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1. IzmaiĦas augstākās izglītības programmas mērėī un uzdevumos, pēc augstākās
izglītības programmas apguves iegūstamajos studiju rezultātos zināšanu,
prasmju un kompetenču formā
IzmaiĦas saistītas ar pāreju no akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Pedagoăijā”
uz profesionālo bakalaura studiju programmu „Sporta zinātnē” 2009./2010. akadēmiskajā
gadā.
Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Sporta zinātne”
(turpmāk - bakalaura programma) mērėi ir:
nodrošināt valsts ekonomikas, kultūras un sociālajām vajadzībām atbilstošas
profesionālās studijas sporta zinātnes kontekstā;
- nodrošināt sporta zinātnes teorētiskajos pamatos sakĦotas, profesijas standartiem
atbilstošas, praktiski piemērojamas izglītības un sporta darba speciālista profesionālās
studijas.
Bakalaura programmas galvenie uzdevumi ir:
Izglītot piektā līmeĦa profesionālās kvalifikācijas izglītības un sporta darba speciālistus
tautsaimniecībai un valsts drošībai nepieciešamajās nozarēs, kā arī sekmēt to konkurētspēju
mainīgos sociālekonomiskajos apstākĜos un starptautiskajā darba tirgū;
Īstenot sporta zinātnei raksturīgu padziĜinātu zināšanu apguvi (tai skaitā patstāvīgās
mācīšanās prasmes), kas nodrošina iespēju izstrādāt jaunas vai pilnveidot esošās sistēmas,
produktus un tehnoloăijas un sagatavo jaunrades, pētnieciskajam un pedagoăiskajam darbam
sporta nozarē.
Bakalaura programmas obligātais saturs nodrošina šādu profesionālo kompetenci —
zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu, kas nepieciešams izglītības un sporta darba
speciālista profesionālās darbības veikšanai:
Profesionālā bakalaura grāda „Sporta zinātnē” ieguvējs spēj:
- demonstrēt sporta nozarei raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo
zināšanu kritisku izpratni, tajā skaitā daĜa zināšanu aptver sporta zinātnes
Zināšanas augstākos sasniegumus.
un izpratne - demonstrēt sporta zinātnes svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni, kā
arī demonstrēt vispusīgas un specializētas sporta nozarei atbilstošas faktu,
teoriju, likumsakarību un tehnoloăiju zināšanas un izpratni.
- izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, veikt sporta jomā
Spēja
profesionālu, inovatīvu un pētniecisku darbību, kā arī demonstrēt organizāciju
pielietot
un kvalitātes vadības prasmes.
zināšanas
- patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot;
Analīze,
- pieĦemt lēmumus un risināt problēmas sporta jomā;
sintēze,
novērtēšana - izprast izglītības un sporta darba speciālista profesionālo ētiku;
- izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību.
Komunikācija
Tālākā
mācīšanās
Vispārējās
prasmes

