemta
darbā
ievēlēts
ievēlēts
ievēlēts
ievēlēta
ievēlēta

1
59.
60.

2
Žermēna VAZNE
Una VESETA

docente
docente

61.

3

4
LSPA
LSPA

5
Dr..paed.
Dr.paed.

Inta
BULA-BITENIECE

lektore

LSPA

Izglītības zinātĦu
maăistra grāds sporta
zinātnē

62.

Uăis CIEMATNIEKS

lektors

LSPA

Pedag. maăistra akad.
grāds sporta zinātnē

63.

Baiba ČERNOVSKA

lektore

RSU

Fizioterapeita grāds

64.

Līga FREIMANE

lektore

LSPA

65.

Genadijs GLAZKOVS

lektors

LSPA

Pedag. mg. grāds
sporta pedagoăijā
Izglītības zinātĦu
maăistra grāds sporta
zinātnē

66.

Antra GULBE

lektore

LSPA

Mg. grāds sporta
pedagoă.

ievēlēta

67.

Ligita INDRIKSONE

lektore

LSPA

ievēlēta

68.

lektore

LSPA

69.

Aelita
KANDAVNIECEKURBANOVA
Inga LIEPIĥA

Pedag. mg. grāds
sporta pedagoăijā
Mg. grāds sporta
pedagoăijā

lektore

LSPA

Pedag. mg. grāds
sporta zinātnē

ievēlēta

70.

Renārs LĪCIS

lektors

LSPA

Pedag. mg. grāds
sporta zinātnē

ievēlēts

71.

Tatjana ěISICINA

lektore

LSPA

Pedag. mg. grāds
sporta pedagoăijā

ievēlēta

72.

Andris MOLOTANOVS

lektors

LSPA

Pedag. maăistra akad.
grāds sporta zinātnē

73.

NataĜja PEěNIKA

lektore

LSPA

74.

Ieva RUDZINSKA

lektore

LU

Pedag. mg. grāds
sporta pedagoăijā
Izglītības zinātĦu
maăistra grāds
pedagoăijā

75.

Ingrīda SMUKĀ

lektore

LSPA

Pedag. maăistra akad.
grāds sporta zinātnē

ievēlēta

76.

Sandra ŠKUTĀNE

lektore

LSPA

Pedag. mg. grāds
sporta pedagoăijā

ievēlēta

77.

Svetlana AĥISIMOVA

asistente

LSPA

Pedag. maăistra grāds
sporta zinātnē

ievēlēta

78.

Kalvis CIEKURS

asistents

LSPA

Pedag. maăistra akad.
grāds sporta zinātnē

ievēlēts

79.

Dins DANNE

asistents

LSPA

Pedag. maăistra akad.
grāds sporta zinātnē

uz laiku pieĦemts darbā

80.

Ieva KUNDZIĥA

asistente

LSPA

Pedag. maăistra akad.
grāds sporta zinātnē

uz laiku pieĦemta
darbā
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6
ievēlēta
uz laiku pieĦemta
darbā
ievēlēta

ievēlēts
uz laiku pieĦemta
darbā
ievēlēta
uz laiku pieĦemts darbā

dzemdību atvaĜin.

uz laiku pieĦemts darbā
ievēlēta
ievēlēta

1

2

3

4

5

6

81.

Krišjānis KUPLIS

asistents

LSPA

Pedag. maăistra akad.
grāds sporta zinātnē

ievēlēts

82.

Māris LESČINSKIS

asistents

LSPA

Pedag. maăistra akad.
grāds sporta zinātnē

uz laiku pieĦemts
darbā

83.

Signe LUIKA

asistente

BA Turība

84.

Edgars PUKINSKS

asistents

LSPA

Izglītības zinātĦu
bakalaura akad. grāds
sportā

uz laiku pieĦemts
darbā

85.

Sergejs SAULĪTE

asistents

LSPA

Pedag.maăistra akad.
grāds sporta zinātnē

uz laiku pieĦemts
darbā

Profesionālais
maăistra grāds
uzĦēmējdarbības
vadībā

ievēlēta

LVU – P.Stučkas Latvijas Valsts universitāte
LULatvijas Universitāte
Liep.PI –Liepājas Pedagoăiskais institūts
RPI – Rīgas Politehniskais institūts
RMI – Rīgas Medicīnas institūts
RSU – Rīgas StradiĦa universitāte
Tartu VU – Tartu Valsts universitāte
Maskavas VU – Maskavas Valsts universitāte
ěeĦingradas VU – ěeĦingradas Valsts universitāte.
MVZPI- Maskavas Vissavienības zinātniski pētnieciskais institūts
ěZPI- ěeĦingradas Zinātniski Pētnieciskais institūts
VCFKI- Valsts Centrālais fiziskās kultūras institūts Maskavā
1.ěMI- 1. ěeĦingradas Medicīnas institūts
LVUKEMI- Latvijas Valsts Universitātes Klīniskās un eksperimentālās medicīnas
institūts
VU- Virdžīnijas Universitāte (ASV)
RU- Rietumanglijas Universitāte
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10.pielikums
Pašnovērtējuma ziĦojumi par 2004./2005.-2009./2010. gadu (pieejami LSPA
http://www.lspa.lv/main.html)
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11. pielikums
Docētāju un studentu mobilitāte LLP/ERASMUS apmaiĦas programmā
2004./2005.-2009./2010.ak.g.
2004./2005.ak.g.
Docētāji
J.Žīdens GdaĦskas fiziskās audzināšanas un sporta akadēmija (Polija)
J.Grants Stokholmas Universitātes Sporta koledža (Zviedrija)
2005./2006.ak.g.
Docētāji
J.Grants Stokholmas Universitātes Sporta koledža (Zviedrija)
U.Švinks
Varšavas fiziskās izglītības akadēmija (Polija)
U.Švinks
Dalarnas Universitāte (Zviedrija)
J.Žīdens GdaĦskas fiziskās audzināšanas un sporta akadēmija (Polija)
J.Grants Lietuvas fiziskās izglītības akadēmija
J.Žīdens Lietuvas fiziskās izglītības akadēmija
Ž.Vazne Lietuvas fiziskās izglītības akadēmija
LSPA studenti
K.Ciekurs (maăistr.) Stokholmas Universitātes Sporta koledža (Zviedrija) (3mēn.)
J.Grants Stokholmas Universitātes Sporta koledža (Zviedrija) (3mēn.)
Vieslektori
Romualdas MaĜinauskas Lietuvas fiziskās izglītības akadēmija
Kestutis Kardelis Lietuvas fiziskās izglītības akadēmija
Tomasz Gabrus Varšavas fiziskās izglītības akadēmija (Biala-Podlaskas filiāle) (Polija)
Krizštofs Piečs Varšavas fiziskās izglītības akadēmija (Biala-Podlaskas filiāle) (Polija)
Bengts Nibelius Dalarnas Universitāte (Zviedrija)
2006./2007.ak.g.
Docētāji
J.Žīdens GdaĦskas fiziskās audzināšanas un sporta akadēmija (Polija)
J.Žīdens ŠauĜu Universitāte (Lietuva)
R.Līcis ŠauĜu Universitāte (Lietuva)
J.Grants Stokholmas Universitātes Sporta koledža (Zviedrija)
I.M.Rubana
Varšavas fiziskās izglītības akadēmija (Biala-Podlaskas filiāle) (Polija)
A.Ābele Lietuvas fiziskās izglītības akadēmija
U.Švinks
Varšavas fiziskās izglītības akadēmija (Polija)
LSPA studenti
A.Pjaniha
Varšavas fiziskās izglītības akadēmija (Biala-Podlaskas filiāle) (Polija) (3 mēn.)
M.Gerke
Varšavas fiziskās izglītības akadēmija (Biala-Podlaskas filiāle) (Polija) (3 mēn.)
L.Medinieka (maăistr.) Nacionālā Sporta akadēmija Sofijā (Bulgārija) (5 mēn.)
Ārzemju studenti
Magdalena Kaminska
Varšavas fiziskās izglītības akadēmija (Polija) (5 mēn.)
Vieslektori
Kestutis Kardelis Lietuvas fiziskās izglītības akadēmija
Krizštofs Piečs Varšavas fiziskās izglītības akadēmija (Biala-Podlaskas filiāle)
Tomasz Gabrus Varšavas fiziskās izglītības akadēmija (Biala-Podlaskas filiāle)
Jerži Sadovski Varšavas fiziskās izglītības akadēmija (Biala-Podlaskas filiāle)
Eližbeta Huk-Veličuka Varšavas fiziskās izglītības akadēmija (Biala-Podlaskas filiāle)
Skaiste Laskiene Lietuvas fiziskās izglītības akadēmija
2007./2008.ak.g.
Docētāji
J.Grants Zviedrijas Sporta un veselības augstskola
A.KĜaviĦa
Lēvenes KatoĜu Universitāte (BeĜăija)
J.Žīdens
ŠauĜu Universitāte (Lietuva)
R.Līcis ŠauĜu Universitāte (Lietuva)
A.Ābele Lietuvas fiziskās izglītības akadēmija
A.Lielvārds Radomas Tehniskās universitāte (Polija)
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U.Grāvītis
KārĜa Universitāte (Čehija)
U.Švinks
KārĜa Universitāte (Čehija)
J.Žīdens KārĜa Universitāte (Čehija)
R.Jansone
Halmstadas augstskola (Zviedrija)
A.Ābele Halmstadas augstskola (Zviedrija)
A.Gulbe Halmstadas augstskola (Zviedrija)
I.Bula- Biteniece Halmstadas augstskola (Zviedrija)
I.Immere
Halmstadas augstskola (Zviedrija)
J.Grants Varšavas fiziskās izglītības akadēmija (Biala-Podlaskas filiāle) (Polija)
A.Fernāte
Nacionālā Izglītības universitāte Madridē (UNED) (Spānijā)
I.Kravalis
Usti Nad Labem universitāte (Čehija)
R.Līcis GdaĦskas fiziskās izglītības akadēmija (Polija)
D.Krauksta
Zviedrijas Sporta un veselības augstskola
V.Krauksts
Zviedrijas Sporta un veselības augstskola
B.Smila Zviedrijas Sporta un veselības augstskola
V.Ūkins Zviedrijas Sporta un veselības augstskola
R.Rudzītis
Zviedrijas Sporta un veselības augstskola
N.Jaružnijs
Nacionālā Sporta akadēmija Sofijā (Bulgārija)
Ž.Vazne Lietuvas fiziskās izglītības akadēmija
LSPA studenti
K.Ciekurs (maăistr.)
KārĜa Universitāte (Čehija) (2 ned.)
A.Šmugais
KārĜa Universitāte (Čehija) (2 ned.)
A.Dombrovska
KārĜa Universitāte (Čehija) (2 ned.)
G.Tālberga
Zviedrijas Sporta un veselības augstskola (3 mēn.)
M.Ignate
Zviedrijas Sporta un veselības augstskola (3 mēn)
Vieslektori
Rafales Merino Marbans Malagas Universitāte (Spānija)
Gema Toress
Džēnas Universitāte (Spānija)
Štepan Vele
Usti Nad Labem Universitāte (Čehija)
AĜăirdas Cepulenas
Lietuvas fiziskās izglītības akadēmija
Romualdas MaĜinauskas Lietuvas fiziskās izglītības akadēmija
Krizštofs Piečs
Varšavas fiziskās izglītības akadēmija (Biala-Podlaskas filiāle) (Polija)
2008./2009.ak.g.
Docētāji
A.Ābele Tartu Universitāte (Igaunija)
I.M.Rubana Juvaskūlas Universitāte (Somija)
I.LiepiĦa
Varšavas fiziskās izglītības akadēmija (Biala-Podlaskas filiāle) (Polija)
I.Smukā Varšavas fiziskās izglītības akadēmija (Biala-Podlaskas filiāle) (Polija)
D.Krauksta Varšavas fiziskās izglītības akadēmija (Biala-Podlaskas filiāle) (Polija)
I.M.Rubana
ViĜĦas pedagoăiskā universitāte (Lietuva)
A.KĜaviĦa
Lēvenes KatoĜu Universitāte (BeĜăija)
A.Ābele Lietuvas fiziskās izglītības akadēmija
R.Jansone
Nacionālā Sporta akadēmija Sofijā (Bulgārija)
I.Bula-Biteniece Nacionālā Sporta akadēmija Sofijā (Bulgārija)
U.Grāvītis
Dalarnas Universitāte (Zviedrija)
I.M.Rubana Džēnas Universitāte (Spānija)
J.Grants Zviedrijas Sporta un veselības augstskola
J.Žīdens KārĜa Universitāte (Čehija)
R.Jansone
Datorzinību un biznesa vadības koledža Lomžā (Polija)
I.Bula-Biteniece Datorzinību un biznesa vadības koledža Lomžā (Polija)
I.Smukā Malagas Universitāte (Spānija)
I.LiepiĦa
Malagas Universitāte (Spānija)
K.Ciekurs
Malagas Universitāte (Spānija)
I.Rudzinska Nacionālā Sporta akadēmija Sofijā (Bulgārija)
LSPA studenti
K.Karole
Nacionālā Sporta akadēmija Sofijā (Bulgārija) (6 mēn.)
I.Ăeneralovs Nacionālā Sporta akadēmija Sofijā (Bulgārija) (6 mēn.)
E.Sproăe (doktorante) Lietuvas fiziskās izglītības akadēmija (3 mēn.)
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I.Nikonovs Zviedrijas Sporta un veselības augstskola (1 ned.)
E.Bernāns
Zviedrijas Sporta un veselības augstskola (1 ned.)
Ārzemju studenti
Ludmila Špila
Varšavas fiziskās izglītības akadēmija (Polija) (5 mēn.)
Marta Niemuiska Varšavas fiziskās izglītības akadēmija (Polija) (5 mēn.)
Vieslektori
Nijole Lagunaviciene
Lietuvas fiziskās izglītības akadēmija
Mindaugas Katinas
ViĜĦas Pedagoăiskā universitāte (Lietuva)
Arunas Emeljanovas
Lietuvas fiziskās izglītības akadēmija
Renata Rutkauskaite
Lietuvas fiziskās izglītības akadēmija
Elžbeta Huk-Veličuka
Varšavas fiziskās izglītības akadēmija (Polija)
Arturs LitviĦuks
Varšavas fiziskās izglītības akadēmija (Biala-Podlaskas filiāle) (Polija)
Krizštofs Piečs
Varšavas fiziskās izglītības akadēmija (Biala-Podlaskas filiāle) (Polija)
2009./2010.ak.g.
Docētāji
I.Smukā Malagas Universitāte (Spānija)
I.LiepiĦa
Malagas Universitāte (Spānija)
K.Ciekurs
Malagas Universitāte (Spānija)
A.KĜaviĦa
Varšavas fiziskās izglītības akadēmija (Polija)
J.Grants Zviedrijas Sporta un veselības augstskola
A.Ābele Romas „Foro Italico” universitāte (Itālija)
U.Švinks
Lundas Universitāte (Zviedrija)
I.M.Rubana
Lietuvas fiziskās izglītības akadēmija
B.Smila Varšavas fiziskās izglītības akadēmija (Biala-Podlaskas filiāle) (Polija)
I.Kravalis
Varšavas fiziskās izglītības akadēmija (Biala-Podlaskas filiāle) (Polija)
A.KĜaviĦa
Halmstadas Universitāte (Zviedrija)
J.Žīdens Varšavas fiziskās izglītības akadēmija (Biala-Podlaskas filiāle) (Polija)
A.KĜaviĦa
Lēvenes KatoĜu Universitāte (BeĜăija)
I.M.Rubana Nacionālā Sporta akadēmija Sofijā (Bulgārija)
Ž.Vazne Lietuvas fiziskās izglītības akadēmija
U.Švinks
Dalarnas Universitāte (Zviedrija)
J.Žīdens
ŠauĜu Universitāte (Lietuva)
I.Boge Malagas Universitāte (Spānija)
I.Rudzinska Lietuvas fiziskās izglītības akadēmija
R.Jansone
Varšavas fiziskās izglītības akadēmija (Biala-Podlaskas filiāle) (Polija)
I.Bula-Biteniece Varšavas fiziskās izglītības akadēmija (Biala-Podlaskas filiāle) (Polija)
LSPA studenti
A.Šmugais
Zviedrijas Sporta un veselības augstskola (3 mēn.)
E.Bernāns
Zviedrijas Sporta un veselības augstskola (3 mēn.)
D.Makarova
Varšavas fiziskās izglītības akadēmija (Biala-Podlaskas filiāle) (Polija) (5 mēn.)
I.Ăeneralovs
Nacionālā Sporta akadēmija Sofijā (Bulgārija) (10 mēn.)
Vieslektori
Sandrija Capkauskiene
Lietuvas fiziskās izglītības akadēmija
Emanuele Isidori
Romas „Foro Italico” universitāte
Oskars Romero Ramus
Malagas Universitāte (Spānija)
Manolo Gonzalez Dominguez Malagas Universitāte (Spānija)
Rafaels Merino Marbans
Malagas Universitāte (Spānija)
Krizštofs Piečs
Datorzinību un biznesa vadības koledža Lomžā (Polija)
Pāvels Rozanskis
Varšavas fiziskās izglītības akadēmija (Biala-Podlaskas filiāle) (Polija)
Arturs LitviĦuks
Varšavas fiziskās izglītības akadēmija (Biala-Podlaskas filiāle) (Polija)
Romualdas MaĜinauskas
Lietuvas fiziskās izglītības akadēmija
Renata Rutkauskaite
Lietuvas fiziskās izglītības akadēmija
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12. pielikums
Studijas un studējošo sasniegumi sportā
LSPA studenti un docētāji aktīvi piedalās sporta dzīves organizēšanā un realizācijā
Latvijā un starptautiskā mērogā. LSPA pārstāvji ir Latvijas Nacionālās sporta padomes,
Latvijas Olimpiskās komitejas, Latvijas Olimpiskās akadēmijas, Latvijas Sporta
federāciju padomes, Latvijas Augstskolu sporta savienības locekĜi, kā arī piedalās
Starptautisko sporta federāciju darbībā. Liela uzmanība tiek pievērsta akadēmijas
studentu, docētāju un darbinieku sporta aktivitātēm, kuras vērstas uz veselības
nostiprināšanu, veselīgu dzīves veida ievērošanu. Lai iesaistītu visus studentus sporta
aktivitātēs, LSPA organizē sacensības starp kursiem, piedalās Latvijas Augstskolu sporta
savienības organizētajās sacensībās – Latvijas Universiādēs, Latvijas studentu
čempionātos, SELL spēlēs, kā arī Eiropas studentu čempionātos, Pasaules studentu
Universiādēs.
Atbalstot LSPA studējošos augstu sasniegumu sportistus, viĦiem izveidota
individuāla studiju sistēma, studiju process saskaĦots ar viĦu piedalīšanos starptautiskās
sacensībās un treniĦnometnēs ārpus Latvijas.
Vairāk kā 80 studentu ir valsts izlases komandu dalībnieki. Atskaites periodā Ziemas
Olimpiskajās spēlēs Turīnā 2006.g. no LSPA studentiem piedalījās: Anna Orlova, Raivis
Zīmelis, Rodrigo LaviĦš, Māris Bogdanovs, Atvars Tribuncovs, Ilmārs Bricis, Jānis
MiĦins, Mihails Arhipovs, Gerda KrūmiĦa, Linda SavĜaka, Edgars MasaĜskis, Ăirts
Ankipāns, MārtiĦš Rubenis, Daumants Dreiškens, Ivars Ciaguns, Andris Šics, Juris Šics,
Valts Eiduks. Latvijas delegācijas sastāvā kā treneri Olimpiskajās spēlēs piedalījās 26
LSPA absolventi.
Vasaras Olimpiskajās spēlēs Pekinā 2008.g. kā sportisti startēja LSPA studenti:
Ingus Janevičs, Jolanta Dukure, Jānis Karlivāns, Māris Urtāns, Vadims VasiĜevskis,
Viktors Ščerbatihs, JeĜena RubĜevska, kā treneri spēlēs piedalījās 27 LSPA absolventi.
Ziemas Olimpiskajās spēlēs Vankuverā 2009.g. kā sportisti piedalījās: Ilmārs Bricis,
Kaspars Dumbris, Andrejs Rastorgujevs, Žanna Juškāne, Jānis MiĦins, Daumants
Dreiškens, Oskars Melbārdis, Mihails Arhipovs, Edgars MasaĜskis, Rodrigo LaviĦš, Jānis
Sprukts, Ăirts Ankipāns, MārtiĦš Rubenis, Anna Orlova, Andris Šics, Juris Šics, Pēteris
KalniĦš, kā treneri piedalījās 24 LSPA absolventi.
Šajās Olimpiskajās spēlēs sudraba medaĜas izcīnīja kamaniĦu braucēji Andris Šics un
Juris Šics, kurus trenē LSPA absolventi.
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13.pielikums
Darba devēja atsauksmes (pieejamas drukātajā versijā)
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14. pielikums
Bakalaura studiju programmas “Pedagoăija” izmaksas

Nr.

Rindas
Nr.

Parametra nosaukums
A

Aprēėina formula

Aprēėinātais
lielums

C

D

B

I Tiešās studiju programmas izmaksas
Viena pasniedzēja darba algas fonda aprēėins vienam studentam gadā
Pasniedzēju
vidējā darba alga
Pasn. īpatsvars st. progr.
Amats
mēnesī
nodrošināšanai
Profesors

826

22%

1

D1=A1*B1

181,72

As.profesors

661

17%

2

D2=A2*B2

112,37

Docents

529

25%

3

D3=A3*B3

132,25

Lektors

423

15%

4

D4=A4*B4

63.45

Asistents

338

6%

5

D5=A5*B5

20.28

Viesdocētāji

400

15%

6

D6=A6*B6

60.00

100%

D1+D2+D3+D4+D5+D6 =

pasniedzēja vidējā alga gadā, Ls

7

vidējais studentu skaits uz 1 pasniedzēju

8

Pasniedzēja darba alga uz 1 studentu gadā, Ls

9

D7=(D1+D2+D3+D4+D5+D6)*12
X
D9=D7/D8

570.07
6840.84
19,00
360.04

vidējais studentu skaits uz 1 darbinieku (neskaitot infrastruktūras un
pārvaldes darbiniekus - skat. II sadaĜu)

10

X

19,00

darbinieka vidējā alga = 180 Ls x 2 = 360 Ls

11

X

360,00

Pārējo darbinieku darba alga uz 1 studentu gadā, Ls

12

D12=(D11/D10)*12

227.37

N1

Darba algas fonds uz 1 studentu gadā, Ls

13

D13=D9+D12

587,41

N2

Darba devēja sociālie maksājumi uz 1 studentu gadā (24,09%),Ls

14

D14=D13*0,2409

141,51

N3

N4

N5

N6

N7
S2

Komandējumu un dienesta braucienu izmaksas uz 1 studentu gadā,

15

pasta un citu pakalpojumu izmaksas gadā uz 1 studentu, Ls

16

X

2,00

nekustāmo īpašumu nodoklis par zemi uz 1 studentu, Ls

17

X

0,28

remontu izmaksas uz 1 studentu, Ls

18

X

30,00

tehniskās apkopes izmaksas uz 1 studentu, Ls

19

X

12,00

administratīva darba nodrošināšana uz 1 studentu, Ls

20

X

1,37

citi pakalpojumi uz 1 studiju vietu gadā, Ls

21

X

Pakalpojumu apmaksa -- kopā Ls

22

patērētā elektroenerăija

23

X

0,60

apkure

24

X

28,98

ūdensapgāde un kanalizācija

25

X

10.45

mācību līdzekĜu un materiāli iegādes izmaksas uz 1 studiju vietu gadā

26

X

4,50

inventāra iegādes izmaksas uz 1 studiju vietu gadā

27

X

2,50

kancelejas preču iegādes izmaksas uz 1 studiju vietu gadā

28

X

5,20

D22=D16+D17+D18+D19+D20+D21

1,42
48,73

Materiāli un mazvērtīgā inventāra iegāde uz 1 studentu gadā, Ls

29

mācību grāmatas uz 1 studentu gadā

30

X

13,00

1 grāmatas cena, Ls

31

X

8,00

grāmatu kalpošanas laiks gados

32

X

10,00

žurnālu iegādes izmaksas uz vienu studentu gadā, Ls

33

X

Grāmatu un žurnālu iegādes izmaksas uz 1 studentu gadā, Ls

34

iekārtu iegādes izmaksas iegādes izmaksas uz 1 studiju vietu gadā

35

X

iekārtu modernizēšanai izmaksas

36

X

Iekārtu iegādes un moderniz. izmaksas uz 1 studentu gadā, Ls

37

D37=D35+D36

Studentu sociālajam nodrošinājumam uz 1 studentu gadā, Ls

38

D38=D39+D40

sportam uz vienu studentu gadā, Ls

39
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D29=D23+D24+D25+D26+D27+D28

3,66

D34=D30*D31/D32+D33

52,23

2,00
12,40
34,90
6,98
41,88
6,00

X

4,00

kultūrai uz vienu studentu gadā, Ls

40

Kopā tiešās izmaksas uz 1 studentu gadā -- summa no N1 līdz N8

X

41

D41=D13+D14+D15+D22+D29=D34+D37+D38

42
43

D42=D41*0,8/0,63
D43=D41+D41

2,00

892,16

II Netiešās studiju programmas izmaksas
Izdevumi LSPA darbības nodrošināšanai: akadēmiskās darbības infrastruktūras
apmaksai, attīstības projektiem, kopējiem LSPA darbības projektiem, pārvaldei kopā 8% no viena studējošā studiju izmaksas gadā
Pavisam kopā viena studējošā studiju izmaksas gadā
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113,29
1005.4

15. pielikums
LSPA bakalaura studiju programma „Pedagoăija”, salīdzinot ar tāda paša
līmeĦa akreditētām līdzīgām studiju programmām augstskolās Latvijā un Eiropā
Latvijā nav tādas akadēmiskā bakalaura programmas „Pedagoăijā”, kur piešėiramā kvalifikācija būtu
izglītības zinātĦu bakalaurs sportā.
Eiropā tiek realizētas vairāk kā 150 dažāda līmeĦa programmas sporta zinātnes jomā, no tām vairāk kā
60 bakalaura programmas sporta zinātnē. Šajās programmās Eiropā piešėiramā kvalifikācija pārsvarā ir
bakalaurs sporta zinātnē. Izvērtējot LSPA programmas darbību, izveidots dziĜāks salīdzinājums ar četrām
Eiropas valstu universitātēm.
LSPA bakalaura
studiju
programma
“Pedagoăija”
Piešėiramā
kvalifikācija

Izglītības zinātĦu
bakalaurs sportā

ECTS
Studiju ilgums
Piezīmes

180 ECTS
3 gadi
Jomas: sporta
treniĦš, sporta
izglītība skolā,
sporta zinātne

Papildus
informācija

www.lspa.lv

Technische
Universität
München,
Faculty of Sport
Science
Bachelor in Sport
Science (Bakalaurs
sporta zinātnē)

Norwegian
School of Sport
Sciences

University of
Sunderland

Bachelor Sport
Science
(Bakalaurs sporta
zinātnē)

BSc (Hons) Sport
and Exercise
Sciences
BSc (Hons) Sport
and Exercise
Development
BSc (Hons) Sport
Studies
BSc (Hons) Sports
Coaching
BSc (Hons) Sports
Technology
BSc (Hons) Sport
and Exercise
Psychology
BA (Hons) Sports
Management
BSc/BA (Hons)
Combined Studies

180 ECTS
3 gadi
Joma: sporta
zinātne

180 ECTS
3 gadi
Joma: sporta
zinātne

1KP – 15
kontaktstundas

http://www.sp.tum.
de

http://www.nih.n
o

3 gadi
Jomas: veselība un
fitness,
menedžments, sporta
zinātne

http://www.sunderla
nd.ac.uk

Reykjavik
University

BS
Sports
Science
(Bakalaurs
zinātnē,
sporta
zinātnē)

180 ECTS
3 gadi
Jomas: sporta
treniĦš,
veselība un
fitness, sporta
izglītība
skolā, sporta
zinātne
http://www.r
u.is

Salīdzinot bakalaura programmu galvenās studiju jomas, var secināt, ka nav vienotas pieejas. Dominē
programmas, kas skar tikai sporta zinātni, bet ir arī programmas, kas aptver daudz plašāku spektru – sporta
treniĦu, veselību un fitnesu, sporta izglītību skolā, menedžmentu un rekreāciju. Programmu sakārtojumā ir
tendence pirmajā vai pirmajos divos gados īstenot pamatstudijas, piemēram, Reikjavikas Universitātē pirmie
divi gadi ir pamatsudijas vispārējā pedaăoăijā un sporta pedagoăijā. Savukārt, salīdzinot kontakstundu skaitu 1
KP var secināt, ka arī nav vienotas pieejas, jo kontaktstundu skaits svārstās no 10 – 40.
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Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijas

BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA

“PEDAGOĂIJA”
(kods 43142)

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĥOJUMS
par 2008./2009. akadēmisko gadu

Apstiprināts LSPA Senāta sēdē 2009.gada 18.jūnijā, Senāta lēmums Nr. 17

Rīga – 2009.
BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA “PEDAGOĂIJA”, PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĥOJUMS par 2008./2009. akadēmisko gadu

1. Programmas stratēăiskie mērėi un uzdevumi
− veidot vērtību sistēmu, kas nodrošina sapratni starp studentiem un docētājiem;
− nodrošināt katram studentam iespēju iegūt nepieciešamo informāciju, akadēmiskās zināšanas
un praktisko palīdzību visās skolotāju programmās;
− nodrošināt katram studentam iespēju apgūt sporta pedagogam nepieciešamās profesionālās
prasmes un iemaĦas;
− iekĜaut studiju programmā izglītošanās kognitīvos, afektīvos un psihomotoros mērėus;
− docētājiem veikt aktīvu zinātniski pētniecisku darbību;
− docētājiem izveidot personīgo kvalifikācijas celšanas plānu;
− docētājiem aktīvi piedalīties LSPA metodiski – zinātniskās konferencēs un citos ar
zinātniskiem pētījumiem saistītos procesos;
− nodrošināt docētājiem un palīgpersonālam sekmīgu pedagoăiskās mijiedarbības procesu;
− docētājiem regulāri apspriest un veidot vienotu dažādu sporta teorētisko jautājumu izpratni
(īpaši terminoloăijas jautājumos).

Studiju programmas realizēšana balstās uz šādiem likumdošanas aktiem:
• Augstskolu likums – spēkā esošs no 02.11.1995. (ar grozījumiem).
• Izglītības likums – spēkā esošs no 01.06.1999. (ar grozījumiem).
32.pants – Valsts izglītības standarts;
35.pants – iegūtās izglītības vērtēšana;
51.pants – pedagoga vispārīgie pienākumi.
• Vispārējās izglītības likums – spēkā esošs no 1999.gada 14.jūnija.
15.pants – Valsts vispārējas izglītības standarts;
16.pants – vispārējās izglītības mācību priekšmeta standarts;
17.pants – vispārējās izglītības programma;
19.pants – vispārējās izglītības mācību priekšmeta programma.
• MK noteikumi Nr.462 “Par Valsts pamatizglītības standartu” no 2000.gada
5.decembra līdz stāsies spēkā Ministru kabineta noteikumi par “Valsts
pamatizglītības standartu un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem”.
• MK noteikumi Nr.463 “Noteikumi par Valsts vispārējās vidējās izglītības standartu”
no 2000.gada 5.decembra.
• MK noteikumi 2006.gada 16.maija Nr.394 „Noteikumi par Valsts pārbaudījuma
kārtību akreditētām izglītības programmām“.
• MK noteikumi 2006.gada 16.maija Nr.395 „Noteikumi par centralizēto eksāmenu
saturu un norises kārtību”.
• MK noteikumi 2006.gada 16.maija Nr.393 „Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no
noteiktajiem valsts pārbaudījumiem”.
• Mācību priekšmetu standarti studiju rezultātu vērtēšanas kārtība priekšmetos.
• Mācību priekšmetu programmas.
• Valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standarti.

2. IzmaiĦas augstākās izglītības programmas mērėī un uzdevumos, pēc
augstākās izglītības programmas apguves iegūstamajos studiju
rezultātos zināšanu, prasmju un kompetenču formā
Akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Pedagoăija” mērėī un uzdevumos nav būtiskas
izmaiĦas. Studiju rezultāti papildināti, lai tie atbilstu Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai un
EQF 6. līmeĦa cikla deskriptoriem, kas izstrādāti tā, lai tie atbilstu gan Eiropas Augstākās
BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA “PEDAGOĂIJA”, PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĥOJUMS par 2008./2009. akadēmisko gadu
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izglītības telpas (BoloĦas procesa) kvalifikāciju ietvarstruktūrai, gan Eiropas Savienības
Mūžizglītības kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EQF).
Pēc augstākās izglītības programmas apguves iegūstamie studiju rezultāti
Apgūstot LSPA akadēmisko bakalaura studiju programmu „Pedagoăija”, studējošais iegūst
šādas kompetences:
Zināšanas un Bakalaura grāda ieguvējs spēj:
izpratne
- demonstrēt pedagoăijai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo
zināšanu kritisku izpratni, tajā skaitā daĜa zināšanu aptver pedagoăijas
augstākos sasniegumus.
- demonstrēt pedagoăijas jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni,
kā arī demonstrēt vispusīgas un specializētas sporta nozarei atbilstošas faktu,
teoriju, likumsakarību un tehnoloăiju zināšanas un izpratni.
Spēja pielietot - izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, veikt sporta jomā
profesionālu, inovatīvu un pētniecisku darbību.
zināšanas
Analīze,
sintēze,
novērtēšana

- patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot;
- pieĦemt lēmumus un risināt problēmas pedagoăijas un sporta pedagoăijas
jomā;
- izprast sporta pedagoga profesionālo ētiku;
- izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību.

Komunikācija - formulēt un analītiski raksturot informāciju, problēmas un risinājumus
pedagoăijas un sporta pedagoăijas jomā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt
par tiem gan ar speciālistiem, gan nespeciālistiem.
- patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu un savu padoto tālāko
Tālākā
izglītību un profesionālo pilnveidi.
mācīšanās
- demonstrēt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā;
Vispārējās
- uzĦemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai
prasmes
vadot citu cilvēku darbu;
- pieĦemt lēmumus un rast risinājums mainīgos vai neskaidros apstākĜos.
Pēc programmas apguves iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, prasmju un kompetenču
formā nodrošina, ka visiem bakalaura grāda ieguvējiem ir tiesības studēt otrajā studiju ciklā.

3. IzmaiĦas bakalaura programmas organizācijā, augstākās izglītības
programmas plāna atbilstība augstskolas mērėiem un uzdevumiem, kā
arī augstākās izglītības programmas iekšējās kvalitātes mehānisma
darbība
Studiju plāns sadarbībā ar LSPA studiju daĜu ik gadus tiek pārskatīts un pilnveidots
atbilstoši mūsdienu tendencēm izglītības jomā un Valsts akadēmiskās izglītības standartam,
meklētas jaunas iespējas optimālai to realizēšanai, Ħemot vērā LSPA un katedru resursus.
Studiju programmā nav veiktas būtiskas izmaiĦas. Minimālas izmaiĦas ir stundu skaita
sadalījumā. Visos studiju kursos notiek sistemātiskas izmaiĦas saturā – papildinājumi sakarā ar
jaunāko zinātnisko atziĦu integrāciju studiju procesā. Studiju programmas saturs atbilst
augstākās izglītības un akadēmiskās izglītības standartam.
Akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Pedagoăija” plāns pilnībā atbilst augstskolas
mērėiem un uzdevumiem.
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LSPA mērėis ir nodrošināt 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 mērėi ir izvirzīti konkrēti uzdevumi:
• radīt studentiem iespēju iegūt 1. un 2. līmeĦa profesionālo augstāko izglītību sporta jomā un
akadēmisko augstāko izglītību (bakalaura, maăistra un doktora grādu), sagatavojot
kompetentus profesionāĜus 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 iekĜauties konkurētspējīgā
darba tirgū, un radot iespējas studējošiem studiju, darba, augstu sasniegumu sporta un
ăimenes dzīves saskaĦošanai;
• veicināt studiju un pētniecības darba izvēli atbilstoši indivīda interesēm un spējām, rūpējoties
par jauno sporta zinātnieku sagatavošanu un nodrošinot viĦiem iespēju iekĜauties pasaules
akadēmiskajos procesos, kā arī piedāvājot sabiedrībai iegūtās zinātniskās un profesionālās
atziĦas, 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 apmaiĦu starp Latvijas un ārvalstu augstskolām;
• ieviest inovatīvas idejas LSPA tālākai attīstībai, kas sekmēs materiāli – tehniskās bāzes
nostiprināšanu un augstskolas darbības organizēšanas optimizāciju;
• garantēt atbilstoši LSPA satversmei akadēmiskā personāla un studējošo akadēmisko brīvību.
Pamatojoties uz jaunākajām tendencēm augstākās izglītības jomā attiecībā uz
sagatavošanas procesu, tajā skaitā sporta speciālistu sfērā, orientējoties uz jaunākajām
nostādnēm izglītībā un sportā, kontroles un pedagoăiskās, zinātniskās darbības analīzes jomā, kā
arī atbilstoši likumdošanas un citu normatīvo aktu izmaiĦām, Latvijas Sporta pedagoăijas
akadēmijas Senāts, pamatojoties uz Studiju domes lēmumiem, ir veicis studiju plāna
precizēšanu, it īpaši studiju kursu savstarpējās koordinācijas jomā, kas izpaužas atsevišėu studiju
kursu programmu precizēšanā, apjoma izmaiĦās, kontakstundu un patstāvīgā darba
proporcionalitātes izmaiĦās, pievēršot lielāku vērību vispārējo studiju kursu orientācijai uz sporta
skolotājam nepieciešamo praktisko iemaĦu un prasmju veidošanos.
Iekšējās kvalitātes mehānisma darbība
Studiju kvalitāti LSPA nodrošina mērėorientācija uz topošo bakalauru pedagoăijā
kompetenci, iekšējā studiju programmas organizācija (struktūra, atbildību sadalījums,
dokumentācija), atbilstošs plānojums, resursi, docētāju konsultācijas, sadarbība ar darba
devējiem un programmas iekšējās kvalitātes vadības sistēmas darbība.
Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas struktūra:
• LSPA kvalitātes nodrošināšanas politika un pasākumi.
• Piešėiramā bakalaura grāda apstiprināšana, uzraudzība, regulāra kontrole ir Akadēmijas
Bakalaura grāda piešėiršanas padomes kompetencē.
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Studentu vērtēšanas pamatprincips - publicēti kritēriji LSPA mājas lapā un pasākumi,
kuri konsekventi tiek piemēroti.
• Pasniedzēju kvalitātes nodrošināšana (piem., darba efektivitātes vērtējums -studentu
aptauja, absolventu aptaujas, koleăiālais vērtējums).
• Mācību līdzekĜi un palīdzība studentiem.
• Informācijas sistēmas.
• Sabiedrības informēšana.
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 un kompetenču pašnovērtējumu atbilstošā studiju kursā.
• Docētāji akadēmiskā gada noslēgumā iesniedz studiju daĜā pašnovērtējumu par savu
darbību atbilstošā studiju programmā.
• Katra katedra savu docētāju darbības kvalitāti izvērtē katedrās un pēc tam ziĦo Studiju
domē.
• Programmas direktore mācību gada noslēgumā apkopo studentu un docētāju iesniegtos
vērtējumus, izvērtē iegūtos rezultātus un veic korekcijas, lai uzlabotu programmas
darbību.
• LSPA kvalitātes kontroles centrs veic regulāru studiju procesa kvalitātes kontroli.
• Studiju programmas direktore katru akadēmisko gadu atskaitās par programmas darbību
LSPA senātā.
• Programmas pašnovērtējums tiek ievietots LSPA mājas lapā.

4. IzmaiĦas bakalaura programmas un tajā iekĜauto lekciju kursu,
praktisko nodarbību, semināru un citu studiju pasākumu apraksta
anotācijā
IzmaiĦas studiju programmā ir saistītas ar izmaiĦām studiju kursu saturā teorētiskajās un
praktiskajās katedrās, kuras realizē sporta skolotāju profesionālo studiju programmu. Galvenais
uzdevums ir nodrošināt un koordinēt un ar izglītību saistīt akadēmisko un profesionālo studiju
kursu apguvi saskaĦā ar LSPA apstiprinātajiem studiju plāniem. Studiju kursu atbildīgie docētāji
katrā studiju gadā papildina studiju kursu saturu (skatīt konkrētos studiju kursus).
IzmaiĦas programmas obligātajā daĜā:
Studiju kursā "Biomehānikas pamati" precizēts studiju kursa saturs, īpaši sadaĜā "Cilvēka
kustību balsta sistēmas biomehānika", ietverot jaunākās atziĦas muskuĜu darbības biodinamikā,
cīpslu un saišu biomehānikā. Studiju gada laikā veikta pāreja no diapozitīvu un kodogrammu
demonstrēšanas uz datorprezentācijām. Studiju kursa anotācijā papildināts ieteicamās literatūras
saraksts.
Studiju kursa „Praktiskā svešvaloda” gaitā angĜu valodas apguvē lielāka vērība tika pievērsta
kompetenču, ne tikai zināšanu un prasmju attīstībai, proti, svešvalodas lietojumam atkarībā no
situācijas, izmantojot esošo pieredzi.
Studiju kursā „Filozofija“ precizēts mērėa un uzdevumu formulējums kontekstā ar visu
specialitātes apguves programmu, norādot, kādām studiju rezultātā ir jābūt topošā speciālista
zināšanām, iemaĦām, prasmēm, attieksmēm, gatavībai un kompetencēm, Ħemot vērā
mijsakarības starp studiju kursa satura, apguves metodikas, mācīšanas un audzināšanas prasmju,
sociālo prasmju un topošā speciālista personības attīstības optimizēšanu.
„Sporta teorijas“ studiju kursā studiju kursa apguves iegūstamajos studiju rezultātos
zināšanu, prasmju formā, tiek akcentēta studentu pētniecisko kompetenču izaugsme.
IzmaiĦas programmas obligātajā izvēles daĜā:
Studiju kurss „Sporta pedagoăiskā pilnveidošana”:
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Smagatlētikā par studiju kursa mērėi tika izvirzīta studentu pedagoăiski praktiskās
sagatavošanas uzlabošana, izmantojot inovācijas treniĦu līdzekĜos un metodēs. Studentam
pēc studiju kursa jāzina tehnisko līdzekĜu klasifikācija, jāprot tos pielietot, vadoties pēc
konkrētās vajadzības, students ir kompetents izstrādāt optimālu treniĦu plānu ar plašu
līdzekĜu klāstu.
• Taekvondo kursa mērėis studentu pedagoăiskā sagatavošana un pilnveidošana taekvondo
mācīšanas metodikā, taekvondistu fizisko īpašību attīstīšanas metodikā dažādās vecuma un
sagatavotības grupās. Kursa uzdevumi: apgūt taekvondo klasifikāciju, sistematizāciju kā arī
terminoloăiju; tehniski taktisko iemaĦu apgūšana no baltās līdz zaĜajai jostai (10 – 1 kups);
zināt sacensību noteikumus, sacensību organizēšanu un norisi; zināt fizisko un psiholoăisko
īpašību raksturojumu taekvondo un to attīstīšanas metodes; zināt apmācības metodiskos
pamatus; zināt taekvondo sporta treniĦa galvenos teorētiskos pamatprincipus; zināt un prast
pielietot tehniski – taktisko iemaĦu pasniegšanas formas; zināt un prast pielietot taekvondo
iemaĦu kontroles formas; zināt un prast pielietot treniĦa darba plānošanu un uzskaiti, kā arī
nodarbību organizācijas formas; zināt taekvondo sporta treniĦa galvenos teorētiskos
pamatprincipus; zināt un prast pielietot fizisko īpašību attīstīšanas līdzekĜus un metodiku
dažādās vecuma grupās un augstas klases sportistiem.
• Boksā akcentēta teorijas un prakses integrācija. Praktisko daĜu sastāda mācību treniĦa
nodarbības, mācību prakse, piedalīšanās sacensībās un sacensību tiesāšanā, kur tiek akcentēta
studentu profesionāli pedagoăiskā sagatavošana izvēlētajā kvalifikācijai treneris boksā. Bez
SPP kursā plānotā students visos studiju gados piedalās sacensību tiesāšanā, paaugstina savu
sporta tehnisko meistarību, startē sacensībās un pilnveido trenera un sporta skolotāja darbam
nepieciešamās pedagoăiskās iemaĦas. Studiju kursam “SPP-Bokss” ir cieša saikne ar izvēles
kvalifikāciju “Bokss” programmu.
IzmaiĦas brīvās izvēles daĜā:
“Atlētiskā sagatavošanā” par studiju kursa mērėi tika izvirzīta arī teorētiskās sagatavošanas
pilnveidošana. Studiju kursa uzdevumos ir iekĜauta dažādu sporta veidu biomotoro spēju
attīstīšanas vingrinājumu apguve. Pēc studiju kursa students izprot dažādu vingrinājumu ietekmi
uz noteiktām muskuĜu grupām, dažādu vingrinājumu savstarpējo sakarību un pielietošanu
individuālā treniĦu procesa plānošanā. Prot apkopot vingrinājumus dažādos kopumos, balstoties
uz subjekta individuālajiem parametriem. Pēc studiju kursa students spēj integrēt atlētiskās
sagatavošanas līdzekĜus citu sporta veidu fiziskajā sagatavošanā. Studiju kursa anotācijā mainīts
studiju kursa nodarbību biežums, netiek veikta stājas pārbaude, stājas defektu noteikšana un to
korekcija sakarā ar samazināto stundu skaitu.

5. IzmaiĦas vērtēšanas sistēmā
Pārsvarā 2008./2009. studiju gadā nav veiktas būtiskas izmaiĦas vērtēšanas sistēmā.
“NometĦu mācībā” vērtēšana notiek pēc izstrādātas sistēmas, kura detalizēti atspoguĜo
studentu kompetences (zināšanas, organizatoriskās prasmes, sociālās prasmes u.c.). „Sporta
teorijas“ studiju kursā studentu pašvērtējums papildināts ar šādiem kritērijiem: iegūstamie
studiju rezultāti (zināšanas, prasmes un kompetences) un to iespējas izmantot praksē. „Veselības
izglītības” studiju kursā vērtēšanas sistēma tika izstrādāta iepriekšējā studiju gadā un būtisku
izmaiĦu tajā nav. Studentiem ieskaites saĦemšanai par studiju kursu bija jāveic patstāvīgie darbi,
kuri tika vērtēti atbilstoši iepriekš noteiktiem kritērijiem.
IzmaiĦas vērtēšanas sistēmā bakalaura programmai 1.studiju gadā paredzamas nākamajā
2009./2010. akadēmiskajā gadā, pārejot uz jauno moduĜu studiju formu.