- formulēt un analītiski raksturot informāciju, problēmas un risinājumus sporta
jomā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem gan ar
speciālistiem, gan nespeciālistiem.
- patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu un savu padoto tālāko
izglītību un profesionālo pilnveidi.
- demonstrēt stratēăisku un analītisku pieju sporta nozares problēmu
formulēšanā un zinātnisku pieeju problēmu risināšanā;
- patstāvīgi pielietot zināšanas un prasmes projektu izstrādē un to īstenošanā;
- uzĦemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai
vadot citu cilvēku darbu;
- pieĦemt lēmumus un rast risinājums mainīgos vai neskaidros apstākĜos.
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Pēc programmas apguves iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, prasmju un kompetenču
formā nodrošina, ka visiem profesionālā bakalaura grāda ieguvējiem ir tiesības studēt
profesionālā maăistra studiju programmā "Sporta zinātne" un apgūt papildus kvalifikācijas
sporta skolotājs, vadītājs sporta jomā, rekreācijas speciālists un sporta veida vecākais treneris.
2. IzmaiĦas Augstākās izglītības programmas organizācijā, augstākās izglītības
programmas plāna atbilstība augstskolas mērėiem un uzdevumiem, kā arī augstākās
izglītības programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība
Viena no būtiskākajām izglītības struktūras un attīstības problēmām ir akadēmiskās un
profesionālās izglītības attiecības. Šī problēma saistās ar zinātnes lomas maiĦu un visas
izglītības sistēmas uzdevumu maiĦu. Izglītības mērėis vairs nav iegūt vienu kvalifikāciju,
konkrētas prasmes un zināšanas visai dzīvei, tādēĜ izmainītajā programmā sadalīta relatīvi
neatkarīgos moduĜos, kurus var izmantot gan dažādi kombinējot vienā studiju programmā,
gan piedāvājot kā papildus izvēli citām, iespējams stipri atšėirīgām studiju programmām, gan
izmantojot mūžizglītībā. Viena moduĜa ietvaros tiek apvienotas gan teorētiskās, akadēmiskās
zināšanas, gan to profesionālā pielietošana, panākot moduĜa autonomiju, nodrošinot plašu
daudzveidīgu izmantošanu.
Kopīgais profesionālais bakalaura studiju programmas „Sporta zinātnē”, salīdzinājums ar
iepriekšējo bakalaura studiju programmu „Pedagoăijā” :
Studiju programmas
Bakalaura
Profesionālā bakalaura studiju programma
raksturlielumi
studiju programma
Profesionālā bakalaura studiju programma
Nosaukums
Bakalaura studiju
programma
„Sporta zinātne”
„Pedagoăija”
Kods
43142
42813
Īstenošanas ilgums
Pilna laika studijas
Pilna laika studijas – 4 gadi.
– 3 gadi.
Nepilna laika studijas – 4,5 gadi
Nepilna laika
studijas – 3,5 gadi
Apjoms
120 KP
160 KP
Prasības,
uzsākot
Vidējā izglītība
Vidējā izglītība
studiju
programmas
apguvi
Iegūstamā kvalifikācija Izglītības zinātĦu Izglītības un sporta darba speciālists ar
un grāds
bakalaura
kvalifikācijām
akadēmiskais
(Sporta skolotājs, vadītājs sporta jomā;
grāds sportā
Sporta skolotājs, rekreācijas speciālists;
Sporta veida vecākais treneris, vadītājs
sporta jomā;
Sporta veida vecākais treneris, sporta
skolotājs;
Sporta veida vecākais treneris, rekreācijas
speciālists;
Fizioterapeits) un profesionālais bakalaurs
sporta zinātnē
Vieta,
kurā
īsteno
LSPA
LSPA
studiju programmu
Īstenošanas veids
Pilna un nepilna
Pilna un nepilna laika studijas
laika studijas
Programmas direktore
Dr. paed., doc.
Dr. paed., prof. Rasma Jansone
Andra Fernāte
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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 un sporta zinātnē;
•
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 tālākizglītojošas 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.
Mūsdienās studiju programmu piedāvājumam tiek izvirzīta prasība ātri reaăēt uz mainīgā
tirgus prasībām un vienlaikus nodrošināt studentam plašas studiju izvēles iespējas
programmas apguves laikā. Nākotnē veidojama vienota pieeja modulārā principa ieviešanai
akadēmijā, tādēĜ uzsākta pakāpeniska esošo studiju programmu pārstrukturēšana.
IzmaiĦas studiju programmas daĜu apjomā:
Programmas daĜas
Bakalaura programmas
obligātā daĜa
Bakalaura programmas
obligātās izvēles daĜa
Brīvās izvēles daĜa

Bakalaura
programmā
72 KP
23,5 KP

Programmas daĜas
Vispārizglītojošie studiju kursi

Bakalaura darbs
Prakse ārpus izglītības
iestādes

10 KP
6 KP

Nozares teorētiskie pamatkursi un
informācijas tehnoloăiju kursi
Nozares profesionālās
specializācijas kursi
Brīvās izvēles kursi
Prakse ārpus izglītības iestādes

KOPĀ

120 KP

Valsts pārbaudījumi
KOPĀ

8,5 KP

Profesionālā bakalaura
programmā
20 KP
36 KP

12 KP
160 KP

60 KP
6 KP
26 KP

Programmā iekĜauto studiju kursu salīdzinājums:
Nr.
P.
k.