6. IzmaiĦas bakalaura programmas praktiskā īstenošanā (izmantotās
studiju metodes un formas, akadēmiskā personāla pētniecības darbība
un tā ietekme uz studiju darbu, studējošo iesaistīšana pētniecības
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projektos)
Bakalaura programmā izmantotās studiju metodes un formas
Studiju programmas īstenotāji kopumā sekmīgi pārvalda studiju metodes un
metodiskos paĦēmienus. Akadēmiskā bakalaura programma tiek realizēta mācībspēkiem
izmantojot gan tradicionālās – klasiskās, gan arī interaktīvās mācīšanas un mācīšanās metodes.
Docētāji galvenokārt izmanto lekcijas, seminārus, grupu nodarbības, metodiskās nodarbības,
individuālās nodarbībās ar katru studentu vai grupās – projektu izstrādi, diskusijas, pārrunas,
akadēmisko darbu izstrādi kursu ietvaros. Studentu patstāvīgā darbā pārsvarā studenti izstrādā
sporta stundu un treniĦu nodarbību plānus (konspektus), kā arī referātus. Kā viena no
interaktīvām metodēm aktīvi tiek izmantota un studentu vidū atzinību ieguvusi kooperatīvā
mācīšanās metode, un it īpaši tā tiek izmantota praktisko studiju kursu ietvaros. Šāda pieeja
nodrošina studiju darbā atgriezenisko saiti. Praktisko studiju kursu ietvaros plaši arī pielieto
filmēšanu un veic video analīzi.
Patstāvīgā darbā studējošie atklāj savas spējas, pārbauda iegūto zināšanu pielietošanu
praksē, piemēram, tādās darbībās kā vieglatlētikas inventāra sagatavošanā nodarbībām un
sacensībām, vieglatlētikas tehnikas pašanalīzē pēc video uzĦemtā un šo sacensību tiesāšanā,
plānoto pasākumu projektu un tam atbilstoša satura un scenārija izstrādē.
Katedru docētāji ir radoši savā praktiskajā darbā, un nebaidās studiju procesa ietvaros
iekĜaut jaunas mācīšanas metodes, aprobēt tās praksē, analizēt gan no sava, gan no studentu
skatījuma.
Filozofijas studiju kursa mācīšanās un mācīšanas metožu un organizācijas formu izvēli
un izmantošanu nosaka filozofijas studiju priekšmeta specifika, saturs, tā atlases princips, kura
pamatā ir izglītības kvalitātes stūrakmeĦi: inteliăence, profesionālisms un izglītības un sporta
speciālistam nepieciešamās kompetences, kas prasa jaunu, progresīvāku mācību metožu un
mācīšanās stilu apgūšanu. Lai veicinātu studentu kritisko un radošo domāšanu, kas savukārt
sekmē profesionālās kompetences veidošanu un attīstību, filozofijas studiju procesā tiek plaši
pielietota interaktīvās mācīšanas metodikas, kuru pamatā ir problēmsituāciju analīze, filozofisko,
izglītības un sporta filozofijas u.c. problēmu risināšana (jautājumu uzstādīšana un atbilžu
meklēšana), plaši izmantojot studiju kursa vadītājas zinātniski pētnieciskā darba rezultātus par
sporta filozofijas aktualitātēm, kuri ir deponēti akadēmijas bibliotēkā un tiek izmantoti studentu
referātu prezentācijās, sekmējot padziĜinātu šo problēmu izziĦu un aktīvu apspriešanu.
„Izglītības un sporta ekonomika“ studiju kursa praktiskajā realizācijā ieviestas šādas
izmaiĦas: analizējot izglītības, sporta un ekonomikas attīstības iespējas, lielāka uzmanība tika
pievērsta ekonomikas lejupslīdei Latvijā un pasaulē un to izmaksu ietekmei izglītības un sporta
jomā.
„Džudo” kursa mērėis un uzdevumi tika realizēti atbilstoši studiju programmai. Kursa
sākumā tika noteikts studiju plāns ar mērėiem un uzdevumiem katram studentam. Katrs
uzrakstīja pašnovērtējumu par apgūto vielu un plānoto vēlamo sagatavotības iegūšanu kursa
beigās. Kursa beigās arī tika veikts pašnovērtējums, salīdzinot sasniegto ar plānoto. Secinājums:
lielāka daĜa no plānotā tika sasniegta. Visi studenti piedalījās Latvijas universiādē un citās valsts
un starptautiskajās sacensībās.
„NometĦu mācības” studiju kursa nodarbības tika organizēta Ziemas nometnē kopā ar
slēpošanas studiju programmu jaunā vietā (iepriekšējā studiju gadā - atpūtas kompleksā „Rēėi”
Madonas raj. SarkaĦu pagastā šajā gadā – ĒrgĜu arodvidusskolā). Teorētiskās nodarbības un
darbs darba (projektu) grupās pie projektu izstrādes, kā arī dažādi pasākumi noritēja šim
nolūkam atvēlētās telpās, nakts trase, rīta rosmes noritēja arodskolas teritorijā un tās apkārtnē.
NometĦu mācības studiju kurss tiek realizēts saskaĦā ar piecām izglītības pamatnostādnēm,
kuras definē UNESCO Starptautiskā komisija (mācīšanās zināt, mācīšanās darīt, mācīšanās
dzīvot kopā, mācīšanās būt un mācīšanās prast izvēlēties).
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Lai realizētu šīs piecas pamatnostādnes, studijās variēja dažādus pedagoăiskās mijiedarbības
modeĜus, sākot no biheiviorisma, pārejot uz kognitīvo un humānistiskās mijiedarbības modeli.
Tādejādi pakāpeniski realizēja pāreju no mācīšanas uz mācīšanos, integrējot studijās dažādu
mācīšanas un mācīšanās metodes (uzskatu, vārda, ideomotoro, rotaĜu, priekšnoteikumu pieeju,
kooperatīvo mācīšanos, integrēto mācīšanos un pašvērtējumu). NometĦu mācības studijās tiek
veicinātas integrētās studijas, piemēram, gatavojot tematiskos pasākumus un nometĦu leăendas
studenti apgūst ne tikai organizatoriskās prasmes, bet arī zināšanas par nometnes vietas apkārtnes
kultūrvēsturiskajiem aspektiem, kā arī vienlaicīgi tiek veicinātas sadarbības prasmes. NometĦu
mācības studiju programmā 2.st.g. tiek izmantotas līdzšinējās mācību metodes, kas pierādījušās
kā racionālas teorētisko zināšanu un prasmju apguvē. Akcentēta radoša pieeja, patstāvīgais un
grupu darbs. Ne vienmēr grupu darba metode piemērojama katra studenta individuālo zināšanu
un prasmju izvērtēšanā.
„Slēpošanā” izmaiĦas saistītas ar nometnes dienu skaita samazināšanu (no 10 uz 9)
finansiālu apstākĜu dēĜ. IzmaiĦas 3.st.g. slēpošanas studiju kursā bija saistībā ar ieplānotām
nodarbībām kalnu slēpošanā, proti, kalnu slēpošanas pamatu apguvē. Tās netika realizētas,
iemesls bija nometnes dienu skaita samazināšana un nometnes vietas maiĦa, jo nometne
norisinājās ĒrgĜos. Distanču slēpošanas programmas plānotie uzdevumi ar nelielām izmaiĦām
(īsākas ieskaišu sacensību distances) tika realizēti.
Atšėirībā no II kursa slēpošanas studijām, studijas III kursā pakāpeniski tiek pārkārtotas
no mācīšanas un mācīšanos. Studiju darbā tika izmantotas līdzšinējās jau nometnes praksē
aprobētās un atzītās metodes. Slēpošanas stundu organizēšanas, vadīšanas, pārvietošanās veidu
mācīšanas un pilnveidošanas uzdevumu realizēšanā, t.i., stundu vadīšanā tika veiktas izmaiĦas –
stundu, konkrētāk stundas uzdevumus studenti vadīja pa divi. Tāda pieeja deva brīvu laiku
studentu patstāvīgam darbam un docētājiem nodrošināt individuālu pieeju studējošo mācīšanā un
pilnveidošanā.
„Higiēnas” studiju kursā ir samazinājies konkrētu akadēmisku zināšanu īpatsvars, arvien
lielāku uzmanību pievēršot prasmēm strādāt ar zinātnisko literatūru, normatīvajiem
dokumentiem, pētījumiem, kā arī spējai patstāvīgi izdarīt novērojumus, veikt vērtējumu, atklāt
problēmas un meklēt risinājumus. Studiju kursā tiek iekĜauti teorētisko zināšanu praktiskā
pielietojuma raksturīgi piemēri.
Studiju kursa laikā praktiski katrā grupu nodarbībā tiek izmantota cita metode - diskusija,
projekta darbs, situāciju analīzes, radošais seminārs, simpozijs (katrs students prezentē neliela
patstāvīga pētījuma rezultātus par noteiktu studiju kursa tēmu, piem. skolas higiēnā, un pārējie
studenti tiek iesaistīti apspriešanā). Mācību literatūras nepietiekamības dēĜ joprojām tiek lasītas
arī lekcijas, kurās mācībspēks parasti izvirza uzdevumus studentu darbam, piemēram, uzrakstīt
secinājumus vai kopsavilkumu par lekcijā skartajiem jautājumiem.
Akadēmiskā personāla pētniecības darbība un tā ietekme uz studiju darbu, studējošo
iesaistīšana pētniecības projektos
Katedru zinātniski pētnieciskais darbs ir docētāju darba neatĦemama sastāvdaĜa, tajā iesaistās
arī bakalaura programmā studējošie. Studiju darbs tiek apvienots ar zinātniski pētniecisko darbu.
Lai veicinātu studentu pētniecisko un radošo domāšanu, kas savukārt sekmē bakalaura
kompetences veidošanu un attīstību, bakalaura studiju programmā studējošie studijās izmanto
docētāju zinātniski pētnieciskā darba rezultātus par sporta zinātnes aktualitātēm, kuri ir deponēti
akadēmijas bibliotēkā un tiek izmantoti studentu pētnieciskajos darbos, kā arī referātu
prezentācijās, sekmējot padziĜinātu šo problēmu izziĦu un aktīvu apspriešanu.
Bakalaura darbu izstrāde ir saistīta ar studējošo iesaistīšanu pētniecības projektos.
Akadēmijas mācībspēki studentus iesaista pētniecības projektos, tādejādi ievērojami uzlabojot
bakalaura darbu zinātnisko vērtību.
Studenti ir ieinteresēti studiju kursu tēmās un vēlas tās turpināt padziĜināti pētīt bakalaura
darbos. Piemēram, studentiem pievilcīga tēma ir uzturs. 2008./09. Studiju gadā tika aizstāvēti
BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA “PEDAGOĂIJA”, PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĥOJUMS par 2008./2009. akadēmisko gadu

8

divi bakalaura darbi par sportistu uzturu, bet uzsākti ir četri darbi. Viena darba autors risina
darbaspēju atjaunošanas higiēnisko līdzekĜu izmantošanas jautājumu, bet divos darbos tiek
izvērtēti veselību ietekmējošie faktori. Neklātienes nodaĜas studente ir iesaistījusies bērnu
aptaukošanās pētījumu īstenošanā. Dažas izvēlētās bakalaura darbu tēmas par uztura
problēmjautājumiem:
a) Bērnu liekās masas problēma un skolas vide;
b) Sirds un asinsvadu sistēmas slimību riska faktori ...vsk. skolēniem;
c) Anaboliskie steroīdi- teorija un prakse;
d) Basketbola komandas dalībnieču uztura novērtējums un pilnveides iespējas;
e) Vadlīnijas sieviešu basketbola komandas uzturam sacensību periodā;
f) MurjāĦu Sporta ăimnāzijas audzēkĦu uztura atbilstība mērenības un dažādības
principiem.
Vieglatlētikas izvēles kvalifikācijas pirmā un otrā studiju gada studenti ir samērā grūti
iesaistāmi zinātniski pētnieciskajā darbā par tēmām, kas saistītas ar vieglatlētiku un treniĦu
procesu vieglatlētikā. Tas izskaidrojams ar to, ka 1.studiju gadā vēl nenotiek un 2.studiju gadā
tikai otrajā pusgadā ir sākušās nodarbības izvēles kvalifikācijā. Studenti vēl nav apguvuši sava
sporta veida pamatus, bet viĦiem jau ir jāizvēlas pētnieciskā darba tēma. Studenti tam nav gatavi
ne teorētiski, ne praktiski, jo samērā daudzi studenti līdz pat 90% no izvēles kvalifikācijas
studentiem ir ar Ĝoti nelielu treniĦu stāžu vieglatlētikā, daudzi sāk nodarboties ar vieglatlētiku
tikai LSPA. Tomēr katedras docētāji cenšas iesaistīt studentus pētnieciskajā darbā. Katedras
docētāji (K.Kuplis, I.AvotiĦa, S.Škutāne, A.Grasmanis) izstrādāja zinātniskās attīstības projekta
pieteikumu ”Ātruma un ātrspēka attīstība dažādas kvalifikācijas vieglatlētiem” un par
piešėirtajiem Ls 3200 tika iegādāta tehnika studiju un pētnieciskā darba uzlabošanai (portatīvais
dators, video projektors, ekrāns, videokameras, lēciena augstuma mērītājs un starta signāla
sensori).
2008.g. tika izstrādāts Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas finansēts projekts
Anatomijas, fizioloăijas un bioėīmijas katedras zinātnes infrastruktūras attīstīšanai „Sakarības
noteikšana starp atlētu antropometriskajiem, fizioloăiskajiem rādītājiem un viĦu fiziskajām
spējām”. Šī projekta ietvaros anatomijas docētāji izvēlējās bakalauru darbu pētījumu tēmas. Prof.
Mirdza ĀboltiĦa vada bakalaura darbu studentei Sandrai Strodei „Spēka sviru darbība pēdas
locītavā sportistiem“. Prof.Gundegas Knipšes vadībā ir izstrādāti bakalaura darbi studentēm
Līgai Avenai „Adipozitātes prevalences salīdzinājums pilsētas un lauku skolēniem” un Leldei
Dišlerei. Asoc. Prof. Ineses Pontagas vadībā ir izstrādāti bakalaura darbi studentei JeĜizavetai
Sičovai „Speciālie vingrinājumi pacientiem pēc ceĜa locītavas meniska traumas”, Jānim
Rudzinskim „Fizisko spēju analīze jaunajiem futbolistiem”, ir aizstāvēts maăistra darbs Dainim
Ruško „Jauno handbolistu fizisko spēju izvērtējums atkarībā no antropometriskajiem rādītājiem
(16 līdz 18 gadu veci vīriešu dzimuma handbolisti)”, tiek izstrādāti bakalaura darbi Agrim
Potašam „Futbolistu liesās un pasīvās masas ietekme uz lēcienu augstumu”, Aijai Kursītei
„Izturības spēju novērtēšana LSPA 2.stud.g. studentēm” un Viesturam Kornim „Futbolistu
fizisko īpašību novērtēšana (Latvijas amatieru līmeĦa futbolistiem)”. Tiek izstrādāti maăistra
darbi: AĜonai Krasnovai „Fiziskie vingrinājumi skoliozes ārstēšanai pusaudžiem un jauniešiem“
un Gražinai Zālei „Vingrinājumi rehabilitācijai pie mugurkaulāja kakla daĜas spondilozes“.
Docentes Vijas Milleres vadībā tiek izstrādāti bakalaura darbi studentiem Denisam Jakovenko
„Ātruma un koordinācijas spēju attīstīšana 12 gadus veciem volejbolistiem” Denisam
Krasnovam „Atlētiskās vingrošanas izmantošana džudistu treniĦā”. Docentes Maijas Dzintares
vadībā tiek izstrādāti bakalaura darbi studentiem Zanei Safronovai „Ăenētika sportā” un Ingai
Pīlādzei „Nātrija bikarbonāta izmantošana sportā”.
Bakalaura darbu ietvaros pētījumus īsteno arī pēc federāciju pieprasījuma, piemēram,
Džudo federācija.
Katru gadu Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijā notiek Studentu zinātniskā
konference. Studentu zinātniskās konferences mērėis ir veicināt vispusīgu, radošu jauno sporta
izglītības speciālistu sagatavošanos, kurš ieguvis zinātniski pētnieciskās pamat kompetences,
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prot apkopot zinātniskos literatūras avotus, veikt pētījumus, analizēt un izdarīt secinājumus,
tuvināt saikni starp teoriju un praksi. Ar studentu zinātnisko jaunradi nostiprinās saikne starp
studijām un zinātniski pētniecisko darbu. Studentu zinātniskās konferences darba kārtību,
vērtēšanu, labāko referātu prēmēšanu, žūrijas komisiju nosaka LSPA Studentu zinātnisko
konferenču nolikums.

7. Akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Pedagoăija”
perspektīvais novērtējums, Ħemot vērā Latvijas uzdevumus Eiropas
Savienības kopējo stratēăiju īstenošanā
Latvijā ir nepieciešama sporta pedagogu augstākā profesionālā sagatavotība sporta
izglītībā, kuras līmenis būtu salīdzināms ES kontekstā.
Studiju programmai jānodrošina BoloĦas procesa galveno mērėu sasniegšana:
• sagatavošana darba tirgum;
• sagatavošana aktīva pilsoĦa dzīvei demokrātiskā sabiedrībā;
• personības attīstība;
• paplašinošās zināšanu bāzes (pamata) attīstība un uzturēšana.
Tas nozīmē, ka katrs studiju kurss dod iespēju studentam apgūt un pilnveidot:
• kompetences, kas nodrošina sporta speciālista profesionālo darbību;
• kompetences, kas nodrošina nepieciešamo kvalifikāciju, un to nosakošo zināšanu,
prasmju un attieksmju izmaiĦas nākotnē.
Programma saturs ir pilnveidots, Ħemot vērā perspektīvo situāciju sporta izglītībā Latvijā:
sporta izglītības kvalitātes paaugstināšanas nepieciešamību, skolu, sporta skolu un augstskolu
darbību optimizācijas apstākĜos, kā arī Ħemot vērā nepieciešamību piedāvāt studējošiem
elastīgākas studiju iespējas.
7.1. Akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Pedagoăija” atbilstība valsts
akadēmiskās izglītības standartam
Studiju programma atbilst valsts akadēmiskās izglītības standartam (skat. 1.tab.), tai ir
noteikts ieguldījums akadēmiskās izglītības mērėa sasniegšanā „akadēmiskās izglītības
stratēăiskais mērėis ir nodrošināt studējošajiem teorētisko zināšanu un pētniecības iemaĦu
apguvi, sagatavojoties patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai izvēlētajā zinātĦu nozarē vai
apakšnozarē......veicina iegūto zināšanu, zinātniskās izziĦas un zinātnisko atziĦu lietošanas
vispārīgo prasmju apguvi. Iegūtā akadēmiskā izglītība ir priekšnoteikums zinātniskās
kvalifikācijas iegūšanai, kā arī zinātniski pamatotai darbībai attiecīgajā profesionālajā jomā”
(MK not. Nr.2, 2002.).
1.tabula
Akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Pedagoăija” daĜu apjoms
Programmas daĜas

Bakalaura
programmā
72 KP
23,5 KP
8,5 KP
10 KP
6 KP
120 KP

Bakalaura programmas obligātā daĜa
Bakalaura programmas obligātās izvēles daĜa
Brīvās izvēles daĜa
Bakalaura darbs
Prakse ārpus izglītības iestādes
KOPĀ

Bakalaura grāds dod tiesības turpināt akadēmiskās studijas maăistra studiju programmā
vai 2. līmeĦa augstākajā profesionālajā studiju programmā „Izglītības un sporta darba
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speciālists”.
7.2. Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību nākamajiem gadiem
Šajā studiju gadā veiktas intervijas ar slēpošanas un biatlona treneriem par treneru un skolotāju
nodarbinātības
iespējām
(ĒrgĜu
vsk.
skolotāji
I.Buze,
A.Olte,
S.Sipčenko).

8. IzmaiĦas studējošo sastāvā
Docētāji uzskata, ka 1.studiju gadā studējošiem studiju procesā ir problēmas studiju
satura apguvē, jo ir latviešu valodas grūtības un nav pietiekošas priekšzināšanas ėīmijā, fizikā,
svešvalodās. Dažiem studējošiem trūkst motivācijas studiju satura apguvē, piemēram, anatomijas
studiju kursa docētāji uzskata, ka pēdējos gados studenti studijās ir mazāk aktīvi un ir mazāka
interese par zināšanu apguvi. Bet ja iestājas studenti sporta entuziasti, kurus interesē sports, tiem
arī ir labi panākumi studijās. Daudzi studenti strādā, tāpēc regulāri kavē nodarbības. Agrāk
studenti studēja sistemātiski, semināros varēja pārrunāt apgūto materiālu, uzdot jautājumus,
noskaidrot dažas neskaidrības. Tādējādi šajā studiju gadā aktualizējas jautājums par studiju vidi mācību metožu izvēli studiju procesā, lai sekmētu studējošo aktivitātes.

8.1. Studējošo skaits programmā
8.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits
Pilna laika studijās 206
Nepilna laika studijās 114

8.3. Absolventu skaits
Pilna laika studijās 100
Nepilna laika studijās 42
8.4. Studējošo aptaujas un to analīze
Studiju procesā veiktās aptaujas liecina, ka līdz šim piedāvātās bakalaura studijas studenti
pārsvarā novērtē atzinīgi, vērā Ħemami ir studentu priekšlikumi studiju procesa pilnveidošanai.
Izglītības un sporta ekonomikas studiju kursa noslēgumā tika veikta aptauja bakalaura
programmas 3.st.g. pilna laika studentiem ar mērėi noskaidrot studiju procesa
pozitīvās/negatīvās iezīmes un studentu priekšlikumus studiju procesa pilnveidošanai.
Pozitīvi tiek vērtēta:
- studiju kursā iegūtās zināšanas un analīzes iemaĦas ekonomisko procesu
objektīvam vērtējumam kopumā;
- studiju kursa saikne ar aktuālām izglītības un sporta problēmām.
Ieteikumi studiju kursā „Cilvēka fizioloăija”: lielākā daĜa studentu vēlas vairāk darboties
praktiski – palielināt laboratorijas darbu skaitu, iegādājoties jaunu, modernāku aparatūru un
reaktīvus. „Sporta fizioloăijā” studenti vēlas doties ekskursijās uz fizisko darbspēju noteikšanas
laboratorijām.
„Praktiskā svešvaloda” doc. I.Boge aptaujā noskaidroja, kas studentiem patika, ko studenti
iesaka īstenot citādi.
BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA “PEDAGOĂIJA”, PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĥOJUMS par 2008./2009. akadēmisko gadu

11

Studenti pozitīvi novērtēja, ka tika apgūta sporta leksika; ka bija jāgatavo prezentācijas;
ka bija daudz piemēru no dzīves un par dzīvi Anglijā un ASV; ka bija interesantas nodarbības ar
diskusijām, individuāliem uzdevumiem, kas veicina radošumu un attīsta spēju patstāvīgi
darboties; vērtēšanas sistēma; docētājas darbs un attieksme pret studentiem; ka „( .. ) tāda angĜu
valoda LSPA ir !”; noderīgs kurss.
Studentiem nepatika, ka bija jātulko teksti (studenti tekstus uztver virspusēji, bet grūtības
sagādā dziĜāka valodas analīze – doc. piezīme); ka maz pārbaudes darbu, kuros pārbauda tikai
vārdiĦus; ka daudz tika lasīts un tulkots, bet rezultāts netika pārbaudīts.
Studenti vēlas vairāk grupu darbu, nedaudz vairāk gramatikas, lai to atkārtotu un
iemācītos, vairāk prezentāciju, vairāk runāt par netradicionāliem sporta veidiem, angĜu valodas
nodarbības arī turpmāk, jo tā ir vajadzīga.
Doc. I.Berga, aptaujājot studentus, noskaidroja, ka svešvalodas kurss bija noderīgs, jo
varēja apgūt dažādu sporta veidu terminoloăiju, kas nepieciešama sporta speciālistam, lai
zināšanas un prasmes izmantotu komunikācijā un studējot speciālo literatūru.
Doc. N.Stirna studiju gada noslēgumā noskaidroja studentu viedokĜus par svešvalodas
studiju procesu raksturojošiem kritērijiem un rādītājiem. 70 studentu veica studiju procesa
vērtējumu, izsakot viedokli par studiju plānu, mācību līdzekĜu nodrošinājumu, mācību metodēm,
sadarbību ar grupas biedriem un docētāju, kā arī motivāciju. Vērtējot studiju plānu,
nodrošinājumu ar mācību līdzekĜiem, mācīšanas metodes un līdzdalību nodarbībās, respondenti
pārsvarā izteicās atzinīgi. 37% respondentu uzskatīja, ka viĦu līdzdalība nodarbībās ir bijusi laba,
40% varēja būt aktīvāki, bet 23% esot bijuši pasīvi. 58% respondentu uzsvēra metožu
daudzveidību, 68% atzinīgi novērtēja sadarbību ar docētāju un docētājas attieksmi, bet 52%
nodarbības norisi. Pārsvarā studenti izjūt motivāciju apgūt svešvalodas, tomēr kā mācību darbu
traucējošus faktorus respondenti minēja nogurumu (38%), laika trūkumu 27%), vājas
svešvalodas pamatzināšanas (19%), pārāk daudz informācijas (8%), pārāk daudz gramatikas
(6%), bet tikai 9% respondentu nebija traucējošu faktoru. Vērtējot sadarbību ar grupas biedriem
nodarbību laikā, studenti pozitīvi novērtēja iespēju apgūt jaunas idejas (prasmes), sadarbojoties
ar kolēăiem un studiju procesā izmēăinot interaktīvās metodes.
Neklātienes nodaĜas studentu pašvērtējumu analīze parāda, ka darba gaitā, salīdzinot ar 1.
studiju gadu, studentu un docētāja mijiedarbībā ir notikušas kvalitatīvas pārmaiĦas, ir
pilnveidojusies mācīšanās pieredze, izmainījusies studentu attieksme pret apgūstamo vielu,
palielinājusies motivācija, uzlabojusies studentu līdzdalība mācību procesā un patstāvīgās
mācīšanās prasmes, tāpēc arī objektīvāks pašnovērtējums. Piemēram, specifisko lasīšanas
stratēăiju apguve pēc 1.semestrī gūtās pieredzes studentiem vairs nesagādāja grūtības un viĦi to
uzskatīja drīzāk par lietderīgu, nekā garlaicīgu.
Attīstot studentu valodas apguves stratēăijas, veidojās analītiskās iemaĦas, prasme koncentrēt
uzmanību uz mikrotēmu, noteiktu informāciju, iemaĦas sistematizēt terminus, veidot vārdu
kartes un terminu tīklu, kā arī vispārināt tekstā iegūto informāciju.
Pašnovērtējumā izteiktie studentu viedokĜi norādīja uz viĦu attieksmi pret mācību procesu
raksturojošiem kritērijiem - darbību, sadarbību, motivāciju un vērtējumu noteicošiem rādītājiem.
Patstāvīgo mācīšanās prasmju veidošanās, ko rosina mērėtiecīga rīcība, reflektējot iepriekšējo
pieredzi, patstāvīgais darbs, kas veicina motivāciju jaunu zināšanu apgūšanā un līdzdalība mācību
procesā, rosina sadarbību dažādās dzīves jomās, rosinot un veicinot mācību procesu.
Studenti negatīvi izteicās par nelielo praktisko nodarbību skaitu, jo valodu apguvē nodarbības
docētāja vadībā ir svarīgas.
Lektore I.Rudzinska aptaujājusi 1.1.grupu ( 8 studenti ) un izanalizējusi atbildes uz 15
jautājumiem.
Kursa kvalitāte kopumā augsta, jo to atzinuši 87,5% studentu. Augsta ir arī sastāvdaĜu kvalitāte,
jo studenti ir apmierināti ar docētājas darbu. Vairāk nekā 75% studentu atzinuši, ka
1) docētājai ir labvēlīga attieksme pret studentiem (100%); studiju kurss ir pietiekami
interaktīvs (75%);
2) docētāja mudina studentus domāt (87,5%); izvirza augstas prasības(100%);
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3) ir labi sagatavojusies nodarbībām (75%);
4) labi zina sporta svešvalodu (87,5%), ir labs pedagogs (75%) un labi vada studentu
mācīšanos (75%);
5) tikai 50% studenti atzinuši, ka docētāja regulāri informē par viĦu studiju panākumiem un
trūkumiem.
Vairāk nekā 75% studentu ir apmierināti ar studiju vidi un piekrīt, ka
1) studiju vide veicina mācīšanos (100%);
2) kursa tehniskais nodrošinājums ir labs (87,5%).
75% studentu atzīst, ka nodarbību skaits atbilst saturam, tomēr, atbildot uz jautājumu: „Ko
varētu darīt, lai uzlabotu kursa kvalitāti? ” - 3 studenti raksta, ka vajadzētu vairāk nodarbību, 2
domā, ka viss kārtībā, 1 raksta, ka varētu vairāk mācīt praktiskas lietas, bet 2 nav izteikušies.
Tātad, lai uzlabotu kursa kvalitāti, jāpalielina atgriezeniskās saites īpatsvars – studenti vairāk
jāinformē par mācīšanās panākumiem un trūkumiem, kā arī jāpalielina nodarbību skaits.
Studiju kursā “Rakstu kultūra” tika aptaujāti 5 grupu studenti. ViĦu uzdevums – novērtēt
pašiem savu darbu, kursa saturu, pārbaudes darbu un sasniegumu vērtēšanas sistēmu, kā arī
izteikt priekšlikumus kursa uzlabošanai. Pirmkārt, studenti savu darbu vērtē Ĝoti atšėirīgi –
atklājās, ka dažs šī kursa realizācijai lieku enerăiju nav tērējis, citam tas ir bijis laiks, lai
atkārtotu piemirsto un izpētītu vēl nezināmo, strādājot Ĝoti godprātīgi un intensīvi. Otrkārt,
nodarbību saturs vērtēts pozitīvi, pozitīvi bijis arī tas, ka katrā nodarbībā rakstīts pārbaudes darbs
kā kontrole atkārtojumam vai no jauna apgūtajam, tas arī disciplinējis un stimulējis nodarbību
apmeklēšanu. Lai gan 1. nodarbībā tika izskaidrota vērtēšanas sistēma, tomēr daudziem tā nav
īpaši saprotama, jo kursa laikā vērtēts punktos, bet labāk tomēr visu vērtēt ballēs. Arī mājas
darbiem paredzētais punktu skaits pārāk neliels, lai gan tā izstrāde prasījusi Ĝoti daudz laika.
Mājas darba saturs gan interesants. Treškārt, studenti ierosināja arī jauninājumus pārbaudes
darbu un uzdevumu izstrādē un izteica nožēlu par nelielo nodarbību skaitu.
NometĦu mācības studiju procesa ietvaros programmas materiāls rada interesi studentiem
nākotnē pašiem organizēt un vadīt nometnes, dažādus pasākumus. Studiju kursā iegūtās
zināšanas un prasmes dod iespēju tās realizēt dzīvē. Turpmāk būtu nepieciešams izstrādāt studiju
kursam mācību materiālus - mācību grāmatas, brošūras un uzskates līdzekĜus u.c., kas Ĝoti būtiski
uzlabotu studiju procesa kvalitāti. Gan praktiskajās, gan teorētiskajās nodarbībās būtu vēlams
vairāk izmantot informācijas tehnoloăijas (digitālā video un foto aparatūru), kas Ĝoti būtiski
uzlabotu studiju procesa kvalitāti.
“Higiēnas” studiju kurss tika novērtēts radošā semināra veidā. Studenti mazajās grupās
veica modificētu SVID analīzi, izvērtējot stiprās un vājās puses
a) kursa saturā,
b) izmantotajām studiju metodēs;
c) studentu sasniegumu vērtēšanā;
d) sadarbībā mācībspēks – studenti;
e) studentu iesaistīšanās aktivitātē.
Studenti izvērtēja neizmantotās iespējas un veidoja vīziju par vēlamo higiēnas studiju
kursu, izsakot savus priekšlikumus kursa pilnveidošanai. Šādi veicot izvērtējumu, tika iegūts
daudz informācijas par to, kā studenti redz mūsu kursu, un arī daži labi ierosinājumi, kā to
pārveidot vai pilnveidot nākamajos studiju gados. Studenti ierosināja samazināt vides (ūdens,
gaisa, iekštelpu) higiēnas jautājumus, vairāk uzmanības pievēršot tieši sporta zāĜu higiēnai,
paplašināt uzturam veltītās tēmas, palielināt nodarbību stundu skaitu par apreibinošajām vielām
sportā un skolas higiēnā. Vislabāk tika novērtētas iespējas analizēt savu ēdienkaršu atbilstību
veselīga uztura pamatprincipiem un izvēlētajam sporta veidam, kā arī izprast izplatītāko
infekcijas slimību profilakses jautājumus. Studenti ar studiju kursa vadītāju vienojās, ka tiks
papildinātas lekcijas par darbaspēju atjaunošanas higiēniskajiem līdzekĜiem. Dažiem studentiem
likās, ka sporta skolotājam vai trenerim nav nepieciešamas zināšana par uzturu vai sporta zāĜu
higiēnu. Kursā izmantoto metožu daudzveidību vairums studentu novērtēja atzinīgi. Studentu
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domas bija, ka ieskaitei izpildāmo darbu ir daudz, bet to veikšanai tiek dots pietiekami daudz
laika. Vērtēšanas kritēriji ir augsti, bet labi izskaidroti un taisnīgi.
Studiju kursa „Sporta teorija” mērėis ir nodrošināt nākamos sporta speciālistus ar
sistematizētām mūsdienu zinātniskām prasībām atbilstošām zināšanām sporta teorijas pamatos
un prasmēm, kas ir nepieciešamas nākamo sporta speciālistu darbā sporta izglītības programmu
realizācijā, studējošo aptauja liecina, ka to ir izdevies sasniegt, studenti ieguvuši: plašākas
zināšanas par sporta teoriju; biomotorajām spējām; sportu; mācīšanas metodēm, cilvēka
fiziskajām īpašībām; daudz interesantu faktu, ko var izmantot praksē skolā, treniĦos; zināšanas
un izpratni par savu sporta veidu, par mērėiem savā sporta veidā, par procesiem organismā
slodzes laikā; jaunām trenēšanas metodēm, pamatprincipiem un to pielietojumu; prasmi plānot
savas stundas, kādus vingrinājumus var dot bērniem un kā tie ietekmē; terminoloăiju sportā.
Kā ieguvumu studenti vērtē arī kolektīvo darbu, konspektu rakstīšanu, interesantas lekcijas,
interesantus darbus, studiju kursa noderīgumu bakalaura darbā, savu zināšanu pārbaudi.

8.5. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Aptaujas, pārrunas un diskusijas ar studentiem palīdz pilnveidot studiju kursu saturu un
to izpildes plānošanu. Docētāji uzskata, ka studiju kursu pilnveidi veicinājuši studentu ieteikumi
un vērtējumi, jo studiju kursu iepriekšējo gadu klausītāji ir bijuši arī zināšanu apguves
pilnveidotāji gan ar saviem priekšlikumiem, gan dažkārt ar bagātīgo pieredzi sporta jomā.
Uzsākot studiju kursus, studenti tiek iepazīstināti ar studiju kursa ietvaros apskatītās
zinātnes mērėiem, uzdevumiem un apskatītās zinātnes pētīto jautājumu loku. Tad, izvirzot
problēmu jautājumus, kopīgi ar studentiem tiek apspriests, kādi jautājumi būtu jāizzina sporta un
izglītības speciālistiem. Interaktīvas nodarbības arī dod iespēju kursa saturu pieĜaujamās robežās
koriăēt un piemērot katras studentu grupas līmenim.

9. IzmaiĦas Augstākās izglītības programmā nodarbinātā akadēmiskā
personāla novērtējumā
Akadēmiskā personāla kvalifikācija un kompetences atbilst kvalitatīvai studiju bakalaura studiju
programmas nodrošināšanai.
9.1. Akadēmiskā personāla skaits, norādot akadēmisko amatu skaitu un to personu skaitu,
kurām ir doktora zinātniskais grāds vai maăistra grāds
Bakalaura studiju programmas realizēšanā iesaistīti galvenokārt LSPA teorētisko un
praktisko katedru mācībspēki. Studiju programmas nodrošināšanā pamatdarbā strādājošie sastāda
85 %, kas ir pietiekami optimāls rādītājs. Atsevišėu studiju kursu nodrošināšanā tiek piesaistīti
viesdocētāji.

Profesori, asoc. prof.
Docenti
Lektori
Asistenti

Pamatdarbā strādājošie
(%)
39
25
16
5

Viesdocētāji (%)
2
6
1
6

48% no studiju programmā iesaistītā akadēmiskā personāla ir doktora zinātniskais grāds, bet
52% maăistra grāds.
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9.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība struktūrvienības mērėu un uzdevumu
īstenošanai (projektu vadība, pētniecības virzieni un to rezultāti)
Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilst struktūrvienības mērėu un uzdevumu
īstenošanai. LSPA docētāji aktīvi vada un piedalās dažādos zinātniskos un izglītības projektos:
starptautiski finansētos pētniecības projektos (8), starptautiski finansētos izglītības projektos (9),
LZP grantos (1), IZM finansētos projektos (10), pasūtījuma pētījumos (8).
Turpmāk tiks apskatīti dažu katedru docētāju pētniecības virzieni, kas raksturo
akadēmiskā personāla atbilstību struktūrvienības mērėu un uzdevumu īstenošanai.

Pētniecības projekti, kuros piedalās anatomijas docētāji
2008.g.,
izpildītāja
Mirdza ĀboltiĦa

Gundega Knipše

LZP grants,
2005.-2008.g.
ESF projekts

2008.g.,
Izpildītāja

Zeltīte Cēderštrēma

2008./ 2009.ak.g.

Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas finansēts projekts
„Sakarības noteikšana starp atlētu antropometriskajiem,
fizioloăiskajiem rādītājiem un viĦu fiziskajām spējām”. (Projekts
Anatomijas, fizioloăijas un bioėīmijas katedras zinātnes
infrastruktūras attīstīšanai).
LZP grants Nr. 05.1452 Orgānu un audu reaktivitāte un īpatnības
smago metālu un dabīgo antioksidantu modulējošā ietekmē. Pētnieks
ESF DabaszinātĦu un tehnoloăiju ietilpīgo moduĜu izstrāde Latvijas
starpaugstskolu maăistru studiju programmai uzturzinātnē. Līguma
Nr. …/3.2.3.2./0022/0063. Eksperts
Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas finansēts projekts
„Sakarības noteikšana starp atlētu antropometriskajiem,
fizioloăiskajiem rādītājiem un viĦu fiziskajām spējām”. (Projekts
Anatomijas, fizioloăijas un bioėīmijas katedras zinātnes
infrastruktūras attīstīšanai).
2008.gadā pabeigta doktorantūra Rīgas P.StradiĦa universitātē,
pašreiz gatavo aizstāvēšanai promocijas darbu profesora JāĦa Vētras
vadībā „Zēnu fiziskā attīstība Latvijā (12 – 15 g.v.)”.

Pētniecības projekti, kuros piedalās fizioloăijas docētāji

Inese Pontaga

2006.g. jūnijs –
2008.g.
decembris,
izpildītāja
2008.g.,
vadītāja

2008.g.,
izpildītāja
Vija Millere

Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas finansēts Projekts Nr.2,
vadītājs Prof.Viesturs LāriĦš ”Jauno sportistu morfofunkcionālā
adaptācija fiziskām slodzēm”.
Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas finansēts projekts
„Sakarības noteikšana starp atlētu antropometriskajiem,
fizioloăiskajiem rādītājiem un viĦu fiziskajām spējām”. (Projekts
Anatomijas, fizioloăijas un bioėīmijas katedras zinātnes
infrastruktūras attīstīšanai).
Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas finansēts projekts
„Sakarības noteikšana starp atlētu antropometriskajiem,
fizioloăiskajiem rādītājiem un viĦu fiziskajām spējām”. (Projekts
Anatomijas, fizioloăijas un bioėīmijas katedras zinātnes
infrastruktūras attīstīšanai).

Pētniecības projekti, kuros piedalās bioėīmijas docētāja
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2008.g.,
vadītāja
Maija Dzintare
2008.g.,
izpildītāja

LZP finansēts pēcdoktorantūras projekts.
Cilvēka gamma-butirobetaīna hidroksilāzes gēna (BBOX1)
polimorfisms Latvijas populācijā. Pilotprojekts mildronāta
farmakoăenētikas izpētei.
Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas finansēts projekts
„Sakarības noteikšana starp atlētu antropometriskajiem,
fizioloăiskajiem rādītājiem un viĦu fiziskajām spējām”. (Projekts
Anatomijas, fizioloăijas un bioėīmijas katedras zinātnes
infrastruktūras attīstīšanai).

Pētniecības projekti, kuros iesaistījušies Teorijas katedras docētāji

1.

Projekta/
programmas/
līgumdarba
numurs
3/2006- 2008

2.

2008.//FSL/15

3.

1.2.1.1.2.

4.

Call Identifier:
FP7-KBBE2009-3. Proposal
№:
244951
ISCOR)

Nr.
p.
k.

Projekta/programmas/līgumdarba
nosaukums
Sporta izglītības īstenošana skolā –
Latvijas skolēnu veselības
sekmēšanai ilgtermiĦā IZM projekts
Izglītības inovāciju fonda projekts
“Mācību sasniegumu vērtēšana un
pašvērtējums priekšmetā sports
pamatizglītībā”
„Profesionālajā izglītībā iesaistīto
pedagogu
kompetences
paaugstināšana”
LSPA projekts
„Kompetents sporta pedagogs”, kurā
docētāja ir I. moduĜa „Sporta
speciālista
integrēto
sporta
pedagoăiski
psiholoăisko
kompetenču pilnveide” koordinatore.
Projekts “An Intercultural Study of
Childhood Obesity Risks Factors and
Mediators”, kurā docētāja A. Fernāte
ir Latvijas pētnieku grupas
koordinatore. (Programme: FP7
Cooperation Theme 2 Food,
Agriculture, Fisheries and
Biotechnologies.

Vadība/dalība

Latvijas/
starptautisks

Darbības
laiks

Projekta vadītāja
(R.Jansone)

Latvijas

1.04.2006. 31.12.2008

Projekta vadītāja
(individuālais)
(R.Jansone)

Latvijas

Koordinatore
(R.Jansone,
A.Fernāte)

Latvijas

15.09.2008
.06.10.2008
.
2008.g.

Team resercher
(R.Jansone,
A.Fernāte)

Starptautis
ks
projekts

2008.g.

(iesniegts
izskatīšanai)

Pētniecības virzieni sporta medicīnā, sporta fizioloăijā:
„Jauno sportistu morfofunkcionālā un psihofizioloăiskā adaptācija fiziskām slodzēm” , Latvijas
IZM finansēts projekts, termiĦš 2008.-2009. Projekta vadītājs V.LāriĦš.
Pētniecības virzieni pielāgotā sporta izglītībā:
•
„Eiropas standarts pielāgotajā sporta izglītībā”, Nr. 2008-3322/001-001 , termiĦš 2009.2010. Projekta vadības grupa. - A. KĜaviĦa.
•
„Ageing and Disability”, Nr. 142475-OLLP-1-2008-BE-ERASMUS-EAM, termiĦš 2008.2009. Projekta koordinatori Latvijā -A.KĜaviĦa, V.LāriĦš.
•
„Paralimpiskā diena skolā”, Nr. LV/PKP-KAP/003/08, MATRA, termiĦš 1.05.2009.
Projekta vadītāja - A.KĜaviĦa.
Prof. I.M.Rubana 2008./09. ak.g. koordinēja Pasaules Veselības organizācijas Eiropas bērnu
aptaukošanās iniciatīvu, kuras ietvaros tika veikts „Bērnu antropometrisko parametru un skolu
vides pētījums”. Pētījuma rezultāti pieejami:
http://www.sva.lv/bernu_antropometrisko_parametru_un_skolu_vides_petijums_latvija.pdf.
BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA “PEDAGOĂIJA”, PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĥOJUMS par 2008./2009. akadēmisko gadu

16

Rubana I.M., Pudule I., Velika B., Grīnberga D., Tilgale N., Trapencieris M. Bērnu
antropometrisko paradumu un skolu vides pētījums. Rīga, 2009. 52 lpp.
Par pētījumu rezultātiem tika ziĦots zinātniskās konferencēs:
• 73 docētāji piedalījās konferencē LSPA zinātĦu dienu 2009;
• 55 konferencēs Latvijā;
• 38 konferencēs ārvalstīs;
Docētāji izstrādājuši 27 metodiskos darbus, 85 raksti publicēti starptautiski citējamos izdevumos.
Docētāju zinātniskie un metodiskie darbi publicēti šādos izdevumos:
1. LiepiĦa Inga. Metodiskie ieteikumi aktīvās atpūtas fizisko aktivitāšu pasākumiem lokālās
administratīvās teritorijās (pašvaldībās) / Inga LiepiĦa, Ingrīda Smukā ; V/A "Sabiedrības
veselības aăentūra" ; SIA "Outdoor Latvia". - Rīga : [b.i.], 2008. - 32 lpp. : il., tab., fotogr. - lpp.
- Pievienots disks. ISBN 9789984999524
2. Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija. LSPA zinātniskie raksti : [rakstu krāj.] : ikgadējs izd.
sporta zinātnē / Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija ; [zin. red. Uldis Švinks, Nikolajs
Jaružnijs, Leonīds Čupriks...u.c. ; priekšv aut. Andris Konrāds].2007. - Rīga : [b.i.], 2008. 2007. - 205 lpp. : tab., sh., grafiki, diagr. - lpp. Līdz 1991 nos.: Latvijas valsts fiziskās kultūras
institūta raksti. - Bibliogr. rakstu beigās. - No 1992.gada mainīts nos. no LVFKI uz LSPA. Sākot no 9.sēj. numerāciju apzīmē kā gadu. - Anot. angĜu val. ISBN 9789984020412
3. Bērnu un pusaudžu trenera rokasgrāmata : [rakstu krāj.] / [galv. red. un priekšv. aut. Jānis
Žīdens ; red.: Nils Grasis, Uldis Grāvītis, Dace Kaspare ; vāku foto: Juris BērziĦš-Soms, Romāns
Kokšarovs, Aivars LiepiĦš] ; grām. izdošanu finansējusi LR Izglītības un zinātnes ministrija. Rīga : Latvijas Treneru tālākizglītības centrs, 2008. - 215 lpp. : il., tab., sh., grafiki + DVD. Bibliogr. rakstu beigās.
4. LapiĦš Valdis. Pirmie soĜi volejbolā / Valdis LapiĦš. - Rīga : [Izglītības soĜi], 2008. - 122 lpp.
: il. - Bibliogr.: 122 lpp. ISBN 9984-7128-3-5. LapiĦš Valdis. Volejbola tehnikas mācīšana un
pilnveidošana / Valdis LapiĦš. - Rīga : [Izglītības soĜi], 2008. - 208 lpp. : il., tab. ISBN 9984617-92-0
6. Rudzītis, Andris. Rokasgrāmata veiksmīgam basketbola trenerim / Andris Rudzītis, Uldis
Grāvītis. - [Rīga] : Jumava, [2008]. - 169, [2] lpp. : il., tab., sh. - Bibliogr.: [171.] lpp. ISBN
9789984385686
7. Sports and physical activity for persons with disabilities - awareness, understanding, action]
IekĜauj mani : rokasgrāmata par iekĜaujošām fiziskām aktivitātēm, sportu un atpūtu bērniem ar
invaliditāti / [atb. red. Mieke Van lent ; sakārt. Sjūzena Krauforde ; tulk. Aija KĜaviĦa]. - Jelgava
: Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācija, 2008. - 2007. - 77 lpp. + DVD. Bibliogr.: 77. lpp.
8. Ābele Agita. Sporta psiholoăijas pamati / Agita Ābele ; [red. Rita CimdiĦa ; māksl. Rudīte
Kravale ; priekšv. sarakst. Ineta Tunne]. - [Rīga] : Raka, [2009]. - 296 lpp. : il., tab., sh., grafiks.
- (Pedagoăiskā bibliotēka = Psiholoăija izglītībai). - Bibliogr.: 282.-289.lpp. ISBN
9789984460178
9. Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija. LSPA zinātniskie raksti : [rakstu krāj.] : ikgadējs izd.
sporta zinātnē / Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija ; [zin. red. Uldis Švinks, Leonīds Čupriks,
Nikolajs Jaružnijs ...u.c. ; priekšv aut. Andris Konrāds]. 2008. - Rīga : [b.i.], 2009. - 211 lpp. :
tab., sh., grafiki, diagr. Līdz 1991 nos.: Latvijas valsts fiziskās kultūras institūta raksti. - Bibliogr.
rakstu beigās. - No 1992.gada mainīts nos. no LVFKI uz LSPA. - Sākot no 9.sēj. numerāciju
apzīmē kā gadu. - Paral. angĜu val. ; kopsavilkums angĜu val. ISBN 9789984920436
10. Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija. LSPA zinātniskie raksti = Lase scientific papers :
[rakstu krāj.] : ikgadējs izd. sporta zinātnē = annual issue in sport science / Latvijas Sporta
pedagoăijas akadēmija ; [zin. red. A.Ābele, R.Carlson, A.Cepulenas ...u.c. ; priekšv aut. Juris
Grants]. 2009. - Rīga : [b.i.], 2009. - 467 lpp. : tab., sh., grafiki, diagr. Līdz 1991 nos.: Latvijas
valsts fiziskās kultūras institūta raksti. - Bibliogr. rakstu beigās. - No 1992.gada mainīts nos. no
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LVFKI uz LSPA. - Sākot no 9.sēj. numerāciju apzīmē kā gadu. - Paral. angĜu val. ;
kopsavilkums angĜu val. ISBN 00509921766
11. Rubana Inta Māra. Veselības mācība : māc. grām. vidusskolām / Inta Māra Rubana, Gunita
Romanovska ; [galv. red. Vilnis Purēns ; projekta vad. Romāns Alhimionoks]. - [Rīga] : RaKa,
[2009]. - 136 lpp. : il., tab., sh. - Skaidrojošā vārdn.: 135.-136.lpp. ISBN 9789984460901
12. Rudzītis Andris. Jaunatnes basketbola programma : progr. paredzēta sporta skolām, sporta
klubiem un skolām / Andris Rudzītis ; [Latvijas Basketbola savienība ; galvenais red. Uldis
Grāvītis ; red. Nils Grasis]. - Rīga : [Latvijas Basketbola savienība], 2009. - 101 lpp. : tab. (Valsts sportam).
13. Upmale Velta Marija. Peldēšanas organizēšana un drošības noteikumi brīvdabas ūdeĦos :
māc. metod. līdz. / Velta Marija Upmale ; Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija. Peldēšanas un
airēšanas katedra. - Rīga : [b.i.], 2009. - 27 lpp. : il. - Bibliogr.: 26. lpp.
14. Jansone R., Fernāte A., Kustību apguves un fizisko spēju attīstīšanās didaktika sporta
stundās. Metodiskais līdzeklis. R: ISEC 2009, 60 lpp.
http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/metmat/kust_apguves.pdf
9.3. Augstskolas zinātĦu doktori vai profesori tajā zinātĦu nozarē vai zinātĦu nozarēs,
kurās īsteno augstākās izglītības programmu
Sociālās zinātnes – 28, sporta medicīna – 6, bioloăija – 4; ėīmija-1; humanitārās zinātnes-1.
9.4. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika
nākamajam gadam
Anatomijas studiju kursa docēšanai tiek gatavota jauna speciāliste Zeltīte Cēderštrēma, kas
pašreiz strādā par stundu pasniedzēju ar neklātienes studentiem. 2009.gada beigās paredzēts, ka
viĦa aizstāvēs promocijas darbu un iegūs medicīnas doktora grādu.
Lielākā daĜa docētāju regulāri piedalās gan profesionālās pilnveides kursos (Latvijā un
ārzemēs), gan docē Latvijā (Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Liepājas
Universitāte, Rīgas StradiĦa universitāte, RPIVA, Latvijas Treneru tālākizglītības centrs), gan arī
ārzemju augstskolās (Polija, Igaunija, Lietuva, Itālija, Anglija, Spānija, Baltkrievija, Zviedrija,
BeĜăija, Dānija, Krievija, Ėīna, Vācija).
Nākamajā studiju gadā jārada iespējas docētāju svešvalodu kompetences paaugstināšanai, lai
sekmētu pasīvākos docētājus iesaistīties starptautiskos projektos, starptautiskās pieredzes
apmaiĦā.

10. IzmaiĦas finansēšanas avotos un infrastruktūras nodrošinājumā
Studiju programma tiek finansēta no valsts budžeta dotācijas un studiju maksas (fizisko
vai juridisko personu līdzekĜi). Pētījumu veikšanai tiek piesaistīti arī projektu līdzekĜi.
IZM finasēto projektu īstenošanai piešėirti valsts budžeta līdzekĜi, kas sekmē katedru
materiāli tehniskās bāzes uzlabošanos. Uzlabojusies Sociālo zinātĦu katedras materiāli tehniskā
bāze, kas Ĝauj lekcijas materiālus uzskatāmāk demonstrēt PWP versijā. Valodu katedrā šajā
studiju gadā arī tika iegādāta jauna aparatūra. Prezentācijas ievērojami uzskatāmākas palīdz
veidot Power point projektora izmantošanas iespējas, tomēr studentu prezentāciju „ierakstīšanai”
lektore I.Rudzinska izmantojusi personīgo videokameru, jo katedras rīcībā šādas aparatūras nav.
Docētāju nodrošinājums ar IKT, kas tiek izmantotas mācību līdzekĜu un prezentāciju izstrādei
pakāpeniski uzlabojas.
Studenti pārsvarā tiek nodrošināti ar mācību līdzekĜiem un grāmatām, lekcijās tiek izmantotas
Power point prezentācijas, kodogrammas un plakāti u.c. informācijas resursi.
Tomēr mācību līdzekĜi, kas ir iznākuši agrākajos gados, jau daĜēji novecojuši un tos būtu
pakāpeniski jāatjauno turpmākajos gados.
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Cilvēka fizioloăijas studiju kursā ir nepieciešamā aparatūra laboratorijas darbu veikšanai:
1 elektronu stimulators, 3 plaukstas un 1 stājas dinamometri, 2 esteziometri, 1 Baranji krēsls,
tabula redzes asuma noteikšanai, 8 perimetri, finiera plāksne ar grādos sadalītu riĦėa sektoru
kustību amplitūdas precizitātes sajūtas izvērtēšanai, asins uztriepes, 8 gaismas mikroskopi,
sērumi asins grupu noteikšanai, elektrokardiogrāfs, 8 dzīvsudraba manometri, 2 ūdens un 5
sausie spirometri, 1 neiroloăiskais āmuriĦš. Arī vecumposmu fizioloăijas studiju kursā ir
nepieciešamā aparatūra laboratorijas darbu veikšanai: 2 kalipometri, mērlentes, goniometri,
auguma mērītājs, medicīniskie svari, 2 plaukstas un 1 stājas dinamometrs, metronoms,
hronometri. Sporta fizioloăijā ir nepieciešamā aparatūra laboratorijas darbu veikšanai: jauns un
moderns veloergometrs, bloks automātiskai arteriālā asinsspiediena mērīšanai, programmas
veloergometra vadīšanai caur datoru, pulsometrs, elektrokardiogrāfs, refleksometrs, 2
metronomi, 6 hronometri, 8 dzīvsudraba manometri. Ir nepieciešamā aparatūra un reaktīvi
laboratorijas darbu veikšanai bioėīmijā.
Slēpošanas studiju kursa realizācijas resursi vērtējami kā labi, pietiekama metodiskā un
zinātniskā literatūra latviešu valodā. Katru gadu tiek atjaunināts un visiem studentiem
nodrošināts slēpošanas inventārs, tiek izmantotas jaunākās informācija tehnoloăijas –videoslēpošanas pārvietošanās veidu tehnikas vērtēšanā, tehnikas analīzē un fizisko īpašību
(koordinācijas - līdzsvara) testēšanā (Līdzsvara testēšanas platforma un programmatūra HUR
LABS BALANCE TRAINER BT3).
Resursi saistībā ar nometĦu mācības studiju satura realizāciju nav pietiekami un
kvalitatīvi. ěoti izteikti trūkst mācību materiālu (grāmatu, brošūru, dažādu uzskates līdzekĜu).
Gan praktiskajās, gan teorētiskajās nodarbībās būtu vēlams vairāk izmantot informācijas
tehnoloăijas (digitālā video un foto aparatūru).

11. Ārējie sakari
11.1. Sadarbība ar darba devējiem
Sadarbībā ar Latvijas Olimpisko vienību, prof. A.Konradu un Dr. Dignu Jukmani, notiek
Latvijas jauno atlētu izturības spēju pētījumi un ăenētikas pētījumi.
Sadarbība ar Sporta kluba „Rīga” rekreācijas centru Uzvaras parkā studentiem
konsultējot pilsētas iedzīvotājus par slēpošanas pārvietošanās veidu apgūšanu.
Visa akadēmiskā studiju gada garumā prof. I.M. Rubana uzturēja sakarus ar V/A Sabiedrības
veselības aăentūra, kas deva iespēju studentiem piedāvāt aktuālas bakalaura darba tēmas.
Vairumā gadījumu tās ir saistītas ar lieliem starptautiskiem vai nacionāliem pētniecības
projektiem. LSPA docētāji piedalās Starptautisko Sporta federāciju komisiju darbā.
11.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, kuras īsteno līdzīgas augstākās
izglītības programmas
Akadēmija sadarbojas ar Latvijas augstskolām – Latvijas Universitāti, Daugavpils
Universitāti, Rīgas Izglītības un pedagoăijas vadības augstskolu u.c.
Notiek tieša sadarbība ar Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes Anatomijas katedru, kuru
vada profesore Gundega Knipše un Medicīnas fakultātes Bioėīmijas docētāju grupu, kuru vada
profesors Nikolajs Sjakste, kur docente Maija Dzintare pasniedz bioėīmiju medicīnas un
farmakoloăijas studentiem.
Prof. I.M. Rubana vada studiju kursu „ Uzturs fiziskā slodzē” starpaugstskolu maăistra studiju
programmā „ Uzturzinātne”. Studiju programmā vadīts un aizstāvēts maăistra darbs „ Jauno
basketbolistu uzturs treniĦnometnes laikā”.
Slēpošanas katerdrā studiju kursu pilnveidošana notikusi sadarbībā ar vairākām ārzemju
augstskolām un to docētājiem Polijā (Varšavas Sporta akadēmija), Lietuvā (Lietuvas Sporta
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akadēmija) un Zviedrijā (Stokholmas Sporta universitāte), kuru pārstāvji viesojās LSPA kā
vieslektori iepriekšējos gados vai LSPA docētājā kā vieslektori ārzemju augstskolās.
I.M.Rubana SOCRATES ERASMUS projekta sakarā bijusi mācībspēku apmaiĦas vizītēs
ViĜĦas Pedagoăiskajā universitātē un Haēnas (Jaen) universitātē Spānijā. Vizīšu laikā katrā
augstskolā nolasītas lekcijas piecu stundu apjomā par fizisko vingrinājumu ietekmi uz veselību
un veselības izglītību sporta speciālistu studiju programmās. Pieredzes apmaiĦā Juvaskulas
(Juvaskyla) universitātē Somijā.
Akadēmija turpina sadarbību ar vairākām radnieciskajām augstskolām tuvākajā reăionā. ěoti
laba sadarbība ir ar Lietuvas Fiziskās izglītības akadēmiju, ar Baltkrievijas Valsts fiziskās
kultūras akadēmiju un I.Kanta Krievijas Valsts universitātes Fiziskās kultūras un sporta fakultāti.
Sistemātiski notiek mācībspēku apmaiĦa vairākās sfērās, studiju un zinātniskajā jomā,
savstarpējās pieredzes apmaiĦā. Paplašinās docētāju sadarbība ar ārvalstu augstskolām, kuras
īsteno līdzīgas augstākās izglītības programmas Polijā, Igaunijā, Lietuvā, Itālijā, Anglijā,
Spānijā, Baltkrievijā, Zviedrijā, BeĜăijā, Dānijā, Krievijā, Ėīnā, Vācijā.
Turpinās aizsāktā mācībspēku un topošo sporta zinātnieku pieredzes apmaiĦa un jaunu
zināšanu iegūšana sadarbības augstskolu konferencēs. Katru gadu uz mūsu akadēmijas
zinātnisko konferenci ierodas sadraudzības augstskolu mācībspēki un studenti, savukārt
identiskās vizītēs dodas arī mūsu akadēmijas docētāji un studenti.

12. Augstākās izglītības programmas pozitīvās un negatīvās iezīmes, izmaiĦas,
attīstības iespējas un attīstības plāns
Akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Pedagoăija”:
Pozitīvās iezīmes
o Pozitīvi vērtējama akadēmiskā personāla kompetence un kvalifikācija;
o Studiju programmas saturs un praktiskā īstenošana tiek pastāvīgi pilnveidota;
o Bakalaura studiju programma kā pamats turpmākai kvalitatīvai izglītības un
sporta darba speciālistu izglītībai nodrošina ar speciālistiem darba tirgu
izglītības un sporta jomās ne tikai Latvijā, bet arī 13 pasaules valstīs ( BeĜăija,
Nīderlande, Vācija, Polija, ASV, Francija, Austrālija, Šveice, Austrija,
Krievija, Ukraina, Baltkrievija, Lietuva);
o Docētāji izmanto citās radniecīgās Eiropas augstskolās gūto pieredzi;
o Docētāji dažu studiju kursu īstenošanā iesaista konkrētās jomas vadošos
speciālistus;
o Zinātniskā pētniecība integrēta studiju procesā.
Negatīvās iezīmes
o Nepietiekoša jaunu mācību spēku iesaistīšana studiju procesa nodrošinājumā;
o Lēni notiek student centrētas pieejas iekĜaušana studiju programmas
praktiskajā īstenošanā;
o DaĜēji novecojuši daĜa no mācību līdzekĜiem, tādēĜ lielāka uzmanība jāpievērš
mācību līdzekĜu, palīglīdzekĜu un izdales materiālu izstrādāšanai;
o Morāli un fiziski noveco materiāli tehniskā bāze (aparatūra, auditoriju
iekārtojums, galdi, krēsli, sienu krāsojums utml.);
Studiju programmas attīstības iespējas
o Pilnveidot studiju programmas saturu un metodisko nodrošinājumu atbilstoši
darba tirgus prasībām;
o Izstrādāt metodiskos norādījumus patstāvīgo darbu veikšanai bakalaura
studiju programmas studentiem;
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o Sekmēt sadarbību starp docētājiem, lai studentiem veidotos visaptverošs
priekšstats par dažādu procesu mijiedarbību izglītības un sporta jomā;
o Sekmēt mācību spēku un studentu apmaiĦu ar radnieciskajām augstskolām
Eiropā;
o Jaunāko zinātnisko atziĦu regulāra ieviešana studiju kursu apguvē, ietverot tās
lekciju materiālos, un iespējas studentiem tās patstāvīgi apgūt, izmantojot
literatūru svešvalodās un interneta datu bāzes;
o Turpināt mūsdienīgas aparatūras iegādi pētījumu veikšanai;
o Veikt zinātnisku pētījumu par studiju programmas realizāciju un tās kvalitāti,
izstrādāt priekšlikumus programmas uzlabošanai.
o Izmantot radušās iespējas infrastruktūras uzlabošanā.
ĥemot vērā esošo situāciju Latvijā ir nepieciešama izglītības un sporta speciālistu
augstākā profesionālā sagatavotība, kuras līmenis būtu salīdzināms ES kontekstā. Samazinoties
skolēnu un skolu skaitam, pieaug vajadzība pēc sporta speciālistiem, kuri var kvalitatīvi mācīt ne
tikai sportu, bet arī aptvert plašāku kvalifikāciju spektru sporta jomā. Tas nodrošina sporta
speciālista karjeras izaugsmes iespējas. Bakalaura programmas docētāji izstrādā izmaiĦas
akadēmiskajā bakalaura studiju programmā „Pedagoăija”. IzmaiĦas paredz pakāpenisku pāreju
uz profesionālo bakalaura studiju programmu “Sporta zinātne”. Tās īstenošanas uzsākšana
paredzēta LSPA studiju procesā 2009./2010.studiju gadā.

Programmas direktors:

doc. A. Fernāte
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Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijas

BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA

“PEDAGOĂIJA”
(kods 4314201)

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĥOJUMS
par 2007./2008. akadēmisko gadu

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

Rīga – 2008.

1. Programmas stratēăiskie mērėi un uzdevumi
− veidot vērtību sistēmu, kas nodrošina sapratni starp studentiem un docētājiem;
− nodrošināt katram studentam iespēju iegūt nepieciešamo informāciju,
akadēmiskās zināšanas un praktisko palīdzību visās skolotāju programmās;
− nodrošināt katram studentam iespēju apgūt sporta pedagogam nepieciešamās
profesionālās prasmes un iemaĦas;
− iekĜaut studiju programmā izglītošanās kognitīvos, afektīvos un psihomotoros
mērėus;
− docētājiem veikt aktīvu zinātniski pētniecisku darbību;
− docētājiem izveidot personīgo kvalifikācijas celšanas plānu;
− docētājiem aktīvi piedalīties LSPA metodiski – zinātniskās konferencēs un citos
ar zinātniskiem pētījumiem saistītos procesos;
− nodrošināt docētājiem un palīgpersonālam sekmīgu pedagoăiskās mijiedarbības
procesu;
− docētājiem regulāri apspriest un veidot vienotu dažādu sporta teorētisko
jautājumu izpratni (īpaši termonoloăijas jautājumos).

Studiju programmas realizēšana balstās uz šādiem likumdošanas aktiem:
• Augstskolu likums – spēkā esošs no 02.11.1995. (ar grozījumiem).
• Izglītības likums – spēkā esošs no 01.06.1999. (ar grozījumiem).
32.pants – Valsts izglītības standarts;
35.pants – iegūtās izglītības vērtēšana;
51.pants – pedagoga vispārīgie pienākumi.
• Vispārējās izglītības likums – spēkā esošs no 1999.gada 14.jūnija.
15.pants – Valsts vispārējas izglītības standarts;
16.pants – vispārējās izglītības mācību priekšmeta standarts;
17.pants – vispārējās izglītības programma;
19.pants – vispārējās izglītības mācību priekšmeta programma.
• MK noteikumi Nr.462 “Par Valsts pamatizglītības standartu” no
2000.gada 5.decembra līdz stāsies spēkā Ministru kabineta noteikumi par
“Valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības mācību priekšmetu
standartiem”.
• MK noteikumi Nr.463 “Noteikumi par Valsts vispārējās vidējās izglītības
standartu” no 2000.gada 5.decembra.
• MK noteikumi 2006.gada 16.maija Nr.394 „Noteikumi par Valsts
pārbaudījuma kārtību akreditētām izglītības programmām“.
• MK noteikumi 2006.gada 16.maija Nr.395 „Noteikumi par centralizēto
eksāmenu saturu un norises kārtību”.
• MK noteikumi 2006.gada 16.maija Nr.393 „Kārtība, kādā izglītojamie
atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem”.
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• Mācību priekšmetu standarti studiju rezultātu vērtēšanas kārtība
priekšmetos.
• Mācību priekšmetu programmas.
• Valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standarti.

2. IzmaiĦas studiju programmas plānā
IzmaiĦas studiju programmā ir saistītas ar izmaiĦām studiju kursu saturā
teorētiskajās un praktiskajās katedrās, kuras realizē sporta skolotāju profesionālo
studiju programmu. Galvenais uzdevums ir nodrošināt un koordinēt un ar izglītību
saistīt akadēmisko un profesionālo studiju kursu apguvi saskaĦā ar LSPA
apstiprinātajiem studiju plāniem. Studiju kursu atbildīgie docētāji katrā studiju
gadā papildina studiju programmas (skatīt konkrētās studiju programmas).
Pamatojoties uz jaunākajām tendencēm augstākās izglītības jomā attiecībā
uz sagatavošanas procesiem, tajā skaitā sporta speciālistu sfērā, orientējoties uz
jaunākajām nostādnēm izglītībā un sportā, kontroles un pedagoăiskās, zinātniskās
darbības analīzes jomā, kā arī atbilstoši likumdošanas un citu normatīvo aktu
izmaiĦām, Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijas Senāts, pamatojoties uz Studiju
domes lēmumiem, ir veicis studiju plāna precizēšanu, it īpaši studiju kursu
savstarpējās koordinācijas jomā, kas izpaužas atsevišėu studiju kursu programmu
precizēšanā, apjoma izmaiĦās, kontakstundu un patstāvīgā darba proporcionalitātes
izmaiĦās, pievēršot lielāku vērību vispārējo studiju kursu orientācijai uz sporta
skolotājam nepieciešamo praktisko iemaĦu un prasmju veidošanos.

3. IzmaiĦas studiju kursos
Studiju kursos un studiju plānā izmaiĦu nav. Studiju kursu programmās nav
veiktas būtiskas izmaiĦas. Minimālas izmaiĦas ir stundu skaita sadalījumā. Visos
studiju kursos notiek sistemātiskas izmaiĦas – papildinājumi sakarā ar jaunām
zinātniskajām atziĦām un visi studiju kursi atbilst augstākās izglītības un
akadēmiskās izglītības standartam.
−

−
−
−
−

IzmaiĦas:
studiju kursā „Filozofija“ iekĜauts jautājums par kritiskās un radošās
domāšanas attīstības lomu izglītības un sporta darba speciālista, sociālo zinību
skolotāja personības veidošanā, sekmējot speciālistam nepieciešamo personības
īpašību pilnveidi;
studiju kursu „Filozofija“ noslēdz lekciju cikls „Sporta filozofija“;
divas semināra nodarbības veltītas mutiskām studentu pārdomām par tēmu
„Manas dzīves filozofija“, sekmējot topošo speciālistu pašanalīzes prasmju
attīstību;
pēdējie divi semināri veltīti studentu referātu prezentācijai par sporta filozofijas
problēmām, lai veicinātu mūsdienu prasībām atbilstošu sporta zinātnes vērtību
pārĦemšanu un prasmi analizēt sporta filozofijas aktualitātes.
Studiju kursā „Estētika“ iekĜauta lekcija „Estētisko uzskatu attīstība Japānā“
(4 stundas).
PadziĜināti lekcijās tiek apskatīti arī sporta estētikas jautājumi:
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− sports un māksla;
− Olimpisms un māksla;
− studenti iepazīstās ar Pjēra de Kubertēna apcerēm, rakstiem un runām par
tēmu „Sporta skaistums“.
− sports un estētiskais pārdzīvojums.
Izmantojot nodarbībās iegūtās zināšanas un arī patstāvīgi strādājot ar literatūru
bibliotēkā (arī ar interneta palīdzību), studenti izstrādājuši darbu „Sporta estētikas
skatījums izvēlētajā sporta veidā“.
Studiju kursa programmas realizācijā ieviestas šādas izmaiĦas:
− analizējot izglītības, sporta un ekonomikas attīstības iespējas, lielāka uzmanība
tika pievērsta ekonomikas attīstības straujām izmaiĦām Latvijā un pasaulē kā
arī to ietekme uz sociālo sfēru;
− pastiprināta uzmanība tika pievērsta cilvēku lomai un ekonomikas attīstībai
kopumā izglītības un sporta jomas nozīmes humānā kapitāla veidošanai;
− lekcijās, kas veltītas sociālo pētījumu organizācijai un plānošanai, pētījuma
programmas metodoloăiskās daĜas jautājumi (problēmas izvirzīšana, objekta un
priekšmeta, mērėu un uzdevumu, teorētiskās koncepcijas un hipotēzes
formulējums, pamatjēdzienu teorētiskā un empīriskā integrēšana u.tml.) izvirzīti
konsekventi viena temata ietvaros, piemēram, sporta kustības attīstības
intensifikācijas iespējas valstī (reăionā u.tml.);
− lekciju materiālos attiecībā uz sporta sakariem un mijiedarbību ar citiem
sociālajiem jautājumiem (ekonomiku, politiku, kultūru u.tml.), studenti orientēti
uz patstāvīga viedokĜa izveidi sporta izglītošanā politiskajiem mērėiem, sporta
komercializācijas procesa pozitīvajiem un negatīvajiem aspektiem, piedalīšanos
sporta kustības vadības demokratizēšanā, atbilstošu likumu un normatīvo aktu
izstrādē u.tml.
Studiju kursos „Praktiskā svešvaloda“, „Sporta leksika“, „Rakstu kultūra“:
Studiju kursu programmu saturs mainās un attīstās, pilnveidojoties sporta
leksikai, veidojoties jauniem terminiem.
Tā kā šajā studiju gadā kontaktnodarbību skaits tika samazināts uz pusi,
palielinājās studentu patstāvīgā darba apjoms, kas sagādāja grūtības studentiem ar
sliktām svešvalodas priekšzināšanām.
Docētājām nācās izsvērt, kas ir svarīgākais, kas akcentējams
kontaktnodarbībās. Piemēram, doc. L.Malahova bija spiesta atteikties no dažiem
papildtekstiem, no gramatikas atkārtošanas un gandrīz pilnīgi no klausīšanās
uzdevumiem, bija jāsamazina iepriekš izstrādāto testu apjoms. Docētājām nācās
saspringti strādāt ar studentiem individuāli.
Studiju kursā „Ierindas mācība“:
IzmaiĦas studiju programmā nav notikušas, studiju plānā pilna laika dienas
nodaĜā nodarbības tika organizētas no septembra līdz decembrim vienu reizi
nedēĜā. Līdz ar to ierindas skate 1.studiju gada studentiem tika organizēta decembrī
un notika bez kustību pamatu elementiem, jo nodarbības kustību pamatos tika
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organizētas septembrī, oktobrī. 2008./2009.ak.g. studiju plāns ir pārkārtots, lai
studiju kursos „Ierindas mācība“ un „Kustību pamati“ nodarbības notiktu
saskaĦoti. Studiju programma pilnībā atbilda prasībām, kas paredzēta sporta
stundai skolā. Ir izstrādāta studentu zināšanu un prasmju vērtēšana, kura pilnībā
sevi attaisnojusi.
Studiju kursā „Vieglatlētika“:
Studiju kursi „Vieglatlētika“, „Izvēles kvalifikācija“ un SPP organizēti
atbilstoši akreditētajām studiju programmām, tematiskajiem un kalendārajiem
plāniem. 2007./2008.studiju gadā ir bijušas nebūtiskas izmaiĦas, sakarā ar stadiona
nodošanu ekspluatācijā.
Studiju programmas un studiju plāns sadarbībā ar LSPA Studiju daĜu ik
gadus tiek pārskatīts un pilnveidots atbilstoši mūsdienu tendencēm izglītības jomās
un Valsts akadēmiskās izglītības standartam, meklētas jaunas iespējas optimālai to
realizēšanai no LSPA un Vieglatlētikas katedras resursiem.
Identiskas izmaiĦas ir notikušas visos bakalaura programmas praktiskajos
studiju kursos.
Studiju kursos „Anatomija” un “Vispārējā fizioloăija”:
Rūpīgi tiek pārskatīta studiju programma, plāni, lai studentus nenoslogotu ar
liekām zināšanām, Ħemot vērā, ka anatomijas, fizioloăijas zināšanu apjoms
vidusskolā ir paplašināts. Galvenais uzsvars tiek likts uz kustību aparātu un tā
regulāciju. Netiek mācīts par gremošanas un elpošanas sistēmu, piemēram,
gremošanas sistēma nepieciešama orgānu secībai, ko māca vidusskolā un
fizioloăijā noteiktā secībā māca gremošanas procesa norisi.
Studiju kursā „Vecumposmu fizioloăija“:
Sagatavojot lekciju materiālu, katru gadu tiek izmantota jaunākā Latvijā un
pieejamā ārzemēs iznākusi mācību un zinātniskā literatūra par visām programmā
ietvertajām tēmām, tāpēc teorētiskā ziĦā studiju kurss katru gadu tiek papildināts ar
jaunākajām zinātnes atziĦām un faktiem, kas atbilst pasaules mūsdienu zināšanu
līmenim. Laboratorijas darbi antropometrijā tiek veikti, izmantojot neprecīzus
instrumentus un dod studentiem aptuvenu ieskatu par mērīšanas metodēm.
Piemēram, katedrā esošie kalipometri, mērot ādas tauku krokas biezumu
antropometrijā pieĦemtajās lokalizācijās, uzrāda gandrīz divas reizes mazāku tauku
% daudzumu organismā nekā ir patiesībā. Instrumentu skaits ir mazs. Tiek noteikts
Harvardas steptesta indekss, lai novērtētu studentu darbspējas.
Studiju kursā „Bioėīmija“:
Ir izveidotas PowerPoint prezentācijas divām lekcijām. Sagatavojot lekciju
materiālu, katru gadu tiek izmantota jaunākā Latvijā un pieejamā ārzemēs iznākusi
mācību un zinātniskā literatūra par visām programmās ietvertajām tēmām, tāpec
teorētiskā ziĦā studiju kurss katru gadu tiek papildināts ar jaunākajām zinātnes
atziĦām un faktiem un atbilst pasaules mūsdienu zināšanu līmenim.
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4. IzmaiĦas studiju metodēs
Izglītošanās didaktikai tiek pievērsta īpaša skolotāju uzmanība, jo docētāji,
kas saistīti ar profesionālo izglītošanu jebkurā līmenī, zina, ka mūsdienās nepietiek
ar specialitātei nepieciešamo teorētisko zināšanu un prasmju apguvi vien. No
jaunajiem speciālistiem tiek prasītas ne tikai profesionālas zināšanas, bet arī
patstāvīga domāšana un rīcība, spēja savstarpēji kooperēties, jo tehniskās un
sociālās izmaiĦas izvirza augstas prasības to speciālistu sadarbībai, kuri saistīti ar
kādu kopīgi veicamu uzdevumu. Profesionālā kvalifikācija pilnībā var izpausties
tikai tad, kad ir izveidojušās ne tikai profesionālās un metožu, bet arī sociālās
kompetences.
Studiju programmu veidošanā par pamatu tika Ħemta šāda shēma:
Profesionālā kompetence
Profesionālās prasmes un zināšanas
Māka plānot, kontrolēt darbu

Sociālā
kompetence
Māka
sadarboties

Profesionālā
rīkoties spēja

Kompetences
darba metodes

Lekcija, instrukcija,
darbs grupās, projekti,
diskusija, dialogu sesija
Sociālās kompetences mācību procesā

Lai realizētu minētās kompetences, docētāji darbā pielieto lekcijas,
minilekcijas, analītiskos seminārus, prāta vētras, kooperatīvā darba metodes,
diskusijas, lomu spēles, projekta darbus, analītiskos testus.
Minētās metodes atspoguĜojas docētāju programmās. Teorētiskā aspektā
LSPA Skolotāju institūta docētāji diskutē par individuālā un grupu darba
attiecībām un praktiskajā pedagoăiskajā procesā vadās no šādām nostādnēm.
Izglītošanās procesā individuālajam darbam vienmēr paliks noteicošā loma,
jo mācīšanās ir vērsta uz indivīda izaugsmi, kam, pirmkārt, ir nepieciešama katra
indivīda piepūle un rezultātu novērtēšana, jo kvalifikācijas piešėiršanas procesā
svarīgas ir tieši individuālās sekmes.
Mācīšanās grupās, it sevišėi spēcīgās grupās, no studentu puses bieži tiek
vērtēta pozitīvāk nekā mācīšanās vienatnē, jo grupas dalībnieki ar dažādu pieredzi
atbalsta viens otru, tā izvairoties no kĜūdām un paaugstinot grupas sekmību. Ir
studenti, kurus grupas situācija iedvesmo, bet ir arī tādi, kas sliecas izvairīties no
saskares ar doto uzdevumu, noslēpties aiz „labajiem”. TādēĜ jāseko, lai šis sekmju
kāpums neattiektos tikai uz vairākuma kopīgo panākumu. Uzmanības lokā jāpatur
arī katra indivīda sniegums. Bez tam jāatceras, ka grupa ir zināma veida
sabiedrisko procesu spoguĜattēls un līdz ar to arī vieta, kur var rasties konflikti,
kuru iemesls ir atšėirīgā pieredze. Tomēr, Ħemot vērā iepriekš minēto, no
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mācīšanās grupās mēs neatsakāmies, jo tas ir vispāratzīts, aktivitāti rosinošs
mācīšanas veids.
Darbs mazās grupās Ĝauj respektēt individualitāti – tas ir aspekts, kas Ĝoti
nepieciešams heterogēnā grupā. Maza grupa sniedz aizsargātāku un tuvinātāku vidi
nekā liela grupa, tāpēc pat noslēgti un klusi studenti tajā var iejusties ātrāk, šī
nostādne vienmēr tiek respektēta studiju procesā.
Izšėiroties par individuālo vai grupu darbu, docētāji ievēro dažas vadlīnijas,
bet katrs konkrētais lēmums ir atkarīgs no katras studiju grupas īpatnībām.
Individuālo darbu docētāji pielieto:
− ja ātrāk apgūstama tēma;
− ja jauno zināšanu apguve prasa īpašu koncentrēšanos;
− ja uzdevumu risināšanai personīgs lēmums un pamatojums;
− ja uzdevumu risināšanā, kur, apvienojas dažādi studentu rezultāti ar mērėi
kopīgu panākumu gūšanai;
− ir mērėis rast un/vai nostiprināt personīgo pieeju jau esošajās zināšanās,
nostādnēs;
− fiksējot un ăenerējot savas idejas.
Darbs grupās ieteicams:
− plānojot mācību procesa lielākas tēmas;
− risinot uzdevumus, kas rosina kopīgi meklēt un pētīt;
− risinot uzdevumus, kas domāti ne tikai zināšanu sniegšanai, bet arī sociālo
prasmju veidošanai;
− ieviešot aktīvās mācību formas;
− aptverot esošo situāciju;
− vācot, pārbaudot, sakrājot un interpretējot esošās zināšanas vai lielu
informācijas daudzumu.
Studiju programmas īstenotāji kopumā sekmīgi pārvalda studiju metodes un
metodiskos paĦēmienus.
Realizēšanas resursi
Studiju saturs un organizācija notiek atbilstoši LSPA studiju plānam šādās
katedrās:
− Teorijas katedra;
− Informātikas katedra;
− Peldēšanas katedra;
− Slēpošanas katedra;
− Sporta medicīnas katedra;
− Smagatlētikas katedra;
− Sporta spēĜu katedra;
− Vadības katedra;
− Valodu katedra;
− Vieglatlētikas katedra;
− Vingrošanas katedra;
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− Anatomijas katedra;
− Aizsardzības mācības profesoru grupa;
− Sociālo zinību prof. grupa;
Katedrās kopumā ir pieejami resursi studiju kursu realizēšanā. Katra katedra
plāno programmas realizācijai pilnveidot materiālo bāzi (sporta zāles, inventāru,
tehnoloăiju inventāru, palielināt resursus pētnieciskās darbības veikšanai).
Šajā studiju gadā LSPA Bibliotēkā deponētas šādas grāmatas un mācību
līdzekĜi:
14.05.2007. J.SmiltiĦa Pirmsskolas vecumposma (3 - 6,7) attīstības raksturojums,
lekcija.
03.10.2007. B.Smila Skolēnu sirdsdarbības novērtēšana sporta stundās ar sirds
monitoru Polar S6101.
11.01.2008. B.Luika Skolvadības lekcijas, materiāli.
15.02.2008. R.Jansone, I.Bula-Biteniece Kāpēc nepieciešamas fiziskās
audzināšanas pirmsskolas bērniem.
15.02.2008. R.Jansone, I.Bula-Biteniece Sporta mācību darba veidošana
teorētiski un praktiski pirmsskolas izglītībā 4 – 5 g.
15.02.2008. R.Jansone, I.Bula-Biteniece Pamatkustību veidošanās, biomotoro
spēju attīstīšanas un pirmsskolas izglītības programmas 3. pakāpes
bērniem no 6 – 7 g.
15.02.2008. R.Jansone, I.Bula-Biteniece Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana
priekšmetā „Sports”.
15.02.2008. R.Jansone, I.Bula-Biteniece ŠėēršĜu josla sākumskolā.
15.02.2008. R.Jansone, I.Bula-Biteniece Sižetiskā stunda sākumskolā.
15.02.2008. R.Jansone, I.Bula-Biteniece Skolas sporta didaktika 1.– 3. klase.

Realizācijas resursu izmantošana
Anatomijas katedras īstenotajos studiju kursos
Studiju kursu apgūšanai lekcijās visvairāk tiek izmantots kodogrāfs, lekciju
ilustrēšanai ir sagatavotas 85 kodogrammas un 43 tabulas. Atsevišėas lekcijas ir
sagatavotas kā „PowerPoint” prezentācijas. Lai turpmāk varētu palielināt
„PowerPoint” ilustrēto lekciju skaitu, būtu jāiegādājas katedrā projektors. Ir
nepieciešamā aparatūra laboratorijas darbu veikšanai: 1 elektronu stimulātors, 3
plaukstas un 1 stājas dinamometri, 2 esteziometri, 1 Baranji krēsls, tabula redzes
asuma noteikšanai, 8 perimetri, finiera plāksne ar grādos sadalītu riĦėa sektoru
kustību amplitūdas precizitātes sajūtas izvērtēšanai, asins uztriepes, 8 gaismas
mikroskopi, serumi asins grupu noteikšanai, elektrokardiogrāfs, 8 dzīvsudraba
manometri, 2 ūdens un 5 sausie spirometri, 1 neiroloăiskais āmuriĦš. Pasniedzēji
ir nodrošināti ar jaunu 2007.g. decembrī iegādātu datoru, kas tiek izmantots
mācību līdzekĜu, laboratorijas darbu aprakstu, semināru jautājumu un kontroldarbu
uzdevumu nodrukāšanai. 2007.g. ir uzrakstīts un izdots jauns mācību līdzeklis
I.Pontaga „MuskuĜu fizioloăija”.
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5. Studentu iesaistīšana pētnieciskajā un zinātniskajā darbā
Bakalaura darbu izstrāde tiešā veidā ir saistīta ar studentu iesaistīšanu
zinātniski pētnieciskajā darbā. Daudzos gadījumos akadēmijas mācībspēki
studentus iesaista savu zinātnisko tēmu risināšanas procesā, tādejādi ievērojami
uzlabojot bakalaura darbu zinātnisko vērtību.
Zinātniskā darbība ir orientēta divos virzienos: kvalitatīvajos un
kvantitatīvajos pētījumos. Protams, kvalitatīvajā sfērā bieži vien studentam
pietrūkst dzīves pieredze un erudīcija, bet kvalitatīvajos pētījumos pietrūkst
mūsdienu prasībām atbilstošas zinātniskās aparatūras. Katru gadu akadēmijā tiek
organizēta studentu zinātniskā konference.
Visās izvēles sporta veida treneris kvalifikācijas apguves programmās tiek
veikts pētnieciskais darbs un organizētas konferences ar bāzu metodiėu
piedalīšanos.
Teorijas katedrā – prakšu metodiskā konference. Vadības katedrā – sociālo
zinību apguves metodiskā konference.
Studenti diplomprojekta ietvaros veic pētniecisko darbību prakses bāzes
skolās.
Katru gadu Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijā notiek Studentu
zinātniskā konference. Studentu zinātniskās konferences mērėis ir sagatavot
vispusīgu, radošu jauno sporta izglītības speciālistu, kurš apguvis ne tikai vairākus
studiju kursus, bet ieguvis pirmās zinātniski pētnieciskās iemaĦas, prot apkopot
zinātniskos literatūras avotus, veikt pētījumus, analizēt un izdarīt secinājumus,
tuvināt saikni starp teoriju un praksi. Ar studentu zinātnisko jaunradi nostiprinās
saikne starp studijām un zinātniski pētniecisko darbu. Studentu zinātniskās
konferences darba kārtību, vērtēšanu, labāko referātu prēmēšanu, žūrijas komisiju
nosaka LSPA Studentu zinātnisko konferenču nolikums.
Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība
Akadēmijai ir nodibināti kontakti un noslēgti sadarbības līgumi ar vairākām
radnieciskajām augstskolām tuvākajā reăionā. ěoti labi kontakti pastāv ar Lietuvas
Fiziskās izglītības akadēmiju, ar Baltkrievijas Valsts fiziskās kultūras akadēmiju
un I.Kanta Krievijas Valsts universitātes Fiziskās kultūras un sporta fakultāti.
Sistemātiski notiek mācībspēku apmaiĦa vairākās sfērās, studiju un zinātniskajā
jomā, savstarpējās pieredzes apmaiĦā. Notiek mācībspēku un topošo sporta
zinātnieku pieredzes apmaiĦa un jaunu zināšanu iegūšana sadarbības augstskolu
konferencēs. Katru gadu uz mūsu akadēmijas zinātnisko konferenci ierodas
sadraudzības augstskolu mācībspēki un studenti, savukārt identiskās vizītēs dodas
arī mūsu akadēmijas docētāji un studenti.
Akadēmijai ir cieši sakari un sadarbība ar Latvijas augstskolām – Latvijas
Universitāti, Daugavpils Universitāti, Rīgas Izglītības un pedagoăijas vadības
augstskolu u.c.
Mācībspēku starptautiskā sadarbība
LSPA prioritāte ir vairāk paplašināt mācībspēku apmaiĦu un sekmēt
apmaiĦas programmas ar Eiropas valstu augstākās izglītības iestādēm (ES
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programmas un divpusējie līgumi). Mācībspēku apmaiĦa palīdz pilnveidot studiju
programmas. Tai pašā laikā tas mudinās LSPA mācībspēkus meklēt jaunas
pasniegšanas pieejas ārzemju universitātēs.
LSPA mācībspēku starptautiskā sadarbība sāka pakāpeniski attīstīties pēc
Latvijas neatkarības atgūšanas. Pašlaik starptautiskā sadarbība (izglītības un
zinātnes jomās) notiek ar 4 valstu augstskolām un daudzām Eiropas valstīm,
attīstās šādās jomās:
− divpusējo sadarbības līgumu noslēgšana;
− piedalīšanās starptautiskajās izglītības un pētniecības programmās un
projektos;
− sadarbība fakultāšu, nodaĜu un individuālajā līmenī.
Tradicionālie sadarbības partneri ir Baltijas reăiona un Skandināvijas valstis.
Akadēmiskā un zinātniskā kooperācija ar tiem ir samērā viegla un kĜuvusi
populāra. Ar šī reăiona augstskolām jāturpina jau iesāktā sadarbība un jāveido
jaunas attiecības un sadarbības formas visos līmeĦos. LSPA ir sasniegusi jaunas
dimensijas sadarbībā ar Lietuvas Fiziskās izglītības akadēmiju, I.Kanta Krievijas
Valsts Universitāti, Baltkrievijas Sporta Universitāti. Jāuzlabo sadarbība ar Tartu
Universitātes Sporta izglītības fakultāti un Tallinas Pedagoăijas akadēmiju. Šīs
sadarbības turpmākā attīstība kĜūst par vienu no svarīgākajiem uzdevumiem. LSPA
atrašanās Baltijas reăiona un ZiemeĜaustrumu Eiropas centrā dod lielākas iespējas
jauno sadarbības formu attīstīšanā: studiju programmas, daudzpusējie pētniecības
projekti. Arī LSPA mācībspēkus jāstimulē meklēt šā reăiona universitātēs jaunas
apmācības pieejas. Labs piemērs tādai sadarbībai ir mūsu mācībspēka darbs
Stokholmas Sporta universitātē (prof. J.Grants).
Nozīmīgu vietu LSPA starptautiskā sadarbībā ieĦem mācībspēku darbība
Latvijas sporta veidu federācijās un citās starptautiskās sporta organizācijās. Sporta
federācijas vada attiecīgā sporta veida attīstību Latvijā un pārstāv Latvijas valsti
Starptautiskās Sporta organizācijās un sacensībās. Vairāki LSPA docētāji piedalās
Starptautisko Sporta federāciju komisiju darbā:
− prof. U.Grāvītis, Starptautiskā Olimpiskā akadēmija;
− prof. U.Švinks, Starptautiskā Sporta zinātnes un fiziskās izglītības padome
(ICSSPE);
− prof. N.Jaružnijs, Starptautiskā Vingrošanas federācija;
− prof. A.Ābele, Starptautiskā DaiĜslidošanas federācija;
− doc. A.Ponomarjovs, Starptautiskā Futbola federācija;
− lektors R.Līcis, Starptautiskā Handbola federācija.
Vairāki LSPA mācībspēki ir Latvijas Sporta federāciju vadītāji, kuri veicina
LSPA docētāju un studentu iesaisti federāciju darbā un starptautisko sadarbību ar
citām līdzīgām sporta organizācijām un attiecīgā sporta veida pārstāvjiem pasaulē.
Zinātniskā pētniecība ir ne tikai viena no galvenajām augstākās izglītības
funkcijām, bet arī tās akadēmiskās kvalitātes nosacījums. Paši zinātnieki diezgan
veiksmīgi piedalās dažādās starptautiskās programmās un dažādos daudzpusējos
grantos. Piemēram, mācībspēku prof.V.LāriĦa, doc.A.KĜaviĦas dalība ERASMUS
granta projektā (2002./2003.studiju gads) „Cilvēks ar speciālām vajadzībām
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izglītībā un sociālā integrācija”. Prof.V.LāriĦa aktīva darbība starptautiskā projektā
Eirāzijas universitāšu docētājiem „Adaptīvā fiziskā izglītība”. Prof. M.I.Rubana kā
eksperte piedalās Apvienoto Vāciju starptautiskās narkotiku programmas
programmā un kā Eiropas eksperte par veselības izglītību Krievijā. Aktuāla un
svarīga bija LSPA mācībspēku piedalīšanās Sorosa Fonda Latvija projektā
„PārmaiĦas izglītībā” un „Atvērtā skola” (prof.R.Jansone, prof.J.Žīdens, prof.
J.Grants, doc.Ž.Vazne).
Regulāri LSPA mācībspēki piedalās Starptautiskos Sporta zinātnes
kongresos, konferencēs un semināros Eiropas valstīs un arī citās pasaules valstīs.
Studentu starptautiskā sadarbība
Studentu apmaiĦa LSPA veicinās iespēju izglītot sporta speciālistus, kuri
būtu spējīgi konkurēt starptautiskajā darba tirgū. Studentu svešvalodu zināšanas ir
joprojām nepietiekošā līmenī, un ir jāparedz plašākas iespējas tās studentiem
uzlabot. Ar katru gadu pieaug to studentu skaits, kuri izbrauc studēt uz
Skandināvijas valstīm. Piemēram, 2007.gadā dažādu specializāciju studenti devās
studēt uz Dānijas Sporta Tautas augstskolu, 2003.gadā uz Stokholmas Sporta
Universitāti devās 2 studenti, uz Gerleva Sporta tautas universitāti 2 studenti.
Turpmāk vēl intensīvāk veicināsim LSPA studentu studijas Skandināvijas valstīs.
Piedalīšanās SOCRATES/ERASMUS programmās deva augstskolai iespēju
paplašināt un veicināt sadarbību studentu programmās. Ir svarīgi izanalizēt
patreizējās iespējas, lai sekmētu tīklus un projektus, kuri varētu intensificēt studiju
internacionalizāciju. Piedaloties dažādās starptautiskās programmās un projektos,
LSPA cenšas sagatavot jauno paaudzi mācībspēku un zinātnieku doktoru studiju
ietvaros. Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijas mērėis ir nākotnē piedāvāt
saviem studentiem iespēju studēt vismaz vienu semestri ārzemēs.
Notiek aktīva studentu dalība starptautiskās konferencēs ar referātiem un
stenda referātiem. Pirmās zinātnieka iemaĦas studenti iegūst strādājot pie sava
zinātniskā darba, bet labākie tiek izvirzīti uz LSPA ikgadējo Studentu zinātnisko
konferenci. Studentu zinātniskās konferences mērėis ir sekmēt, sagatavot
vispusīgu, radošu jauno sporta izglītības speciālistu, kurš apguvis ne tikai vairākus
studiju kursus, bet ieguvis pirmās zinātniski pētnieciskās iemaĦas, prot apkopot
zinātniskos literatūras avotus, veikt pētījumus, analizēt un izdarīt secinājumus,
tuvināt saikni starp teoriju un praksi. Ar studentu zinātnisko jaunradi nostiprinās
saikne starp studijām un zinātniski pētniecisko darbu. LSPA studenti piedalījušies
starptautiskās konferencēs Igaunijā, Baltkrievijā, Lietuvā.

6. Vērtēšanas sistēma
Vērtēšanas sistēmā nav izmaiĦu.

7. Akadēmiskais personāls
Bakalaura studiju programmas studiju procesa realizēšanu nodrošina 12
katedru un 2 profesoru grupu kolektīvi:
1. Aizsardzības mācības profesoru grupa – vadītājs doc.V.Mackars.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Anatomijas, fizioloăijas un bioėīmijas katedra – vadītāja asoc.prof.I.Pontaga.
Informātikas, biomehānikas un sporta celtĦu katedra – vadītājs prof.J.Lanka.
Peldēšanas katedra – vadītājs asoc.prof.I.Upītis.
Slēpošanas, šaušanas, orientēšanās un tūrisma katedra – vadītāja prof.D.Krauksta.
Smagatlētikas, boksa un cīĦas katedra – vadītājs asoc.prof.L.Čupriks.
Sociālo zinātĦu katedra – vadītāja prof.A.KuzĦecova.
Sociālo zinību un higiēnas profesoru grupa – vadītāja prof.I.M.Rubana.
Sporta medicīnas, fizioterapijas, ārstnieciskās vingrošanas un masāžas katedra –
vadītājs prof.V.LāriĦš.
10.Sporta spēĜu katedra – vadītājs prof.A.Rudzītis.
11.Sporta un treniĦu teorijas, pedagoăijas, psiholoăijas un pedagoăisko prakšu
katedra – vadītāja prof.R.Jansone.
12.Valodu katedra – vadītāja doc.I.Budviėe.
13.Vieglatlētikas katedra – vadītāja asoc.prof.I.AvotiĦa.
14.Vingrošanas katedra – vadītājs prof.N.Jaružnijs.

8. Kvalitātes kontroles sistēma
Kvalitātes kontroles sistēmā būtisku izmaiĦu nav.

9. SVID analīze
Stiprās puses:
− kvalificēts, stabils un kompetents akadēmiskais personāls;
− teicama bakalaura studiju programmas organizēšana un realizācija;
− akadēmiskais personāls zinātniskajā pētniecībā iesaista bakalaura studiju
programmā studējošos;
− mācībspēki daudz strādā pie mācību grāmatu, mācību līdzekĜu, uzskates
līdzekĜu izstrādes;
− uzcelts jauns stadions, slidotava.
Vājās puses:
− pārāk lēni studiju procesā tiek iesaistīti gados jaunie mācībspēki;
− morāli un fiziski noveco materiālā bāze;
− atsevišėi mācībspēki nav aktīvi radošajā darbībā.
Negatīvie faktori:
− joprojām darba tirgus sportā ir nepietiekošs kvalificētu speciālistu skaits, t.sk.
arī sporta vadības jomā;
− bieža politikas maiĦa augstākās izglītības jomā;
− produkcijas kvalitātei nepietiekošs mācībspēku atalgojums;
− mācībspēku neatgriezeniska novecošanās un jauno speciālistu nevēlēšanās
strādāt pedagoăiskajā jomā.
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10.

Priekšlikumi kvalitātes uzlabošanai

− Iesaistīt maăistrantus un doktorantus bakalaura darba izstrādē (kā vadītājus).
− Pilnveidot studiju kursu metodoloăiskos pamatus.
− Rast līdzekĜus metodiskās bāzes uzlabošanai.