Bakalaura programmā

Nr.
P.
k.

Profesionālā bakalaura programmā

BAKALAURA PROGRAMMAS

VISPĀRIZGLĪTOJOŠIE STUDIJU KURSI
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Saskarsmes psiholoăija un pedagoăija 1,5 KP

BAKALAURA
PROGRAMMAS
OBLIGĀTĀS IZVĒLES
DAěA

Sporta skolotājs

Pedagoăiskā psiholoăija 1 KP
Sporta vēsture 0,5 KP
Izglītības un sporta socioloăija 1,5 KP
Filozofijas pamati 2 KP
Izglītības un sporta ekonomika 1,5 KP
Politoloăija 1,5 KP
Profesionālā ētika 1,5 KP
Estētika 1 KP
Praktiskā svešvaloda 2 KP
Metodoloăija 2KP
Zinātniskā pētniecība 1KP
Ievads profesijā 0,5 KP
Vispārīgā fizioloăija 3 KP
Vecuma posmu fizioloăija 1 KP
Biomehānikas pamati 1KP
Anatomija 3KP
Bioėīmija 2 KP
Pirmā palīdzība 1,5 KP
Higiēna 2 KP
Veselības mācība 1,5 KP
Ekoloăija, civilā aizsardzība 1,5 KP
Izglītības un sporta vadība 1,5 KP
Dzimumizglītība 1,5 KP
Netradicionālās sporta spēles 0,5 KP
Vingrošana 7,5 KP
Kustību pamati pirmskolā, skolā 1 KP
Handbols 1,5 KP
Vieglatlētika 5,5 KP
Orientēšanās 1,5 KP

Fizioterapeits

Sporta teorija 2 KP
Skolas sporta didaktika 1,5 KP
Pirmskolas sporta didaktika 1 KP
Vadības pamati 1KP
Vispārīgā psiholoăija 1,5 KP
Attīstības psiholoăija 1,5 KP
Sociālā pedagoăija un psiholoăija 1,5 KP

2.
Pieaugušo pedagoăija 1KP
3.
Speciālā terminoloăija un komunikācija (svešvalodā) 3 KP
4.
Vispārīgā psiholoăija 1KP
5.
Attīstības psiholoăija 1KP
6.
Filozofijas pamati 1KP
7.
Sporta vēsture 1KP
8.
Ekonomikas pamati 1KP
9.
Vadības teorija 1KP
10. Lietvedība 1KP
11. Projektu izstrāde 1KP
12. Tiesību zinātĦu pamati (darba tiesības, bērnu tiesību aizsardzība) 1KP
13. Grāmatvedība 1KP
14. Sociālā psiholoăija 1KP
15. Saskarsmes psiholoăija 1KP
16. Civilā aizsardzība 1KP
17. Loăika 1KP
NOZARES TEORĒTISKIE PAMATKURSI
1.
Pētniecības metodoloăija 2 KP
2.
Kvalitatīvā pētniecība sporta zinātnē 1KP
3.
Biomotoro spēju bioloăija 1KP
4.
Sporta teorija 1KP
5.
Sporta ekoloăijas pamati 1KP
6.
Sports multikulturālā vidē 1KP
7.
Sporta vadība 1KP
8.
Higiēna 1KP
9.
Veselības veicināšana 1KP
10. Fiziskie vingrinājumi un veselība 1KP
11. Sporta biomehānikas pamati 2KP
12. Sporta medicīna 2KP
13. Sporta fizioloăija 2KP
14. Bioėīmijas pamati 1,5 KP
15. Sporta bioėīmija 2 KP
16. Fizioloăijas pamati 2 KP
17. Anatomija 2,5 KP
18. Didaktika 1KP
19. Profesionālā ētika 1KP
20. Nozares pedagoăija 1 KP
21. Speciālā pedagoăija 1 KP
22. Vecumposmu fizioloăija 1 KP
23. Atkarības profilakse 1 KP
24. Sporta nodarbību ētiskie un estētiskie pamati 1 KP
25. Fiziskās kondīcijas bioloăiskie pamati 2 KP
26. Kultūras vēsture 0,5 KP
27. Pirmā palīdzība 1KP
28. Informācijas komunikācijas tehnoloăijas sportā 0,5 KP
NOZARES PROFESIONĀLĀS SPECIALIZĀCIJAS
KURSI
Rekreācijas
speciālists

Audzināšanas teorija pirmskolā, skolā 1,5 KP

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.