Programmas direktors:

prof. V.Krauksts
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Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija

Akadēmiskās studiju programmas
PEDAGOĂIJAS BAKALAURS SPORTĀ

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĥOJUMS

par 2006./2007.akadēmisko gadu

Rīga, 2007

1.
BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS
MĒRĖI UN UZDEVUMI
Sports ir sarežăīta un daudzšėautĦaina sabiedriskā parādība. Sportā kā
lielā laboratorijā tiek meklēti ceĜi cilvēka fizisko un garīgo spēju robežu
paaugstināšanai. Šo meklējumu rezultāti, iemiesoti sporta sasniegumos, lielā
mērā raksturo visas sporta kustības un zināmā mērā arī vispārējo kultūras un
zinātnes sasniegumu līmeni vienā vai otrā valstī. Sportam ir milzu nozīme
kultūras vērtību apmaiĦā un savstarpējo kontaktu nostiprināšanā starptautiskajā
arēnā. Līdz ar to sportam ir raksturīga aizvien pieaugoša prestiža un pat politiska
loma.
Sporta sociālajā sfērā nodarbināto speciālistu profesiju sistēmu
veidojošais elements ir fiziskais vingrinājums , kā mērėtiecīgi organizēta
kustība, kā dzīvības simbols, ar kuru zinātniski un metodiski pareizas
izmantošanas rezultātā tiek veidotas un attīstītas indivīda – personības fiziskās
īpašības, iemaĦas un prasmes. Šajā procesā organiskā saistībā un mijiedarbībā
attīstās cilvēka gribas, morālās īpašības un intelektuālās spējas, kā arī intereses
un vajadzības, viĦa orientācija vērtību pasaulē un patstāvīgi motivētas uzvedības
normas.
Pieredze rāda, ka ar identiskiem sporta līdzekĜiem, metodēm, teorijām
u.tml. nav iespējams iegūt adekvātus sasniegumus. Tas norāda uz to, ka cilvēks
ir neatkārtojama dabas parādība, un, lai iegūtu optimālus rezultātus,
nepieciešama izteikti individuāla pieeja. Šajā sakarībā no sporta speciālistiem, it
sevišėi treneriem tiek prasīta nemitīgi radoša pieeja treniĦu procesam –
sistemātiski veikt kontroli, uzskaiti, pedagoăiskus un sociālus pētījumus, kā arī
analītiski izvērtēt iegūtos rezultātus, lai savā ikdienas darbā rastu visefektīgāko
pieeju savu audzēkĦu fiziskajai un garīgajai attīstībai. Sporta skolotājam un
trenerim ir jābūt orientētam uz zinātnisku pieeju mācību treniĦu procesam. Tas
norāda uz to, ka sporta speciālistu sagatavošanā nepieciešams iekĜaut tādas
studiju procesa sastāvdaĜas, kurās studenti iegūst zinātniski pētnieciskā darba
prasmes un iemaĦas.
Pasaules izglītības sistēmu praksē kā labākais aprobētais variants ir sporta
speciālistu sagatavošanas procesā iekĜaut akadēmisko izglītošanu. Tas
nepieciešams, lai attīstītu sporta zinātni Latvijā kā patstāvīgu zinātnes nozari
atbilstošu mūsdienu tendencēm un sasniegumiem.
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Bakalaura studiju mērėi:
• Attīstīt sporta zinātni Latvijā.
• Nodrošināt studējošiem teorētisko zināšanu iegūšanu sporta zinātnē un
tai radnieciskajās zinātĦu nozarēs – pedagoăijā, psiholoăijā, bioloăijā,
fizioloăijā, bioėīmijā, medicīnā u.tml. .
• Veidot iemaĦas un sagatavot patstāvīgai zinātniskās pētniecības
darbībai.
Bakalaura studiju programmas galvenais uzdevums:
• Sniegt bakalaura grāda pretendentiem zinātnisku pamatu profesionālajai
darbībai, attīstot spēju patstāvīgi veikt zinātniskos pētījumus, attīstot
zinātniskās analīzes spējas, prasmes un iemaĦas patstāvīgi risināt dažāda
veida problēmas:
= veicināt sporta zinātnes darbinieku sagatavošanu;
= pilnveidot patstāvīgo studiju lomu, veicinot pretendentu spēju
patstāvīgi papildināt zināšanas, prasmes un iemaĦas bakalaura
studiju programmā;
= veicināt analītisku un kritisku domāšanas veidu.
Galvenais uzdevums tiek īstenots šādi:
• Zinātniski pamatojot bakalaura studiju programmas studiju kursus, tos
permamenti pilnveidojot.
• Saistot studijas ar darba tirgus izvirzītajām prasībām un tendencēm
sporta sfēras attīstības dinamikā.
• Radīt apstākĜus akadēmiskās izglītības ieguvei un priekšnoteikumus to
realizācijai sporta daudzšėautnainajā praksē.
• Paaugstinot absolventu konkurētspēju līdzīgu studiju programmu vidū
Latvijas republikā un Eiropas Savienības valstīs.
• Attīstot materiāli tehnisko bāzi, pilnveidojot studentu zinātniskās
darbības iespējas.
• Apvienojot vienā kopumā studiju un zinātniskās pētniecības procesus.
• Radot iespēju pretendentiem iegūt arī praktiskā darba iemaĦas,
organizējot dažāda veida prakses iespējas.
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2.
BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS
ATTĪSTĪBA
2.1. IZMAIĥAS STUDIJU PROGRAMMĀ,
STUDIJU PLĀNĀ UN GRAFIKOS
Pamatojoties uz jaunākajām tendencēm augstākās izglītības jomā attiecībā
uz pedagogu – skolotāju sagatavošanas procesiem, tajā skaitā sporta speciālistu
sfērā, orientējoties uz jaunākajām nostādnēm izglītības un sporta darbinieku
sfērā, kontroles un pedagoăiskās, zinātniskās darbības analīzes jomā, kā arī
atbilstoši likumdošanas un citu normatīvo aktu izmaiĦām, Latvijas Sporta
pedagoăijas akadēmijas Senāts, pamatojoties uz Katedru domes un Bakalaura
grāda piešėiršanas padomes priekšlikumiem ir veicis studiju plāna precizēšanu,
it īpaši studiju kursu savstarpējās koordinācijas jomā, kas izpaužas atsevišėu
studiju kursu programmu precizēšanā, apjoma izmaiĦās, kontaktstundu un
patstāvīgā darba proporcionalitātes izmaiĦās, pievēršot lielāku vērību vispārējo
studiju kursu orientācijai uz sporta specifiku.
Studiju programmas attīstība tika saistīta ar visu katedru un profesoru
grupu darbības specifiskumu programmu realizācijā ar mērėi salīdzināt
akadēmisko un profesionālo komponentu atšėirības. Tas tika veikts, paplašinot
profesionālo specializāciju (izvēles kvalifikāciju) studiju kursus ar akadēmiskā
komponenta palielināšanu. Tajā pašā laikā arī akadēmiskie studiju kursi tika
orientēti ar tendenci uz profesionalitāti. Veiksmīgi akadēmisko studiju bloku
paplašināja 1998./1999.akadēmiskajā gadā Akadēmijas studiju plānā iekĜautais
studiju kurss “Nometnes mācība”.
Sociālo zinību grupā ir notikusi turpat visu studiju kursu programmu
izmaiĦa, akcentējot to nozīmi akadēmiskajā un sporta jomā. Piemēram, studiju
kursi Ētika” un “Ekonomika” ir papildināti 0,5 KR apjomā. Plānā ir iekĜauti
jauni studiju kursi, kas ievērojami paplašina izglītības un sporta darba speciālista
akadēmisko sagatavotību – “Lietvedība”, “Sporta izglītības socioloăija”,
“Vadības pamati”, “Skolvadība”, “Sporta vadība” u.c. Daudzos studiju kursos
tiek akcentēts jautājumu loks par Eiropas Savienību.
Sakarā ar to, ka vidusskolās ir uzlabojusies svešvalodu mācīšanas līmenis,
Akadēmijā studiju grafikā iekĜautais svešvalodu bloks ir ieguvis reālu
interpretāciju valodas pilnveidošanas jomā atbilstoši izglītības un sporta
tematikai.
4

IzmaiĦas studiju kursos
Nr.pk. Studiju kursa nosaukums
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Vispārīgā pedagoăija
Pedagoăijas vēsture
Pedagoăiskā doma Latvijā
Pieaugušo pedagoăija
Nozaru pedagoăija
Ievads speciālajā pedagoăijā
Didaktika
Audzināšanas teorija un metodika
Vispārīgā psiholoăija
Attīstības psiholoăija
Sociālā psiholoăija un pedagoăija
Saskarsmes psiholoăija un pedagoăija
Pedagoăiskā psiholoăija
Filozofija
Lietišėā svešvaloda
Politoloăija
Skolas sports
Metodoloăija
Sporta treniĦu teorija
Sporta teorija
Vecuma un dzimuma fizioloăija
Bioėīmija
Higiēna
Sporta medicīna
Ārstnieciskā vingrošana
Ekoloăija
Sporta fizioloăija
Sporta vēsture
Biomehānikas pamati
Izglītības un sporta vadība
Izglītības un sporta socioloăija
Runas un uzvedības kultūra
Vingrošana
Vieglatlētika
Sporta spēles
Smagatlētika
Kustību pamati
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Kredītpunkti
Pirms
izmaiĦām
4
3
3
2
8
2
3
3
4
4
3
4
2
3
4
2
1
3
1
3
1
1,5
1
1,5
2,5
1
1
1
1,5
2,5
2
0,5
5
5,5
6,5
1,5
0,5

Pēc
izmaiĦām
2
1
1
1
1
1
2
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2
1
1,5
2
2
1,5
2
1,5
2
2,5
2,5
2
1,5
2
1,5
1
2
1
1
3
3
7
1
1

Jaunu studiju kursu ieviešana bakalaura studiju plānā
“A” daĜa (obligātie kursi)
1.
2.
3.
4.

1 KP

Ievads speciālajā pedagoăijā

1 KP

Tiesību pamati

1 KP

Ievads profesijā

1 KP

Sporta spēĜu teorija

“B” daĜa

1.
2.
3.

1,5 KP

Izglītības un sporta celtnes

1 KP

NometĦu mācība

1 KP

Ierindas mācība

“C” daĜa

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1 KP

Pirmā palīdzība

2 KP

Pielāgotā fiziskā izglītība

1 KP

Tautas dejas un ritmika

2 KP

Handikapa sports

2 KP

Diskusiju teorija

2 KP

Atlases teorija

Studiju kursu izmaiĦas (pārvietošana) pa plāna daĜām
Studiju plāna daĜa
Iepriekš
Tagad
B
A

Nr.pk. Studiju kurss
1.
2.

Sporta psiholoăija
Sporta vēsture

B
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A

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Izglītības un sporta vadība
Vispārīgā fizioloăija
Vecuma fizioloăiskās īpatnības
Sporta fizioloăija
Biomehānikas pamati
Bioėīmija
Sporta medicīna
Higiēna
Ekoloăija
Kustību pamati

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Lai uzlabotu piedāvāto studiju kursu saturu labākai izglītības un sporta
specialitātes apgūšanai, tika konkretizētas un precizētas visu studiju kursu
programmas atbilstoši zinātnes sasniegumiem, izglītības un sporta attīstības
tendencēm Eiropas Savienības valstīs. Atsevišėos gadījumos tika precizēti un
papildināti studiju kursu nosaukumi, mērėi un uzdevumi.
LSPA Bakalaura programmas studiju plāna sastāvdaĜas – KR
Studiju kursi

KR

A daĜa (obligātie kursi)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21
22.
23.
24.
25.

Vispārējā pedagoăija
Pedagoăijas vēsture
Pedagoăiskā doma Latvijā
Ievads speciālajā pedagoăijā
Pieaugušo pedagoăija
Didaktika
Nozaru pedagoăija
Audzināšanas teorijas metodika
Sporta teorija
Sporta treniĦu teorija
Skolas sports
Pirmsskolas sporta metodika
Skolvadība
Vispārīgā psiholoăija
Attīstības psiholoăija
Soc. psiholoăija un pedagoăija
Saskarsmes psiholoăija un pedagoăija
Pedagoăiskā psiholoăija
Sporta psiholoăija
Sporta vēsture
Olimpiskā izglītība
Izglītības un sporta vadība
Sporta socioloăija
Filozofijas pamati
Ekonomika
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2
1
0.5
0.5
1
1
0.5
1
1.5
1.5
1
1
1
1.5
1.5
1
1
1
1.5
0.5
0.5
1
1
2
2

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Kopā

Politoloăija
Profesionālā ētika
Estētika
Tiesību pamati
Metodoloăija
Zinātniskās pētniecības metodes
Ievads profesijā
Vispārīgā fizioloăija
Vecuma fizioloă. īpatnības
Sporta fizioloăija
Biomehānikas pamati
Sporta biomehānika
Bioėīmija
Sporta medicīna
Sociālo zinību metodika
Higiēna
Veselības mācība
Dzimumizglītība
Ekoloăija
Praktiskā svešvaloda
Sporta spēĜu teorija
Sporta spēles
Vingrošana
Vieglatlētika
Kustību pamati
(bez bakalaura darba)

1
1.5
1
1
1.5
1
0.5
3
1
1.5
1
1
2
2.5
2
2
1.5
1
1.5
2
1
0.5
7.5
6.5
0.5
72.5

B daĜa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Anatomija
Ārstnieciskā vingrošana
Sporta masāža
Izglītības un sporta celtnes
Handbols
Basketbols
RotaĜas
Volejbols
Futbols
Izvēles kvalifikācija
Peldēšana
Tūrisms
Orientēšanās
NometĦu mācība
Slidošana
Slēpošana
Šaušana
CīĦa
Smagatlētika
Ierindas mācība

3
2
1
1
1.5
2
1
2
1
4.5
3.5
1.5
1.5
1.5
1
3.5
1
1.5
1.5
1
8

21.
Kopā

32
C daĜa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Pirmā palīdzība
Pielāgotā fiziskā izglītība
Izglītība un sports ārzemēs
Runas un uzvedības kultūra
Rakstu kultūra
Sporta leksika svešvalodā
Grāmatvedības pamati
Tautas dejas un ritmika
Handikapa sports
Diskusiju teorija
Atlases teorija
Testu teorija
Vismaz

1.5
2.5
1
1
0.5
2.5
1
1
2
2
2
2
11.5

Pavisam

126

2.2. STUDIJU PROGRAMMAS ATBILSTĪBA
AKADĒMISKĀS IZGLĪTĪBAS STANDARTAM
Bakalaura studiju programmas apjoms pilna laika studijās (Dienas nodaĜā)
un nepilna laika studijās (Neklātienes nodaĜā) ir 120 KP.
Studiju ilgums pilna laika studijās ir trīs gadi (6 semestri), bet nepilna
laika studijās Neklātienes nodaĜā 3,5 gadi (7 semestri).

Bakalaura studiju programmas sadalījums pa daĜām
“A” daĜa
70 KP
58%
“B” daĜa
28,5 KP
24%
“C” daĜa
Vismaz 11,5 KP
9,5%
Bakalaura darbs
10 KP
8,5%
Kopējais apjoms:
120 KP
Bakalaura studiju programmas struktūra un apjoms atbilst Latvijas
republikas Ministru Kabineta 2002.gada 3.janvāra noteikumiem Nr. 2
“Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu”.
“A” daĜā ir iekĜauti studiju kursi, kuri visā pilnībā aptver izglītības un
sporta nozaru pamatnostādnes, principus, struktūru un metodoloăiju.
“B” daĜā ir iekĜauti studiju kursi, kuri atrisina ne tikai izglītības un sporta
sfēras vēsturisko attīstību un gaitu, bet arī mūsdienu prasībām atbilstošu
problēmu loku.
Sakarā ar to, ka “A” un “B” daĜā ir iekĜauti studiju kursi, kuri risina šo
divu zinātĦu nozaru – apakšnozaru aspektā, savstarpējo starpnozaru pārklāšanās
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stratēăiju, “C” daĜas studiju kursi vairāk ir orientēti uz vispārējo izglītības un
sporta nozaru papildproblēmu risinājumu.

2.3. IZMAIĥAS BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS
REALIZĀCIJĀ
Studiju kursi kopējā bakalaura studiju programmā ir sakārtoti atbilstoši šo
kursu secības zinātniskajai un praktiskās pieredzes loăikai, kuras pamatā ir
sporta teorijas un prakses pamatprincips – no vispārīgā uz speciālo.
Bakalaura studijas noslēdzas ar studenta izstrādāta bakalaura darba
(mācībspēka vadībā) (10 KP) publisku aizstāvēšanu, kurai vispirms ir
priekšaizstāvēšanās mācībspēka katedrā. Katru gadu students saĦem instrukciju
par akadēmisko darbu izstrādi un noformēšanu. Šajā sakarībā varam konstatēt,
ka kopš 1998.gada Bakalaura studiju programmas realizācijā nav notikušas vērā
Ħemamas izmaiĦas.
Sākot ar 2005.gadu bakalaura darba aizstāvēšana tiks realizēta attiecīgo
institūtu izveidotajās bakalaura grāda piešėiršanas apakšpadomēs, kuru darbību
turpinās vadīt un koordinēt Akadēmijas Bakalaura grāda piešėiršanas padome.

3.
BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS
PRAKTISKĀ REALIZĀCIJA
3.1. IZGLĪTOŠANAS METODES
Bakalaura studiju programmu veidojošo studiju kursu atbildīgie docētāji
studiju procesā pielieto izglītības un sporta sfērā tradicionālas pasniegšanas
metodes, modificējot tās Akadēmijas specifikas prasībām. Kā galvenās tiek
izvirzītas lekcijas, praktiskās nodarbības, praktiskie darbi, laboratorijas darbi,
semināri, diskusijas, paneĜsemināri, interaktīvās metodes u.c. Docētāji savus
studiju kursus nodrošina ar nepieciešamajiem izdales materiāliem. No kopējā
kredītpunktu apjoma kontaktstundām tiek atvēlēts aptuveni 40-45% un tām
nepieciešamo konsultāciju daudzums. Galvenā dominante ir virzīta uz studiju
procesu, kurā liela loma ir atvēlēta patstāvīgajam darbam. Par patstāvīgā darba
kvalitāti docētāji var spriest pēc referātu vai eseju uzrakstīšanas. Šo patstāvīgo
darbu skaits katrā studiju kursā ir atšėirīgs. Sākot ar 2005.gadu uz katru
10

kredītpunktu plānots ne vairāk kā viens mājas darbs. Pakāpeniski tiek
intensificēta datortehnikas ieviešana daudzos studiju kursos, it īpaši
teorētiskajos.

3.2. STUDIJU KURSU REALIZĀCIJAS RESURSI
Akadēmijā ir divas datorklases ar 58 datoriem. Daudzos gadījumos
studiju kursu pasniegšanā tiek izmantotas datorklases un videoklases. Katru
gadu Akadēmijas mācībspēki tipogrāfiski tiražē mācību materiālus sava studiju
kursa ietvaros ar galamērėi – izveidot mācību grāmatu. ěoti daudz ir dažādu
veidu studiju līdzekĜi, lekciju kursi, metodiskie norādījumi studentu patstāvīgā
darba veikšanai.
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LSPA Bibliotēkā deponētie mācību līdzekĜi
2006./2007.a.g.
Nr.pk.

Tirāža (eks.)

Autors, darba nosaukums

1

2

3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

I.Berga. Notice and remember.
L.Čupriks. Pedagoăiski medicīnisko novērojumu nozīme sm/a sporta veidos.
N.Stirna, U.Švinks. Vingrošanas terminoloăija latviešu un vācu valodā.
U.Švinks. Vingrošanas rīku un inventāra terminoloăija latviešu un krievu valodā.
J.Dravnieks. Bakalaura pavārgrāmata.
Studentu tiesības un pienākumi. Iekšējās kārtības noteikumi LSPA viesnīcās.
L.Otersone. Teorētiskais kurss sporta spēlēs.
A.KuzĦecova. Ētikas vēstures pamati.
U.Švinks. Krievu – latviešu, latviešu – krievu militārās leksikas minimums.
I.M.Rubana. Bioloăisko (infekciozo) faktoru ietekme uz veselību (Lekcija)
O.Altbergs, U.Grāvītis. Sporta spēĜu izmantošana citu sporta veidu treniĦā.
L.Čupriks. Pedagoăiski medicīnisko novērojumu nozīme smagatlētikas sporta
veidos 1997.(Lekcija)
I.M.Rubana. Studiju programma sporta higiēnas kursam.
I.M.Rubana. Studiju programma vispārējās un skolas higiēnas kursam
E.Tarasovs, V.Vološins. Spēka attīstīšanas metodes smagatlētikā.(Lekcija)
J.Grants. Slēpošanas pārvietošanās veidu tehnika un mācīšana. I d.
J.Grants. Slēpošanas pārvietošanās veidu tehnika un mācīšana. II d.
I.M.Rubana. Bioloăisko (infekciozo) faktoru ietekme uz veselību (Lekcija)
A.KuzĦecova. Latviešu profesionālā filozofija (1920.-1940.)

148
1
22

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

12

3
3
55
231
4
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1

Piezīmes
4

1

2

3

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

A.KuzĦecova. Jauno laiku filozofija.
L.Saiva. Pārskata lakcija šaušanā.
L.Saiva. Ieroču attīstības vēsture.
V.LapiĦš. Mini volejbols skolā.
L.Saiva. Slidošana skolā.
H.Erdmanis. Vieglatlētikas vingrinājumi vidusskolā.
Ž.Vazne. izglītības sistēma Latvijā (lekcija LSPA studentiem).
L.Indriksone. Orientēšanās pamati.
Nolikums par slēpošanas nometni.
H.erdmanis, I.AvotiĦa. Vieglatlētikas vingrinājumi pamatskolā.
V.Kuzmins, J.Martuzāns. Grieėu –romiešu cīnās vēsture Latvijā.
Distanču slēpošanas sacensību noteikumi.
N.Jaružnijs, O.Tanne. Vingrošana pamatskolā 5. –9.klasēm. I daĜa.
A.Kandavniece. Florbols skolā.
D.Krauksta. Distanču slēpotāju psiholoăiskā sagatavotība.
A.LiepiĦš. Ātrums un tā attīstīšana boksā.
A.Pimenovs.Džudo 4.kire.
E.Tarasovs. Sacensību pamatnoteikumi svarcelšanā.
K.Strēlis.Šahs.
J.Upmalis, V.Vološins. Smagatlētikas sporta fizioloăiskais un higiēniskais
pamatojums.
V.LāriĦš. Bērnu, jauniešu, sieviešu un vecākā gadagājuma cilvēku medicīniskās
kontroles īpatnības.
V.LāriĦš. Fiziskās attīstības noteikšana.
V.LāriĦš. Somatiskās saslimšanas.

1
1
1
173
173
159
1
210
13
167
1
44
216
200
1
1
1
1
2
1

40.
41.
42.

13

1
1
2

4

1

2

3

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

L.MauriĦa. Sirds – asinsvadu saslimšanas un ārstnieciskā vingrošana.
L.MauriĦa. Ārstnieciskās vingrošanas pamati.
J.MaĜinovskis. Sitieni ar rokām un aizsardzība no tiem.
E.Lešenkovs. Praktikums masāžā.
V.Ukins. Slēpošanas materiālā bāze un sporta veida inventārs. (Lekcija)
V.Kuzmins, J.Martuzāns. Starptautiskie cīĦas sporta noteikumi.
Basketbola vārdnīca ar ilustrācijām (latviešu – angĜu – vācu – krievu)
V.Kuzmins, J.Martuzāns. CīĦas sporta sacensību skolā sarīkošanas pamatnosacījumi
un tiesāšanas noteikumi.
A.Pimenovs. Sporta cīĦu veidi. Metodiskais līdzeklis kursa “Sporta cīĦa” mācīšanai.
A.Ponomarjovs. Sitienu mācīšana futbolā.
J.Lanka. Augstlēkšanas biomehānika.
J. Lanka. Fizisko īpašību biomehānika.
A.Rudzītis, J.Rimbenieks. Mūsdienu vadītājs un tā veidošana.
Krievu – latviešu vingrošanas terminu minimums.
N.Jaružnijs, V.Kazeniece, I.Stalidzāne. Vingrošana pamatskolā 5.-9.klasēm, 2.daĜa
J.Lanka. Lodes grūšanas biomehānika.
L.MauriĦa. Ārstnieciskās vingrošanas formas, metodes un metodika. (Lekcija)
L.MauriĦa. Ārstnieciskās vingrošanas iedarbības klīniski – fizioloăiskais
pamatojums 1997./1998. (Lekcija)
L.MauriĦa. Ārstnieciskās vingrošanas indikācijas, kontrindikācijas. Kustību režīmi.
1997./1998. (Lekcija)
L.MauriĦa.
Slimības
periodi.
Ārstnieciskās
vingrošanas
efektivitātes
novērtēšana.1997./1998. (Lekcija)

1
1
1
1
1
5
100

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

14

1
1
1
131
36
26
226
208
127
1
1
1
1

1

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

2

3

4

207
2
162

5
5

U.Nurža, O.Tanne, L.ŽiĜinskis, V.Kaziniece, I.Stalidzāne. Vispārattīstošo vingrojumu
krājums.

181

5

I.AvotiĦa. Vieglatlētikas vingrinājumi citu sporta veidu fiziskajā sagatavošanā.

110

5

H.Erdmanis, I.AvotiĦa, A.Lupiks. Vieglatlētikas vingrinājumi fiziskajā audzināšanā
sākumskolā.

165

5

ě.MaĜarenko. Vingrošana pamatskolā 5.-9.klasēm. 4.daĜa.
I.Immere. Saskarsme skolā.
L.MauriĦa. Semināra jautājumi ārstnieciskā vingrošanā. I, II, III
N.Stirna. Deutsch fur sportstudenten.. Teil 2.Leichtathletik
A.Rudzītis, I.Ėīsis, J.Rimbenieks. Pliometriskie vingrinājumi lecamības treniĦā.
A.KuzĦecova,. Estētikas priekšmets, tā būtība, ăenēze un specifika.
L.Saiva, L.BeĜikova. Šaušana ar sporta pistoli.
A.Kandavniece. Florbola sacensību organizēšana un tiesāšana skolā.
N.Stirna. Sportpadagogik.
J.Upmalis. Ierindas mācības pamati.
M.ĀboltiĦa. Kustību anatomija. 2.d.
M.ĀboltiĦa. Kustību anatomija. 1.d.
A.Konrāds. Spēka attīstīšana. (Lekcija)
V.Upmale. Vienlaikus mācīšanas metode peldēšanā (nodarbību konspekti).
I.Ėīsis. Trāpīguma treniĦš sporta spēlēs.
A.Kandavniece. Florbola vēsture.(Lekcija).
L.Saiva. Šaušana.
D.Krauksta, A.Brūders. Tūrisms.

200
35
1
187
100
216
38
34
39
3
430
379
1
1
20
1
200
200

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

G.Kobzevs, L.ŽiĜinskis, U.Nurža. Vingrošana pamatskolā 5.-9.klasēm. 3.daĜa.
L.Veinbergs. Futbols. skolās un mācību iestādēs. (Futbols. Mazais futbols. Minifutbols.)

A.KuzĦecova. Ievads filozofijas vēsturē.

15

1

2

3

4

87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

200
185
175
1
1
1
1
1
1
300
200
1

5
5
5
5
5
-

1

-

100.

R.Jansone. Fiziskās audzināšanas metodika skolā. (Skolas sports).2.daĜa.
I.M.Rubana. Uzturs sportistam. 1.daĜa.
I.M.Rubana. Uzturs sportistam. 2.daĜa.
T.KārkliĦa. Mācīšanās un mācīšanas stratēăijas.
T.KārkliĦa. Mācīšanās kā adaptēšanās vide.
T.KārkliĦa. Pedagoăiskā saskarsme.
T.KārkliĦa. Pedagoăiskā psiholoăija (priekšmets, uzdevumi, struktūra).
I.M.Rubana. Projekta metode. (Metodiska izstrādne).
L.Žukovs. tautas atmoda un izglītība Latgalē 20.gs.sākumā.
A.KuzĦecova. Filozofijas vēstures aktualitātes. 1.daĜa.
A.KuzĦecova. Filozofijas vēstures aktualitātes. 2.daĜa.
V.LāriĦš. Pirmās palīdzības pamatprincipi. (Lekcija)
L.MauriĦa. Sirds asinsrites saslimšanas un ieteicamās fiziskās aktivitātes integrējot
bērnus sporta stundās.
V.Vološins, V.LāriĦš. Smagatlētu morfoloăiskās un funkcionālās īpatnības.

2

-

1

2

3

4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1

A.Ponomarjovs. Futbola sacensību organizēšana un tiesāšana skolā.
I.Berg. Gymnastics.
T.ěisicina., I.AvotiĦa. Barjerskrējēju speciālie vingrinājumi .
V.Upmale. Peldēšanas veidu integrālā mācīšana.
E.Lešenkovs. Masāžas metodika izkaisītās sklerozes slimniekiem.
E.Lešenkovs. Masāžas metodika spondilozes slimniekiem.
E.Lešenkovs. Masāžas metodika migrēnas slimniekiem.
E.Lešenkovs. Masāžas metodika bronhiālās astmas slimniekiem.
2

70
110
30
140
1
1
1
1
3

16

4

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

26.
27.
28.
29.
30.
31.

O.Altbergs, U.Grāvītis. Sporta spēĜu izmantošana citu sporta veidu treniĦā.
O.Altbergs, U.Grāvītis. Sporta spēĜu teorija.
D.Krauksta, V.Šūtavs, J.Grants, V.Ukins. Slēpošana. I.d.
Handbola rokasgrāmata.
I.Pontaga. Termoregulācija. (Lekcija)
Handbola noteikumi. Īstā spēle – handbols.
K.Strēlis. Novuss. (Lekcija)
V.Vološins, J.Upmalis. Pietupienu un speciālo paĜīgvingrinājumu izpildījuma
tehnika spēka trīscīĦā.
N.KalniĦa. Trenera un sportista attiecību pētīšanas metodika.
N.KalniĦa. Tehnikas psiholoăiskās īpatnības.
A.Pimenovs. Džudo: Bāzes tehnika, terminoloăija japāĦu, latviešu un krievu valodā
ar zīmējumiem.
I.Berga, I.Boge, A.Dāniele. English for athletes.
I.LiepiĦš. Brīvā laika spēles
D.Krauksta. Distanču slēpotāju psiholoăiskā un taktiskā sagatavotība.
L.MauriĦa. Ārstnieciskās vingrošanas pamati.
R.Jansone. Jaunās nostādnes pirmsskolas izglītībā (sports)
N.Jaružnijs, O.Tanne, G.Kobzevs, U.Nurža, ě.MaĜarenko, I.Stalidzāne. Vingrošana
vidusskolā.
V.LapiĦš. Volejbola tehnikas pilnveidošanas vingrinājumi
N.Stirna. Deutsch fur sportstudenten. Teil 3 Bunter sport
B.Smila. Orientēšanās tehnika.
A.KuzĦecova. Filozofijas studiju kursa darba programma
G.BriĦėis. sporta likumdošanas dažādi aspekti .
L.Malahova. Schwimmen Deutsch als fachsprache.

1

2

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

3
3
200
75
4
25
1
2
1
1
1
320
466
13
200
2
2
99
114
169
1
2
120
3

17

4

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

102
100
100
100

51.
52.
53.

G.BriĦėis. Komercializācijas procesi sportā (situācija, problēmas).
I.M.Rubana. Projekta metode.
L.Malahova. Schwimmen Deutsch als fachsprache.
N.Stirna. Deutsch fur sportstudenten. Teil 3 Bunter sport
B.Smila. Orientēšanā tehnika.
V.LapiĦš. Volejbola tehnikas pilnveidošanas vingrinājumi.
D.Krauksta. Distanču slēpotāju psiholoăiskā un taktiskā sagatavotība.
G.BriĦėis. Komercializācijas procesi sportā (situācija, problēmas)
V.Vološins, V.LāriĦš. Vēdera prese – ėermeĦa un mugurkaula stabilizators.
L.Čupriks,A.Pimenovs. Lokanības attīstīšanas vingrojumi smagatlētikas, cīĦas
sporta veidos.
A.KuzĦecova, I.KuzĦecovs. Demokrātijas būtība un tās attīstība Latvijā.
A.KuzĦecova, I.KuzĦecovs. Politoloăija kā zinātne.
A.KuzĦecova, I.KuzĦecovs. Demokrātiska valsts un tās tiesiskie pamati.
I.Immere.Izglītība un izglītības sistēma Latvijā. (Lekcija)
V.Upmale. Peldēšanas mācību programma LSPA eksternatūras studentiem.
(Lekcija)
J.Grants. Jaunāko pedagoăisko metožu pielietošana slēpošanas pārvietošanās veidu
mācīšanā.
I.AvotiĦa. I studiju gada burtnīca. Vieglatlētika. II daĜa.
A.Pimenovs, N.PeĜĦika. Sporta cīĦu veidi.
В.Волошин, В.Лариньш. Брюшной пресс- стабилизатор туловища и
позвоночного столба.
N.KalninĦa. Sporta psiholoăijas īss vēsturisks apraksts.
N.KalniĦa. Nelabvēlīgo pirmsstarta stāvokĜu regulācija.
A.Rudzītis. Basketbols. LSPA pamatkursa studentiem.

1

2

3

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

18

2
2
1
1
1
5
1
1
200
1
2
4
3
1
4

54.
55.
56.

58.
59.
60.
61.
62.

Metodiskie norādījumi kvalifikācijas darba izstrādei
L.Čupriks. Bērna fiziskā attīstība pirmajā dzīves gadā.
A.Fernāte. Adaptācijas teorijas pamati, veidošanās likumsakarības un tās nozīme
sportā.
I.AvotiĦa., H.Erdmanis, M.Gailis, A.LiepiĦš. I studiju gada burtnīca vieglatlētikā.
1.daĜa.
I.AvotiĦa, A.Lupiks, S.Škutāne. I studiju gada burtnīca vieglatlētikā. 2.daĜa
H.Erdmanis, V.Mackars. 3.studiju gada burtnīca vieglatlētikā
A.Konrads. Spēka attīstīšana.
I.M.Rubana. Higiēna. 1.daĜa.
Metodiskie norādījumi kvalifikācijas darba izstrādei.

1

2

57.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1

13.

9
1
5
193
200
104
40
249
9
3

I.M.Rubana. Higiēna. 2.daĜa.
I.Berga, I.Boge. Athlete companion to sports and games. Part 1
I.Budviėe. Mūsdienu latviešu literārās valodas kultūras jautājumi.
A.Paeglītis. Pirts izmantošana stājas korekcijā.
J.Dravnieks. Programma STATISTIKA LSPA datorklasē
L.Saiva. Šaušanas sacensību organizēšana skolā.
L.Indriksone, B.Smila. Orientēšanās. 1.daĜa.
A.Ābele. Vispārīgā psiholoăija.
A.KuzĦecova, I.KuzĦecovs. Ievads politoloăijā
Studiju kursa apraksti.
L.Kurova. Pieaugušo pedagoăija.
L.MauriĦa. Ārstnieciskās vingrošanas aktivitātes kardioloăijā.
2

249
454
270
2
15
35
210
240
165
5
5
104
3

A.KuzĦecova. Lietišėās sadarbības etiėete.

262
19

4

4

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

N.KalniĦa. Sporta psiholoăiskā sagatavošana.
LSPA Zinātniskie raksti.
L.Kurova. Gerontoloăijas psiholoăiskie un fizioloăiskie aspekti pedagoăijā.
A.Kandavniece. Florbola tehnikas un taktikas paĦēmienu klasifikācija.
J.Solovjova. Sportiskā sagatavotība daudzgadu treniĦu procesā.
O.Tanne, N.Jaružnijs. CeĜvedis vingrošanas teorijā un metodikā.
J.Upmalis,V.Vološins. Smagatlētikas sporta veidu pamati.
Studentu sports
J.Saulītis. Nauda un banku darbība.
B.Luika. Metodiskie norādījumi Izglītības un sporta vadības praksei
B.Luika. Metodiskie norādījumi kvalifikācijas darba Izglītības un sporta vadība izstrādē
L.Čupriks. Sporta ierīču klasifikācija un struktūra sastādot vingrojumu kopumus.
I.Stalidzāne. Ritmiskās kustības veidošanās attīstības pamati.
N.PeĜĦika., A.Pimenovs. Tiesnešu komandas un žesti (džudo).

1

2

3

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2
2
2
2
2

7.

O.Tanne, N.Jaružnijs. CeĜvedis vingrošanas teorijā un metodikā.
J.Solovjova. Peldēšanas treniĦa pamati.
V.LapiĦš. Volejbola apakšējās piespēles mācīšana un pilnveidošana.
V.Vološins,V.LāriĦš. Vēdera muskulatūra – ėermeĦa un mugurkaula stabilizators.
N.Jaružnijs, O.Tanne, G.Kobzevs, ě.MaĜarenko. Sporta lietišėā vingrošana.
U.Švinks. Vingrošana. Pētījums par sporta terminoloăijas sistēmas izveidi un
vingrošanas terminoloăijas mācīšanu bilingvāli.
L.Malahova. Muster des Geschaftsschreibens in Deutsch.

1

2

3

8.
9.

I.Berga, I.Boge. Athlete companion to Sports and Games . Part 2.
N.KalniĦa. Sporta psiholoăijas attīstības vēsture.
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5
6
5
1
2
30
250
50
4
5
5
2
2
2
4

1
2
2
7

4

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

A.KĜaviĦa. Mācīšanās problēmas un uzmanības traucējumi.
A.KĜaviĦa. Invalīdu sporta struktūra pasaulē un Latvijā.
A.KĜaviĦa. Ievadlekcija adaptīvajā fiziskajā izglītībā.
A.KĜaviĦa. Sporta aktivitātes audzēkĦiem ar redzes traucējumiem.
R.Līcis. Handbola spēles noteikumi (saīsinātie).
V.Ūdre. Augoša organisma metaboliskās īpatnības un fizisko īpašību bioėīmiskais
pamatojums.
V.Vološins, L.Čupriks. Smagatlētu ātrumspēka attīstīšanas metodes.
B.Luika. Civiltiesības.
I.Pontaga. Uzbudināmo audu fizioloăija, nervu sistēmas vispārējā fizioloăija un
sensoro sistēmu fizioloăija.
A.Kandavniece. Florbola taktika skaitliskajā mazākumā.
V.LapiĦš. Volejbols.
J.Grants, V.Ukins. Slēpošana. II d.
N.PeĜĦika, A.Pimenovs. Japānas un pasaules reliăiju ietekme uz samuraja filozofiju.
N.PeĜĦika, A.Pimenovs. Sieviešu džudo.
L.Čupriks, N.PeĜĦika, A.Pimenovs. Smagatlētikas sporta veidu un pašaizsardzības
programmas vidusskolām.
G.Plinče. Ievads dzimumaudzināšanā.
G.Plinče. Dzimumidentifikācijas process.
G.Plinče. Homoseksualitāte.
G.Plinče. attiecības starp meiteni un zēnu.
G.Plinče. Vardarbība ăimenē.
G.Plinče. Kontracepcija.
G.Plinče. Grūtniecības norise un dzemdības.

1

1.

1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

2

3

B.Luika. Menedžmenta teorijas pamati.

1
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4

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

A.Fernāte. Sporta treniĦu teorijas pamati. 1.daĜa.
A.Fernāte. Sporta treniĦu teorijas pamati. 2.daĜa.
V.Klints. Estētikas attīstības posmi senajā Grieėijā.
I.Ėīsis. Sporta teorija. 1.daĜa.
I.Ėīsis. Sporta teorija. 2.daĜa.
G.Ozolzīle. Politoloăijas kursa darba programma.
L.Indriksone, B.Smila. Orientēšanās. 2.daĜa.
V.Klints. Viduslaiku estētikas problēmas.
G.BriĦėis. Socioloăisko pētījumu organizēšana un metodika.
U.Švinks. Akrobātikas terminoloăija. I.d.
U.Švinks. Akrobātikas terminoloăija. II.d.
U.Švinks. Akrobātikas terminoloăija. III.d.
I.Immere. Audzināšanas procesa būtība.
Metodiskie norādījumi aizsardzības mācības skolotāja diplomprojekta prakses izstrādei.
L.Saiva. Šāvēja fiziskā sagatavotība.
В.Волошин, В.Краукстс. Развитие силовых спослбностей.
ě.MaĜrenko. Treneru vadības darbība sporta treniĦu procesā mākslas vingrošanā.
ě.MaĜarenko. Vingrojumi ar vālītēm.
D.Krauksta, R.Rudzītis, J.Grants, V.Ukins. Slēpošana 3.daĜa.
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1
1
1
1
1
1
1
1
205
48
49
49
5
25
1
2
1
1
200

Ar likumiem izglītības un sporta sfērā, ar LR MK noteikumiem un citiem
normatīvajiem dokumentiem studenti var iepazīties datorklasēs, kur pilnībā ir
nodrošināta Interneta izmantošanas iespēja.

3.3. STUDENTU IESAISTĪŠANA PĒTNIECISKAJĀ DARBĀ
Bakalaura darba izstrāde tiešā veidā ir saistīta ar studentu iesaistīšanu
zinātniski pētnieciskajā darbā. Daudzos gadījumos Akadēmijas mācībspēki
studentus iesaista savu zinātnisko tēmu risināšanas procesā, tādejādi ievērojami
uzlabojot bakalauru darbu zinātnisko vērtību.
Zinātniskā darbība ir orientēta divos virzienos: kvalitatīvajos un
kvantitatīvajos pētījumos. Protams, valitatīvajā sfērā bieži vien studentam
pietrūkst dzīves pieredze un erudīcija, bet kvalitatīvajos pētījumos pietrūkst
mūsdienu prasībām atbilstošas zinātniskās aparatūras. Katru gadu Akadēmijā
tiek organizēta studentu zinātniskā konference.

Studentu zinātniskā darbība
Katru gadu Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijā notiek studentu
zinātniskā konference. Studentu zinātniskās konferences mērėis ir sagatavot
vispusīgu, radošu jauno sporta izglītības speciālistu, kurš apguvis ne tikai
vairākus studiju kursus, bet ieguvis pirmās zinātniski pētnieciskās iemaĦas, prot
apkopot zinātniskos literatūras avotus, veikt pētījumus, analizēt un izdarīt
secinājumus, tuvināt saikni starp teoriju un praksi. Ar studentu zinātnisko
jaunradi nostiprinās saikne starp studijām un zinātniski pētniecisko darbu.
Studentu zinātniskās konferences darba kartību, vērtēšanu, labāko referātu
prēmēšanu, žūrijas komisiju nosaka LSPA Studentu zinātnisko konferenču
nolikums.
Pēdējos trijos studiju gados (2004./2005. un 2005./2006. st.g.) LSPA
Studentu zinātniskās konferences nolikums paredz, ka katra katedra ir tiesīga
izvirzīt divus dalībniekus, I – V kursu dienas un neklātienes nodaĜas studentus,
studentu konferences plenārsēdei. Viens dalībnieks tiek izvirzīts referāta
nolasīšanai, otrs stenda referāta prezentācijai. Iepriekšējos gados vispirms notika
atsevišėu sekciju sēdes, no kuram tad izvirzīja studentus plenārsēdei. Katru gadu
izvērtējot studentu zinātnisko konferenču kvalitāti un konferenču
organizatorisko pusi, secinājām, ka nav lietderīgi organizēt atsevišėas sekciju
sēdes. Patreiz, jau otro gadu aprīĜa trešajā nedēĜā notiek gan mācību spēku
zinātniskā konference, gan studentu zinātniskā konference. Jaunievedums
studentu zinātniskajā konferencē ir stenda referāti. Referenta ziĦojums
paredzēts līdz 10 min., 5 min. atbildēm uz jautājumiem, stenda referāta autora
ziĦojums līdz 4 min, 2 min. atbildēm uz jautājumiem. Pēc tradīcijas Studentu

zinātniskas konferences vada LSPA students, kurš ir ieĦēmis kādu no
godalgotajam vietām iepriekšējā zinātniskajā konferencē.
2000./2001.studiju gadā studentu zinātniskajā konferencē ar referātiem
piedalījās 29 studenti, plenārsēdē 12 studenti. Pēc tradīcijas Studentu zinātniskas
konferences vada LSPA students, kurš ir ieĦēmis kādu no godalgotajam vietām
iepriekšējā zinātniskajā konferencē. Visi studenti, kuri ir piedalījušies ar referātu
vai stenda referātu Studentu zinātniskās konferences plenārsēdē saĦem
sertifikātu. Ikgadējās Studentu zinātniskās konferences vada rīcību komiteja,
kura ietilpst gan augstskolas mācību spēki, gan vecāko kursu studenti.
2001./2002.studiju gadā Studentu 54.zinatniskajā konferencē ar referātiem
piedalījās 31 students, plenārsēdē 16 studenti. Divas žūrijas komisijas noteica
labākos referātus un stenda referātus.
1) Referāti:
1. godalga - K.Krauksts IV kurss;
2. godalga – D.Rimbeniece IV kurss;
3. godalga – I.Zelča IV kurss.
2) Stenda referāti: 1. godalga - J.Šteimaks IV kurss;
2. godalga –E.Ruža IV kurss;
3. godalga –K.ZariĦa IV kurss.
2002./2003.studiju gadā Studentu 55.zinatniskajā konferencē ar referātiem
piedalījās plenārsēdē 14 studenti. Divas žūrijas komisijas izvērtēja un noteica
labākos referātus un stenda referātus.
1) Referāti:
1. godalga - J.KalniĦš IV kurss;
2. godalga –J.Titova IV kurss;
3. godalga –Z.Laucēviča IV kurss.
2) Stenda referāti: 1. godalga - U.Ciematnieks IV kurss;
2. godalga – O.Panuša IV kurss;
3. godalga – S.LiekniĦa IV kurss.
2003./2004.studiju gadā LSPA Studentu 56.zinātniskajā konferencē
piedalījās 10 studenti. Divas žūrijas komisijas izvērtēja un noteica labākos
referātus un stenda referātus.
Referāti:
1.godalga - Netradicionālo pašaizsardzības vingrinājumu
ietekme uz plecu joslas kustīguma attīstīšanu.
4.kursa studente Aleksandra Rižova
Darba vadītājs doc. Vladimirs Demčenko
2.godalga – Spēka izpausmju palielināšanas iespējas airēšanā.
4.kursa studente Agnese OzoliĦa
Darba vadītājs prof. Viesturs Krauksts
3. godalga – Ātrspēka attīstīšanas, tehnikas pilnveidošanās un
motivācijas mijietekme teikvando sportistiem.
4.kursa students Sergejs Saulīte
Darba vadītājs doc. Jānis Martuzāns
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Stenda referāti:
1. godalga - Svarbumbu celšanas-grūšanas treniĦmetodika
2.sporta klases sportistiem.
4. kursa students (neklātiene) Roberts Innus

Darba vadītājs asoc.prof. Leonīds Čupriks
2./3. godalga – Līdzsvara spēju attīstība bērniem ar garīgās attīstības
traucējumiem sporta stundā.
4.kursa studente Baiba BērziĦa
Darba vadītājs prof. Juris Grants
2./3. godalga – Sporta skolotāju profesionālo prasmju
veidošanās pedagoăiskajās praksēs.
4.kursa studente Lienīte Medinieka
Darba vadītāja prof. Rasma Jansone
Konferencē piedalījās neatkarīgais eksperts no Latvijas Olimpiskās
komitejas, kurš pēc sava skatījuma noteica labāko referātu un stenda referātu.
Godalgu – grāmatu “Latvijas Olimpiskā vēsture” saĦēma 4.kursa studente
Agnese OzoliĦa par referātu “Spēka izpausmju palielināšanas iespējas airēšanā”
un 4.kursa studente Tatjana Kuzmina par stenda referātu “Atbalsta un
bezatbalsta ūdens aerobika kā līdzeklis fizisko darba spēju uzlabošanai brieduma
vecuma sievietēm(30-40g.v.)”.Latvijas Olimpiskās komitejas sadarbība un
atbalsts LSPA 56. Studentu zinātniskai konferencei veicina LOK un LSPA
sadarbību sporta speciālistu sagatavošanā.
Akadēmijā ir izveidojusies prakse, ka Bakalaura grāda piešėiršanas
padome pēc sevišėi sekmīgas bakalaura darba aizstāvēšanas rekomendē
studentam turpināt studijas un sava darba zinātniskuma pilnveidošanu
Maăistrantūrā.

3.4. STARPAUGSTSKOLU UN STARPTAUTISKĀ
SADARBĪBA
Akadēmijai ir nodibināti kontakti un noslēgti sadarbības līgumi ar
vairākām radnieciskajām augstskolām tuvākajā reăionā. ěoti labi kontakti
pastāv ar Lietuvas Fiziskās izglītības akadēmiju, ar Baltkrievijas Valsts fiziskās
kultūras akadēmiju un KaĜiĦingradas Valsts universitātes Fiziskās kultūras un
sporta fakultāti. Sistemātiski notiek mācībspēku apmaiĦa vairākās sfērās, studiju
un zinātniskajā jomā, savstarpējās pieredzes apmaiĦā. Notiek mācībspēku un
topošo sporta zinātnieku pieredzes apmaiĦa un jaunu zināšanu iegūšanu
sadarbības augstskolu konferencēs. Katru gadu uz mūsu Akadēmijas zinātnisko
konferenci ierodas sadraudzības augstskolu mācībspēki un studenti, savukārt
identiskās vizītēs dodas arī mūsu Akadēmijas docētāji un studenti.
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Akadēmijai ir cieši sakari un sadarbība ar Latvijas augstskolām – Latvijas
Universitāti, Daugavpils Universitāti, Rīgas Izglītības un pedagoăijas vadības
augstskolu u.c.

LSPA mācībspēku starptautiskā sadarbība
LSPA prioritāte ir vairāk paplašināt mācībspēku apmaiĦu un sekmēt
apmaiĦas programmas ar Eiropas valstu augstākās izglītības iestādēm (ES
programmas un divpusējie līgumi). Mācībspēku apmaiĦa palīdz pilnveidot
studiju programmas. Tai pašā laikā tas mudinās LSPA mācībspēkus meklēt
jaunas pasniegšanas pieejas ārzemju partneru universitātēs.
LSPA mācībspēku starptautiskā sadarbība sāka pakāpeniski attīstīties pēc
Latvijas neatkarības atgūšanas. Pašlaik starptautiskā sadarbība (izglītības un
zinātnes jomās) notiek ar 4 valstu augstskolām un daudzām Eiropas valstīm,
attīstās šādās jomās:

1. divpusējo sadarbības līgumu noslēgšana;
2. piedalīšanās starptautiskajās izglītības un pētniecības programmās un
projektos;
3. sadarbība fakultāšu, nodaĜu un individuālajā līmenī.
Tradicionālākie sadarbības partneri ir Baltijas reăiona un Skandināvijas
valstis. Akadēmiskā un zinātniskā kooperācija ar tiem ir samērā viegla un
kĜuvusi populāra. Ar šī reăiona augstskolām jāturpina jau iesāktā sadarbība un
jāveido jaunas attiecības un sadarbības formas visos līmeĦos. LSPA ir
sasniegusi jaunas dimensijas sadarbībā ar Lietuvas Fiziskās izglītības akadēmiju,
KaĜiĦingradas Universitāti, Baltkrievijas Sporta Universitāti. Jāuzlabo sadarbība
ar Tartu Universitātes Sporta izglītības fakultāti un Tallinas Pedagoăijas
akadēmiju. Šīs sadarbības turpmākā attīstība kĜūst par vienu no svarīgākajiem
uzdevumiem. LSPA atrašanās Baltijas reăiona un ZiemeĜaustrumu Eiropas
centrā dod lielākas iespējas jauno sadarbības formu attīstīšanā: studiju
programmas, daudzpusējie pētniecības projekti. Arī LSPA mācībspēkus
jāstimulē meklēt šā reăiona universitātēs jaunas apmācības pieejas. Labs
piemērs tādai sadarbībai ir mūsu mācībspēka darbs Stokholmas Sporta
universitātē (prof.J.Grants).
Nozīmīgu vietu LSPA augstskolas starptautiskā sadarbībā ieĦem
mācībspēku darbība Latvijas sporta veidu federācijās un citās starptautiskās
sporta organizācijās. Sporta federācijas vada attiecīgā sporta veida attīstību
Latvijā un pārstāv Latvijas valsti Starptautiskās Sporta organizācijās un
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sacensībās. Vairāki LSPA docētāji piedalās Starptautisko Sporta federāciju
komisiju darbā:
* prof. N.Jaružnijs, Starptautiskā Vingrošanas federācija;
* asoc. prof. A.Ābele, Starptautiskā DaiĜslidošanas federācija;
* doc. A.Ponomarjovs, Starptautiskā Futbola federācija;
* asist. R.Līcis, Starptautiskā Handbola federācija;
* prof. U.Gravītis, Starptautiskā Olimpiskā akadēmija;
* prof. U.Švinks, Starptautiskā Sporta zinātnes un fiziskās izglītības
padome (ICSSEE).
Vairāki LSPA mācībspēki ir Latvijas Sporta federāciju vadītāji, kuri
veicina LSPA docētāju un studentu iesaisti federāciju darbā un starptautisko
sadarbību ar citam līdzīgām sporta organizācijām un attiecīgā sporta veida
pārstāvjiem pasaulē.
Zinātniskā pētniecība ir ne tikai viena no galvenajām augstākās izglītības
funkcijām, bet arī tās akadēmiskās kvalitātes nosacījums. Paši zinātnieki diezgan
veiksmīgi piedalās dažādās starptautiskās programmās un dažādos daudzpusējos
grantos. Piemēram, mācībspēku asoc.prof. V.LāriĦa, lekt. A.KĜaviĦas dalība
ERASMUS granta projektā (2002./2003. studiju gads) “Cilvēks ar speciālām
vajadzībām izglītībā un sociālā integrācija). Asoc.prof. V.LāriĦa aktīva darbība
starptautiskā projektā Eirāzijas universitāšu docētājiem “Adaptīvā fiziskā
izglītība” (1999.-2002.). Prof. M.I.Rubana kā eksperte piedalās Apvienoto
Vāciju starptautiskās narkotiku programmas programmā un kā Eiropas eksperts
par veselības izglītību Krievijā. Aktuāla un svarīga bija LSPA mācībspēku
piedalīšanās Sorosa Fonda Latvija projektā “PārmaiĦas izglītībā” un “Atvērtā
skola” (prof. R.Jansone, assoc.prof. J.Zīdens, prof. J.Grants, lekt. Ž.Vazne).
Regulāri LSPA mācībspēki piedalās Starptautiskos Sporta zinātnes
kongresos, konferencēs un semināros Eiropas valstīs un arī citas pasaules valstīs.

LSPA studentu starptautiskā sadarbība
Studentu apmaiĦa LSPA veicinās iespēju izglītot sporta speciālistus, kuri
būtu spējīgi konkurēt starptautiskajā darba tirgū. Studentu svešvalodu zināšanas
ir joprojām nepietiekošā līmenī, un ir jāparedz plašākas iespējas tās studentiem
uzlabot. Ar katru gadu pieaug to studentu skaits, kuri izbrauc studēt uz
Skandināvijas valstīm. Piemēram, 2000.gadā 4 LSPA dažādu specializāciju
studenti devā Studēt uz Dānijas Sporta Tautas augstskolu, 2003.gadā uz
Stokholmas Sporta Universitāti devās 3 studenti, uz Gerleva Sporta tautas
universitāti 2 studenti. Turpmāk vēl intensīvāk veicināsim LSPA studentu
studijas Skandināvijas valstīs.
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Piedalīšanās SOCRATES/ERASMUS programmās deva augstskolai
iespēju paplašināt un veicināt sadarbību studentu programmās. Ir svarīgi
izanalizēt patreizējās iespējas, lai sekmētu jaunus tīklus un projektus, kuri varētu
intensificēt studiju internacionalizāciju. Piedaloties dažādās starptautiskās
programmās un projektos, LSPA cenšas sagatavot jauno paaudzi mācībspēku un
zinātnieku doktoru studiju ietvaros. Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijas
mērėis ir nākotnē piedāvāt saviem studentiem iespēju studēt vismaz vienu
semestri ārzemēs.
Notiek aktīva studentu dalība starptautiskās konferencēs ar referātiem un stenda
referātiem. Pirmās zinātnieka iemaĦas studenti iegūst strādājot pie sava
zinātniska darba, bet labākie tiek izvirzīti uz LSPA ikgadējo studentu zinātnisko
konferenci. Studentu zinātniskās konferences mērėis ir sekmēt sagatavot
vispusīgu, radošu jauno sporta izglītības speciālistu, kurš apguvis ne tikai
vairākus studiju kursus, bet ieguvis pirmās zinātniski pētnieciskās iemaĦas, prot
apkopot zinātniskos literatūras avotus, veikt pētījumus, analizēt un izdarīt
secinājumus, tuvināt saikni starp teoriju un praksi. Ar studentu zinātnisko
jaunradi nostiprinās saikne starp studijām un zinātniski pētniecisko darbu. LSPA
studenti piedalījušies starptautiskās konferencēs Igaunijā, Baltkrievijā, Lietuvā.

3.5. SADARBĪBA AR DARBA DEVĒJIEM
Akadēmija sistemātiski uztur kontaktus ar darba devējiem dažādās
ministrijās, izglītības un sporta organizācijās. ěoti 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.
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4.
VĒRTĒŠANAS SISTĒMA
Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijā “Vērtēšana” pēc būtības ir viens
no studiju kursiem, jo tā ir viena no pedagoăiskās darbības neatĦemamām
sastāvdaĜām, tādēĜ iespēju robežās daudzos studiju kursos studentu akadēmiskos
sasniegumus izvērtē paši studenti mācībspēku vadībā.
LR Izglītības likumā un LR Augstskolu likumā ir uzsvērts, ka izglītība ir
mērėtiecīgs personības attīstības process (izglītošanās un izglītošana) un
rezultāts (cilvēka fiziskā un garīgā kvalitāte - izglītība).
LSPA piedāvātās izglītības mērėis ir radīt ikvienam studentam iespējas
veidoties par fiziski un garīgi attīstītu, brīvu un atbildīgu radošu kultūras
personību.
Izglītībai kā procesam LSPA un kā rezultātam ir noteikta kvalitāte, kura
ir saistīta ar piedāvāto izglītības saturu un tā apguves līmeni.
Vērtēšanas mērėis ir nodrošināt studējošo zināšanu, prasmju un iemaĦu
taisnīgu novērtējumu un veicināt sistemātisku studiju darbu semestra laikā.
Katrā studiju kursā studējošo zināšanas tiek pārbaudītas un vērtētas pēc
vienādām prasībām neatkarīgi no zināšanu vērtēšanā iesaistīto docētāju skaita.
Prasības, kas studējošiem jāizpilda sekmīga kopvērtējuma iegūšanai kursa
pārbaudījumā, pirms semestra nodarbību sākuma apstiprina attiecīgā katedra.
Prasībām jābūt aprakstītām studiju kursa programmā. Tās nedrīkst mainīt
semestra laikā.
Prasībām jāsatur ziĦas par nodarbību apmeklējuma obligātumu, pārbaudes
darbiem, kas tiks Ħemti vērā kursa pārbaudījuma kopvērtējuma aprēėināšanā, kā
arī vispārīga informācija par kursa noslēguma pārbaudījumu.
Docētājam ir pienākums, uzsākot studiju kursu, bet ne vēlāk kā otrajā
nodarbībā, studējošiem izskaidrot studiju kursa sekmīgai apguvei izvirzītās
prasības. Studējošiem ir pienākums ievērot izvirzītās prasības.
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Kursa pārbaudījuma kopvērtējumu veido semestra laikā notikušo
pārbaudes darbu vērtējums un vērtējums, kas iegūts kursa noslēguma
pārbaudījumā.
Katra studenta izglītotības līmeĦa daudzpusīgai un maksimāli objektīvai
novērtēšanai, vērtējumā jāiekĜauj: iegūto zināšanu apjoms; iegūtās prasmes;
studenta attieksme pret izglītošanos; studenta individuālā attīstības dinamika.
Pārbaudīt un novērtēt visus izglītības komponentus var docētājs, kurš ikdienā
darbojas ar studentiem, kā arī paši studenti savstarpējā novērtējumā un
pašnovērtējumā. Gala pārbaudes darbos var novērtēt tikai zināšanas un prasmes.
Vērtējums 10 ballu skalā rada iespēju analizēt studenta studiju
sasniegumu kvalitāti, vērtējot:
•
studiju satura apguves apjomu, kvalitāti un līmeni (zināt, prast,
pārzināt, lietot);
•
papildus informācijas ieguvi, iniciatīvu un patstāvību studijās;
•
attieksmi pret studijām, sevi un apkārtējo pasauli;
•
kārtību, uzcītību, mērėtiecību, uzvedību, paškontroli,
ieinteresētību un darba stilu;
•
sadarbību un saziĦas prasmes;
•
studiju sasniegumu dinamiku.
Katrs docētājs veido sava studiju kursa vērtēšanas sistēmu, Ħemot vērā
visus izglītības kvalitātes vērtēšanas komponentus, atsevišėu studiju kursu
prasību izpildi vērtējot punktos.

LSPA IEGŪTĀS IZGLĪTĪBAS KOMPONENTI
Lai daudzpusīgi un maksimāli objektīvi novērtētu katra studenta izglītības
līmeni, vērtējumā ir jāietver šādi komponenti:
*** kognitīvais (zināšanas), kurā ietilpst zināšanas, sākot no vienkāršākajām
faktu zināšanām līdz intelekta vērtēšanai.
Docētājs vērtē:
⇒zināšanas, kuras ir balstītas uz spēju atsaukt atmiĦā specifisku
informāciju;
⇒izpratni - vai studentam ir saprotama zināšanu sistēma un viĦš spēj
veidot prasmes un iemaĦas;
⇒pielietošanu - informācijas izmantošanu kā vienu no izglītības procesa
pamatuzdevumiem;
⇒analīzi - spēju domāt un analizēt apkārtējās vides procesus un norises;
⇒sintēzi - spēju veidot uzdevumu, izmantojot dedukciju un citus loăiskās
domāšanas aspektus.
*** psihomotorais (kustību apguves līmenis), kurā ietilpst reflektīvās kustības,
pamatkustību shēmas jebkurā sporta veidā, kuras balstītas uz vienkāršo kustību
savienojumu, fizisko īpašību attīstības līmeni kā jebkuras kustības izpildes
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pamatu un sarežăītas kustības, kuras nevar apgūt bez ilgstošas mācīšanās un
treniĦa.
Docētājs vērtē:
⇒studenta spēju izpildīt piedāvātās kustības pamatus;
⇒studenta spēju apgūt pamatkustību pamatus, izprotot kustību mācīšanas
didaktiku;
⇒studenta spēju izpildīt kustības tehnikas pamatus, detaĜas, elementus,
pietiekami izprot kustību mācīšanas didaktiku;
⇒studenta spēju demonstrēt sarežăītas kustības un to savienojumus,
kurus nevar apgūt bez ilgstošas mācīšanās un treniĦa; perfekti pārvalda
kustību mācīšanas didaktiku.
*** afektīvais (attieksme pret izglītošanos), kurā ietilpst attieksme no
vienkāršās nodarbības uzdevuma uztveršanas līdz sarežăītai spējai raksturot
vērtību jēdzienus.
Docētājs vērtē:
⇒uztveršanu - studenta spēju uztvert informāciju;
⇒reaăēšanu - zinātkāri, vēlēšanos apgūt nezināmo un aktīvi iesaistīties
studiju procesā;
⇒aktivitāti un tās kvalitāti - studenta motivāciju un vēlmi izteikt savu
viedokli, veidot jaunus modeĜus u.tml.
*** studenta individuālās attīstības dinamika.
Katrā studiju kursā šo komponentu īpatsvars kopējā vērtējumā būs
atšėirīgs. Visos studiju kursos svarīgi ir veidot studentam pareizu studiju
motivāciju, vērtējot studiju procesā iegūtās zināšanas, prasmes un iemaĦas.
Teorētiskajos kursos lielāka nozīme būs zināšanām. Savukārt, praktiskajos
kursos iegūtās prasmes būs galvenais vērtējuma kritērijs. Prakšu vērtēšanas
galvenais kritērijs būs iemaĦas.
Studiju kursu vērtēšana
Nr.
pk.

Vērtējuma
saturs

1.
2.

Zināšanas
Prasmes
(tehnikas demonstrēšana)
Konspekti, plāni u.c. metodiskās
izstrādnes
Kontroldarbi
Mācību prakse
Sacensības (piedalīšanās)
Sacensību noteikumi (tiesāšana)
Sacensību un nodarbību

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Teorētiskie
kursi
8
4
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Punkti*
Praktiskie
kursi
3
8

Prakses
2
4

6

4

6

5
-

2
2
1
1
1

2
6

9.
10.
11.
12.

organizēšana
Mācīšanas didaktika
Dažādas izstrādnes (mājās)
Attieksme
Individuālā dinamika
MINIMĀLĀS
PRASĪBAS

7
10
7
1
4
4
4
1
1
1
Vismaz
Vismaz
Vismaz
2 punkti
1 punkts
2 punkti
katrā veidā
katrā veidā
katrā veidā
* Katrā vērtējuma veidā punktus nedrīkst dalīt sīkāk kā 0,5 punkti par viena uzdevuma izpildi.

Atzīmju sistēma

Vērtēšanas skala

Apguves līmenis
Atzīme

Punkti
Balles
1-4
1

ěoti augsts
10
Izcili

5-7
2

9
Teicami

8 - 10
3

Augsts
8
ěoti labi

11 - 13
4
14 - 17
5

7
Labi

18 - 21
6

Vidējs
6
Gandrīz labi

22 - 25
7
26 - 30
8

5
Viduvēji

31 - 33
9
4
Gandrīz viduvēji

34 - 35
10

Zems
3–1
Negatīvs vērtējums
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Studentam savācot punktu summu, beidzoties studiju kursam, tiek izlikts
diferencēts galīgais vērtējums atbilstoši vērtēšanas skalai bez papildus
pārbaudījumiem.
Ja studentu neapmierina galīgais vērtējums, viĦam ir tiesības kārtot
pārbaudījumu. Noteicošais ir pārbaudījuma vērtējums.
Students semestra laikā tiek regulāri informēts par iegūtajiem punktiem
un to summu.
Ja students ir savācis punktu summu, kura ir mazāka, lai iegūtu 4 balles,
jākārto pārbaudījums, vispirms nokārtojot visas minētajā studiju kursā esošās
prasības.
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5.
STUDENTI

5.1. UZĥEMŠANAS NOTEIKUMI
LSPA diplomētie speciālisti ir sagatavoti darbam izglītības, sporta, valsts,
pašvaldību iestādēs, organizācijās un uzĦēmējsabiedrībās, jo viĦiem ir
zināšanas, prasmes un iemaĦas, kas nepieciešamas, lai vadītu un organizētu
izglītības, sporta, veselību nostiprinošu un cita veida darbību.
LSPA ir akreditēta valsts augstskola, kurai ir atbilstoši mācību spēki un
materiālā bāze (sporta zāles, sporta rīki un iekārtas utt.). Studiju plāni un studiju
kursu programmas ir starptautiski atzītas un akreditētas.
Studiju laikā studenti iegūst teicamu fizisko sagatavotību, kas daudz
augstākā līmenī Ĝauj realizēt iegūtās zināšanas, prasmes un iemaĦas. Absolventi
ar labām sekmēm strādā ne tikai mācību iestādēs un sporta organizācijās, bet arī
jebkurā Latvijas Republikas tautsaimniecības nozarē. LSPA diplomi ir
starptautiski atzīti un akadēmijas absolventi strādā daudzās pasaules valstīs.
Visi absolventi iegūst pedagoăijas bakalaura grādu sportā, kā arī izglītības
un sporta darba specialitāti ar sporta skolotāja kvalifikāciju,
Studiju ilgums 5 gadi. Pēc bakalaura grāda iegūšanas ir tiesības studēt
maăistrantūrā un citās profesionālajās programmās, kas paredzētas pēc
bakalaura grāda iegūšanas.
UzĦemšanas noteikumi pilna laika studijām dienas nodaĜā:
1.1.Konkursa kārtībā LSPA uzĦem LR pilsoĦus un personas, kurām ir
izdota LR nepilsoĦa pase, kā arī personas, kurām ir izsniegtas pastāvīgās
uzturēšanās atĜaujas. Lai studētu augstskolā, nepieciešams vidējo izglītību
apliecinošs dokuments.
Ārvalstniekus uzĦem atbilstoši LR Augstskolu likuma 83.pantam un Latvijas
Izglītības likumam.
1.2. Studiju finansēšanas formas:
• par valsts budžeta līdzekĜiem,
• par maksu.
Valsts budžeta finansētajās studiju
vietās pēc iestājpārbaudījumu
rezultātiem uzĦem konkursa kārtībā tos pretendentus, kuriem vidējās izglītības
dokumentā dzimtajā valodā (domrakstā eksāmens), matemātikā (ieskaite),
svešvalodā un vēsturē vērtējums nav zemāks par 4 ballēm, sportā par 7 ballēm
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(gadā), bet sertifikātā par bioloăijas centralizētā pārbaudījuma nokārtošanu
vērtējums nav zemāks par D līmeni.
Mazākumtautību skolu absolventiem jāuzrāda sertifikāts par valsts
valodas centralizētā pārbaudījuma nokārtošanu vismaz C līmenī. Ja vērtējums
valsts valodā ir zemāks, tad var pretendēt tikai uz maksas studijām.
Absolventi, kuriem atestātā nav vērtējuma sportā, var pretendēt uz
studijām par valsts budžeta līdzekĜiem, ja fiziskās sagatavotības
iestājpārbaudījumā iegūst vērtējumu ne zemāk par 8 ballēm.
Maksas studijās (Ls 550,oo studiju gadā) ar tiesībām studiju laikā
pretendēt uz valsts budžeta vietām uzĦem konkursa kārtībā, ja:
• sekmīgi nokārtoti iestājpārbaudījumi, bet nav izturēts konkurss uz
valsts budžeta vietām;
• sekmīgi
nokārtoti iestājpārbaudījumi, bet vidējās izglītības
atestātā kādā no obligātajiem priekšmetiem - dzimtajā valodā
(domrakstā eksāmens), matemātikā (ieskaite), svešvalodā un
vēsturē – nav vērtējuma, vai tas ir zemāks par 4 ballēm, sportā
zemāks par 7 ballēm (vērtējums gadā).
50% no studiju maksas jāsamaksā līdz 2004.gada 12.augustam.
Maksas studijās (Ls 550,oo studiju gadā) bez tiesībām studiju laikā
pretendēt uz valsts budžeta vietām uzĦem bez iestājpārbaudījumiem, ja:
• par studijām samaksā līdz pirmajam iestājpārbaudījumam;
• sertifikātā par bioloăijas centralizētā valsts pārbaudījuma
nokārtošanu vērtējums zemāks par D līmeni;
• sertifikātā par valsts valodas centralizētā pārbaudījuma nokārtošanu
vērtējums zemāks par C līmeni.
Atbildību par valsts valodas un fiziskās sagatavotības līmeĦa atbilstību
LSPA studiju prasībām uzĦemas paši reflektanti.
1.3 Iestājpārbaudījumi:
• fiziskajā sagatavotībā,
• bioloăijā (tests) reflektantiem, kuri skolu beiguši līdz 2001.gadam, kā
arī tiem, kuri ir atbrīvoti no centralizētajiem valsts pārbaudījumiem,
vai nav kārtojuši valsts pārbaudījumu bioloăijā 2002. un 2003. gadā,
• valsts valodā (par maksu) tikai tiem reflektantiem, kuri nacionālo
minoritāšu skolu ir beiguši līdz 1999.gadam, kā arī tiem, kuri ir
atbrīvoti no centralizētajiem valsts pārbaudījumiem.
1.4. Ārpus konkursa (bez iestājpārbaudījumiem, iemaksājot Ls 100.oo) uzĦem:
• Olimpisko un Paralimpisko spēĜu dalībniekus (ar LOK rakstisku
apliecinājumu),
• Pasaules un Eiropas čempionātu 1.-12.vietu ieguvējus olimpiskajos sporta
veidos; citu sporta veidu 1.-3.vietu ieguvējus (ar attiecīgā sporta veida
federācijas rakstisku apliecinājumu),
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•

Pasaules un Eiropas junioru čempionātu 1.-12.vietu ieguvējus olimpiskajos
sporta veidos, citu sporta veidu pasaules junioru čempionātu 1.-3.vietu
ieguvējus (ar attiecīgā sporta veida federācijas rakstisku apliecinājumu),
• MurjāĦu Sporta ăimnāzijas, Rīgas 90.vidusskolas sporta izglītības klases un
LSPA Sporta skolas absolventus (ar rekomendācijām ne vēlāk kā 2 gadus
pēc skolas beigšanas).
1.5. Ārpus konkursa pēc sekmīgi nokārtotiem iestājpārbaudījumiem uzĦem:
• no obligātā militārā dienesta atvaĜinātos, bet ne vēlāk kā 2 gadus pēc
atvaĜināšanas dienas,
• ja pedagoăiskais darba stāžs ir 2 gadi un vairāk,
• personas ar fiziskiem traucējumiem.
1.6. Studenti var pretendēt uz studējošā kredītu (Ls 60,oo mēnesī).
Maksas studiju studenti var pretendēt uz studiju kredītu studiju maksas segšanai.

5.2. UZĥEMŠANAS REZULTĀTI
Pilna laika studijas
Konkursa
koeficients
2,17
2,00
3,20
5,65
3,08
3,50

Gads
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.

Kopā
203
216
240
192
213
179

Valsts
finansējums
152
216
182
96
156
99

Studijas Neklātienes nodaĜā
Gads
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.

Kopā
113
61
90
114
118
118

Par maksu
113
61
90
114
118
118
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Par maksu
51
58
96
57
80

5.3. STUDĒJOŠO SKAITS UN TO STRUKTŪRA
Datums
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.

Pilna laika studijas
Skaits
%
736
64,3
730
67,2
905
71,5
886
67,0
884
65,2
832
62,2

Neklātienes nodaĜa
Skaits
%
409
35,7
357
32,8
361
28,5
437
33,0
473
34,8
507
37,8

Kopā
1145
1087
1266
1323
1357
1339

5.4. ATSKAITĪTO STUDENTU SKAITS
Akadēmiskais
1.
2.
3.
4.
5.
Kopā
gads
stud.gadā stud.gadā stud.gadā stud.gadā stud.gadā

2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.

53
65
72
57
66
16

27
26
29
33
48
8

9
11
12
23
28
3

9
9
12
14
18
6

7
10
7
1

98
111
132
141
167
34

5.5. ABSOLVENTU SKAITS

2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
Vidēji:

Pilna laika
studijās
98
19
78
72
75
70
68,6

Neklātienes
nodaĜā
42
71
40
43
45
40,2
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Kopā
140
90
78
112
118
115
108,8

5.6. STUDENTU ANKETĒŠANAS REZULTĀTI
1.

Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija gatavojas bakalaura programmas
reakreditācijai. Tika veikta aptauja II, III, IV, V studiju gada studentiem,
kopumā saĦemtas 129 anketas un rezultātā iegūti šādi vērtējumi.

Augstāko izglītību pedagoăijas nozarē vēlas iegūt :
- interesē sports un ar to saistītās nozares;
- patīk strādāt ar bērniem;
- vēlas izglītību saistīt ar sporta nozarēm;
- vajag izglītību;
- vienmēr būs darbs;
- netiku citā augstskolā;
- augstāko izglītību pedagoăijas nozarē;
- kĜūt par sporta skolotāju;
- daudz dažādu praktisko nodarbību;
- man tas interesē;
- kaut kas ir jāmācās, kāpēc tā nevarētu būt pedagoăija;
- tēvs iesniedza dokumentus;
- patīk strādāt skolā;
- nācu uz šo augstskolu, jo domāju, ka šeit būs vairāk sports, bet...
- pirmais iespaids - vieglāk mācīties (bet tas nav tā), gan finansēs, gan
zināšanu jomā;
- darbs ar cilvēkiem;
- iegūt trenera un sporta skolotāja kvalifikāciju;
- iegūt profesiju;
- noderēs turpmākā dzīvē;
- patīk mācīt (izglītot) citus, šėiet interesanti vadīt mācību procesu (stundu);
- interesēja sports, bet par pedagoăiju tajā brīdī nemaz nedomāju;
- pedagoăija ir interesanta nākotnes profesija;
- iegūt pedagoăisko izglītību;
- labi atmaksāts darbs;
- interesē pedagoăija;
- iegūstot pedagoăisko izglītību būs iespēja strādāt kvalitatīvi ar bērniem,
veidot sabiedrību vairāk izglītotāku un veselāku;
- interesē zināšanas pedagoăijā;
- vairāk sporta nekā pedagoăijas;
- jo nākotnes plāni saistīti ar pedagoăiju;
- patīk sports un strādāt ar cilvēkiem;
- negribēju pedagoăiju, gribēju saistību ar medicīnu;
- pedagoga diploms kotējas darba tirgū;
- saista sports;
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-

piesaistīja sports un menedžments;
strādāt par sporta skolotāju;
primārais iegūt fizioterapeita kvalifikāciju;
patīk radošs un kustīgs dzīves veids;
citur netiku (tēvs ieteica)';
dzīves sapnis;
kĜūt par treneri;
ticu, ka tas ir mans aicinājums;
sports ir nozare, kurā gribu darboties arī turpmāk;
trenera un menedžera kvalifikācija;
citās piedāvātajās augstskolās LR nebija iespēja iesniegt dokumentus;
labi atalgotu darbu dabūt;
sporta skolotāja un sporta veida treneris;
plašāku redzes loku;
būt par labu pedagogu;
nodot citiem savas zināšanas, prasmes, iemaĦas;
patīk audzināt;
strādāt par skolotāju;
darbs pedagoăijā;
par treneri;
nekur citur nevarēju iestāties.

2. Atsevišėo studiju kursu pasniegšanas kvalitātes vērtējums
Katedras
Optimālais līmenis (%)
1.
2.
3.
4.-7.
4.-7.
4.-7.
4.-7.
8.
9.
10.-11.
10.-11.
12.

Vingrošanas kat.
Sporta spēĜu kat.
Slēpošanas kat.
Anatomijas kat.
Vieglatlētikas kat.
Smagatlētikas kat.
Teorijas kat.
Peldēšanas kat.
Vadības kat.
Biomehānikas kat.
Sporta medicīnas kat.
Valodu kat.

63%
58%
57%
54%
54%
54%
54%
38%
37%
33%
33%
24%

1.
2.
3.
4.-5.

Pietiekams līmenis (%)
Biomehānikas kat.
53%
Peldēšanas kat.
52%
Sporta medicīnas kat.
45%
Vadības kat.
43%
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4.-5.
6.
7.
8.
9.-10.
9.-10.
11.
12.

Teorijas kat.
Vieglatlētikas kat.
Smagatlētikas kat.
Valodu kat.
Anatomijas kat.
Sporta spēĜu kat.
Slēpošanas kat.
Vingrošanas kat.

43%
40%
39%
35%
32%
32%
31%
27%

1.
2.
3.
4.-6.
4.-6.
4.-6.
7.
8.-9.
8.-9.
10.
11.
12.

Apmierinošs līmenis (%)
Teorijas kat.
3%
Vieglatlētikas kat.
6%
Smagatlētikas kat.
7%
Sporta spēĜu kat.
10%
Peldēšanas kat.
10%
Vingrošanas kat.
10%
Slēpošanas kat.
12%
Anatomijas kat.
14%
Biomehānikas kat.
14%
Vadības kat.
20%
Sporta medicīnas kat.
22%
Valodu kat.
41%

3. Dažādo metodisko pieeju pielietošana akadēmisko studiju kursu īstenošanā
Optimālais
līmenis %
- lekcijas

Pietiekams
līmenis %

28%

55%

Apmierinošs
līmenis %
17%

- semināru
nodarbības
(grupu d.,
koop. metodes u.c.)

21%

58%

21%

- radošie uzdevumi

21%

52%

27%

- citas inovācijas
(jaunievedumi
studiju procesā)

12%

34%

54%
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4. Praktisko studiju kursu pasniegšanas metodika (%)
Optimālā
līmenī %

Pietiekamā
līmenī %

Apmierinošā
līmenī %

59%

10%

31%

5. Studiju kursi, kuri būtu jāpaplašina vai jāiekĜauj papildus studiju procesā:
- lekcijas lasīt latv. val., tūrisms, smagatlētika, teniss, jāšana, burāšana,
vadības zinības, ekonomika, politoloăija, saskarsmes psiholoăija, skolas
sports, airēšana, kalnu slēpošana, datorzinības, metodika, angĜu val. visus
gadus, valodas, menedžments sportā, masāža, atlētiskā vingrošana, sporta
psiholoăija, nometĦu mācība, sporta spēles, dzimumizglītība, psiholoăija,
anatomija, sporta vēsture, sporta teorija jāmācās 4 gadi, sporta treniĦu teorija,
sporta fizioloăija, sporta .
6. Personīgā attieksme pret studiju procesu (patstāvīgā darba studēšana,
iemaĦas, apmeklējums, aktivitāte nodarbību laikā) (%)
ěoti apzinīgs
Viduvējs
Formāls
27 %
63 %
10 %
7. Teorētiskās un praktiskās sagatavotības līmenis atbilstoši studijām LSPA (%)
Optimālā līmenī
Pietiekamā līmenī
Apmierinošā līmenī
33 %
62 %
75 %
8. LSPA akadēmisko personāla novērtējums kopvērtējumā: (%)
- attieksme pret studentu
Pozitīvs
Viduvējs
Formāls
25 %
57 %
18 %
- profesionalitāte darbā
ar studentiem
33 %
53 %
14 %
9. Sadarbība, saskarsme ar LSPA saimniecisko un studiju palīgpersonālu
kopvērtējumā (%)
Pozitīva
Viduvēja
Negatīva
20 %
63 %
17 %
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10. LSPA studentu pašvērtējums studiju procesā (%)
Optimālā
Pietiekamā
līmenī %
līmenī %

Apmierinošā
līmenī %

- iegūtās zināšanas

16%

73%

11%

- prasmes, iemaĦas

39%

52%

9%

49%

31%

20%

- sporta pedagogam
nepieciešamo profesionālo
kompetenču dinamika
24%

60%

16%

- attieksme pret studiju
procesu
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6.
AKADĒMISKAIS PERSONĀLS
Bakalaura studiju programmas studiju procesa realizēšanu nodrošina 12
katedru un 2 profesoru grupu kolektīvi:
1. Sporta un treniĦu teorijas, pedagoăijas, psiholoăijas un pedagoăisko
prakšu katedra – vadītāja prof. R.Jansone;
2. Sociālo zinātĦu katedra – vadītāja asoc.prof. A.KuzĦecova;
3. Valodu katedra – vadītāja doc. I.Budviėe;
4. Anatomijas, fizioloăijas un bioėīmijas katedra – vadītāja asoc.prof.
G.Knipše;
5. Vingrošanas katedra – vadītājs prof. N.Jaružnijs;
6. Informātikas, biomehānikas un sporta celtĦu katedra – vadītājs prof.
J.Lanka;
7. Sporta medicīnas, fizioterapijas, ārstnieciskās vingrošanas un masāžas
katedra – vadītājs asoc.prof. V.LāriĦš;
8. Smagatlētikas, boksa un cīĦas katedra – vadītājs asoc.prof. L.Čupriks;
9. Slēpošanas, šaušanas, orientēšanās un tūrisma katedra – vadītāja
asoc.prof. D.Krauksta;
10.Sporta spēĜu katedra – vadītājs asoc.prof. A.Rudzītis;
11.Vieglatlētikas katedra – vadītāja asoc.prof. I.AvotiĦa;
12.Peldēšanas un airēšanas katedra – vadītājs asoc.prof. I.Upītis;
13.Aizsardzības mācības docētāju grupa – vadītājs doc. J.Upmalis;
14.Sociālo zinību profesoru grupa – vadītāja prof. I.M.Rubana.
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Akadēmiskais personāls 2001./2002. akad. gadā
Akadēmiskā personāla
amati
Profesori
Asociētie profesori
Docenti
Lektori
Asistenti
Kopā:

uz 01.10.1998.
pamatdarbs
blakusdarbs
4
19
1
35
2
10
3
8
76
6

%
4,88
24,39
45,12
15,85
9,76
100

Akadēmiskais personāls 2002./2003. akad. gadā
Akadēmiskā personāla
amati
Profesori
Asociētie profesori
Docenti
Lektori
Asistenti
Kopā:

uz 01.10.1999.
pamatdarbs
blakusdarbs
3
19
2
37
1
11
2
8
2
78
7

%
3,53
24,71
44,71
15,29
11,76
100

Akadēmiskais personāls 2003./2004. akad. gadā
Akadēmiskā personāla
amati
Profesori
Asociētie profesori
Docenti
Lektori
Asistenti
Vadošie pētnieki un pētnieki
Kopā:

uz 01.10.2000.
pamatdarbs
blakusdarbs
9
13
2
36
1
11
2
8
2
1
78
7

%
10,59
17,65
43,53
15,29
11,76
1,18
100

Akadēmiskais personāls 2004./2005. akad. gadā
Akadēmiskā personāla
amati
Profesori
Asociētie profesori
Docenti
Lektori
Asistenti
Vadošie pētnieki un pētnieki
Kopā:

uz 01.10.2001.
pamatdarbs
blakusdarbs
9
1
13
3
36
3
11
1
11
3
1
81
11

%
10,87
17,39
42,39
13,04
15,22
1,09
100

Akadēmiskais personāls 2005./2006. akad. gadā
Akadēmiskā personāla
amati
Profesori
Asociētie profesori
Docenti
Lektori
Asistenti
Kopā:

uz 01.10.2002.
pamatdarbs
blakusdarbs
9
1
18
3
32
3
12
2
7
5
78
14
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%
10,87
22,83
38,04
15,22
13,04
100

Akadēmiskais personāls 2006./2007. akad. gadā
Akadēmiskā personāla
amati
Profesori
Asociētie profesori
Docenti
Lektori
Asistenti
Kopā:

uz 01.10.2003.
pamatdarbs
blakusdarbs
6+3
1
20+2
5
24
3
12
1
7
6
69+5
16

%
11,12
30,00
30,00
14,44
14,44
100

A
4100
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4120
4210
4211
4212
4220
4221
4222
4230
4300
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4500
4501

Rādītāja nosaukums

Štata vien. vai
likmju skaits

t.sk.sievietes

Pavisam

Rindas kods

LSPA strādājošais personāls

B

1

2

3

Augstskolas personāls pamatdarbā - kopā
Tai skaitā akadēmiskais personāls
profesori
asociētie profesori
docenti
lektori
asistenti
vadošie pētnieki un pētnieki
vispārējais personāls
Nodarbināti pamatdarbā uz pilnu slodzi
akadēmiskais personāls
vispārējais personāls
Nodarbināti pamatdarbā uz nepilnu slodzi
akadēmiskais personāls
vispārējais personāls
Akadēmiskais personāls, kuram augstskola nav pamatdarba vieta
No akadēmiskā personāla pamatdarbā personas ar zinātnisko grādu
Akadēmiskā personāla pamatdarbā sadalījums pēc vecuma
30 gadi un jaunāki
31-39 gadi
40-49 gadi
50-59 gadi
60 gadi un vecāki
No akadēmiskā personāla pamatdarbā pensijas vecumā
Viesprofesori, viesdocentu, vieslektoru skaits
Tai skaitā ārvalstu viesprofesori, viesdocenti, vieslektori

227
69
6
20
24
12
7
0
158
211
62
149
16
7
9
21
28
69
9
10
12
24
14
15
0
0

148
39
3
9
11
11
5
0
109
137
35
102
11
4
7
8
12
39
6
9
8
11
5
6
0
0

230,25
65,75
6
19,5
23,25
12
5
0
164,5
222
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

No šobrīd Akadēmijā strādājošajiem 7 ir profesori, 25 asociētie profesori,
27 docenti, 13 lektori un 13 asistenti.
Ar doktora grādu no strādājošā personāla ir _______, ar maăistra grādu ____ .
Ar 2004.gada 26.jūniju par asociētajiem profesoriem tika ievēlēti divi
jauni pretendenti, bet par profesoriem – 9 pretendenti. Līdz ar to jaunajā
2004./2005. akadēmiskajā gadā Akadēmijā strādās 16 profesori (19%) un 27
asociētie profesori (32%).
Akadēmiskais personāls ar zinātnisko grādu 2001./2002. akad. gadā
Akadēmiskais
personāls
kopā
82

Doktori

%

Maăistri

%

Bez
zinātn.grāda

%

40

48,78

17

20,73

25

30,49

Akadēmiskais personāls ar zinātnisko grādu 2002./2003. akad. gadā
Akadēmiskais
personāls
kopā
85

Doktori

%

Maăistri

%

Bez
zinātn.grāda

%

41

48,24

33

38,82

11

12,94

Akadēmiskais personāls ar zinātnisko grādu 2003./2004. akad. gadā
Akadēmiskais
personāls
kopā
82

Doktori

%

Maăistri

%

Bez
zinātn.grāda

%

39

47,56

36

43,9

7

8,54

Akadēmiskais personāls ar zinātnisko grādu 2004./2005. akad. gadā
Akadēmiskais
personāls
kopā
82

Doktori

%

Maăistri

%

Bez
zinātn.grāda

42

51,2

37

45,12

3

%
3,67

Akadēmiskais personāls ar zinātnisko grādu 2005./2006. akad. gadā
Akadēmiskais
personāls
kopā
82

Doktori

%

Maăistri

%

Bez
zinātn.grāda

%

42

51,2

37

45,12

3

3,67
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Akadēmiskais personāls ar zinātnisko grādu 2006./2007. akad. gadā
Akadēmiskais
personāls
kopā
82

Doktori

%

Maăistri

%

Bez
zinātn.grāda

%

43

52,4

37

45,12

2

2,4

7.
RADOŠAIS UN ZINĀTNISKI
PĒTNIECISKAIS DARBS
Akadēmijas mācībspēku radošā darbība ir saistīta ar mācību līdzekĜu
sagatavošanu latviešu valodā. Praktiskajām katedrām ir cieša saistība ar sporta
veidu federācijām, akadēmijas mācībspēki aktīvi iesaistās Latvijas sporta
sabiedriskajā dzīvē, piedalās dažādu programmu realizācijā.
Docētāju kvalifikācijas paaugstināšanu sekmē Akadēmijā rīkotie
starpkatedru semināri un zinātniskās konferences, radošie komandējumi uz
radniecīgām augstskolām Latvijā un ārzemēs, kolēău savstarpēja nodarbību
apmeklēšana, sadarbība ar Latvijas Olimpisko komiteju, Latvijas Olimpisko
akadēmiju, IZM Sporta departamentu, docētāju līdzdarbošanās dažādu
programmu izstrādāšanā, svešvalodu apguvē, sporta sacensību organizēšanā un
novērošanā, kā arī daudzos citos pasākumos.
Zinātniski pētnieciskais darbs ir saistīts ar:
•
•
•
•

sporta terminoloăijas izstrādāšanu latviešu valodā;
Latvijas jaunatnes fizisko atveseĜošanu;
Latvijas skolēnu fizisko kondīciju;
veselības un vides izglītību.

Katras katedras un profesoru grupas mācībspēki pēta savu studiju kursu
un studiju procesa optimizāciju. Katedru zinātniski pētnieciskais darbs ir
docētāju darba neatĦemama sastāvdaĜa. Tajā piedalās viss akadēmiskais
personāls, ieskaitot studentus, maăistrantus, doktorandus. Studējošie zinātniskos
pētījumus un zinātnisko darbību veic Studentu zinātniskās biedrības ietvaros.
Katru gadu tiek organizētas studentu zinātniskās konferences, kurās studējošie
rod iespēju izklāstīs savu zinātnisko pētījumu rezultātus 10 sekcijās, bet labākie
darbi tiek izvirzīti līdzdalībai konferences plenārsēdē.
Papildinot studiju procesu ar zinātnisko darbību, studenti iegūst
padziĜinātas zināšanas:
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•
•
•
•
•

studiju procesa organizēšanā;
mācīšanas metodikā (didaktikā);
dažādu līdzekĜu pielietošanā fiziskajā izglītībā un sportā;
treniĦu metodikā;
ārstnieciskajā un koriăējošajā vingrošanā.

Veicot zinātniski pētniecisko darbu, studējošie apgūst eksperimenta
organizēšanas un vadīšanas iemaĦas, testēšanas un kontroles nosacījumus un
daudzas citas iemaĦas un prasmes, kuras ir būtiski saistītas ar studiju kursu
satura paplašināšanu un tuvinātas reālajai dzīvei skolā un sportā.

8.
KVALITĀTES NODROŠINĀJUMS
UN GARANTIJAS

Akadēmisko studiju programmu kvalitāte tiek vērtēta dažādos līmeĦos:
• ikmēneša kvalitātes novērtēšana notiek atestācijas veidā;
• katra katedra savas darbības kvalitāti izvērtē reizi gadā;
• Akadēmijas senāts izskata un novērtē katras katedras darbības kvalitāti
reizi trīs gados;
• katrs mācībspēks par savas darbības kvalitāti atskaitās katru gadu un
vienu reizi sešos gados Akadēmijās Senātā;
• atklātās nodarbības;
• savstarpējie nodarbību apmeklējumi;
• atkārtoto (kontroles) eksāmenu prakse;
• Personāla komisijas darbība.
Kvalitātes vērtēšanas kritēriji:
• kursu studiju mērėu un uzdevumu realizēšana atbilstoši LSPA
akadēmiskās programmas mērėiem un uzdevumiem;
• studiju organizēšana un vadība, kuru pamatā ir šādas formas: lekcijas,
praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs, semināri, konsultācijas,
pārbaudījumi u.c.;
• studiju nodrošinājums ar mācību līdzekĜiem, uzskates līdzekĜiem,
inventāru, iekārtām un jaunāko zinātnisko literatūru;
• studentu novērtējuma rezultāti;
• studējošo studiju darba un zinātniski pētnieciskā darba apvienojums;
• studentu aptauju rezultāti par kursu kvalitāti;
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• docētāja personība, viĦa metodiskā un zinātniskā darba aktivitātes, spēja
saistīt savu kursu ar LSPA specifiku, iekĜaušanās bakalauru, maăistru un
promocijas darbu vadīšanā, vēlme paaugstināt kvalifikāciju,
piedalīšanās Akadēmijas sabiedriskajā dzīvē, sporta pasākumos, aktīva
sadarbība ar citām pedagoăiskajām augstskolām Latvijā un ārzemēs;
• praktisko katedru materiāli tehniskais nodrošinājums.
Akadēmijā ir vēsturiski izveidojusies kvalitātes kontroles sistēma un
tendence nemitīgai tās pilnveidošanai ir par iemeslu tām garantijām, ka
nepārtraukti tiks uzlabotas akadēmisko studiju programmas un to realizācijas
process.

Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijas

kvalitātes kontroles sistēma
1.

Katedru un profesoru grupu līmenī :
1.1. Beidzoties studiju kursam, vadošais mācībspēks veic minētā kursa
pašnovērtējumu pēc vispārpieĦemtās formas.
1.1.1. Pašnovērtējuma recenzēšanu veic katedras sēdē apstiprināta
persona, kura ir kompetenta pētāmajā jautājumā.
1.1.2. Vadošais mācībspēks ar pašnovērtējuma ziĦojumu katedras
kolektīvu iepazīstina katedras sēdē.
1.1.3. Minētajā sanāksmē par kursa vērtējumu informē recenzents.
1.1.4. Gala rezultātā par kursa programmas un mācībspēku darbības
rezultātu un kvalitāti, kā arī izmaiĦām un citiem pasākumiem katedras kolektīvs
pieĦem lēmumu.
1.2. Studiju gada beigās notiek studiju kursu savstarpējās saskaĦotības
pašnovērtējums.
1.2.1. Nepieciešamības gadījumā tiek izveidotas vairākas komisijas, kuru
darbu vada katedras vadītāja vietnieks metodiskajā darbā.
1.2.2. Katra komisija katedras sēdē informē par veikto darbu un novērtē
kursu saskaĦotību.
1.2.3. Par kursu saskaĦotības kvalitāti katedras sēdē tiek pieĦemts
lēmums.
1.3. Sistemātisku kvalitātes kontroli katedru līmenī nodrošina docētāju
savstarpējie apmeklējumi (vismaz 3 reizes gadā). Savstarpējais apmeklējums
tiek uzskatīts par kvalifikācijas paaugstināšanas formu.
1.4. Atbildīgais par pašnovērtēšanos kursa līmenī ir vadošais mācībspēks,
starpkursu un katedras līmenī – katedras vadītāja vietnieks metodiskajā darbā.
1.5. Atbildīgais par kvalitāti un tās kontroli katedrā ir katedras vadītājs.
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1.6. Beidzoties studiju gadam, katedras vadītājs veic katedras darbības
pašnovērtējumu atbilstoši 2001.gada 16.oktobra MK noteikumiem Nr. 442
“Augstākās izglītības iestāžu un studiju programmu akreditācijas noteikumi”.
1.7. Katru gadu, beidzoties studiju procesam, katedra ar pašnovērtējuma
ziĦojumu (pievienojot nepieciešamos dokumentus) uzstājas rektora pilnvarotajā
struktūrvienībā (komisijā).
2. Starpkatedru līmenī :
2.1. Pašnovērtējuma un kvalitātes kontroli starpkatedru līmenī vada un
realizē akadēmijas studiju daĜa vadītāja personā.
2.2. Katru gadu, pamatojoties uz rektora rīkojumu par starpkatedru studiju
procesa pašnovērtējumu un kvalitātes kontroli (katedru un savstarpējās kontroles
grafiks), tiek veikts katedras studiju procesa un kvalitātes nodrošināšanas
sistēmas izvērtējums.
2.3. Novērotājkatedras vadītājs ar informatīvo un vērtējošo ziĦojumu par
attiecīgās katedras darbību uzstājas Katedru domē, kur pieĦem galīgo lēmumu.
3. Programmu līmenī :
3.1. Beidzoties studiju gadam, programmas direktors veic attiecīgās
programmas pašnovērtējumu atbilstoši MK 2001.gada 16.oktobra noteikumiem
Nr. 442.
3.2. Attiecīgā institūta sēdē tiek izvērtēta konkrētā programma, nosakot
plusus un mīnusus, perspektīvās attīstības iespējas.
3.3. Programmas izvērtēšanai pēc attiecīgā institūta direktora
priekšlikuma studiju prorektors izveido speciālu komisiju, kuras sastāvā tiek
iekĜauti profesionālo savienību pārstāvji un vadošie Latvijas Republikas
speciālisti konkrētās programmas jomā.
4. Dekanātu līmenī :
4.1. Sekmju, tās kvalitātes kontroli un studentu kontingenta uzskaiti vada
un realizē akadēmijas dekāni.
4.2. Vērtējot sekmju kvalitāti, dekāni sistemātiski kontrolē tās gaitu un
nepieciešamības gadījumos pieĦem lēmumus attiecībā uz katedrām un
mācībspēkiem, kuri neiekĜaujas kopējā akadēmijā pieĦemtajā vērtēšanas
sistēmā.
4.3. Katru gadu akadēmijas dekāni sniedz informāciju un vērtējumu
Senātā par kārtējo vērtēšanas un sekmju kvalitātes līmeni visās akadēmijas
katedrās.
5. Akadēmijas līmenī :
5.1. Akadēmijas pašnovērtējuma procesu un kvalitātes kontroli vada un
realizē Studiju prorektors.
5.2. Reizi gadā Studiju prorektors sniedz akadēmijas darbības
pašnovērtējuma ziĦojumu par iepriekšējo studiju gadu.
5.3. Kvalitātes kontroles ietvaros Studiju prorektors organizē un vada
kursa mācībspēku vērtējumu atkārtotu kontroli, izveidojot Rektorāta līmenī
komisijas, iesaistot kompetentas personas.
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5.4. Pamatojoties uz atkārtotās kontroles komisijas darbības rezultātiem
un secinājumiem, Rektorāts pieĦem lēmumus attiecībā uz kontrolējamā kursa
mācībspēka darbību, kā arī attiecīgās katedras lēmumu šajā procesā.
5.5. Kvalitātes kontroles procesā aktīvi piedalās akadēmijas
Personālkomisija, Šėīrējtiesa, Revīzijas komisija atbilstoši to darbības
nolikumiem.
5.6. Akadēmijas kvalitātes kontroles procesa organizēšanai, tiek izveidota
kvalitātes kontroles komisija, kuru vada Studiju prorektors, komisijas sastāvā
tiek iekĜauti : studiju daĜas vadītājs, dekāni, institūtu direktori.
6. Ja atbildīgās (kontrolējošās) personas ir konstatējušas kāda mācībspēka
darbībā atkāpes no akadēmijā pastāvošajām prasībām (Satversme, nolikumi, LR
likumdošanas normatīvie akti u.c.) akadēmijas Personālkomisija izvērtē dotās
personas atbilstību ieĦemamajam amatam, informējot par to Senātu.