Vispārīgā pedagoăija 2KP

Vadītājs sporta
jomā

7.

1.

Vecākais sporta
veida treneris

2.
3.
4.
5.
6.

OBLIGĀTĀ DAěA
Vispārīgā pedagoăija pirmskolā, skolā 1.5
KP
Pedagoăijas vēsture 1 KP
Pedagoăiskā doma Latvijā 0,5 KP
Speciālā pedagoăija 0,5 KP
Pieaugušo pedagoăija 1 KP
Didaktika 1,5 KP

1.

1.

Olimpiskā izglītība 0,5 KP

Pirmsskolas sporta
didaktika 1,5 KP

Fizisko spēju
attīstība 2 KP

Politoloăija 1 KP

Slēpošanas
pamati, didaktika
3 KP

Iekšė. slimību
propedeitika -2
KP

2.

Basketbols 2 KP

Pamatskolas sporta
didaktika 1,5 KP

Taktisko, tehnisko
spēju attīstība 1
KP

Audzināšanas
teorija
1 KP

Brīvā laika
aktivitātes
(frīsbijs,
badmin.,nūjošana)
3KP

Dinamiskā
anatomija 3,5
KP
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3.
RotaĜas 1 KP

Vidusskolas sporta
didaktika 1,5 KP

Izvēlētā sporta
veida
biomehānika 1KP

Veselības sporta
pamati
2
KP

4.

Volejbols 2KP

Pirmsskolas sporta
bioloăiskie aspekti
0,5 KP

TreniĦu didaktika
1KP

5.

Slēpošana 3,5 KP

Vides un veselības
izglītība skolā 1 KP

TreniĦu plānošana
1KP

6.

NometĦu mācība 1,5 KP

Klasvadība 1,5 KP

7.

Tūrisms 1,5 KP

Skolvadība 1 KP

Dinamiskā
anatomija 1KP
Sporta masāža
1KP

Veselība un
ārstnieciskā
pedagoăiskā
kontrole sportā
1 KP
Speciālā sporta
terminoloăija
1 KP
Mikroekonomika
2 KP
Makroekonomika
2 KP

8.

Sporta cīĦas veidi 1,5 KP

Speciālā sporta
terminoloăija 1KP

Finanšu vadība
2 KP

9.

Ierindas mācība 1 KP

NometĦu mācība
1,5KP
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Peldēšana 1 KP

Pedagoăisko
pētījumu metodes 1
KP
Sporta stunda
bērniem ar īpašām
vajadzībām 1,5 KP
Olimpiskā izglītība
skolā 1 KP

Komercdarbības
vadība
3
KP
Sporta un fitnesa
tirgzinības 4 KP

11.

Florbols 0,5 KP

Interešu izglītība
(saturs, plānošana) 1
KP
NometĦu mācības
pedagoăija 1 KP

Sporta veida
tehnikas didaktika
1KP
Sporta veida
taktikas didaktika
1KP
TreniĦu metodika
1KP

Vērtēšana skolā 1,5
KP

Fizisko spēju
attīstība 1 KP

14.

Frīsbijs 1 KP

Sporta psiholoăija
1KP

15.

Nūjošana 1 KP

16.

Kontrolvingrinājumu
izstrāde un
pielietošana skolā 1
KP

Veselība un
ārstnieciskā
pedagoăiskā
kontrole sportā
1KP
Uzturmācība
0,5KP

17.

Ārstnieciskā
vingrošana skolā 2
KP

Traumas sportā
(izvēlētā sporta
veidā) 1KP

Fitnesa grupu un
individuālās
nodarbības
3 KP

18.