9.
PAŠNOVĒRTĒJUMS
SVID ANALĪZE
Studiju programmas stiprās puses
(pozitīvais faktors)
1. Kvalificēts, stabils un kompetents akadēmiskais personāls.
2. Bakalaura studiju programmas realizācija nodrošina starptautiski atzītu
bakalaura grāda piešėiršanas statusu.
3. Bakalaura studiju programma nodrošina ar speciālistiem darba tirgu
izglītības un sporta jomās ne tikai Latvijā, bet arī apmēram 126 pasaules
valstīs, aptverot visus kontinentus.
4. programmas apguves aktivitāte ir tiešā veidā saistīta ar komplekso
vērtēšanas sistēmu – zināšanu, prasmju, iemaĦu un izaugsmes līmeĦos.
5. Studiju kursu un bakalaura studiju programmas tiek nepārtrauktu
pilnveidotas.
6. Akadēmiskais personāls savā zinātniski pētnieciskajā darbībā iesaista
studentus. Pēdējos gados novērojama tendence studentu skaita
pieaugumam mācībspēku zinātnisko tēmu izpildē.
7. Liels mācībspēku ieguldījums mācību grāmatu, mācību līdzekĜu un citu
studiju līdzekĜu izstrādē.
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8. Visu līmeĦu studiju programmu nemitīga kvalitātes kontrole nodrošina
bakalaura grāda ieguvēju kvalitatīvu sagatavošanu atbilstoši izglītības un
sporta sistēmas prasībām Latvijā un ārzemēs.
9. Teicama studiju programmas organizēšana.
10.Laba saistība starp bakalaura un profesionālajām studijām.

Studiju programmas vājās puses
(trūkumi)
1. Nepietiekoša jauno mācībspēku iesaistīšana studiju procesa
nodrošinājumā.
2. Morāli un fiziski noveco materiāli tehniskā bāze.
3. Nepietiekoša mācībspēku un studentu apmaiĦas politika ar radnieciskajām
augstskolām Eiropas Savienības valstīs.
4. Nepietiekoša atsevišėu mācībspēku aktivitāte radošajā darbībā, kas rada
negatīvu piemēru studentiem.

No studiju programmas neatkarīgo faktoru
negatīvā ietekme
1. Darba tirgus sporta jomā piesātinājums ar neprofesionāli sagatavotiem
“speciālistiem”.
2. Nemitīgā un neprognozējamā valdības politikas maiĦa augstākās
izglītības jomā (piemēram, no budžeta finansējamo studējošo skaita
samazināšana).
3. Neadekvāts produkcijas kvalitātei atbilstošs mācībspēku atalgojums.
4. Docētāju novecošanās process.
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10.
PRIEKŠLIKUMI
DARBA KVALITĀTES UZLABOŠANAI

1. Intensificēt mācībspēku atjaunināšanas procesu, iesaistot maăistrantus un
doktorandus studiju procesa realizēšanā.
2. Sistemātiski pilnveidot visa veida studiju programmas gan satura, gan
pasniegšanas metodiskajā plāksnē.
3. Izstrādāt bakalaura darbu (kvalitatīvo un kvantitatīvo) kritērijus un to
novērtējuma līmeĦus.
4. Rast iespēju paplašināt profilējošo katedru materiāli tehnisko bāzi ar
mūsdienīgu tehniku.
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1.
STUDIJU PROGRAMMAS

MĒRĖI UN UZDEVUMI
Sports ir sarežăīta un daudzšėautĦaina sabiedriskā parādība. Sportā kā
lielā laboratorijā tiek meklēti ceĜi cilvēka fizisko un garīgo spēju robežu
paaugstināšanai. Šo meklējumu rezultāti, iemiesoti sporta sasniegumos, lielā
mērā raksturo visas sporta kustības un zināmā mērā arī vispārējo kultūras un
zinātnes sasniegumu līmeni vienā vai otrā valstī. Sportam ir milzu nozīme
kultūras vērtību apmaiĦā un savstarpējo kontaktu nostiprināšanā starptautiskajā
arēnā. Līdz ar to sportam ir raksturīga aizvien pieaugoša prestiža un pat politiska
loma.
Sporta sociālajā sfērā nodarbināto speciālistu profesiju sistēmu
vienojošais elements ir fiziskais vingrinājums, kā mērėtiecīgi organizēta kustība,
kā dzīvības simbols, ar kuru zinātniski un metodiski pareizas izmantošanas
rezultātā tiek veidotas un attīstītas indivīda – personības fiziskās īpašības,
iemaĦas un prasmes. Šajā procesā organiskā saistībā un mijiedarbībā attīstās
cilvēka gribas, morālās īpašības un intelektuālās spējas, kā arī intereses un
vajadzības, viĦa orientācija vērtību pasaulē un patstāvīgi motivētas uzvedības
normas.
Pieredze rāda, ka ar identiskiem sporta līdzekĜiem, metodēm, teorijām
u.tml. nav iespējams iegūt adekvātus sasniegumus. Tas norāda uz to, ka cilvēks
ir neatkārtojama dabas parādība, un, lai iegūtu optimālus rezultātus,
nepieciešama izteikti individuāla pieeja. Šajā sakarībā no sporta speciālistiem, it
sevišėi treneriem tiek prasīta nemitīgi radoša pieeja treniĦu procesam –
sistemātiski veikt kontroli, uzskaiti, pedagoăiskus un sociālus pētījumus, kā arī
analītiski izvērtēt iegūtos rezultātus, lai savā ikdienas darbā rastu visefektīgāko
pieeju savu audzēkĦu fiziskajai un garīgajai attīstībai. Sporta skolotājam un
trenerim ir jābūt orientētam uz zinātnisku pieeju mācību treniĦu procesam. Tas
norāda uz to, ka sporta speciālistu sagatavošanā nepieciešams iekĜaut tādas
studiju procesa sastāvdaĜas, kurās studenti iegūst zinātniski pētnieciskā darba
prasmes un iemaĦas.
Pasaules izglītības sistēmu praksē kā labākais aprobētais variants ir sporta
speciālistu sagatavošanas procesā iekĜaut akadēmisko izglītošanu. Tas
nepieciešams, lai attīstītu sporta zinātni Latvijā kā patstāvīgu zinātnes nozari
atbilstošu mūsdienu tendencēm un sasniegumiem.
Pašnovērtējuma ziĦojums 2005./2006.

3

Studiju programmas mērėi:
• Attīstīt sporta zinātni Latvijā.
• Nodrošināt studējošiem teorētisko zināšanu iegūšanu sporta zinātnē un
tai radnieciskajās zinātĦu nozarēs – pedagoăijā, psiholoăijā, bioloăijā,
fizioloăijā, bioėīmijā, medicīnā u.tml. .
• Veidot iemaĦas un sagatavot patstāvīgai zinātniski pētnieciskajai
darbībai.
Studiju programmas galvenais uzdevums:
Sniegt bakalaura grāda pretendentiem zinātnisku pamatu profesionālajai
darbībai, attīstot spēju patstāvīgi veikt zinātniskos pētījumus, attīstot zinātniskās
analīzes spējas, prasmes un iemaĦas patstāvīgi risināt dažāda veida problēmas:
a) veicināt sporta zinātnes darbinieku sagatavošanu;
b) pilnveidot patstāvīgo studiju lomu, veicinot pretendentu spēju
patstāvīgi papildināt zināšanas, prasmes un iemaĦas bakalaura
studiju programmā;
c) attīstīt analītisku, kritisku un radošu domāšanas veidu.
Studiju programmas galvenais uzdevums tiek īstenots:
• Zinātniski pamatojot bakalaura studiju programmas studiju kursus, tos
permamenti pilnveidojot.
• Saistot studijas ar darba tirgus izvirzītajām prasībām un tendencēm
sporta sfēras attīstības dinamikā.
• Radot apstākĜus akadēmiskās izglītības ieguvei un priekšnoteikumus to
realizācijai sporta daudzšėautnainajā praksē.
• Paaugstinot absolventu konkurētspēju līdzīgu studiju programmu
absolventu vidū Latvijas republikā un Eiropas Savienības valstīs.
• Attīstot materiāli tehnisko bāzi, pilnveidojot studentu zinātniskās
darbības iespējas.
• Apvienojot vienā kopumā studiju un zinātniskās pētniecības procesus.
• Radot iespēju pretendentiem iegūt arī praktiskā darba iemaĦas,
organizējot dažāda veida prakses iespējas.
Apgūstot akadēmisko studiju programmu
“Pedagoăijas bakalaurs sportā”
jāzina un jāprot:
Pedagoăiskajā jomā:
1. Izmantot modernas, mūsdienu prasībām atbilstošas, pedagoăijas un
psiholoăijas vērtības, principus un pārliecības, augstsvērtīgas
pedagoăijas prakses tendences.
Pašnovērtējuma ziĦojums 2005./2006.
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2. Sniegt zināšanas par izglītības un sporta vietu un lomu kopējā kultūras
un vērtību sistēmā atbilstoši audzēkĦu vecumam un sagatavotībai.
3. Veidot pozitīvu un aktīvu attieksmi pret izglītību un fiziskajām
aktivitātēm.
4. Praktiskajā darbā pielietot garīgo un fizisko īpašību attīstīšanas un
kustību iemaĦu veidošanas līdzekĜus un metodes atbilstoši audzēkĦu
dzimuma un vecuma īpatnībām.
5. Orientēties sporta bāžu, izglītības un citu organizāciju darbības
likumsakarībās, sporta būvju un ēku ekspluatācijā, iekārtojumā un ar to
saistītajos normatīvajos aktos.
6. Orientēties likumos un citos normatīvajos aktos, kuri regulē izglītības
un sporta darbu valstī.
Projektēšanas jomā:
1. Noteikt izglītības, sporta un veselības nostiprināšanas vispārējos un
konkrētos mērėus un uzdevumus, orientējoties uz harmoniskas personības
attīstīšanu un tautas veselības nostiprināšanu.
2. Veikt dažādu līmeĦu izglītības un sporta sistēmu, sabiedrisko un citu
organizāciju finansiālo, ekonomisko un citu darbības veidu perspektīvo,
kārtējo un operatīvo plānošanu.
3. Veikt dažādu kontingentu mācību, mācību treniĦu un veselību
nostiprinošo pasākumu perspektīvo, kārtējo un operatīvo plānošanu.
4. Noteikt konkrētas nodarbības mērėi un uzdevumus, orientējoties uz
audzēkĦu vecuma, dzimuma, individuālajām un sociāli psiholoăiskajām
īpatnībām.
5. Izvēlēties adekvātas metodes un nodarbību formas, pamatojoties uz
audzēkĦu garīgās un fiziskās sagatavotības individuālajām īpatnībām.
6. Izvēlēties adekvātas komunikācijas metodes un sadarbības formas,
orientējoties uz kolēău un citu personu vecuma, dzimuma, individuālajām
un sociāli psiholoăiskajām īpatnībām.
Konstruēšanas jomā:
1. Izvēlēties adekvātas izglītības, vadības un sporta nodarbību metodes un
paĦēmienus atbilstoši izvirzītajiem uzdevumiem.
2. Praktiskajā darbā pielietot dažādus audzināšanas un mācību līdzekĜus.
3. Izvēlēties attiecīgas nodarbību un sadarbības formas, orientējoties uz to
daudzveidību atbilstoši audzēkĦu vecumam un dzimumam,
morfofunkcionālajām un individuāli psiholoăiskajām īpatnībām.
4. Noteikt audzēkĦu zināšanu, prasmju, iemaĦu, fiziskās sagatavotības,
sportiskās meistarības un citus attīstības līmeĦus.
5. Veikt pedagoăisko kontroli, traumu profilaksi, sniegt pirmo medicīnisko
palīdzību, fizisko un psihisko rehabilitāciju.
6. organizēt un pieejamās formās veikt zinātniskus pētījumus izglītības,
sporta un citās jomās.
Pašnovērtējuma ziĦojums 2005./2006.
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Organizatoriskajā jomā:
1. Vadīt un organizēt sabiedrisko un citu dažādu līmeĦu organizāciju
racionālu darbību izglītības un sporta sistēmā.
2. Organizēt inventāra uzskaiti, racionālu izmantošanu un glabāšanu.
3. Sagatavot aktīvu, kurš nepieciešamības gadījumā ir spējīgs sniegt
palīdzību jebkura veida izglītības, sporta un cita veida nodarbībās.
4. Orientēties darba vietas organizatoriskajā struktūrā un pilnveidot to.
5. Organizēt un vadīt izglītības, sporta, veselību nostiprinošos un cita veida
pasākumus.
6. Izstrādāt, sastādīt, uzglabāt finansu un atskaišu dokumentāciju, kas saistīta
ar izglītības un sporta sistēmu mācību un treniĦu procesu, kā arī citu
iestāžu organizāciju un vadību.
Komunikatīvajā jomā:
1. Modelēt kolēău, audzēkĦu un citu personu emocionālo stāvokli,
uzmanības līmeni, garīgā, fiziskā un psihiskā noguruma pakāpi.
2. Apgūt tēlainu un emocionālu runas veidu.
3. Radīt labvēlīgu atmosfēru kolēău, audzēkĦu un citu personu attiecībās.
4. Ievērot ētiskās un estētiskās uzvedības normas.

Pašnovērtējuma ziĦojums 2005./2006.
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2.
STUDIJU PROGRAMMAS

ATTĪSTĪBA
2.1. IZMAIĥAS STUDIJU PLĀNĀ, PROGRAMMĀ UN GRAFIKĀ
2005./2006.akadēmiskajā gadā izmaiĦas studiju programmā nav
notikušas. Bakalaura studiju programmas studiju plāns sastāv no 3 daĜām un
šādiem studiju kursiem (KR):
“A” daĜas obligātie studiju kursi:
KR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Vispārējā pedagoăija
Pedagoăijas vēsture
Pedagoăiskā doma Latvijā
Ievads speciālajā pedagoăijā
Pieaugušo pedagoăija
Didaktika
Nozaru pedagoăija
Audzināšanas teorijas metodika
Sporta teorija
Skolas sports
Pirmsskolas sporta metodika
Skolvadība
Vispārīgā psiholoăija
Attīstības psiholoăija
Sociālā psiholoăija un pedagoăija
Saskarsmes psiholoăija un pedagoăija
Pedagoăiskā psiholoăija
Sporta psiholoăija
Sporta vēsture
Olimpiskā izglītība
Sporta socioloăija
Filozofijas pamati
Ekonomika
Politoloăija
Profesionālā ētika
Estētika
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2
1
0.5
0.5
1
1
0.5
1
1.5
1
1
1
1.5
1.5
1
1
1
1.5
0.5
0.5
1
2
2
1
1.5
1
7

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Metodoloăija
Zinātniskās pētniecības metodes
Ievads profesijā
Vispārīgā fizioloăija
Vecuma fizioloăijas īpatnības
Sporta fizioloăija
Biomehānikas pamati
Bioėīmija
Sociālo zinību metodika
Higiēna
Veselības mācība
Dzimumizglītība
Ekoloăija
Praktiskā svešvaloda
Sporta spēles
Vingrošana
Vieglatlētika
Kustību pamati
Kopā:

KR

“B” daĜas studiju kursi:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Anatomija
Handbols
Basketbols
RotaĜas
Volejbols
Izvēles kvalifikācija
Peldēšana
Tūrisms
Orientēšanās
NometĦu mācība
Slidošana
Slēpošana
CīĦa
SPP
Ierindas mācība
Kopā:

“C” daĜas studiju kursi:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1.5
1
0.5
3
1
1.5
1
2
2
2
1.5
1
1.5
2
0.5
7.5
6.5
0.5
66

Pirmā palīdzība
Pielāgotā fiziskā izglītība
Izglītība un sports ārzemēs
Runas un uzvedības kultūra
Rakstu kultūra
Sporta leksika svešvalodā
Grāmatvedības pamati
Tautas dejas un ritmika
Handikapa sports
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3
1.5
2
1
2
4.5
1
1.5
1.5
1.5
1
3.5
1.5
6
1
32,5

KR
1.5
2.5
1
1
0.5
2.5
1
1
2
8

10
11
12

Diskusiju teorija
Atlases teorija
Testu teorija
Vismaz:
Bakalaura darbs

2
2
2
11.5
10

120
Pavisam studiju programmā:
2.2. STUDIJU PROGRAMMAS ATBILSTĪBA
AKADĒMISKĀS IZGLĪTĪBAS STANDARTAM
Studiju programmas apjoms Dienas nodaĜas pilna laika studijās un
Neklātienes nodaĜas nepilna laika studijās ir 120 KP.
Bakalaura studiju programmas sadalījums pa daĜām:
“A” daĜa
66 KP
55%
“B” daĜa
32,5 KP
27%
“C” daĜa Vismaz 11,5 KP
9,6%
Bakalaura darbs
10 KP
8,4%
Kopējais apjoms:
120 KP
Studiju programmas struktūra un apjoms atbilst Latvijas republikas
Ministru Kabineta 2002.gada 3.janvāra noteikumiem Nr.2 “Noteikumi par valsts
akadēmiskās izglītības standartu”.
“A” daĜā ir iekĜauti studiju kursi, kuri visā pilnībā aptver izglītības un
sporta nozaru akadēmiskās izglītības pamatnostādnes, principus, struktūru un
metodoloăiju.
“B” daĜā ir iekĜauti studiju kursi, kuri atrisina ne tikai izglītības un sporta
sfēras vēsturisko attīstību un gaitu, bet arī mūsdienu prasībām atbilstošu
problēmu loku.
Sakarā ar to, ka “A” un “B” daĜā ir iekĜauti studiju kursi, kuri risina šo
sporta zinātnes (apakšnozaru aspektā), savstarpējo starpnozaru pārklāšanās
stratēăiju, “C” daĜas studiju kursi vairāk ir orientēti uz sporta izglītības un sporta
nozaru papildproblēmu risinājumu.
Salīdzinot sporta speciālistu izglītošanas mērėus un uzdevumus Eiropas
Savienības valstīs ar Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijas (LSPA)
diplomanda standartu, var konstatēt pamatlīniju un konceptuālo vienotību, kas
izpaužas vispārējo un specifisko darbības mērėu nospraušanā, dažādu uzdevumu
precizēšanā pedagoăiskajā, projektēšanas (plānošanas), konstruēšanas,
organizatoriskajā un komunikatīvajā jomā dažādos līmeĦos.
2.3. IZMAIĥAS STUDIJU PROGRAMMAS REALIZĀCIJĀ
Studiju kursi bakalaura studiju programmā ir sakārtoti atbilstoši šo kursu
secības zinātniskajai un praktiskās pieredzes loăikai, kuras pamatā ir sporta
teorijas un prakses pamatprincips – no vispārīgā uz speciālo.
Bakalaura studijas noslēdzas ar studenta izstrādāta bakalaura darba 10
kredītpunktu apmērā aizstāvēšanu, kura priekšaizstāvēšana notiek mācībspēka –
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darba vadītāja katedrā vai profesoru grupā. Šajā jomā Bakalaura studiju
programmas realizācijā vērā Ħemamas izmaiĦas nav notikušas.
Sākot ar 2005./2006.akadēmisko gadu bakalaura darbu aizstāvēšana tiek
realizēta attiecīgo institūtu izveidotajās Bakalaura darbu aizstāvēšanas padomēs,
kuru darbību vada un koordinē LSPA Bakalaura grāda piešėiršanas padome.

3.
STUDIJU PROGRAMMAS

PRAKTISKĀ REALIZĀCIJA
3.1. IZGLĪTOŠANAS METODES
Bakalaura studiju programmu veidojošo studiju kursu atbildīgie docētāji
studiju procesā pielieto izglītības un sporta jomā tradicionālas pasniegšanas
metodes, modificējot tās Akadēmijas specifikas prasībām. Kā galvenās tiek
izvirzītas lekcijas, praktiskās nodarbības, praktiskie darbi, laboratorijas darbi,
semināri, diskusijas, paneĜsemināri, interaktīvās metodes u.c. Docētāji savus
studiju kursus nodrošina ar nepieciešamajiem izdales materiāliem. No kopējā
kredītpunktu apjoma, kontaktstundām tiek atvēlēts aptuveni 40-45% un tām
nepieciešamo konsultāciju daudzums. Galvenā dominante ir virzīta uz studiju
procesu, kurā liela loma ir atvēlēta patstāvīgajam darbam. Par patstāvīgā darba
kvalitāti docētāji var spriest pēc referātu vai eseju uzrakstīšanas. Šo patstāvīgo
darbu skaits katrā studiju kursā ir atšėirīgs. Sākot ar 2005./2006.akadēmisko
gadu uz katru kredītpunktu plānots ne vairāk kā viens mājas darbs. Pakāpeniski
tiek intensificēta datortehnikas ieviešana daudzos studiju kursos, it īpaši
teorētiskajos.

3.2. STUDIJU KURSU REALIZĀCIJAS RESURSI
Akadēmijā ir divas datorklases ar 58 datoriem. Daudzos gadījumos
studiju kursu pasniegšanā tiek izmantotas datorklases un videoklases. Katru
gadu Akadēmijas mācībspēki tipogrāfiski tiražē mācību materiālus sava studiju
kursa ietvaros ar galamērėi – izveidot mācību grāmatu. ěoti daudz ir dažādu
veidu studiju līdzekĜi, lekciju kursi, metodiskie norādījumi studentu patstāvīgā
darba veikšanai.
2005./2006.akadēmiskajā gadā
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Akadēmijas Bibliotēkā deponētie mācību līdzekĜi:
Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Autors, darba nosaukums

Švinks U. Studentu sports. 3.papildinātais izdevums
Švinks U. Ierindas mācības pamati.
Krepša D. Sēdvolejbols.
Krepša D.
Volejbola terminu vārdnīca latviešu - angĜu valodā.
Švinks Vispārattīstošie vingrojumi sporta stundā.
Popovs E.
Zinātnisko pētījumu metodoloăija. Zinātniskā pētniecība.
Stirna N. Kurzgrammatik deutsch.
Klints V. Renesanses laika estētikas vēsture.
Gulbe A. Pjēra de Kubertēna loma olimpiskajā kustībā.

Eks. skaits

95
95
1
1
115
33
15
1
1

3.3. STUDĒJOŠO PĒTNIECISKAIS DARBS
Bakalaura darba izstrāde tiešā veidā ir saistīta ar studentu iesaistīšanu
zinātniski pētnieciskajā darbā. Daudzos gadījumos Akadēmijas mācībspēki
studentus iesaista savu zinātnisko tēmu risināšanas procesā, tādejādi ievērojami
uzlabojot bakalauru darbu zinātnisko vērtību.
Zinātniskā darbība ir orientēta divos virzienos: kvalitatīvajos un
kvantitatīvajos pētījumos. Protams, kvalitatīvajā sfērā bieži vien studentam
pietrūkst dzīves pieredze un erudīcija, bet kvalitatīvajos pētījumos pietrūkst
mūsdienu prasībām atbilstošas zinātniskās aparatūras.
Studentu zinātniskā darbība
Katru gadu Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijā notiek studentu
zinātniskā konference, kuras mērėis ir sagatavot vispusīgu, radošu jauno sporta
izglītības speciālistu, kurš apguvis ne tikai studiju programmas ietvaros
paredzētos studiju kursus, bet ieguvis pirmās zinātniski pētnieciskās iemaĦas,
kurš prot apkopot zinātniskos literatūras avotus, veikt pētījumus, analizēt un
izdarīt secinājumus, tuvināt teorijas un prakses saistību. Ar studentu zinātnisko
jaunradi nostiprinās saikne starp studijām un zinātniski pētniecisko darbu.
Studentu zinātniskās konferences darba kartību, vērtēšanu, labāko referātu
prēmēšanu, žūrijas komisijas sastāvu u.c. nosaka LSPA Studentu zinātnisko
konferenču nolikums.
Jau vairākus gadus LSPA Studentu zinātniskās konferences nolikums
paredz, ka katra katedra ir tiesīga izvirzīt divus dalībniekus - Dienas vai
Neklātienes nodaĜas 1.-5.studiju gada studentus līdzdalībai konferences
plenārsēdei. Viens dalībnieks tiek izvirzīts referātam par savu izstrādāto
zinātnisko pētījumu, bet otrs dalībnieks – sava pētījuma stenda referāta
prezentācijai.
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2005./2006.akadēmiskajā gadā
LSPA
Studentu
57.zinātniskās
konferences plenārsēdē (15.04.2005.) piedalījās 12 studenti. Žūrijas komisijas
izvērtēja un noteica labākos referātus un stenda referātus.
Referātu grupā: 1.godalga - Lauris Šėēle (3.st.g.);
2.godalga – Vitālijs Škutāns (4.st.g.);
3.godalga – Justīne Lauva (4.st.g.).
Stenda referātu grupā: 1.godalga - Vineta Vītola (4.st.g.);
2.godalga – Jānis Maurmanis (4.st.g.);
3.godalga – Jekaterina Strauta (4.st.g.).
Sporta zinātnē Akadēmijā šobrīd iezīmējas 3 virzieni. Izanalizējot LSPA
Studentu 57.zinātniskās konferences referātu tematiku, konstatējām, ka 5 referāti
bija par sporta teoriju un metodiku, 7 referāti par sporta pedagoăiju, bet par
rehabilitācijas jautājumiem nebija pētījumu. Savukārt, pētījumi augsto
sasniegumu sportā konstatēti 50% studentu izstrādātajos zinātniskos darbos.

3.4. STARPAUGSTSKOLU UN STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA
Akadēmijai ir nodibināti kontakti un noslēgti sadarbības līgumi ar
vairākām tuvākā reăiona augstskolām. ěoti labi kontakti ir ar Lietuvas Fiziskās
izglītības akadēmiju, ar Baltkrievijas Valsts fiziskās kultūras akadēmiju un
KaĜiĦingradas Valsts universitātes Fiziskās kultūras un sporta fakultāti. Šajā
akadēmiskajā gadā pirmo reizi ir nodibināti sadarbības kontakti ar
radnieciskajām sporta augstskolām Varšavā, Stokholmā un Prāgā. Notiek
regulāras apmaiĦas ar mācību spēkiem vairākās sfērās, studiju un zinātniskajā
jomā, kā arī savstarpēja mācību spēku un topošo sporta zinātnieku pieredzes
apmaiĦa, kura tiek realizēta galvenokārt augstskolu zinātniskajās konferencēs.
Katru gadu uz mūsu Akadēmijas zinātnisko konferenci ierodas sadraudzības
augstskolu mācībspēki un studenti, savukārt identiskās vizītēs dodas arī mūsu
Akadēmijas docētāji un studenti.
Akadēmijai ir cieši sakari un sadarbība arī ar Latvijas augstskolām –
Latvijas Universitāti, Daugavpils Universitāti, Rīgas Izglītības un pedagoăijas
vadības augstskolu u.c.
LSPA mācībspēku starptautiskās sadarbības prioritāte ir
paplašināt mācībspēku apmaiĦu un sekmēt apmaiĦas programmas ar
Eiropas Savienības valstu augstākās izglītības iestādēm (ES
programmas un divpusējie līgumi). Mācībspēku apmaiĦa palīdz
pilnveidot studiju programmas. Tajā pašā laikā šāds process mudina
LSPA mācībspēkus meklēt jaunas iespējas lekciju lasīšanai un
nodarbību vadīšanai ārzemju partneru augstskolās.
LSPA mācībspēku starptautiskā sadarbība sāka pakāpeniski attīstīties pēc
Latvijas neatkarības atgūšanas. Pašlaik starptautiskā sadarbība izglītības un
zinātnes jomās notiek ar četru valstu augstskolām un tā attīstās šādās jomās:
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- divpusējo sadarbības līgumu noslēgšana;
-piedalīšanās starptautiskajās izglītības un pētniecības programmās un projektos;
- sadarbība fakultāšu, nodaĜu un individuālajā līmenī.
Tradicionālākie sadarbības partneri ir Baltijas reăiona un Skandināvijas
valstis. Akadēmiskā un zinātniskā kooperācija ar tiem ir samērā viegla un
kĜuvusi populāra. Ar šī reăiona augstskolām jāturpina jau iesāktā sadarbība un
jāveido jaunas attiecības un sadarbības formas visos līmeĦos.
LSPA ir sasniegusi jaunu sadarbības līmeni ar Lietuvas Fiziskās izglītības
akadēmiju, KaĜiĦingradas Universitāti, Baltkrievijas Sporta Universitāti. Vēlama
būtu sadarbības uzlabošana ar Tartu Universitātes Sporta izglītības fakultāti un
Tallinas Pedagoăijas akadēmiju. Šīs sadarbības turpmākā attīstība ir viens no
svarīgākajiem tuvākā laika uzdevumiem.
LSPA atrašanās Baltijas reăiona un ZiemeĜaustrumu Eiropas centrā dod
lielākas iespējas jauno sadarbības formu attīstīšanā: studiju programmas,
daudzpusējie pētniecības projekti. Arī LSPA mācībspēki jāstimulē meklēt šī
reăiona universitātēs jaunas apmācības un savas kvalifikācijas paaugstināšanas
pieejas. Labs piemērs tādai sadarbībai ir mūsu Akadēmijas Slēpošanas katedras
profesora Jura Granta aktīvā darbība Stokholmas Sporta universitātē.
Par nozīmīgu jāuzskata Akadēmijas mācībspēku darbība Latvijas sporta
veidu federācijās un citās starptautiskās sporta organizācijās starptautisko sakaru
uzturēšanā un sadarbības organizēšanā. Sporta federācijas vada attiecīgā sporta
veida attīstību Latvijā un pārstāv Latvijas valsti starptautiskās sporta
organizācijās un sacensībās.
Vairāki Akadēmijas docētāji piedalās Starptautisko sporta federāciju un
komisiju darbā: prof. N.Jaružnijs - Starptautiskā Vingrošanas federācija; asoc.
prof. A.Ābele - Starptautiskā DaiĜslidošanas federācija; doc. A.Ponomarjovs Starptautiskā Futbola federācija; asist. R.Līcis - Starptautiskā Handbola
federācija; prof. U.Gravītis - Starptautiskā Olimpiskā akadēmija un Starptautiskā
Sporta zinātnes un fiziskās izglītības padome (ICSSPE); prof. U.Švinks Starptautiskā Sporta zinātnes un fiziskās izglītības padome (ICSSPE).
Vairāki LSPA mācībspēki ir Latvijas sporta federāciju/savienību vadītāji,
kuri veicina LSPA docētāju un studentu iesaisti federāciju darbā un starptautisko
sadarbību ar citam līdzīgām sporta organizācijām un attiecīgā sporta veida
pārstāvjiem pasaulē.
LSPA studentu starptautiskā sadarbība, īstenota kā studentu apmaiĦa
starp augstskolām, LSPA veicinās iespēju izglītot sporta speciālistus, kuri būtu
spējīgi konkurēt starptautiskajā darba tirgū. Studentu svešvalodu zināšanas ir
joprojām nepietiekošā līmenī, un ir jāparedz plašākas iespējas tās studentiem
uzlabot. 2005./2006.akadēmiskajā gadā Gerleva Sporta Tautas universitātē
stažējās divi studenti.
Piedalīšanās SOCRATES/ERASMUS programmās dod augstskolai
iespēju paplašināt un veicināt sadarbību studentu programmās. Ir svarīgi
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izanalizēt patreizējās iespējas, lai sekmētu jaunus tīklus un projektus, kuri varētu
intensificēt studiju internacionalizāciju. Piedaloties dažādās starptautiskās
programmās un projektos, LSPA cenšas sagatavot jauno paaudzi mācībspēku un
zinātnieku doktoru studiju ietvaros. Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijas
mērėis ir nākotnē piedāvāt saviem studentiem iespēju studēt vismaz vienu
semestri ārzemēs.
Notiek aktīva studentu dalība starptautiskās konferencēs ar referātiem un
stenda referātiem. Pirmās zinātnieka iemaĦas studenti iegūst strādājot pie sava
zinātniska darba, bet labākie tiek izvirzīti uz LSPA ikgadējo studentu zinātnisko
konferenci. Studentu zinātniskās konferences mērėis ir sekmēt sagatavot
vispusīgu, radošu jauno sporta izglītības speciālistu, kurš apguvis ne tikai
vairākus studiju kursus, bet ieguvis pirmās zinātniski pētnieciskās iemaĦas, prot
apkopot zinātniskos literatūras avotus, veikt pētījumus, analizēt un izdarīt
secinājumus, tuvināt saikni starp teoriju un praksi. Ar studentu zinātnisko
jaunradi nostiprinās saikne starp studijām un zinātniski pētniecisko darbu. LSPA
studenti piedalījušies starptautiskās konferencēs Igaunijā, Baltkrievijā, Lietuvā.
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4.

VĒRTĒŠANAS SISTĒMA

Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijā “Vērtēšana” pēc būtības ir viens
no studiju kursiem, jo tā ir viena no pedagoăiskās darbības neatĦemamām
sastāvdaĜām, tādēĜ iespēju robežās daudzos studiju kursos studentu akadēmiskos
sasniegumus izvērtē paši studenti mācībspēku vadībā.
LR Izglītības likumā un LR Augstskolu likumā ir uzsvērts, ka izglītība ir
mērėtiecīgs personības attīstības process (izglītošanās un izglītošana) un
rezultāts (cilvēka fiziskā un garīgā kvalitāte - izglītība).
LSPA piedāvātās izglītības mērėis ir radīt ikvienam studentam iespējas
veidoties par fiziski un garīgi attīstītu, brīvu un atbildīgu radošu kultūras
personību. Izglītībai kā procesam LSPA un kā rezultātam ir noteikta kvalitāte,
kura ir saistīta ar piedāvāto izglītības saturu un tā apguves līmeni.
Vērtēšanas mērėis ir nodrošināt studējošo zināšanu, prasmju un iemaĦu
taisnīgu novērtējumu un veicināt sistemātisku studiju darbu semestra laikā.
Katrā studiju kursā studējošo zināšanas tiek pārbaudītas un vērtētas pēc
vienādām prasībām neatkarīgi no zināšanu vērtēšanā iesaistīto docētāju skaita.
Prasības, kas studējošiem jāizpilda sekmīga kopvērtējuma iegūšanai kursa
pārbaudījumā, pirms semestra nodarbību sākuma apstiprina attiecīgā katedra.
Prasībām jābūt aprakstītām studiju kursa programmā. Tās nedrīkst mainīt
semestra laikā. Prasībām jāsatur ziĦas par nodarbību apmeklējuma obligātumu,
pārbaudes darbiem, kas tiks Ħemti vērā kursa pārbaudījuma kopvērtējuma
aprēėināšanā, kā arī vispārīga informācija par kursa noslēguma pārbaudījumu.
Docētājam ir pienākums, uzsākot studiju kursu, bet ne vēlāk kā otrajā
nodarbībā, studējošiem izskaidrot studiju kursa sekmīgai apguvei izvirzītās
prasības. Studējošiem ir pienākums ievērot izvirzītās prasības.
Kursa pārbaudījuma kopvērtējumu veido semestra laikā notikušo
pārbaudes darbu vērtējums un vērtējums, kas iegūts kursa noslēguma
pārbaudījumā.
Katra studenta izglītotības līmeĦa daudzpusīgai un maksimāli objektīvai
novērtēšanai, vērtējumā jāiekĜauj: iegūto zināšanu apjoms; iegūtās prasmes;
studenta attieksme pret izglītošanos; studenta individuālā attīstības dinamika.
Pārbaudīt un novērtēt visus izglītības komponentus var docētājs, kurš ikdienā
darbojas ar studentiem, kā arī paši studenti savstarpējā novērtējumā un
pašnovērtējumā. Gala pārbaudes darbos var novērtēt tikai zināšanas un prasmes.
Vērtējums 10 ballu skalā rada iespēju analizēt studenta studiju
sasniegumu kvalitāti, vērtējot:
• studiju satura apguves apjomu, kvalitāti un līmeni (zināt, prast,
pārzināt, lietot);
• papildus informācijas ieguvi, iniciatīvu un patstāvību studijās;
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•
•

attieksmi pret studijām, sevi un apkārtējo pasauli;
kārtību,
uzcītību,
mērėtiecību,
uzvedību,
paškontroli,
ieinteresētību un darba stilu;
• sadarbību un saziĦas prasmes;
• studiju sasniegumu dinamiku.
Katrs docētājs veido sava studiju kursa vērtēšanas sistēmu, Ħemot vērā
visus izglītības kvalitātes vērtēšanas komponentus, atsevišėu studiju kursu
prasību izpildi vērtējot punktos.
Grūti konkretizēt to veikto darbu katrā akadēmiskajā gadā, kas saistīts ar
vērtēšanas sistēmas pilnveidošanu, jo katrs docētājs vērtēšanu veido atbilstoši
sava studiju kursa specifikai.
Ja apmēram pirms 10 gadiem studenti pārmeta par subjektivitāti
vērtēšanā, tad tagad, it īpaši jaunāko studiju kursu studenti, ir pārsteigti par
pietiekoši augsto objektivitāti, salīdzinot ar vērtēšanu Latvijas skolās.
Akadēmijā ir izveidota kopēja un vienota vērtēšanas sistēma, kurā galvenā
loma ir pašam studentam, bet docētājs organizē šo vērtēšanas procesu un fiksē
rezultātus. ěoti retos gadījumos vērtēšanas jautājumos studentu domas nesaskan
ar mācībspēka vērtējumu. To varam izskaidrot kā studentu aktivitātes rezultātu,
viĦu iesaistīšanos reālajā studiju procesā.
LSPA iegūtās izglītības komponenti
Lai daudzpusīgi un maksimāli objektīvi novērtētu katra studenta izglītības
līmeni, vērtējumā ir jāietver šādi komponenti:
a) kognitīvais, kurā ietilpst zināšanas, sākot no vienkāršākajām faktu
zināšanām līdz intelekta vērtēšanai.
Docētājs vērtē:
⇒zināšanas, kuras ir balstītas uz spēju atsaukt atmiĦā specifisku
informāciju;
⇒izpratni - vai studentam ir saprotama zināšanu sistēma un viĦš spēj
veidot prasmes un iemaĦas;
⇒pielietošanu - informācijas izmantošanu kā vienu no izglītības procesa
pamatuzdevumiem;
⇒analīzi - spēju domāt un analizēt apkārtējās vides procesus un norises;
⇒sintēzi - spēju veidot uzdevumu, izmantojot dedukciju un citus loăiskās
domāšanas aspektus.
b) psihomotorais (kustību apguves līmenis), kurā ietilpst reflektīvās
kustības, pamatkustību shēmas jebkurā sporta veidā, kuras balstītas uz vienkāršo
kustību savienojumu, fizisko īpašību attīstības līmeni kā jebkuras kustības
izpildes pamatu un sarežăītas kustības, kuras nevar apgūt bez ilgstošas
mācīšanās un treniĦa.
Docētājs vērtē:
⇒studenta spēju izpildīt piedāvātās kustības pamatus;
⇒studenta spēju apgūt pamatkustību pamatus, izprotot kustību mācīšanas
didaktiku;
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⇒studenta spēju izpildīt kustības tehnikas pamatus, detaĜas, elementus,
pietiekami izprot kustību mācīšanas didaktiku;
⇒studenta spēju demonstrēt sarežăītas kustības un to savienojumus,
kurus nevar apgūt bez ilgstošas mācīšanās un treniĦa; perfekti pārvalda
kustību mācīšanas didaktiku.
c) afektīvais (attieksme pret izglītošanos), kurā ietilpst attieksme no
vienkāršās nodarbības uzdevuma uztveršanas līdz sarežăītai spējai raksturot
vērtību jēdzienus.
Docētājs vērtē:
⇒uztveršanu - studenta spēju uztvert informāciju;
⇒reaăēšanu - zinātkāri, vēlēšanos apgūt nezināmo un aktīvi iesaistīties
studiju procesā;
⇒aktivitāti un tās kvalitāti - studenta motivāciju un vēlmi izteikt savu
viedokli, veidot jaunus modeĜus u.tml.
d) studenta individuālās attīstības dinamika.
Katrā studiju kursā šo komponentu īpatsvars kopējā vērtējumā būs
atšėirīgs. Visos studiju kursos svarīgi ir veidot studentam pareizu studiju
motivāciju, vērtējot studiju procesā iegūtās zināšanas, prasmes un iemaĦas.
Teorētiskajos kursos lielāka nozīme būs zināšanām. Savukārt, praktiskajos
kursos iegūtās prasmes būs galvenais vērtējuma kritērijs. Prakšu vērtēšanas
galvenais kritērijs būs iemaĦas.
Atzīmju sistēma
Apguves
līmenis
ěoti augsts
Augsts
Vidējs
Zems

Vērtēšanas skala

Atzīme
10
9
8
7
6
5
4
3–1

Izcili
Teicami
ěoti labi
Labi
Gandrīz labi
Viduvēji
Gandrīz viduvēji
Negatīvs
vērtējums

Punkti
34 - 35
31 - 33
26 - 30
22 - 25
18 - 21
14 - 17
11 - 13
8 - 10
5-7
1-4

Balles
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Studentam savācot punktu summu, beidzoties studiju kursam, tiek izlikts
diferencēts galīgais vērtējums atbilstoši vērtēšanas skalai bez papildus
pārbaudījumiem. Ja studentu neapmierina galīgais vērtējums, viĦam ir tiesības
kārtot pārbaudījumu. Noteicošais ir pārbaudījuma vērtējums. Students semestra
laikā tiek regulāri informēts par iegūtajiem punktiem un to summu.
Ja students ir ieguvis punktu summu, kura ir mazāka, lai iegūtu 4 balles,
jākārto pārbaudījums, vispirms nokārtojot visas minētajā studiju kursā esošās
prasības.
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Studiju kursu vērtēšana
Nr.
pk.

Vērtējuma
saturs

1.
2.

Zināšanas
Prasmes
(tehnikas demonstrēšana)
Konspekti, plāni u.c. metodiskās
izstrādnes
Kontroldarbi
Mācību prakse
Sacensības (piedalīšanās)
Sacensību noteikumi (tiesāšana)
Sacensību un nodarbību
organizēšana
Mācīšanas didaktika
Dažādas izstrādnes (mājās)
Attieksme
Individuālā dinamika
MINIMĀLĀS
PRASĪBAS

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Teorētiskie
kursi
8
4

Punkti*
Praktiskie
kursi
3
8

Prakses
2
4

6

4

6

5
-

2
2
1
1
1

2
6

7
10
7
1
4
4
4
1
1
1
Vismaz
Vismaz
Vismaz
2 punkti
1 punkts
2 punkti
katrā veidā
katrā veidā
katrā veidā
* Katrā vērtējuma veidā punktus nedrīkst dalīt sīkāk kā 0,5 punkti par viena uzdevuma izpildi.
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5.
STUDĒJOŠIE
5.1. UZĥEMŠANAS NOTEIKUMI
Trijos studiju gados absolventi iegūst pedagoăijas bakalaura grādu sportā.
Pilna laika studijas dienas nodaĜā
Konkursa kārtībā LSPA uzĦem LR pilsoĦus un personas, kurām ir izdota
LR nepilsoĦa pase, kā arī personas, kurām ir izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās
atĜaujas. Lai studētu augstskolā, nepieciešams vidējo izglītību apliecinošs
dokuments. Ārvalstniekus uzĦem atbilstoši LR likumdošanai, Augstskolu
likuma 83.pantam un LR Izglītības likumam.
Reflektantiem jāiesniedz valsts centralizēto eksāmenu sertifikāti
(vērtējums A-E līmenī) pēc izvēles 2 mācību priekšmetos.
Mazākumtautību skolu absolventiem jāiesniedz sertifikāts par latviešu
valodas centralizētā eksāmena nokārtošanu vismaz C līmenī. Ja vērtējums ir
zemāks, tad var pretendēt tikai uz maksas studijām bez tiesībām studiju laikā
pretendēt uz valsts budžeta vietām.
Absolventi, kuriem atestātā nav vērtējuma sportā vai tas ir zemāks par 7
ballēm, var pretendēt uz studijām par valsts budžeta līdzekĜiem, ja fiziskās
sagatavotības iestājeksāmenā iegūts vērtējums, kas nav zemāks par 8 ballēm.
Iestājeksāmens jākārto fiziskajā sagatavotībā (FS). Konkursā vērtē 2
centralizēto un fiziskās sagatavotības (FS) eksāmena rezultātus.
Studiju finansēšanas formas : par valsts budžeta līdzekĜiem; par maksu.
Konkursa kārtībā uzĦem valsts budžeta finansētajās studiju vietās. Bez
iestājeksāmena fiziskajā sagatavotībā:
• olimpisko un paraolimpisko spēĜu dalībniekus (ar LOK rakstisku
apliecinājumu),
• Pasaules un Eiropas čempionātu 1.-12.vietu ieguvējus olimpiskajos sporta
veidos; citu sporta veidu 1.-3.vietu ieguvējus (ar attiecīgā sporta veida
federācijas rakstisku apliecinājumu),
• Pasaules un Eiropas junioru čempionātu 1.-12.vietu ieguvējus olimpiskajos
sporta veidos, citu sporta veidu pasaules junioru čempionātu 1.-3.vietu
ieguvējus (ar attiecīgā sporta veida federācijas rakstisku apliecinājumu),
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• MurjāĦu Sporta ăimnāzijas, Rīgas 90.vidusskolas sporta izglītības klases un
LSPA Sporta skolas absolventus (ar rekomendācijām ne vēlāk kā 2 gadus pēc
skolas beigšanas),
• personas ar fiziskiem traucējumiem.
Pēc 2 centralizēto eksāmenu un FS eksāmena rezultātiem.
Konkursa kārtībā studijās par maksu ar tiesībām studiju laikā pretendēt uz
valsts budžeta vietām uzĦem, ja:
• sekmīgi nokārtoti iestājeksāmeni, bet nav izturēts konkurss uz valsts budžeta
vietām,
• sekmīgi nokārtots iestājeksāmens, bet vidējās izglītības atestātā kādā no
mācību priekšmetiem vērtējums gadā ir zemāks par 4 ballēm.
Studijās par maksu bez tiesībām studiju laikā pretendēt uz valsts budžeta
vietām uzĦem bez iestājeksāmena, ja par studijām samaksā līdz pirmajam
eksāmenam. Atbildību par valsts valodas un fiziskās sagatavotības līmeĦa
atbilstību LSPA studiju prasībām uzĦemas paši reflektanti.
Studenti var pretendēt uz studējošā kredītu. Maksas studiju studenti var
pretendēt uz studiju kredītu studiju maksas segšanai.
Studijas neklātienē ir par maksu. Studiju laikā jāizpilda tādas pašas
fiziskās sagatavotības prasības kā Dienas nodaĜas studentiem. Atbildību par
valsts valodas un fiziskās sagatavotības līmeĦa atbilstību LSPA studiju prasībām
uzĦemas paši reflektanti.
5.2. UZĥEMŠANAS REZULTĀTI
Dienas nodaĜā:
Valsts
Konkursa
Par maksu
Kopā
finansējums
koeficients
2005.
2,56
153
99
54
Pilna laika studijām Dienas nodaĜā 2005./2006.akadēmiskajā gadā
reflektanti pārstāvēja visus Latvijas reăionus un viĦu izvēlēto specializācijas
sporta veidu vidū populārākie bija: vieglatlētika, basketbols, volejbols, futbols
un aerobika.
Imatrikulēto 1.studiju gada studentu vidū bija 5 pasaules un Eiropas
čempionātu dalībnieki un godalgoto vietu ieguvēji, 7 MurjāĦu Sporta ăimnāzijas
absolventi, kuri godam pārstāvējuši mūsu valsti starptautiska mēroga sacensībās
un ir gatavi apgūt topošajiem sporta speciālistiem nepieciešamo atbilstošo
augstāko akadēmisko izglītību.
Neklātienes nodaĜā:
Gads
Kopā
Par maksu
2005.
133
133
Gads
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5.3. STUDĒJOŠO SKAITS UN TO STRUKTŪRA
Datums
1.04.2005.

Dienas nodaĜā
Skaits
%
754
56,1

Neklātienes nodaĜā
Skaits
%
590
43,9

Kopā
1344

5.4. ATSKAITĪTO STUDENTU SKAITS
Akadēmiskais
gads

2005./2006.
(uz 1.04.2006.)

1.
stud.gadā

2.
stud.gadā

3.
stud.gadā

14

7

2

Kopā

23

5.5. ABSOLVENTU SKAITS
2006. (prognoze)

Dienas nodaĜā

Neklātienes nodaĜā

Kopā

80

40

120
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6.
AKADĒMISKAIS PERSONĀLS
Akadēmiskās studiju programmmas “Pedagoăijas bakalaurs sportā”
studiju procesa realizēšanu Akadēmijā nodrošina 12 katedru un 2 profesoru
grupu kolektīvi:
1. Sporta un treniĦu teorijas, pedagoăijas, psiholoăijas un pedagoăisko
prakšu katedra – katedras vadītāja prof. Rasma JANSONE;
2. Sociālo zinātĦu katedra – katedras vadītāja prof. Aino KUZĥECOVA;
3. Valodu katedra – katedras vadītāja doc. Inta BUDVIĖE;
4. Anatomijas, fizioloăijas un bioėīmijas katedra – katedras vadītāja
asoc.prof. Inese PONTAGA;
5. Vingrošanas katedra – katedras vadītājs prof. Nikolajs JARUŽNIJS;
6. Informātikas, biomehānikas un sporta celtĦu katedra – katedras vadītājs
prof. Jānis LANKA;
7. Sporta medicīnas, fizioterapijas, ārstnieciskās vingrošanas un masāžas
katedra – katedras vadītājs prof. Viesturs LĀRIĥŠ;
8. Smagatlētikas, boksa un cīĦas katedra – katedras vadītājs asoc.prof.
Leonīds ČUPRIKS;
9. Slēpošanas, šaušanas, orientēšanās un tūrisma katedra – katedras
vadītāja prof. Daina KRAUKSTA;
10.Sporta spēĜu katedra – katedras vadītājs prof. Andris RUDZĪTIS;
11.Vieglatlētikas katedra – katedras vadītāja asoc.prof. Ilze AVOTIĥA;
12.Peldēšanas un airēšanas katedra – katedras vadītājs asoc.prof. Imants
UPĪTIS;
13.Aizsardzības mācības docētāju grupa – grupas vadītājs doc. Verners
MACKARS;
14.Sociālo zinību profesoru grupa – grupas vadītāja prof. Inta Māra
RUBANA.
Akadēmiskais personāls 2005./2006. akadēmiskajā gadā
Uz 01.04.2006.
Amati
Profesori
Asociētie profesori

Pamatdarbs

Blakusdarbs

14
17

2
4
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%
16,33
21,43
22

5300
5400
5401
5402
5403
5404
5405
5406
5500
4501

Rādītāja nosaukums
Augstskolas personāls pamatdarbā – kopā:
t.sk.
akadēmiskais personāls
profesori
asociētie profesori
docenti
lektori
asistenti
vadošie pētnieki un pētnieki
t.sk. vispārējais personāls
Nodarbināti pamatdarbā uz pilnu slodzi
akadēmiskais personāls
vispārējais personāls
Nodarbināti pamatdarbā uz nepilnu slodzi
akadēmiskais personāls
vispārējais personāls
Akadēmiskais personāls,
kuram augstskola nav pamatdarba vieta
No akadēmiskā personāla pamatdarbā (5110.r.)
personas ar zinātnisko grādu
Akadēmiskā personāla pamatdarbā (5110.r.)
sadalījums pēc vecuma
30 gadi un jaunāki
31-39 gadi
40-49 gadi
50-59 gadi
60 gadi un vecāki
No akadēmiskā personāla pamatdarbā (5110.r.)
pensijas vecumā
Viesprofesori, viesdocentu, vieslektoru skaits
t.sk. ārvalstu viesprofesori, viesdocenti, vieslektori

31,62
15,31
15,31
100
Štata vien.
vai likmju
skaits

5230

3
2
7
Kopā:
18
LSPA strādājošais personāls (uz 1.10.2005.)

t.sk.
sievietes

5100
5110
5111
5112
5113
5114
5115
5116
5120
5210
5211
5212
5220
5221
5222

28
13
8
80

Pavisam

Rindas
kods

Docenti
Lektori
Asistenti

231
72
11
14
26
13
8
0
159
216
65
151
15
7
8

146
40
5
6
14
12
3
0
106
138
37
101
8
3
5

237.5
68.5
11
13
25.5
13
6
0
169
x
x
x
x
x
x

16

4

x

30

13

x

72

40

x

12
9
13
24
14

6
9
8
11
6

x
x
x
x
x

13
0
0

6
0
0

x
x
x

2005./2006. akadēmiskajā gadā Akadēmijā strādā 14 profesori, 17
asociētie profesori, 28 docenti, 13 lektori un 8 asistenti, ar doktora grādu ir 42,
ar maăistra grādu 39.
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Akadēmiskais
personāls kopā

98

Doktori

%

Maăistri

%

Bez
zinātniskā
grāda

42
42,86
39
39,80
17
LSPA Akadēmiskais personāls uz 1.04.2005.

GRĀVĪTIS Uldis
KRAUKSTS Viesturs
ŠVINKS Uldis
KONRADS Andris
GRANTS Juris
JANSONE Rasma
JARUŽNIJS Nikolajs
LANKA Jānis
RUBANA Inta Māra
KRAUKSTA Daina
KUZĥECOVA Aino
LĀRIĥŠ Viesturs
RUDZĪTIS Andris
POPOVS Eduards
KNIPŠE Gundega
ĀBOLTIĥA Mirdza
ŽUKOVS Leonards
ĀBELE Agita
KUROVA Ludmila
DRAVNIEKS Juris
JĒKABSONS Tālivaldis

ŪDRE Vija
OZOLZĪLE Gunārs
SAULĪTIS Juris
MAURIĥA Lidija
PAEGLĪTIS Alvis
EGLĪTIS Egils
PONTAGA Inese
UPĪTIS Imants
LIELVĀRDS Arvils
SAIVA Laima
ČUPRIKS Leonīds
ĖĪSIS Igors
ŽĪDENS Jānis
AVOTIĥA Ilze
ERDMANIS Helmūts
ŽIěINSKIS Leonīds
IMMERE Inta
CEPELIS Imants
VAZNE Žermēna
LUIKA Biruta
KUĥICKIS Valerijs
LEŠENKOVS Edvīns

rektors profesors 0,5 sl.
prorektors profesors 0,5 sl.
prorektors profesors 0,5 sl.
prorektors 0,5 sl.(bl.d.) (asoc.profesors)
profesors
profesore katedras vad.
profesors katedras vad.
profesors katedras vad.
profesore profes.grupas vad.
profesore katedras vad.
profesore katedras vad.
profesors katedras vad.
profesors katedras vad.
profesors
profes. 0,5 sl.(bl.d.)
profesore
profes. 0,5 sl.(bl.d.)
asoc.profesore
asoc.profes. 0,5 sl.(bl.d.)
asoc.profesors
dekāns asoc.profesors 0,5 (p.d.)
asoc.profesore 0,5sl.
asoc.profes.0,5sl.(bl.d.)
asoc.profes.0,5sl.(bl.d.)
asoc.profesore
asoc.profesors
asoc.profesors 0,5 sl.
asoc.profesore katedras vad.
asoc.profesors katedras vad.
dekāns asoc.profes. 0,75sl.(p.d.)
asoc.profesore
asoc.profesors katedras vad.
asoc.profesors
asoc.profes. 0,75sl.(p.d.) stud.daĜas vad.
asoc.profesore katedras vad.
asoc.profesors
asoc.profesors
docente
docents 0,5 sl.(pap.d.)
docente
docente
docents 0,25 sl.(bl.d.)
docents
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%

17,34

Dr.paed.
Dr.paed.
Dr.paed.
Dr.biol.
Dr.paed.
Dr.paed.
Dr.habil. paed.
Dr.habil.paed.
Dr.biol.
Dr.paed.
Dr.phil.
Dr.med.
Dr.paed.
Dr.paed.
Dr.med.
Dr.habil.med.
Dr.habil.paed.
Dr.paed.
Dr.paed.
Dr.paed.
Dr.paed.
Dr.chem.
Dr.sc.soc.
Dr.oec.
Dr.med.
Dr.biol.
Dr.med.
Dr.med.
Dr.biol.
Dr.paed.
Dr.paed.
Dr.paed.
Dr.paed.
Dr.paed.
Dr.paed.
Dr.paed.
Dr.paed.
Mg.paed.
Mg.paed.
Mg.paed.
Mg.paed.
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Mg.biol.
Mg.paed.
Mg.paed.
Mg.ed.
Mg.paed.
Mg.paed.
Dr.paed.
Mg.paed.
Dr.paed.
Mg.paed.
Mg.paed.
Mg.paed.

RIMBENIEKS Jānis
RUBĪNS Pauls
SPUNDE Andris
GAILIS Māris Raimonds
DEMČENKO Vladimirs
KOBZEVS Genadijs
ěUBINSKA Inese
MAěARENKO ěubova
MACKARS Verners
UPMALIS Jānis

docente
docente katedras vad.
docente
docente
docente
docente
docente
docente
docente
docents
docents
docents 0,75 sl. (bl.d.)
docents 0,5 sl.
docents
docents
docents (bl.d.)
docents
docents
docents
docents
docents
docente
docente
docents prof.grupas vad. prodekāns (pap.d.)
docents (pap.d.) prodekāns

FERNĀTE Andra
BULA-BITENIECE Inta
KěAVIĥA Aija
VENTASKRASTA Luize
RUDZINSKA Ieva
INDRIKSONE Ligita
UKINS Valdis
PEěNIKA NataĜja
KANDAVNIECE Aelita
KREPŠA Daina
ěISICINA Tatjana
ŠKUTĀNE Sandra
FREIMANE Līga
BĒRZIĥŠ Uldis
PLINČE Gunta
GULBE Antra
KLINTS Valda
LIEPIĥA Inga
RUDZĪTE Ilze
RUDZĪTIS Rolands
SPĀRNIĥŠ Indars
ZELČA Iveta
BERGMANIS Raimonds
CIEMATNIEKS Uăis
GLAZKOVS Genadijs
AKANTJEVA Ineta

lektore
lektore
lektore
lektore
lektore
lektore 0,5 sl.(pap.d.)
lektors (bl.d.)
lektore
lektore
lektore
lektore
lektore
lektore
lektors 0,75 sl.(bl.d.)
lektore
asistente 0,25 sl. (pap.d.)
asistente 0,5 sl.(pap.d.)
asistente 0,5 sl.(bl.d.)
asistente
asistents (bl.d.)
asistents 0,5 sl.
asistente 0,5 sl. (bl.d.)
asistents 0,5 sl. (bl.d.)
asistents
asistents 0,75 sl. (bl.d.)
asistente 0,5 sl.(bl.d.)

Mg.paed.
Mg.paed.
Mg.paed.
Mg.izgl.zin.
Mg.izgl.zin.ped
Mg.paed.
Mg.paed.
Mg.paed.
Mg.paed.
Mg.paed.
Mg.paed.
Mg.paed.
Mg.paed.
Mg.paed.
Mg.izgl.zin.
Mg.paed.

MILLERE Vija
BUDVIĖE Inta
BERGA Irēna
BOGE Iveta
MALAHOVA Ludmila
STIRNA Nellija
SOLOVJOVA JeĜena
UPMALE Velta Marija
SMILA Baiba
MARTUZĀNS Jānis
PIMENOVS Andris
KUZMINS Viktors
GRASIS Nils
LAPIĥŠ Vladimirs
PONOMARJOVS Anatolijs
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Mg.paed.
Mg.paed.
Mg.paed.
Dr.paed.
Dr.paed.
Dr.paed.
Mg.paed.
Mg.paed.
Mg.paed.

Bc.
Bc.
Bc
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Mg.izgl.zin.sp.
Bc.
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LĪCIS Renārs
KUPLIS Krišjānis
RATNIEKS Gatis
AĥISIMOVA Svetlana
DANNE Dins

asistents 1,25
asistents
asistents 0,25 sl.(bl.d.)
asistente
asistents 0,5 sl.

Mg.paed.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.

7.
RADOŠAIS UN
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKAIS DARBS
Akadēmijas pētnieciskā darba pamatvirzieni :
• topošo un esošo bakalaura akadēmiskā grāda pretendentu, topošo
izglītības un sporta darba speciālistu izglītošanas un
tālākizglītības kvalitātes uzlabošana;
• sportistu sagatavošanas sacensībām pedagoăiskie, psiholoăiskie,
medicīniskie u.c. aspekti;
• sporta loma sabiedrības veselības uzlabošanā;
• sporta terminoloăijas latviešu valodā izstrāde un pētījumi par tās
mācīšanas metodikas pilnveidošanu.
Akadēmijas mācībspēku radošā darbība ir saistīta ar mācību līdzekĜu
sagatavošanu latviešu valodā. Akadēmijas mācībspēki aktīvi iesaistās Latvijas
sporta sabiedriskajā dzīvē, piedalās dažādu programmu realizācijā.
Docētāju kvalifikācijas paaugstināšanu sekmē Akadēmijā rīkotie
starpkatedru semināri un zinātniskās konferences, radošie komandējumi uz
radniecīgām augstskolām Latvijā un ārzemēs, kolēău savstarpēja nodarbību
apmeklēšana, sadarbība ar Latvijas Olimpisko komiteju, Latvijas Olimpisko
akadēmiju, LR IZM Sporta departamentu, docētāju līdzdarbošanās dažādu
programmu izstrādāšanā un svešvalodu apguvē.
Zinātniski pētnieciskais darbs ir saistīts ar:
• sporta terminoloăijas izstrādāšanu latviešu valodā;
• Latvijas jaunatnes fizisko atveseĜošanu;
• Latvijas skolēnu fizisko kondīciju;
• veselības un vides izglītību.
Katedru un profesoru grupu mācībspēki pēta savu studiju kursu un studiju
procesa optimizāciju. Katedru zinātniski pētnieciskais darbs ir docētāju darba
neatĦemama sastāvdaĜa. Tajā piedalās viss akadēmiskais personāls, ieskaitot
studentus, maăistrantus, doktorandus.
Pašnovērtējuma ziĦojums 2005./2006.

26

Studējošie zinātniskos pētījumus un zinātnisko darbību veic Studentu
zinātniskās biedrības ietvaros. Katru gadu tiek organizētas studentu zinātniskās
konferences, kurās studējošie rod iespēju izklāstīs savu zinātnisko pētījumu
rezultātus 10 sekcijās, bet labākie darbi tiek izvirzīti līdzdalībai konferences
plenārsēdē.

Papildinot studiju procesu ar zinātnisko darbību, studenti iegūst
padziĜinātas zināšanas:
• studiju procesa organizēšanā;
• mācīšanas metodikā (didaktikā);
• dažādu līdzekĜu pielietošanā fiziskajā izglītībā un sportā;
• treniĦu metodikā;
• ārstnieciskajā un koriăējošajā vingrošanā.
Veicot zinātniski pētniecisko darbu, studējošie apgūst eksperimenta
organizēšanas un vadīšanas iemaĦas, testēšanas un kontroles nosacījumus un
daudzas citas iemaĦas un prasmes, kuras ir būtiski saistītas ar studiju kursu
satura paplašināšanu un tuvinātas reālajai dzīvei skolā un sportā.
LSPA mācībspēku un studējošo zinātniskās pētniecības mērėis ir
zinātnisku atziĦu iegūšana, studiju procesa zinātniska pamatošana un tālāka
attīstīšana, praktiski svarīgu uzdevumu risināšana sporta zinātnes nozarē.
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8.
KVALITĀTES NODROŠINĀJUMS
UN GARANTIJAS
Akadēmisko studiju programmu kvalitāte tiek vērtēta vairākos līmeĦos:
• katra katedra un profesoru grupa savas darbības kvalitāti izvērtē reizi
gadā;
• Akadēmijas Senāts izskata un novērtē katras katedras un profesoru
grupas darbības kvalitāti reizi trīs gados;
• katrs mācībspēks par savas darbības kvalitāti atskaitās katru gadu un
vienu reizi sešos gados Akadēmijās Senātā;
• atklātās nodarbības;
• savstarpējie nodarbību apmeklējumi;
• atkārtoto (kontroles) eksāmenu prakse;
• Personāla komisijas darbība.
Kvalitātes vērtēšanas kritēriji:
• kursu studiju mērėu un uzdevumu realizēšana atbilstoši LSPA akadēmiskās
programmas mērėiem un uzdevumiem;
• studiju organizēšana un vadība, kuru pamatā ir šādas formas: lekcijas,
praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs, semināri, konsultācijas,
pārbaudījumi u.c.;
• studiju nodrošinājums ar mācību līdzekĜiem, uzskates līdzekĜiem, inventāru,
iekārtām un jaunāko zinātnisko literatūru;
• studentu novērtējuma rezultāti;
• studējošo studiju darba un zinātniski pētnieciskā darba apvienojums;
• studentu aptauju rezultāti par kursu kvalitāti;
• docētāja personība, viĦa metodiskā un zinātniskā darba aktivitātes, spēja
saistīt savu kursu ar LSPA specifiku, iekĜaušanās bakalauru, maăistru un
promocijas darbu vadīšanā, vēlme paaugstināt kvalifikāciju, piedalīšanās
Akadēmijas sabiedriskajā dzīvē, sporta pasākumos, aktīva sadarbība ar citām
pedagoăiskajām augstskolām Latvijā un ārzemēs;
• praktisko katedru materiāli tehniskais nodrošinājums.
Akadēmijā ir vēsturiski izveidojusies kvalitātes kontroles sistēma un
tendence nemitīgai tās pilnveidošanai ir par iemeslu tām garantijām, ka
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nepārtraukti tiks uzlabotas akadēmisko studiju programmas un to realizācijas
process.
LSPA kvalitātes kontroles sistēma
1. Katedru un profesoru grupu līmenī :
1.1. Beidzoties studiju kursam, vadošais mācībspēks veic minētā kursa
pašnovērtējumu pēc vispārpieĦemtās formas.
1.1.1. Pašnovērtējuma recenzēšanu veic katedras sēdē apstiprināta
persona, kura ir kompetenta pētāmajā jautājumā.
1.1.2. Vadošais mācībspēks ar pašnovērtējuma ziĦojumu katedras
kolektīvu iepazīstina katedras sēdē.
1.1.3. Minētajā sanāksmē par kursa vērtējumu informē recenzents.
1.1.4. Gala rezultātā par kursa programmas un mācībspēku darbības
rezultātu un kvalitāti, kā arī izmaiĦām un citiem pasākumiem katedras kolektīvs
pieĦem lēmumu.
1.2. Studiju gada beigās notiek studiju kursu savstarpējās saskaĦotības
pašnovērtējums.
1.2.1. Nepieciešamības gadījumā tiek izveidotas vairākas komisijas, kuru
darbu vada katedras vadītāja vietnieks metodiskajā darbā.
1.2.2. Katra komisija katedras sēdē informē par veikto darbu un novērtē
kursu saskaĦotību.
1.2.3. Par kursu saskaĦotības kvalitāti katedras sēdē tiek pieĦemts
lēmums.
1.3. Sistemātisku kvalitātes kontroli katedru līmenī nodrošina docētāju
savstarpējie apmeklējumi (vismaz 3 reizes gadā). Savstarpējais apmeklējums
tiek uzskatīts par kvalifikācijas paaugstināšanas formu.
1.4. Atbildīgais par pašnovērtēšanos kursa līmenī ir vadošais mācībspēks,
starpkursu un katedras līmenī – katedras vadītāja vietnieks metodiskajā darbā.
1.5. Atbildīgais par kvalitāti un tās kontroli katedrā ir katedras vadītājs.
1.6. Beidzoties studiju gadam, katedras vadītājs veic katedras darbības
pašnovērtējumu atbilstoši 2001.gada 16.oktobra MK noteikumiem Nr. 442
“Augstākās izglītības iestāžu un studiju programmu akreditācijas noteikumi”.
1.7. Katru gadu, beidzoties studiju procesam, katedra ar pašnovērtējuma
ziĦojumu (pievienojot nepieciešamos dokumentus) uzstājas rektora pilnvarotajā
struktūrvienībā (komisijā).
2. Starpkatedru līmenī :
2.1. Pašnovērtējuma un kvalitātes kontroli starpkatedru līmenī vada un
realizē akadēmijas studiju daĜa vadītāja personā.
2.2. Katru gadu, pamatojoties uz rektora rīkojumu par starpkatedru studiju
procesa pašnovērtējumu un kvalitātes kontroli (katedru un savstarpējās kontroles
grafiks), tiek veikts katedras studiju procesa un kvalitātes nodrošināšanas
sistēmas izvērtējums.
2.3. Novērotājkatedras vadītājs ar informatīvo un vērtējošo ziĦojumu par
attiecīgās katedras darbību uzstājas Katedru domē, kur pieĦem galīgo lēmumu.
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3. Programmu līmenī :
3.1. Beidzoties studiju gadam, programmas direktors veic attiecīgās
programmas pašnovērtējumu atbilstoši MK 2001.gada 16.oktobra noteikumiem
Nr. 442.
3.2. Attiecīgā institūta sēdē tiek izvērtēta konkrētā programma, nosakot
plusus un mīnusus, perspektīvās attīstības iespējas.
3.3. Programmas izvērtēšanai pēc attiecīgā institūta direktora
priekšlikuma studiju prorektors izveido speciālu komisiju, kuras sastāvā tiek
iekĜauti profesionālo savienību pārstāvji un vadošie Latvijas Republikas
speciālisti konkrētās programmas jomā.
4. Dekanātu līmenī :
4.1. Sekmju, tās kvalitātes kontroli un studentu kontingenta uzskaiti vada
un realizē akadēmijas dekāni.
4.2. Vērtējot sekmju kvalitāti, dekāni sistemātiski kontrolē tās gaitu un
nepieciešamības gadījumos pieĦem lēmumus attiecībā uz katedrām un
mācībspēkiem, kuri neiekĜaujas kopējā akadēmijā pieĦemtajā vērtēšanas
sistēmā.
4.3. Katru gadu akadēmijas dekāni sniedz informāciju un vērtējumu
Senātā par kārtējo vērtēšanas un sekmju kvalitātes līmeni visās akadēmijas
katedrās.
5. Akadēmijas līmenī :
5.1. Akadēmijas pašnovērtējuma procesu un kvalitātes kontroli vada un
realizē Studiju prorektors.
5.2. Reizi gadā Studiju prorektors sniedz akadēmijas darbības
pašnovērtējuma ziĦojumu par iepriekšējo studiju gadu.
5.3. Kvalitātes kontroles ietvaros Studiju prorektors organizē un vada
kursa mācībspēku vērtējumu atkārtotu kontroli, izveidojot Rektorāta līmenī
komisijas, iesaistot kompetentas personas.
5.4. Pamatojoties uz atkārtotās kontroles komisijas darbības rezultātiem
un secinājumiem, Rektorāts pieĦem lēmumus attiecībā uz kontrolējamā kursa
mācībspēka darbību, kā arī attiecīgās katedras lēmumu šajā procesā.
5.5. Kvalitātes kontroles procesā aktīvi piedalās akadēmijas
Personālkomisija, Šėīrējtiesa, Revīzijas komisija atbilstoši to darbības
nolikumiem.
5.6. Akadēmijas kvalitātes kontroles procesa organizēšanai, tiek izveidota
kvalitātes kontroles komisija, kuru vada Studiju prorektors, komisijas sastāvā
tiek iekĜauti : studiju daĜas vadītājs, dekāni, institūtu direktori.
6. Ja atbildīgās (kontrolējošās) personas ir konstatējušas kāda mācībspēka
darbībā atkāpes no akadēmijā pastāvošajām prasībām (Satversme, nolikumi, LR
likumdošanas normatīvie akti u.c.) Akadēmijas Personāla komisija izvērtē dotās
personas atbilstību ieĦemamajam amatam, informējot par to Senātu.
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9.
PAŠVĒRTĒJUMS
SVID ANALĪZE
Studiju programmas pozitīvie faktori (stiprās puses):
1. Visu līmeĦu studiju programmu nemitīga kvalitātes kontrole nodrošina
bakalaura grāda ieguvēju kvalitatīvu sagatavošanu atbilstoši izglītības un
sporta sistēmas prasībām Latvijā un ārzemēs.
2. Liels mācībspēku ieguldījums mācību grāmatu, mācību līdzekĜu un citu
studiju līdzekĜu izstrādē.
3. Studiju kursu un bakalaura studiju programmas tiek nepārtrauktu
pilnveidotas.
4. Akadēmiskās studiju programmas apguves aktivitāte ir tiešā veidā saistīta ar
komplekso vērtēšanas sistēmu – zināšanu, prasmju, iemaĦu un izaugsmes
līmeĦos.
5. Bakalaura studiju programma nodrošina ar speciālistiem darba tirgu izglītības
un sporta jomās ne tikai Latvijā, bet arī apmēram 125 pasaules valstīs,
aptverot visus kontinentus.
6. Teicama studiju programmas organizēšana.
7. Kvalificēts, stabils un kompetents akadēmiskais personāls (doktori – 52,4%,
maăistri – 45,2%).
8. Laba saistība starp bakalaura un profesionālajām studijām.
9. Akadēmiskais personāls savā zinātniski pētnieciskajā darbībā iesaista
studentus. Pēdējos gados novērojama tendence studentu skaita pieaugumam
mācībspēku zinātnisko tēmu izpildē.
10.Bakalaura studiju programmas realizācija nodrošina starptautiski atzītu
bakalaura grāda piešėiršanas statusu.
11.Studiju kursu programmu mobilitāte atbilstoša studiju grafika prasībām.
12.Labi sakari ar radniecīgām augstskolām ārzemēs un Latvijā.
13.Studiju kursu izteikta specializācija sporta zinātnes apakšnozaru jomās.
14.Visiem studiju kursiem ir konkretizēts akadēmiskais komponents.
Studiju programmas negatīvie faktori (vājās puses):
1. Morāli un fiziski noveco materiāli tehniskā bāze un zinātniskā aparatūra.
2. Nepietiekoša mācībspēku un studentu apmaiĦas politika ar radnieciskajām
augstskolām Eiropas Savienības valstīs.
3. Studiju kursu sadrumstalotība.
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4. Problēmas ar kvalitatīvu mācībspēku nodrošinājumu sporta zinātnes
apakšnozaru specifisko kursu nodrošināšanā.
No studiju programmas neatkarīgie negatīvie faktori (draudi):
1. Nemitīgā un neprognozējamā valdības politikas maiĦa augstākās izglītības
jomā.
2. Neadekvāts produkcijas kvalitātei neatbilstošs mācībspēku atalgojums.
3. Docētāju novecošanās process.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Studiju programmas iespējas, kas jāizmanto:
Jaunu studiju kursu izstrādē un piedāvājums:
a) jaunāko sporta zinātnes sdasniegumu specifika un to pielietošanas
iespējas;
b) darbspēju dzimumu diferenciācija;
c) bērnu un pusaudžu augšana, attīstība un nobriešana.
Studējošo apmaiĦa ERASMUS/SOCRATES programmu ietvaros.
Jaunāko zinātnisko tehnoloăiju un metodoloăiju apguves iespēju
palielināšana.
Sporta zinātnes pētījumu diapazona izpēte un pieredzes apguve Eiropas
Savienības valstīs.
Pakāpeniska pāreja no sporta pedagoăijas uz sporta zinātnes dominanti.
Topošo bakalauru iesaiastīšanās studentu starptautisko zinātnisko darbu un
pētījumu izstrādē.

10.
PRIEKŠLIKUMI
DARBA KVALITĀTES UZLABOŠANAI

1. Intensificēt mācībspēku atjaunināšanas procesu, iesaistot maăistrantus un
doktorandus studiju procesa realizēšanā.
2. Sistemātiski pilnveidot visa veida studiju programmas gan satura, gan
pasniegšanas metodiskajā plāksnē.
3. Pilnveidot bakalaura darbu kritēriju kvalitatīvo un kvantitatīvo
novērtējuma sistēmu.
4. Pilnveidot studiju rezultātu vērtēšanas kritērijus un studiju kontaktstundu
apjomu.
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5. Izveidot studiju bloku sistēmu.

Programmas direktors:

prof. V.KRAUKSTS
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Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija

Akadēmiskās
studiju programmas

IZGLĪTĪBAS ZINĀTĥU BAKALAURS
SPORTĀ
(kods 4314201)

2004./2005.akadēmiskā gada
PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĥOJUMS

Rīga – 2005
Pašnovērtējuma ziĦojums 2004./2005.
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1.
STUDIJU PROGRAMMAS

MĒRĖI UN UZDEVUMI
Sports ir sarežăīta un daudzšėautĦaina sabiedriskā parādība. Sportā kā
lielā laboratorijā tiek meklēti ceĜi cilvēka fizisko un garīgo spēju robežu
paaugstināšanai. Šo meklējumu rezultāti, iemiesoti sporta sasniegumos, lielā
mērā raksturo visas sporta kustības un zināmā mērā arī vispārējo kultūras un
zinātnes sasniegumu līmeni vienā vai otrā valstī. Sportam ir milzu nozīme
kultūras vērtību apmaiĦā un savstarpējo kontaktu nostiprināšanā starptautiskajā
arēnā. Līdz ar to sportam ir raksturīga aizvien pieaugoša prestiža un pat politiska
loma.
Sporta sociālajā sfērā nodarbināto speciālistu profesiju sistēmu
vienojošais elements ir fiziskais vingrinājums, kā mērėtiecīgi organizēta kustība,
kā dzīvības simbols, ar kuru zinātniski un metodiski pareizas izmantošanas
rezultātā tiek veidotas un attīstītas indivīda – personības fiziskās īpašības,
iemaĦas un prasmes. Šajā procesā organiskā saistībā un mijiedarbībā attīstās
cilvēka gribas, morālās īpašības un intelektuālās spējas, kā arī intereses un
vajadzības, viĦa orientācija vērtību pasaulē un patstāvīgi motivētas uzvedības
normas.
Pieredze rāda, ka ar identiskiem sporta līdzekĜiem, metodēm, teorijām
u.tml. nav iespējams iegūt adekvātus sasniegumus. Tas norāda uz to, ka cilvēks
ir neatkārtojama dabas parādība, un, lai iegūtu optimālus rezultātus,
nepieciešama izteikti individuāla pieeja. Šajā sakarībā no sporta speciālistiem, it
sevišėi treneriem tiek prasīta nemitīgi radoša pieeja treniĦu procesam –
sistemātiski veikt kontroli, uzskaiti, pedagoăiskus un sociālus pētījumus, kā arī
analītiski izvērtēt iegūtos rezultātus, lai savā ikdienas darbā rastu visefektīgāko
pieeju savu audzēkĦu fiziskajai un garīgajai attīstībai. Sporta skolotājam un
trenerim ir jābūt orientētam uz zinātnisku pieeju mācību treniĦu procesam. Tas
norāda uz to, ka sporta speciālistu sagatavošanā nepieciešams iekĜaut tādas
studiju procesa sastāvdaĜas, kurās studenti iegūst zinātniski pētnieciskā darba
prasmes un iemaĦas.
Pasaules izglītības sistēmu praksē kā labākais aprobētais variants ir sporta
speciālistu sagatavošanas procesā iekĜaut akadēmisko izglītošanu. Tas
nepieciešams, lai attīstītu sporta zinātni Latvijā kā patstāvīgu zinātnes nozari
atbilstošu mūsdienu tendencēm un sasniegumiem.
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Studiju programmas mērėi:
• Attīstīt sporta zinātni Latvijā.
• Nodrošināt studējošiem teorētisko zināšanu iegūšanu sporta zinātnē un
tai radnieciskajās zinātĦu nozarēs – pedagoăijā, psiholoăijā, bioloăijā,
fizioloăijā, bioėīmijā, medicīnā u.tml. .
• Veidot iemaĦas un sagatavot patstāvīgai zinātniski pētnieciskajai
darbībai.
Studiju programmas galvenais uzdevums:
Sniegt bakalaura grāda pretendentiem zinātnisku pamatu profesionālajai
darbībai, attīstot spēju patstāvīgi veikt zinātniskos pētījumus, attīstot zinātniskās
analīzes spējas, prasmes un iemaĦas patstāvīgi risināt dažāda veida problēmas:
a) veicināt sporta zinātnes darbinieku sagatavošanu;
b) pilnveidot patstāvīgo studiju lomu, veicinot pretendentu spēju
patstāvīgi papildināt zināšanas, prasmes un iemaĦas bakalaura
studiju programmā;
c) attīstīt analītisku, kritisku un radošu domāšanas veidu.
Studiju programmas galvenais uzdevums tiek īstenots:
• Zinātniski pamatojot bakalaura studiju programmas studiju kursus, tos
permamenti pilnveidojot.
• Saistot studijas ar darba tirgus izvirzītajām prasībām un tendencēm
sporta sfēras attīstības dinamikā.
• Radot apstākĜus akadēmiskās izglītības ieguvei un priekšnoteikumus to
realizācijai sporta daudzšėautnainajā praksē.
• Paaugstinot absolventu konkurētspēju līdzīgu studiju programmu
absolventu vidū Latvijas republikā un Eiropas Savienības valstīs.
• Attīstot materiāli tehnisko bāzi, pilnveidojot studentu zinātniskās
darbības iespējas.
• Apvienojot vienā kopumā studiju un zinātniskās pētniecības procesus.
• Radot iespēju pretendentiem iegūt arī praktiskā darba iemaĦas,
organizējot dažāda veida prakses iespējas.
Apgūstot akadēmisko studiju programmu
“Pedagoăijas bakalaurs sportā”
jāzina un jāprot:
Pedagoăiskajā jomā:
1. Izmantot modernas, mūsdienu prasībām atbilstošas, pedagoăijas un
psiholoăijas vērtības, principus un pārliecības, augstsvērtīgas
pedagoăijas prakses tendences.
2. Sniegt zināšanas par izglītības un sporta vietu un lomu kopējā kultūras
un vērtību sistēmā atbilstoši audzēkĦu vecumam un sagatavotībai.
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3. Veidot pozitīvu un aktīvu attieksmi pret izglītību un fiziskajām
aktivitātēm.
4. Praktiskajā darbā pielietot garīgo un fizisko īpašību attīstīšanas un
kustību iemaĦu veidošanas līdzekĜus un metodes atbilstoši audzēkĦu
dzimuma un vecuma īpatnībām.
5. Orientēties sporta bāžu, izglītības un citu organizāciju darbības
likumsakarībās, sporta būvju un ēku ekspluatācijā, iekārtojumā un ar to
saistītajos normatīvajos aktos.
6. Orientēties likumos un citos normatīvajos aktos, kuri regulē izglītības
un sporta darbu valstī.
Projektēšanas jomā:
1. Noteikt izglītības, sporta un veselības nostiprināšanas vispārējos un
konkrētos mērėus un uzdevumus, orientējoties uz harmoniskas personības
attīstīšanu un tautas veselības nostiprināšanu.
2. Veikt dažādu līmeĦu izglītības un sporta sistēmu, sabiedrisko un citu
organizāciju finansiālo, ekonomisko un citu darbības veidu perspektīvo,
kārtējo un operatīvo plānošanu.
3. Veikt dažādu kontingentu mācību, mācību treniĦu un veselību
nostiprinošo pasākumu perspektīvo, kārtējo un operatīvo plānošanu.
4. Noteikt konkrētas nodarbības mērėi un uzdevumus, orientējoties uz
audzēkĦu vecuma, dzimuma, individuālajām un sociāli psiholoăiskajām
īpatnībām.
5. Izvēlēties adekvātas metodes un nodarbību formas, pamatojoties uz
audzēkĦu garīgās un fiziskās sagatavotības individuālajām īpatnībām.
6. Izvēlēties adekvātas komunikācijas metodes un sadarbības formas,
orientējoties uz kolēău un citu personu vecuma, dzimuma, individuālajām
un sociāli psiholoăiskajām īpatnībām.
Konstruēšanas jomā:
1. Izvēlēties adekvātas izglītības, vadības un sporta nodarbību metodes un
paĦēmienus atbilstoši izvirzītajiem uzdevumiem.
2. Praktiskajā darbā pielietot dažādus audzināšanas un mācību līdzekĜus.
3. Izvēlēties attiecīgas nodarbību un sadarbības formas, orientējoties uz to
daudzveidību atbilstoši audzēkĦu vecumam un dzimumam,
morfofunkcionālajām un individuāli psiholoăiskajām īpatnībām.
4. Noteikt audzēkĦu zināšanu, prasmju, iemaĦu, fiziskās sagatavotības,
sportiskās meistarības un citus attīstības līmeĦus.
5. Veikt pedagoăisko kontroli, traumu profilaksi, sniegt pirmo medicīnisko
palīdzību, fizisko un psihisko rehabilitāciju.
6. organizēt un pieejamās formās veikt zinātniskus pētījumus izglītības,
sporta un citās jomās.
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Organizatoriskajā jomā:
1. Vadīt un organizēt sabiedrisko un citu dažādu līmeĦu organizāciju
racionālu darbību izglītības un sporta sistēmā.
2. Organizēt inventāra uzskaiti, racionālu izmantošanu un glabāšanu.
3. Sagatavot aktīvu, kurš nepieciešamības gadījumā ir spējīgs sniegt
palīdzību jebkura veida izglītības, sporta un cita veida nodarbībās.
4. Orientēties darba vietas organizatoriskajā struktūrā un pilnveidot to.
5. Organizēt un vadīt izglītības, sporta, veselību nostiprinošos un cita veida
pasākumus.
6. Izstrādāt, sastādīt, uzglabāt finansu un atskaišu dokumentāciju, kas saistīta
ar izglītības un sporta sistēmu mācību un treniĦu procesu, kā arī citu
iestāžu organizāciju un vadību.
Komunikatīvajā jomā:
1. Modelēt kolēău, audzēkĦu un citu personu emocionālo stāvokli,
uzmanības līmeni, garīgā, fiziskā un psihiskā noguruma pakāpi.
2. Apgūt tēlainu un emocionālu runas veidu.
3. Radīt labvēlīgu atmosfēru kolēău, audzēkĦu un citu personu attiecībās.
4. Ievērot ētiskās un estētiskās uzvedības normas.
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2.
STUDIJU PROGRAMMAS

ATTĪSTĪBA
2.1. IZMAIĥAS STUDIJU PLĀNĀ, PROGRAMMĀ UN GRAFIKĀ
2004./2005.akadēmiskajā gadā izmaiĦas studiju programmā nav
notikušas. Bakalaura studiju programmas studiju plāns sastāv no 3 daĜām un
šādiem studiju kursiem (KR):
“A” daĜas obligātie studiju kursi:
KR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Vispārējā pedagoăija
Pedagoăijas vēsture
Pedagoăiskā doma Latvijā
Ievads speciālajā pedagoăijā
Pieaugušo pedagoăija
Didaktika
Nozaru pedagoăija
Audzināšanas teorijas metodika
Sporta teorija
Skolas sports
Pirmsskolas sporta metodika
Skolvadība
Vispārīgā psiholoăija
Attīstības psiholoăija
Sociālā psiholoăija un pedagoăija
Saskarsmes psiholoăija un pedagoăija
Pedagoăiskā psiholoăija
Sporta psiholoăija
Sporta vēsture
Olimpiskā izglītība
Sporta socioloăija
Filozofijas pamati
Ekonomika
Politoloăija
Profesionālā ētika
Estētika
Metodoloăija
Zinātniskās pētniecības metodes
Ievads profesijā
Vispārīgā fizioloăija
Vecuma fizioloăijas īpatnības
Sporta fizioloăija
Pašnovērtējuma ziĦojums 2004./2005.

2
1
0.5
0.5
1
1
0.5
1
1.5
1
1
1
1.5
1.5
1
1
1
1.5
0.5
0.5
1
2
2
1
1.5
1
1.5
1
0.5
3
1
1.5
7

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Biomehānikas pamati
Bioėīmija
Sociālo zinību metodika
Higiēna
Veselības mācība
Dzimumizglītība
Ekoloăija
Praktiskā svešvaloda
Sporta spēles
Vingrošana
Vieglatlētika
Kustību pamati
Kopā:

“B” daĜas studiju kursi:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

KR

Anatomija
Handbols
Basketbols
RotaĜas
Volejbols
Izvēles kvalifikācija
Peldēšana
Tūrisms
Orientēšanās
NometĦu mācība
Slidošana
Slēpošana
CīĦa
SPP
Ierindas mācība
Kopā:

“C” daĜas studiju kursi:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
2
2
1.5
1
1.5
2
0.5
7.5
6.5
0.5
66

3
1.5
2
1
2
4.5
1
1.5
1.5
1.5
1
3.5
1.5
6
1
32,5

KR

Pirmā palīdzība
Pielāgotā fiziskā izglītība
Izglītība un sports ārzemēs
Runas un uzvedības kultūra
Rakstu kultūra
Sporta leksika svešvalodā
Grāmatvedības pamati
Tautas dejas un ritmika
Handikapa sports
Diskusiju teorija
Atlases teorija
Testu teorija
Vismaz:
Bakalaura darbs

Pavisam studiju programmā:
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1.5
2.5
1
1
0.5
2.5
1
1
2
2
2
2
11.5
10
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2.2. STUDIJU PROGRAMMAS ATBILSTĪBA
AKADĒMISKĀS IZGLĪTĪBAS STANDARTAM
Studiju programmas apjoms Dienas nodaĜas pilna laika studijās un
Neklātienes nodaĜas nepilna laika studijās ir 120 KP.
Bakalaura studiju programmas sadalījums pa daĜām:
66 KP
55%
“A” daĜa
“B” daĜa
32,5 KP
27%
“C” daĜa Vismaz 11,5 KP
9,6%
Bakalaura darbs
10 KP
8,4%
Kopējais apjoms:
120 KP
Studiju programmas struktūra un apjoms atbilst Latvijas republikas
Ministru Kabineta 2002.gada 3.janvāra noteikumiem Nr.2 “Noteikumi par valsts
akadēmiskās izglītības standartu”.
“A” daĜā ir iekĜauti studiju kursi, kuri visā pilnībā aptver izglītības un
sporta nozaru akadēmiskās izglītības pamatnostādnes, principus, struktūru un
metodoloăiju.
“B” daĜā ir iekĜauti studiju kursi, kuri atrisina ne tikai izglītības un sporta
sfēras vēsturisko attīstību un gaitu, bet arī mūsdienu prasībām atbilstošu
problēmu loku.
Sakarā ar to, ka “A” un “B” daĜā ir iekĜauti studiju kursi, kuri risina šo
sporta zinātnes (apakšnozaru aspektā), savstarpējo starpnozaru pārklāšanās
stratēăiju, “C” daĜas studiju kursi vairāk ir orientēti uz sporta izglītības un sporta
nozaru papildproblēmu risinājumu.
Salīdzinot sporta speciālistu izglītošanas mērėus un uzdevumus Eiropas
Savienības valstīs ar Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijas (LSPA)
diplomanda standartu, var konstatēt pamatlīniju un konceptuālo vienotību, kas
izpaužas vispārējo un specifisko darbības mērėu nospraušanā, dažādu uzdevumu
precizēšanā pedagoăiskajā, projektēšanas (plānošanas), konstruēšanas,
organizatoriskajā un komunikatīvajā jomā dažādos līmeĦos.
2.3. IZMAIĥAS STUDIJU PROGRAMMAS REALIZĀCIJĀ
Studiju kursi bakalaura studiju programmā ir sakārtoti atbilstoši šo kursu
secības zinātniskajai un praktiskās pieredzes loăikai, kuras pamatā ir sporta
teorijas un prakses pamatprincips – no vispārīgā uz speciālo.
Bakalaura studijas noslēdzas ar studenta izstrādāta bakalaura darba 10
kredītpunktu apmērā aizstāvēšanu, kura priekšaizstāvēšana notiek mācībspēka –
darba vadītāja katedrā vai profesoru grupā. Šajā jomā Bakalaura studiju
programmas realizācijā vērā Ħemamas izmaiĦas nav notikušas.
Sākot ar 2004./2005.akadēmisko gadu bakalaura darbu aizstāvēšana tiek
realizēta attiecīgo institūtu izveidotajās Bakalaura darbu aizstāvēšanas padomēs,
kuru darbību vada un koordinē LSPA Bakalaura grāda piešėiršanas padome.
Pašnovērtējuma ziĦojums 2004./2005.
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3.
STUDIJU PROGRAMMAS

PRAKTISKĀ REALIZĀCIJA
3.1. IZGLĪTOŠANAS METODES
Bakalaura studiju programmu veidojošo studiju kursu atbildīgie docētāji
studiju procesā pielieto izglītības un sporta jomā tradicionālas pasniegšanas
metodes, modificējot tās Akadēmijas specifikas prasībām. Kā galvenās tiek
izvirzītas lekcijas, praktiskās nodarbības, praktiskie darbi, laboratorijas darbi,
semināri, diskusijas, paneĜsemināri, interaktīvās metodes u.c. Docētāji savus
studiju kursus nodrošina ar nepieciešamajiem izdales materiāliem. No kopējā
kredītpunktu apjoma, kontaktstundām tiek atvēlēts aptuveni 40-45% un tām
nepieciešamo konsultāciju daudzums. Galvenā dominante ir virzīta uz studiju
procesu, kurā liela loma ir atvēlēta patstāvīgajam darbam. Par patstāvīgā darba
kvalitāti docētāji var spriest pēc referātu vai eseju uzrakstīšanas. Šo patstāvīgo
darbu skaits katrā studiju kursā ir atšėirīgs. Sākot ar 2004./2005.akadēmisko
gadu uz katru kredītpunktu plānots ne vairāk kā viens mājas darbs. Pakāpeniski
tiek intensificēta datortehnikas ieviešana daudzos studiju kursos, it īpaši
teorētiskajos.

3.2. STUDIJU KURSU REALIZĀCIJAS RESURSI
Akadēmijā ir divas datorklases ar 58 datoriem. Daudzos gadījumos
studiju kursu pasniegšanā tiek izmantotas datorklases un videoklases. Katru
gadu Akadēmijas mācībspēki tipogrāfiski tiražē mācību materiālus sava studiju
kursa ietvaros ar galamērėi – izveidot mācību grāmatu. ěoti daudz ir dažādu
veidu studiju līdzekĜi, lekciju kursi, metodiskie norādījumi studentu patstāvīgā
darba veikšanai.
2004./2005.akadēmiskajā gadā
Akadēmijas Bibliotēkā deponētie mācību līdzekĜi:
Nr.

1.
2.
3.
4.

Autors, darba nosaukums

Švinks U. Studentu sports. 3.papildinātais izdevums
Švinks U. Ierindas mācības pamati.
Krepša D. Sēdvolejbols.
Krepša D.
Volejbola terminu vārdnīca latviešu - angĜu valodā.
Pašnovērtējuma ziĦojums 2004./2005.

Eks. skaits

95
95
1
1
10

5.
6.
7.
8.
9.

Švinks Vispārattīstošie vingrojumi sporta stundā.
Popovs E.
Zinātnisko pētījumu metodoloăija. Zinātniskā pētniecība.
Stirna N. Kurzgrammatik deutsch.
Klints V. Renesanses laika estētikas vēsture.
Gulbe A. Pjēra de Kubertēna loma olimpiskajā kustībā.

115
33
15
1
1

3.3. STUDĒJOŠO PĒTNIECISKAIS DARBS
Bakalaura darba izstrāde tiešā veidā ir saistīta ar studentu iesaistīšanu
zinātniski pētnieciskajā darbā. Daudzos gadījumos Akadēmijas mācībspēki
studentus iesaista savu zinātnisko tēmu risināšanas procesā, tādejādi ievērojami
uzlabojot bakalauru darbu zinātnisko vērtību.
Zinātniskā darbība ir orientēta divos virzienos: kvalitatīvajos un
kvantitatīvajos pētījumos. Protams, kvalitatīvajā sfērā bieži vien studentam
pietrūkst dzīves pieredze un erudīcija, bet kvalitatīvajos pētījumos pietrūkst
mūsdienu prasībām atbilstošas zinātniskās aparatūras.
Studentu zinātniskā darbība
Katru gadu Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijā notiek studentu
zinātniskā konference, kuras mērėis ir sagatavot vispusīgu, radošu jauno sporta
izglītības speciālistu, kurš apguvis ne tikai studiju programmas ietvaros
paredzētos studiju kursus, bet ieguvis pirmās zinātniski pētnieciskās iemaĦas,
kurš prot apkopot zinātniskos literatūras avotus, veikt pētījumus, analizēt un
izdarīt secinājumus, tuvināt teorijas un prakses saistību. Ar studentu zinātnisko
jaunradi nostiprinās saikne starp studijām un zinātniski pētniecisko darbu.
Studentu zinātniskās konferences darba kartību, vērtēšanu, labāko referātu
prēmēšanu, žūrijas komisijas sastāvu u.c. nosaka LSPA Studentu zinātnisko
konferenču nolikums.
Jau divus gadus (2002./2003. un 2003./2004.akadēmiskajā gadā) LSPA
Studentu zinātniskās konferences nolikums paredz, ka katra katedra ir tiesīga
izvirzīt divus dalībniekus - Dienas vai Neklātienes nodaĜas 1.-5.studiju gada
studentus līdzdalībai konferences plenārsēdei. Viens dalībnieks tiek izvirzīts
referātam par savu izstrādāto zinātnisko pētījumu, bet otrs dalībnieks – sava
pētījuma stenda referāta prezentācijai.
2004./2005.akadēmiskajā gadā
LSPA
Studentu
57.zinātniskās
konferences plenārsēdē (15.04.2005.) piedalījās 12 studenti. Žūrijas komisijas
izvērtēja un noteica labākos referātus un stenda referātus.
Referātu grupā: 1.godalga - Lauris Šėēle (3.st.g.);
2.godalga – Vitālijs Škutāns (4.st.g.);
3.godalga – Justīne Lauva (4.st.g.).
Stenda referātu grupā: 1.godalga - Vineta Vītola (4.st.g.);
2.godalga – Jānis Maurmanis (4.st.g.);
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3.godalga – Jekaterina Strauta (4.st.g.).
Sporta zinātnē Akadēmijā šobrīd iezīmējas 3 virzieni. Izanalizējot LSPA
Studentu 57.zinātniskās konferences referātu tematiku, konstatējām, ka 5 referāti
bija par sporta teoriju un metodiku, 7 referāti par sporta pedagoăiju, bet par
rehabilitācijas jautājumiem nebija pētījumu. Savukārt, pētījumi augsto
sasniegumu sportā konstatēti 50% studentu izstrādātajos zinātniskos darbos.

3.4. STARPAUGSTSKOLU UN STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA
Akadēmijai ir nodibināti kontakti un noslēgti sadarbības līgumi ar
vairākām tuvākā reăiona augstskolām. ěoti labi kontakti ir ar Lietuvas Fiziskās
izglītības akadēmiju, ar Baltkrievijas Valsts fiziskās kultūras akadēmiju un
KaĜiĦingradas Valsts universitātes Fiziskās kultūras un sporta fakultāti. Šajā
akadēmiskajā gadā pirmo reizi ir nodibināti sadarbības kontakti ar
radnieciskajām sporta augstskolām Varšavā, Stokholmā un Prāgā. Notiek
regulāras apmaiĦas ar mācību spēkiem vairākās sfērās, studiju un zinātniskajā
jomā, kā arī savstarpēja mācību spēku un topošo sporta zinātnieku pieredzes
apmaiĦa, kura tiek realizēta galvenokārt augstskolu zinātniskajās konferencēs.
Katru gadu uz mūsu Akadēmijas zinātnisko konferenci ierodas sadraudzības
augstskolu mācībspēki un studenti, savukārt identiskās vizītēs dodas arī mūsu
Akadēmijas docētāji un studenti.
Akadēmijai ir cieši sakari un sadarbība arī ar Latvijas augstskolām –
Latvijas Universitāti, Daugavpils Universitāti, Rīgas Izglītības un pedagoăijas
vadības augstskolu u.c.
LSPA mācībspēku starptautiskās sadarbības prioritāte ir paplašināt
mācībspēku apmaiĦu un sekmēt apmaiĦas programmas ar Eiropas Savienības
valstu augstākās izglītības iestādēm (ES programmas un divpusējie līgumi).
Mācībspēku apmaiĦa palīdz pilnveidot studiju programmas. Tajā pašā laikā šāds
process mudina LSPA mācībspēkus meklēt jaunas iespējas lekciju lasīšanai un
nodarbību vadīšanai ārzemju partneru augstskolās.
LSPA mācībspēku starptautiskā sadarbība sāka pakāpeniski attīstīties pēc
Latvijas neatkarības atgūšanas. Pašlaik starptautiskā sadarbība izglītības un
zinātnes jomās notiek ar četru valstu augstskolām un tā attīstās šādās jomās:
- divpusējo sadarbības līgumu noslēgšana;
-piedalīšanās starptautiskajās izglītības un pētniecības programmās un projektos;
- sadarbība fakultāšu, nodaĜu un individuālajā līmenī.
Tradicionālākie sadarbības partneri ir Baltijas reăiona un Skandināvijas
valstis. Akadēmiskā un zinātniskā kooperācija ar tiem ir samērā viegla un
kĜuvusi populāra. Ar šī reăiona augstskolām jāturpina jau iesāktā sadarbība un
jāveido jaunas attiecības un sadarbības formas visos līmeĦos.
LSPA ir sasniegusi jaunu sadarbības līmeni ar Lietuvas Fiziskās izglītības
akadēmiju, KaĜiĦingradas Universitāti, Baltkrievijas Sporta Universitāti. Vēlama
būtu sadarbības uzlabošana ar Tartu Universitātes Sporta izglītības fakultāti un
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Tallinas Pedagoăijas akadēmiju. Šīs sadarbības turpmākā attīstība ir viens no
svarīgākajiem tuvākā laika uzdevumiem.
LSPA atrašanās Baltijas reăiona un ZiemeĜaustrumu Eiropas centrā dod
lielākas iespējas jauno sadarbības formu attīstīšanā: studiju programmas,
daudzpusējie pētniecības projekti. Arī LSPA mācībspēki jāstimulē meklēt šī
reăiona universitātēs jaunas apmācības un savas kvalifikācijas paaugstināšanas
pieejas. Labs piemērs tādai sadarbībai ir mūsu Akadēmijas Slēpošanas katedras
profesora Jura Granta aktīvā darbība Stokholmas Sporta universitātē.
Par nozīmīgu jāuzskata Akadēmijas mācībspēku darbība Latvijas sporta
veidu federācijās un citās starptautiskās sporta organizācijās starptautisko sakaru
uzturēšanā un sadarbības organizēšanā. Sporta federācijas vada attiecīgā sporta
veida attīstību Latvijā un pārstāv Latvijas valsti starptautiskās sporta
organizācijās un sacensībās.
Vairāki Akadēmijas docētāji piedalās Starptautisko sporta federāciju un
komisiju darbā: prof. N.Jaružnijs - Starptautiskā Vingrošanas federācija; asoc.
prof. A.Ābele - Starptautiskā DaiĜslidošanas federācija; doc. A.Ponomarjovs Starptautiskā Futbola federācija; asist. R.Līcis - Starptautiskā Handbola
federācija; prof. U.Gravītis - Starptautiskā Olimpiskā akadēmija un Starptautiskā
Sporta zinātnes un fiziskās izglītības padome (ICSSPE); prof. U.Švinks Starptautiskā Sporta zinātnes un fiziskās izglītības padome (ICSSPE).
Vairāki LSPA mācībspēki ir Latvijas sporta federāciju/savienību vadītāji,
kuri veicina LSPA docētāju un studentu iesaisti federāciju darbā un starptautisko
sadarbību ar citam līdzīgām sporta organizācijām un attiecīgā sporta veida
pārstāvjiem pasaulē.
LSPA studentu starptautiskā sadarbība, īstenota kā studentu apmaiĦa
starp augstskolām, LSPA veicinās iespēju izglītot sporta speciālistus, kuri būtu
spējīgi konkurēt starptautiskajā darba tirgū. Studentu svešvalodu zināšanas ir
joprojām nepietiekošā līmenī, un ir jāparedz plašākas iespējas tās studentiem
uzlabot. 2004./2005.akadēmiskajā gadā Gerleva Sporta Tautas universitātē
stažējās divi studenti.
Piedalīšanās SOCRATES/ERASMUS programmās dod augstskolai
iespēju paplašināt un veicināt sadarbību studentu programmās. Ir svarīgi
izanalizēt patreizējās iespējas, lai sekmētu jaunus tīklus un projektus, kuri varētu
intensificēt studiju internacionalizāciju. Piedaloties dažādās starptautiskās
programmās un projektos, LSPA cenšas sagatavot jauno paaudzi mācībspēku un
zinātnieku doktoru studiju ietvaros. Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijas
mērėis ir nākotnē piedāvāt saviem studentiem iespēju studēt vismaz vienu
semestri ārzemēs.
Notiek aktīva studentu dalība starptautiskās konferencēs ar referātiem un
stenda referātiem. Pirmās zinātnieka iemaĦas studenti iegūst strādājot pie sava
zinātniska darba, bet labākie tiek izvirzīti uz LSPA ikgadējo studentu zinātnisko
konferenci. Studentu zinātniskās konferences mērėis ir sekmēt sagatavot
vispusīgu, radošu jauno sporta izglītības speciālistu, kurš apguvis ne tikai
vairākus studiju kursus, bet ieguvis pirmās zinātniski pētnieciskās iemaĦas, prot
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apkopot zinātniskos literatūras avotus, veikt pētījumus, analizēt un izdarīt
secinājumus, tuvināt saikni starp teoriju un praksi. Ar studentu zinātnisko
jaunradi nostiprinās saikne starp studijām un zinātniski pētniecisko darbu. LSPA
studenti piedalījušies starptautiskās konferencēs Igaunijā, Baltkrievijā, Lietuvā.
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4.
VĒRTĒŠANAS SISTĒMA
Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmijā “Vērtēšana” pēc būtības ir viens
no studiju kursiem, jo tā ir viena no pedagoăiskās darbības neatĦemamām
sastāvdaĜām, tādēĜ iespēju robežās daudzos studiju kursos studentu akadēmiskos
sasniegumus izvērtē paši studenti mācībspēku vadībā.
LR Izglītības likumā un LR Augstskolu likumā ir uzsvērts, ka izglītība ir
mērėtiecīgs personības attīstības process (izglītošanās un izglītošana) un
rezultāts (cilvēka fiziskā un garīgā kvalitāte - izglītība).
LSPA piedāvātās izglītības mērėis ir radīt ikvienam studentam iespējas
veidoties par fiziski un garīgi attīstītu, brīvu un atbildīgu radošu kultūras
personību. Izglītībai kā procesam LSPA un kā rezultātam ir noteikta kvalitāte,
kura ir saistīta ar piedāvāto izglītības saturu un tā apguves līmeni.
Vērtēšanas mērėis ir nodrošināt studējošo zināšanu, prasmju un iemaĦu
taisnīgu novērtējumu un veicināt sistemātisku studiju darbu semestra laikā.
Katrā studiju kursā studējošo zināšanas tiek pārbaudītas un vērtētas pēc
vienādām prasībām neatkarīgi no zināšanu vērtēšanā iesaistīto docētāju skaita.
Prasības, kas studējošiem jāizpilda sekmīga kopvērtējuma iegūšanai kursa
pārbaudījumā, pirms semestra nodarbību sākuma apstiprina attiecīgā katedra.
Prasībām jābūt aprakstītām studiju kursa programmā. Tās nedrīkst mainīt
semestra laikā. Prasībām jāsatur ziĦas par nodarbību apmeklējuma obligātumu,
pārbaudes darbiem, kas tiks Ħemti vērā kursa pārbaudījuma kopvērtējuma
aprēėināšanā, kā arī vispārīga informācija par kursa noslēguma pārbaudījumu.
Docētājam ir pienākums, uzsākot studiju kursu, bet ne vēlāk kā otrajā
nodarbībā, studējošiem izskaidrot studiju kursa sekmīgai apguvei izvirzītās
prasības. Studējošiem ir pienākums ievērot izvirzītās prasības.
Kursa pārbaudījuma kopvērtējumu veido semestra laikā notikušo
pārbaudes darbu vērtējums un vērtējums, kas iegūts kursa noslēguma
pārbaudījumā.
Katra studenta izglītotības līmeĦa daudzpusīgai un maksimāli objektīvai
novērtēšanai, vērtējumā jāiekĜauj: iegūto zināšanu apjoms; iegūtās prasmes;
studenta attieksme pret izglītošanos; studenta individuālā attīstības dinamika.
Pārbaudīt un novērtēt visus izglītības komponentus var docētājs, kurš ikdienā
darbojas ar studentiem, kā arī paši studenti savstarpējā novērtējumā un
pašnovērtējumā. Gala pārbaudes darbos var novērtēt tikai zināšanas un prasmes.
Vērtējums 10 ballu skalā rada iespēju analizēt studenta studiju
sasniegumu kvalitāti, vērtējot:
• studiju satura apguves apjomu, kvalitāti un līmeni (zināt, prast,
pārzināt, lietot);
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•
•
•

papildus informācijas ieguvi, iniciatīvu un patstāvību studijās;
attieksmi pret studijām, sevi un apkārtējo pasauli;
kārtību,
uzcītību,
mērėtiecību,
uzvedību,
paškontroli,
ieinteresētību un darba stilu;
• sadarbību un saziĦas prasmes;
• studiju sasniegumu dinamiku.
Katrs docētājs veido sava studiju kursa vērtēšanas sistēmu, Ħemot vērā
visus izglītības kvalitātes vērtēšanas komponentus, atsevišėu studiju kursu
prasību izpildi vērtējot punktos.
Grūti konkretizēt to veikto darbu katrā akadēmiskajā gadā, kas saistīts ar
vērtēšanas sistēmas pilnveidošanu, jo katrs docētājs vērtēšanu veido atbilstoši
sava studiju kursa specifikai.
Ja apmēram pirms 10 gadiem studenti pārmeta par subjektivitāti
vērtēšanā, tad tagad, it īpaši jaunāko studiju kursu studenti, ir pārsteigti par
pietiekoši augsto objektivitāti, salīdzinot ar vērtēšanu Latvijas skolās.
Akadēmijā ir izveidota kopēja un vienota vērtēšanas sistēma, kurā galvenā
loma ir pašam studentam, bet docētājs organizē šo vērtēšanas procesu un fiksē
rezultātus. ěoti retos gadījumos vērtēšanas jautājumos studentu domas nesaskan
ar mācībspēka vērtējumu. To varam izskaidrot kā studentu aktivitātes rezultātu,
viĦu iesaistīšanos reālajā studiju procesā.
LSPA iegūtās izglītības komponenti
Lai daudzpusīgi un maksimāli objektīvi novērtētu katra studenta izglītības
līmeni, vērtējumā ir jāietver šādi komponenti:
a) kognitīvais, kurā ietilpst zināšanas, sākot no vienkāršākajām faktu
zināšanām līdz intelekta vērtēšanai.
Docētājs vērtē:
⇒zināšanas, kuras ir balstītas uz spēju atsaukt atmiĦā specifisku
informāciju;
⇒izpratni - vai studentam ir saprotama zināšanu sistēma un viĦš spēj
veidot prasmes un iemaĦas;
⇒pielietošanu - informācijas izmantošanu kā vienu no izglītības procesa
pamatuzdevumiem;
⇒analīzi - spēju domāt un analizēt apkārtējās vides procesus un norises;
⇒sintēzi - spēju veidot uzdevumu, izmantojot dedukciju un citus loăiskās
domāšanas aspektus.
b) psihomotorais (kustību apguves līmenis), kurā ietilpst reflektīvās
kustības, pamatkustību shēmas jebkurā sporta veidā, kuras balstītas uz vienkāršo
kustību savienojumu, fizisko īpašību attīstības līmeni kā jebkuras kustības
izpildes pamatu un sarežăītas kustības, kuras nevar apgūt bez ilgstošas
mācīšanās un treniĦa.
Docētājs vērtē:
⇒studenta spēju izpildīt piedāvātās kustības pamatus;
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⇒studenta spēju apgūt pamatkustību pamatus, izprotot kustību mācīšanas
didaktiku;
⇒studenta spēju izpildīt kustības tehnikas pamatus, detaĜas, elementus,
pietiekami izprot kustību mācīšanas didaktiku;
⇒studenta spēju demonstrēt sarežăītas kustības un to savienojumus,
kurus nevar apgūt bez ilgstošas mācīšanās un treniĦa; perfekti pārvalda
kustību mācīšanas didaktiku.
c) afektīvais (attieksme pret izglītošanos), kurā ietilpst attieksme no
vienkāršās nodarbības uzdevuma uztveršanas līdz sarežăītai spējai raksturot
vērtību jēdzienus.
Docētājs vērtē:
⇒uztveršanu - studenta spēju uztvert informāciju;
⇒reaăēšanu - zinātkāri, vēlēšanos apgūt nezināmo un aktīvi iesaistīties
studiju procesā;
⇒aktivitāti un tās kvalitāti - studenta motivāciju un vēlmi izteikt savu
viedokli, veidot jaunus modeĜus u.tml.
d) studenta individuālās attīstības dinamika.
Katrā studiju kursā šo komponentu īpatsvars kopējā vērtējumā būs
atšėirīgs. Visos studiju kursos svarīgi ir veidot studentam pareizu studiju
motivāciju, vērtējot studiju procesā iegūtās zināšanas, prasmes un iemaĦas.
Teorētiskajos kursos lielāka nozīme būs zināšanām. Savukārt, praktiskajos
kursos iegūtās prasmes būs galvenais vērtējuma kritērijs. Prakšu vērtēšanas
galvenais kritērijs būs iemaĦas.
Apguves
līmenis
ěoti augsts
Augsts
Vidējs
Zems

Atzīmju sistēma
Atzīme
10
9
8
7
6
5
4
3–1

Izcili
Teicami
ěoti labi
Labi
Gandrīz labi
Viduvēji
Gandrīz viduvēji
Negatīvs
vērtējums

Vērtēšanas skala
Punkti
Balles
34 - 35
10
31 - 33
9
26 - 30
8
22 - 25
7
18 - 21
6
14 - 17
5
11 - 13
4
8 - 10
3
5-7
2
1-4
1

Studentam savācot punktu summu, beidzoties studiju kursam, tiek izlikts
diferencēts galīgais vērtējums atbilstoši vērtēšanas skalai bez papildus
pārbaudījumiem. Ja studentu neapmierina galīgais vērtējums, viĦam ir tiesības
kārtot pārbaudījumu. Noteicošais ir pārbaudījuma vērtējums. Students semestra
laikā tiek regulāri informēts par iegūtajiem punktiem un to summu.
Ja students ir ieguvis punktu summu, kura ir mazāka, lai iegūtu 4 balles,
jākārto pārbaudījums, vispirms nokārtojot visas minētajā studiju kursā esošās
prasības.
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Studiju kursu vērtēšana
Nr.
pk.

Vērtējuma
saturs

1.
2.

Zināšanas
Prasmes
(tehnikas demonstrēšana)
Konspekti, plāni u.c. metodiskās
izstrādnes
Kontroldarbi
Mācību prakse
Sacensības (piedalīšanās)
Sacensību noteikumi (tiesāšana)
Sacensību un nodarbību
organizēšana
Mācīšanas didaktika
Dažādas izstrādnes (mājās)
Attieksme
Individuālā dinamika
MINIMĀLĀS
PRASĪBAS

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Teorētiskie
kursi
8
4

Punkti*
Praktiskie
kursi
3
8

Prakses
2
4

6

4

6

5
-

2
2
1
1
1

2
6

7
10
7
1
4
4
4
1
1
1
Vismaz
Vismaz
Vismaz
2 punkti
1 punkts
2 punkti
katrā veidā
katrā veidā
katrā veidā
* Katrā vērtējuma veidā punktus nedrīkst dalīt sīkāk kā 0,5 punkti par viena uzdevuma izpildi.
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5.
STUDĒJOŠIE
5.1. UZĥEMŠANAS NOTEIKUMI
Trijos studiju gados absolventi iegūst pedagoăijas bakalaura grādu sportā.
Pilna laika studijas dienas nodaĜā
Konkursa kārtībā LSPA uzĦem LR pilsoĦus un personas, kurām ir izdota
LR nepilsoĦa pase, kā arī personas, kurām ir izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās
atĜaujas. Lai studētu augstskolā, nepieciešams vidējo izglītību apliecinošs
dokuments. Ārvalstniekus uzĦem atbilstoši LR likumdošanai, Augstskolu
likuma 83.pantam un LR Izglītības likumam.
Reflektantiem jāiesniedz valsts centralizēto eksāmenu sertifikāti
(vērtējums A-E līmenī) pēc izvēles 2 mācību priekšmetos.
Mazākumtautību skolu absolventiem jāiesniedz sertifikāts par latviešu
valodas centralizētā eksāmena nokārtošanu vismaz C līmenī. Ja vērtējums ir
zemāks, tad var pretendēt tikai uz maksas studijām bez tiesībām studiju laikā
pretendēt uz valsts budžeta vietām.
Absolventi, kuriem atestātā nav vērtējuma sportā vai tas ir zemāks par 7
ballēm, var pretendēt uz studijām par valsts budžeta līdzekĜiem, ja fiziskās
sagatavotības iestājeksāmenā iegūts vērtējums, kas nav zemāks par 8 ballēm.
Iestājeksāmens jākārto fiziskajā sagatavotībā (FS). Konkursā vērtē 2
centralizēto un fiziskās sagatavotības (FS) eksāmena rezultātus.
Studiju finansēšanas formas : par valsts budžeta līdzekĜiem; par maksu.
Konkursa kārtībā uzĦem valsts budžeta finansētajās studiju vietās. Bez
iestājeksāmena fiziskajā sagatavotībā:
• olimpisko un paraolimpisko spēĜu dalībniekus (ar LOK rakstisku
apliecinājumu),
• Pasaules un Eiropas čempionātu 1.-12.vietu ieguvējus olimpiskajos sporta
veidos; citu sporta veidu 1.-3.vietu ieguvējus (ar attiecīgā sporta veida
federācijas rakstisku apliecinājumu),
• Pasaules un Eiropas junioru čempionātu 1.-12.vietu ieguvējus olimpiskajos
sporta veidos, citu sporta veidu pasaules junioru čempionātu 1.-3.vietu
ieguvējus (ar attiecīgā sporta veida federācijas rakstisku apliecinājumu),
• MurjāĦu Sporta ăimnāzijas, Rīgas 90.vidusskolas sporta izglītības klases un
LSPA Sporta skolas absolventus (ar rekomendācijām ne vēlāk kā 2 gadus pēc
skolas beigšanas),
• personas ar fiziskiem traucējumiem.
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Pēc 2 centralizēto eksāmenu un FS eksāmena rezultātiem.
Konkursa kārtībā studijās par maksu ar tiesībām studiju laikā pretendēt uz
valsts budžeta vietām uzĦem, ja:
• sekmīgi nokārtoti iestājeksāmeni, bet nav izturēts konkurss uz valsts budžeta
vietām,
• sekmīgi nokārtots iestājeksāmens, bet vidējās izglītības atestātā kādā no
mācību priekšmetiem vērtējums gadā ir zemāks par 4 ballēm.
Studijās par maksu bez tiesībām studiju laikā pretendēt uz valsts budžeta
vietām uzĦem bez iestājeksāmena, ja par studijām samaksā līdz pirmajam
eksāmenam. Atbildību par valsts valodas un fiziskās sagatavotības līmeĦa
atbilstību LSPA studiju prasībām uzĦemas paši reflektanti.
Studenti var pretendēt uz studējošā kredītu. Maksas studiju studenti var
pretendēt uz studiju kredītu studiju maksas segšanai.
Studijas neklātienē ir par maksu. Studiju laikā jāizpilda tādas pašas
fiziskās sagatavotības prasības kā Dienas nodaĜas studentiem. Atbildību par
valsts valodas un fiziskās sagatavotības līmeĦa atbilstību LSPA studiju prasībām
uzĦemas paši reflektanti.
5.2. UZĥEMŠANAS REZULTĀTI
Dienas nodaĜā:
Valsts
Konkursa
Par maksu
Kopā
finansējums
koeficients
2004.
2,56
153
99
54
Pilna laika studijām Dienas nodaĜā 2004./2005.akadēmiskajā gadā
reflektanti pārstāvēja visus Latvijas reăionus un viĦu izvēlēto specializācijas
sporta veidu vidū populārākie bija: vieglatlētika, basketbols, volejbols, futbols
un aerobika.
Imatrikulēto 1.studiju gada studentu vidū bija 5 pasaules un Eiropas
čempionātu dalībnieki un godalgoto vietu ieguvēji, 7 MurjāĦu Sporta ăimnāzijas
absolventi, kuri godam pārstāvējuši mūsu valsti starptautiska mēroga sacensībās
un ir gatavi apgūt topošajiem sporta speciālistiem nepieciešamo atbilstošo
augstāko akadēmisko izglītību.
Neklātienes nodaĜā:
Gads
Kopā
Par maksu
2004.
133
133
Gads

5.3. STUDĒJOŠO SKAITS UN TO STRUKTŪRA
Datums
1.04.2005.

Dienas nodaĜā
Skaits
%
754
56,1

Neklātienes nodaĜā
Skaits
%
590
43,9
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5.4. ATSKAITĪTO STUDENTU SKAITS
Akadēmiskais
gads

2004./2005.
(uz 1.04.2005.)

1.
stud.gadā

2.
stud.gadā

3.
stud.gadā

Kopā

14

7

2

23

5.5. ABSOLVENTU SKAITS
2005. (prognoze)

Dienas nodaĜā

Neklātienes nodaĜā

Kopā

80

40

120
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6.
AKADĒMISKAIS PERSONĀLS
Akadēmiskās studiju programmmas “Pedagoăijas bakalaurs sportā”
studiju procesa realizēšanu Akadēmijā nodrošina 12 katedru un 2 profesoru
grupu kolektīvi:
1. Sporta un treniĦu teorijas, pedagoăijas, psiholoăijas un pedagoăisko
prakšu katedra – katedras vadītāja prof. Rasma JANSONE;
2. Sociālo zinātĦu katedra – katedras vadītāja prof. Aino KUZĥECOVA;
3. Valodu katedra – katedras vadītāja doc. Inta BUDVIĖE;
4. Anatomijas, fizioloăijas un bioėīmijas katedra – katedras vadītāja
asoc.prof. Inese PONTAGA;
5. Vingrošanas katedra – katedras vadītājs prof. Nikolajs JARUŽNIJS;
6. Informātikas, biomehānikas un sporta celtĦu katedra – katedras vadītājs
prof. Jānis LANKA;
7. Sporta medicīnas, fizioterapijas, ārstnieciskās vingrošanas un masāžas
katedra – katedras vadītājs prof. Viesturs LĀRIĥŠ;
8. Smagatlētikas, boksa un cīĦas katedra – katedras vadītājs asoc.prof.
Leonīds ČUPRIKS;
9. Slēpošanas, šaušanas, orientēšanās un tūrisma katedra – katedras
vadītāja prof. Daina KRAUKSTA;
10.Sporta spēĜu katedra – katedras vadītājs prof. Andris RUDZĪTIS;
11.Vieglatlētikas katedra – katedras vadītāja asoc.prof. Ilze AVOTIĥA;
12.Peldēšanas un airēšanas katedra – katedras vadītājs asoc.prof. Imants
UPĪTIS;
13.Aizsardzības mācības docētāju grupa – grupas vadītājs doc. Verners
MACKARS;
14.Sociālo zinību profesoru grupa – grupas vadītāja prof. Inta Māra
RUBANA.
Akadēmiskais personāls 2004./2005. akadēmiskajā gadā
Uz 01.04.2005.
Amati
Profesori
Asociētie profesori
Docenti
Lektori
Asistenti
Kopā:

Pamatdarbs

Blakusdarbs

14
17
28
13
8
80

2
4
3
2
7
18
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%
16,33
21,43
31,62
15,31
15,31
100
22

5300
5400
5401
5402
5403
5404
5405
5406
5500
4501

Štata vien.
vai likmju
skaits

5230

Augstskolas personāls pamatdarbā – kopā:
t.sk.
akadēmiskais personāls
profesori
asociētie profesori
docenti
lektori
asistenti
vadošie pētnieki un pētnieki
t.sk. vispārējais personāls
Nodarbināti pamatdarbā uz pilnu slodzi
akadēmiskais personāls
vispārējais personāls
Nodarbināti pamatdarbā uz nepilnu slodzi
akadēmiskais personāls
vispārējais personāls
Akadēmiskais personāls,
kuram augstskola nav pamatdarba vieta
No akadēmiskā personāla pamatdarbā (5110.r.)
personas ar zinātnisko grādu
Akadēmiskā personāla pamatdarbā (5110.r.)
sadalījums pēc vecuma
30 gadi un jaunāki
31-39 gadi
40-49 gadi
50-59 gadi
60 gadi un vecāki
No akadēmiskā personāla pamatdarbā (5110.r.)
pensijas vecumā
Viesprofesori, viesdocentu, vieslektoru skaits
t.sk. ārvalstu viesprofesori, viesdocenti, vieslektori

t.sk.
sievietes

5100
5110
5111
5112
5113
5114
5115
5116
5120
5210
5211
5212
5220
5221
5222

Rādītāja nosaukums

Pavisam

Rindas
kods

LSPA strādājošais personāls (uz 1.10.2004.)

231
72
11
14
26
13
8
0
159
216
65
151
15
7
8

146
40
5
6
14
12
3
0
106
138
37
101
8
3
5

237.5
68.5
11
13
25.5
13
6
0
169
x
x
x
x
x
x

16

4

x

30

13

x

72

40

x

12
9
13
24
14

6
9
8
11
6

x
x
x
x
x

13
0
0

6
0
0

x
x
x

2004./2005. akadēmiskajā gadā Akadēmijā strādā 14 profesori, 17
asociētie profesori, 28 docenti, 13 lektori un 8 asistenti, ar doktora grādu ir 42,
ar maăistra grādu 39.
Akadēmiskais
personāls kopā

Doktori

%

Maăistri

98

42

42,86

39

%

Bez
zinātniskā
grāda

%

39,80

17

17,34
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LSPA Akadēmiskais personāls uz 1.04.2005.
GRĀVĪTIS Uldis
KRAUKSTS Viesturs
ŠVINKS Uldis
KONRADS Andris
GRANTS Juris
JANSONE Rasma
JARUŽNIJS Nikolajs
LANKA Jānis
RUBANA Inta Māra
KRAUKSTA Daina
KUZĥECOVA Aino
LĀRIĥŠ Viesturs
RUDZĪTIS Andris
POPOVS Eduards
KNIPŠE Gundega
ĀBOLTIĥA Mirdza
ŽUKOVS Leonards
ĀBELE Agita
KUROVA Ludmila
DRAVNIEKS Juris
JĒKABSONS Tālivaldis

ŪDRE Vija
OZOLZĪLE Gunārs
SAULĪTIS Juris
MAURIĥA Lidija
PAEGLĪTIS Alvis
EGLĪTIS Egils
PONTAGA Inese
UPĪTIS Imants
LIELVĀRDS Arvils
SAIVA Laima
ČUPRIKS Leonīds
ĖĪSIS Igors
ŽĪDENS Jānis
AVOTIĥA Ilze
ERDMANIS Helmūts
ŽIěINSKIS Leonīds
IMMERE Inta
CEPELIS Imants
VAZNE Žermēna
LUIKA Biruta
KUĥICKIS Valerijs
LEŠENKOVS Edvīns
MILLERE Vija
BUDVIĖE Inta
BERGA Irēna
BOGE Iveta

rektors profesors 0,5 sl.
prorektors profesors 0,5 sl.
prorektors profesors 0,5 sl.
prorektors 0,5 sl.(bl.d.) (asoc.profesors)
profesors
profesore katedras vad.
profesors katedras vad.
profesors katedras vad.
profesore profes.grupas vad.
profesore katedras vad.
profesore katedras vad.
profesors katedras vad.
profesors katedras vad.
profesors
profes. 0,5 sl.(bl.d.)
profesore
profes. 0,5 sl.(bl.d.)
asoc.profesore
asoc.profes. 0,5 sl.(bl.d.)
asoc.profesors
dekāns asoc.profesors 0,5 (p.d.)
asoc.profesore 0,5sl.
asoc.profes.0,5sl.(bl.d.)
asoc.profes.0,5sl.(bl.d.)
asoc.profesore
asoc.profesors
asoc.profesors 0,5 sl.
asoc.profesore katedras vad.
asoc.profesors katedras vad.
dekāns asoc.profes. 0,75sl.(p.d.)
asoc.profesore
asoc.profesors katedras vad.
asoc.profesors
asoc.profes. 0,75sl.(p.d.) stud.daĜas vad.
asoc.profesore katedras vad.
asoc.profesors
asoc.profesors
docente
docents 0,5 sl.(pap.d.)
docente
docente
docents 0,25 sl.(bl.d.)
docents
docente
docente katedras vad.
docente
docente
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Dr.paed.
Dr.paed.
Dr.paed.
Dr.biol.
Dr.paed.
Dr.paed.
Dr.habil. paed.
Dr.habil.paed.
Dr.biol.
Dr.paed.
Dr.phil.
Dr.med.
Dr.paed.
Dr.paed.
Dr.med.
Dr.habil.med.
Dr.habil.paed.
Dr.paed.
Dr.paed.
Dr.paed.
Dr.paed.
Dr.chem.
Dr.sc.soc.
Dr.oec.
Dr.med.
Dr.biol.
Dr.med.
Dr.med.
Dr.biol.
Dr.paed.
Dr.paed.
Dr.paed.
Dr.paed.
Dr.paed.
Dr.paed.
Dr.paed.
Dr.paed.
Mg.paed.
Mg.paed.
Mg.paed.
Mg.paed.
Mg.biol.
Mg.paed.
Mg.paed.
Mg.ed.
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Mg.paed.
Mg.paed.
Dr.paed.
Mg.paed.
Dr.paed.
Mg.paed.
Mg.paed.
Mg.paed.

RIMBENIEKS Jānis
RUBĪNS Pauls
SPUNDE Andris
GAILIS Māris Raimonds
DEMČENKO Vladimirs
KOBZEVS Genadijs
ěUBINSKA Inese
MAěARENKO ěubova
MACKARS Verners
UPMALIS Jānis

docente
docente
docente
docente
docente
docents
docents
docents 0,75 sl. (bl.d.)
docents 0,5 sl.
docents
docents
docents (bl.d.)
docents
docents
docents
docents
docents
docente
docente
docents prof.grupas vad. prodekāns (pap.d.)
docents (pap.d.) prodekāns

FERNĀTE Andra
BULA-BITENIECE Inta
KěAVIĥA Aija
VENTASKRASTA Luize
RUDZINSKA Ieva
INDRIKSONE Ligita
UKINS Valdis
PEěNIKA NataĜja
KANDAVNIECE Aelita
KREPŠA Daina
ěISICINA Tatjana
ŠKUTĀNE Sandra
FREIMANE Līga
BĒRZIĥŠ Uldis
PLINČE Gunta
GULBE Antra
KLINTS Valda
LIEPIĥA Inga
RUDZĪTE Ilze
RUDZĪTIS Rolands
SPĀRNIĥŠ Indars
ZELČA Iveta
BERGMANIS Raimonds
CIEMATNIEKS Uăis
GLAZKOVS Genadijs
AKANTJEVA Ineta
LĪCIS Renārs
KUPLIS Krišjānis
RATNIEKS Gatis
AĥISIMOVA Svetlana
DANNE Dins

lektore
lektore
lektore
lektore
lektore
lektore 0,5 sl.(pap.d.)
lektors (bl.d.)
lektore
lektore
lektore
lektore
lektore
lektore
lektors 0,75 sl.(bl.d.)
lektore
asistente 0,25 sl. (pap.d.)
asistente 0,5 sl.(pap.d.)
asistente 0,5 sl.(bl.d.)
asistente
asistents (bl.d.)
asistents 0,5 sl.
asistente 0,5 sl. (bl.d.)
asistents 0,5 sl. (bl.d.)
asistents
asistents 0,75 sl. (bl.d.)
asistente 0,5 sl.(bl.d.)
asistents 1,25
asistents
asistents 0,25 sl.(bl.d.)
asistente
asistents 0,5 sl.

Mg.paed.
Mg.paed.
Mg.paed.
Mg.izgl.zin.
Mg.izgl.zin.ped
Mg.paed.
Mg.paed.
Mg.paed.
Mg.paed.
Mg.paed.
Mg.paed.
Mg.paed.
Mg.paed.
Mg.paed.
Mg.izgl.zin.
Mg.paed.

MALAHOVA Ludmila
STIRNA Nellija
SOLOVJOVA JeĜena
UPMALE Velta Marija
SMILA Baiba
MARTUZĀNS Jānis
PIMENOVS Andris
KUZMINS Viktors
GRASIS Nils
LAPIĥŠ Vladimirs
PONOMARJOVS Anatolijs
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Mg.paed.
Mg.paed.
Mg.paed.
Mg.paed.
Dr.paed.
Dr.paed.
Dr.paed.
Mg.paed.
Mg.paed.
Mg.paed.

Bc.
Bc.
Bc
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Mg.izgl.zin.sp.
Bc.
Mg.paed.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
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7.
RADOŠAIS UN
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKAIS DARBS
Akadēmijas pētnieciskā darba pamatvirzieni :
• topošo un esošo bakalaura akadēmiskā grāda pretendentu, topošo
izglītības un sporta darba speciālistu izglītošanas un
tālākizglītības kvalitātes uzlabošana;
• sportistu sagatavošanas sacensībām pedagoăiskie, psiholoăiskie,
medicīniskie u.c. aspekti;
• sporta loma sabiedrības veselības uzlabošanā;
• sporta terminoloăijas latviešu valodā izstrāde un pētījumi par tās
mācīšanas metodikas pilnveidošanu.
Akadēmijas mācībspēku radošā darbība ir saistīta ar mācību līdzekĜu
sagatavošanu latviešu valodā. Akadēmijas mācībspēki aktīvi iesaistās Latvijas
sporta sabiedriskajā dzīvē, piedalās dažādu programmu realizācijā.
Docētāju kvalifikācijas paaugstināšanu sekmē Akadēmijā rīkotie
starpkatedru semināri un zinātniskās konferences, radošie komandējumi uz
radniecīgām augstskolām Latvijā un ārzemēs, kolēău savstarpēja nodarbību
apmeklēšana, sadarbība ar Latvijas Olimpisko komiteju, Latvijas Olimpisko
akadēmiju, LR IZM Sporta departamentu, docētāju līdzdarbošanās dažādu
programmu izstrādāšanā un svešvalodu apguvē.
Zinātniski pētnieciskais darbs ir saistīts ar:
• sporta terminoloăijas izstrādāšanu latviešu valodā;
• Latvijas jaunatnes fizisko atveseĜošanu;
• Latvijas skolēnu fizisko kondīciju;
• veselības un vides izglītību.
Katedru un profesoru grupu mācībspēki pēta savu studiju kursu un studiju
procesa optimizāciju. Katedru zinātniski pētnieciskais darbs ir docētāju darba
neatĦemama sastāvdaĜa. Tajā piedalās viss akadēmiskais personāls, ieskaitot
studentus, maăistrantus, doktorandus.
Studējošie zinātniskos pētījumus un zinātnisko darbību veic Studentu
zinātniskās biedrības ietvaros. Katru gadu tiek organizētas studentu zinātniskās
konferences, kurās studējošie rod iespēju izklāstīs savu zinātnisko pētījumu
rezultātus 10 sekcijās, bet labākie darbi tiek izvirzīti līdzdalībai konferences
plenārsēdē.
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Papildinot studiju procesu ar zinātnisko darbību, studenti iegūst
padziĜinātas zināšanas:
• studiju procesa organizēšanā;
• mācīšanas metodikā (didaktikā);
• dažādu līdzekĜu pielietošanā fiziskajā izglītībā un sportā;
• treniĦu metodikā;
• ārstnieciskajā un koriăējošajā vingrošanā.
Veicot zinātniski pētniecisko darbu, studējošie apgūst eksperimenta
organizēšanas un vadīšanas iemaĦas, testēšanas un kontroles nosacījumus un
daudzas citas iemaĦas un prasmes, kuras ir būtiski saistītas ar studiju kursu
satura paplašināšanu un tuvinātas reālajai dzīvei skolā un sportā.
LSPA mācībspēku un studējošo zinātniskās pētniecības mērėis ir
zinātnisku atziĦu iegūšana, studiju procesa zinātniska pamatošana un tālāka
attīstīšana, praktiski svarīgu uzdevumu risināšana sporta zinātnes nozarē.
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8.
KVALITĀTES NODROŠINĀJUMS
UN GARANTIJAS
Akadēmisko studiju programmu kvalitāte tiek vērtēta vairākos līmeĦos:
• katra katedra un profesoru grupa savas darbības kvalitāti izvērtē reizi
gadā;
• Akadēmijas Senāts izskata un novērtē katras katedras un profesoru
grupas darbības kvalitāti reizi trīs gados;
• katrs mācībspēks par savas darbības kvalitāti atskaitās katru gadu un
vienu reizi sešos gados Akadēmijās Senātā;
• atklātās nodarbības;
• savstarpējie nodarbību apmeklējumi;
• atkārtoto (kontroles) eksāmenu prakse;
• Personāla komisijas darbība.
Kvalitātes vērtēšanas kritēriji:
• kursu studiju mērėu un uzdevumu realizēšana atbilstoši LSPA akadēmiskās
programmas mērėiem un uzdevumiem;
• studiju organizēšana un vadība, kuru pamatā ir šādas formas: lekcijas,
praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs, semināri, konsultācijas,
pārbaudījumi u.c.;
• studiju nodrošinājums ar mācību līdzekĜiem, uzskates līdzekĜiem, inventāru,
iekārtām un jaunāko zinātnisko literatūru;
• studentu novērtējuma rezultāti;
• studējošo studiju darba un zinātniski pētnieciskā darba apvienojums;
• studentu aptauju rezultāti par kursu kvalitāti;
• docētāja personība, viĦa metodiskā un zinātniskā darba aktivitātes, spēja
saistīt savu kursu ar LSPA specifiku, iekĜaušanās bakalauru, maăistru un
promocijas darbu vadīšanā, vēlme paaugstināt kvalifikāciju, piedalīšanās
Akadēmijas sabiedriskajā dzīvē, sporta pasākumos, aktīva sadarbība ar citām
pedagoăiskajām augstskolām Latvijā un ārzemēs;
• praktisko katedru materiāli tehniskais nodrošinājums.
Akadēmijā ir vēsturiski izveidojusies kvalitātes kontroles sistēma un
tendence nemitīgai tās pilnveidošanai ir par iemeslu tām garantijām, ka
nepārtraukti tiks uzlabotas akadēmisko studiju programmas un to realizācijas
process.
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LSPA kvalitātes kontroles sistēma
1. Katedru un profesoru grupu līmenī :
1.1. Beidzoties studiju kursam, vadošais mācībspēks veic minētā kursa
pašnovērtējumu pēc vispārpieĦemtās formas.
1.1.1. Pašnovērtējuma recenzēšanu veic katedras sēdē apstiprināta
persona, kura ir kompetenta pētāmajā jautājumā.
1.1.2. Vadošais mācībspēks ar pašnovērtējuma ziĦojumu katedras
kolektīvu iepazīstina katedras sēdē.
1.1.3. Minētajā sanāksmē par kursa vērtējumu informē recenzents.
1.1.4. Gala rezultātā par kursa programmas un mācībspēku darbības
rezultātu un kvalitāti, kā arī izmaiĦām un citiem pasākumiem katedras kolektīvs
pieĦem lēmumu.
1.2. Studiju gada beigās notiek studiju kursu savstarpējās saskaĦotības
pašnovērtējums.
1.2.1. Nepieciešamības gadījumā tiek izveidotas vairākas komisijas, kuru
darbu vada katedras vadītāja vietnieks metodiskajā darbā.
1.2.2. Katra komisija katedras sēdē informē par veikto darbu un novērtē
kursu saskaĦotību.
1.2.3. Par kursu saskaĦotības kvalitāti katedras sēdē tiek pieĦemts
lēmums.
1.3. Sistemātisku kvalitātes kontroli katedru līmenī nodrošina docētāju
savstarpējie apmeklējumi (vismaz 3 reizes gadā). Savstarpējais apmeklējums
tiek uzskatīts par kvalifikācijas paaugstināšanas formu.
1.4. Atbildīgais par pašnovērtēšanos kursa līmenī ir vadošais mācībspēks,
starpkursu un katedras līmenī – katedras vadītāja vietnieks metodiskajā darbā.
1.5. Atbildīgais par kvalitāti un tās kontroli katedrā ir katedras vadītājs.
1.6. Beidzoties studiju gadam, katedras vadītājs veic katedras darbības
pašnovērtējumu atbilstoši 2001.gada 16.oktobra MK noteikumiem Nr. 442
“Augstākās izglītības iestāžu un studiju programmu akreditācijas noteikumi”.
1.7. Katru gadu, beidzoties studiju procesam, katedra ar pašnovērtējuma
ziĦojumu (pievienojot nepieciešamos dokumentus) uzstājas rektora pilnvarotajā
struktūrvienībā (komisijā).
2. Starpkatedru līmenī :
2.1. Pašnovērtējuma un kvalitātes kontroli starpkatedru līmenī vada un
realizē akadēmijas studiju daĜa vadītāja personā.
2.2. Katru gadu, pamatojoties uz rektora rīkojumu par starpkatedru studiju
procesa pašnovērtējumu un kvalitātes kontroli (katedru un savstarpējās kontroles
grafiks), tiek veikts katedras studiju procesa un kvalitātes nodrošināšanas
sistēmas izvērtējums.
2.3. Novērotājkatedras vadītājs ar informatīvo un vērtējošo ziĦojumu par
attiecīgās katedras darbību uzstājas Katedru domē, kur pieĦem galīgo lēmumu.
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3. Programmu līmenī :
3.1. Beidzoties studiju gadam, programmas direktors veic attiecīgās
programmas pašnovērtējumu atbilstoši MK 2001.gada 16.oktobra noteikumiem
Nr. 442.
3.2. Attiecīgā institūta sēdē tiek izvērtēta konkrētā programma, nosakot
plusus un mīnusus, perspektīvās attīstības iespējas.
3.3. Programmas izvērtēšanai pēc attiecīgā institūta direktora
priekšlikuma studiju prorektors izveido speciālu komisiju, kuras sastāvā tiek
iekĜauti profesionālo savienību pārstāvji un vadošie Latvijas Republikas
speciālisti konkrētās programmas jomā.
4. Dekanātu līmenī :
4.1. Sekmju, tās kvalitātes kontroli un studentu kontingenta uzskaiti vada
un realizē akadēmijas dekāni.
4.2. Vērtējot sekmju kvalitāti, dekāni sistemātiski kontrolē tās gaitu un
nepieciešamības gadījumos pieĦem lēmumus attiecībā uz katedrām un
mācībspēkiem, kuri neiekĜaujas kopējā akadēmijā pieĦemtajā vērtēšanas
sistēmā.
4.3. Katru gadu akadēmijas dekāni sniedz informāciju un vērtējumu
Senātā par kārtējo vērtēšanas un sekmju kvalitātes līmeni visās akadēmijas
katedrās.
5. Akadēmijas līmenī :
5.1. Akadēmijas pašnovērtējuma procesu un kvalitātes kontroli vada un
realizē Studiju prorektors.
5.2. Reizi gadā Studiju prorektors sniedz akadēmijas darbības
pašnovērtējuma ziĦojumu par iepriekšējo studiju gadu.
5.3. Kvalitātes kontroles ietvaros Studiju prorektors organizē un vada
kursa mācībspēku vērtējumu atkārtotu kontroli, izveidojot Rektorāta līmenī
komisijas, iesaistot kompetentas personas.
5.4. Pamatojoties uz atkārtotās kontroles komisijas darbības rezultātiem
un secinājumiem, Rektorāts pieĦem lēmumus attiecībā uz kontrolējamā kursa
mācībspēka darbību, kā arī attiecīgās katedras lēmumu šajā procesā.
5.5. Kvalitātes kontroles procesā aktīvi piedalās akadēmijas
Personālkomisija, Šėīrējtiesa, Revīzijas komisija atbilstoši to darbības
nolikumiem.
5.6. Akadēmijas kvalitātes kontroles procesa organizēšanai, tiek izveidota
kvalitātes kontroles komisija, kuru vada Studiju prorektors, komisijas sastāvā
tiek iekĜauti : studiju daĜas vadītājs, dekāni, institūtu direktori.
6. Ja atbildīgās (kontrolējošās) personas ir konstatējušas kāda mācībspēka
darbībā atkāpes no akadēmijā pastāvošajām prasībām (Satversme, nolikumi, LR
likumdošanas normatīvie akti u.c.) Akadēmijas Personāla komisija izvērtē dotās
personas atbilstību ieĦemamajam amatam, informējot par to Senātu.
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9.
PAŠVĒRTĒJUMS
SVID ANALĪZE
Studiju programmas pozitīvie faktori (stiprās puses):
1. Visu līmeĦu studiju programmu nemitīga kvalitātes kontrole nodrošina
bakalaura grāda ieguvēju kvalitatīvu sagatavošanu atbilstoši izglītības un
sporta sistēmas prasībām Latvijā un ārzemēs.
2. Liels mācībspēku ieguldījums mācību grāmatu, mācību līdzekĜu un citu
studiju līdzekĜu izstrādē.
3. Studiju kursu un bakalaura studiju programmas tiek nepārtrauktu
pilnveidotas.
4. Akadēmiskās studiju programmas apguves aktivitāte ir tiešā veidā saistīta ar
komplekso vērtēšanas sistēmu – zināšanu, prasmju, iemaĦu un izaugsmes
līmeĦos.
5. Bakalaura studiju programma nodrošina ar speciālistiem darba tirgu izglītības
un sporta jomās ne tikai Latvijā, bet arī apmēram 125 pasaules valstīs,
aptverot visus kontinentus.
6. Teicama studiju programmas organizēšana.
7. Kvalificēts, stabils un kompetents akadēmiskais personāls (doktori – 52,4%,
maăistri – 45,2%).
8. Laba saistība starp bakalaura un profesionālajām studijām.
9. Akadēmiskais personāls savā zinātniski pētnieciskajā darbībā iesaista
studentus. Pēdējos gados novērojama tendence studentu skaita pieaugumam
mācībspēku zinātnisko tēmu izpildē.
10.Bakalaura studiju programmas realizācija nodrošina starptautiski atzītu
bakalaura grāda piešėiršanas statusu.
11.Studiju kursu programmu mobilitāte atbilstoša studiju grafika prasībām.
12.Labi sakari ar radniecīgām augstskolām ārzemēs un Latvijā.
13.Studiju kursu izteikta specializācija sporta zinātnes apakšnozaru jomās.
14.Visiem studiju kursiem ir konkretizēts akadēmiskais komponents.

1.
2.
3.
4.

Studiju programmas negatīvie faktori (vājās puses):
Morāli un fiziski noveco materiāli tehniskā bāze un zinātniskā aparatūra.
Nepietiekoša mācībspēku un studentu apmaiĦas politika ar radnieciskajām
augstskolām Eiropas Savienības valstīs.
Studiju kursu sadrumstalotība.
Problēmas ar kvalitatīvu mācībspēku nodrošinājumu sporta zinātnes
apakšnozaru specifisko kursu nodrošināšanā.
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No studiju programmas neatkarīgie negatīvie faktori (draudi):
1. Nemitīgā un neprognozējamā valdības politikas maiĦa augstākās izglītības
jomā.
2. Neadekvāts produkcijas kvalitātei neatbilstošs mācībspēku atalgojums.
3. Docētāju novecošanās process.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Studiju programmas iespējas, kas jāizmanto:
Jaunu studiju kursu izstrādē un piedāvājums:
a) jaunāko sporta zinātnes sdasniegumu specifika un to pielietošanas
iespējas;
b) darbspēju dzimumu diferenciācija;
c) bērnu un pusaudžu augšana, attīstība un nobriešana.
Studējošo apmaiĦa ERASMUS/SOCRATES programmu ietvaros.
Jaunāko zinātnisko tehnoloăiju un metodoloăiju apguves iespēju
palielināšana.
Sporta zinātnes pētījumu diapazona izpēte un pieredzes apguve Eiropas
Savienības valstīs.
Pakāpeniska pāreja no sporta pedagoăijas uz sporta zinātnes dominanti.
Topošo bakalauru iesaiastīšanās studentu starptautisko zinātnisko darbu un
pētījumu izstrādē.
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10.
PRIEKŠLIKUMI
DARBA KVALITĀTES UZLABOŠANAI

1. Intensificēt mācībspēku atjaunināšanas procesu, iesaistot maăistrantus un
doktorandus studiju procesa realizēšanā.
2. Sistemātiski pilnveidot visa veida studiju programmas gan satura, gan
pasniegšanas metodiskajā plāksnē.
3. Pilnveidot bakalaura darbu kritēriju kvalitatīvo un kvantitatīvo
novērtējuma sistēmu.
4. Pilnveidot studiju rezultātu vērtēšanas kritērijus un studiju kontaktstundu
apjomu.
5. Izveidot studiju bloku sistēmu.

Programmas direktors:

prof. V.KRAUKSTS
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