Atlētiskās
vingrošanas pamati 1
KP

Sacensību
tiesāšana 1KP

19.

Atlētiskās
vingrošanas
didaktika 0,5 KP
Pašaizsardzības
pamati 1 KP

Sasniegumu
vērtēšanas
kvalifikācija 1KP
TreniĦa
pedagoăiskie
pamati 0,5KP
TreniĦa
psiholoăiskie
pamati 0,5 KP
Biomotoro spēju
bioloăija
(integrētā) 0,5KP
Trenera ētika
0,5KP

Biznesa un
vadības
psiholoăija
2
KP
Vadības, biznesa
un sporta ētika
2 KP

12.
13.

20.

Speciālā sagatavotība 3 KP
Fiziskā sagatavotība, sporta
pedagoăiskā pilnveide 4,5
KP
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Pašaizsardzības
didaktika 0,5 KP

22.

Tūrisms skolā 0,5
KP

23.
25.

Orientēšanās skolā
0,5 KP
RotaĜas pirmsskolā 1
KP
Tautas dejas 1 KP

26.

Sporta dejas 1 KP

24.
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RotaĜas pirmskolā,
tautu dejas, sporta
dejas, deju
didaktika 3,5KP
Rekreācijas
projekti - 4,5 KP

Atlētiskās vin.
pamati, Didaktika
1.5KP
Kultūras vēsture
0,5KP
Fizisko spēju
attīstīšana 1KP
Aktīvais tūrisms
(pārgājieni, virvju
kurss )10KP
RotaĜas un spēles
brīvā dabā
3KP
Nometnes
1,5 KP

Patoloăiskā
fizioloăija 3 KP
Ėirurăijas pamati
1 KP

Farmakoloăijas
pamati 1 KP
Ergonomija 1 KP
Diagnostikas
radioloăijas
metodes 1 KP
Psihoterapijas
pamati 1KP
Ortopēdija 1KP

Traumatoloăija
1,5KP

Sporta veidi brīvā
dabā
7,5KP
Āra aktivitāšu
ped.-psih.aspekti
0,5 KP

Iekšėīgās slimības
2,5KP

Sporta bāžu
iekārtošana un
uzturēšana
2
KP

Āra aktivitāšu
didaktika 1,5 KP

Pediatrija 1KP

Nevalstisko sporta
organizāciju
vadība
1 KP
NometĦu
organizācija un
vadība 2 KP

Koman.
veidoš.,līderisms
psihl.aspekti .1 KP

Deontoloăija – 1
KP

Rekreācijas
vadība (likumdoš.;
Prof.ētika,menedž
m.; mārketings)
3,5 KP
Veselības
veicināšanas
aspekti (vesel.
veic. polit. valstī,
cilvēka labsajūta
un veselība,
veselība un
apkārtējā vide) 2,5 KP
Rekeācijas
filozofija,
attīstība,
ăeogrāfija,
rekreācija kā
zinātne, lauku
tūrisms,
ekotūrisms,
kultūrtūrisms,
rekr. politika
valstī
3,5 KP

Veselības aprūpes
organizācijas
pamati – 1 KP

Personāla vadība
1 KP
Sabiedriskās
attiecības
2 KP

Sporta sacensību
organizēšana un
vadīšana
1 KP

Neiroloăija 1,5KP

Medicīnas vēsture
– 1 KP

Sabiedrības
veselība – 1 KP

Medicīnas
terminoloăija –
1,5 KP
Pētniecības
metodes – 1 KP
Logopēdija – 1
KP
Mikrobioloăija,
virusoloăija –
1 KP
Klīniskās aprūpes
pamati – 1 KP
Kinezioloăija –
2KP
Vispārējā fizikālā
medicīna – 1KP
Klīniskā fizikālā
medicīna – 1KP
Ārstnieciskā
vingrošana – 1 KP

Deju didaktika 0,5
KP

27.

Izmeklēšanas
metodes FT –
3,5KP
Manuālās
terap.pamati 2,5KP
Fizioterapija skolā
– 1,5KP

Mākslas vingrošana
0,5 KP
Ārpus klases darba
saturs, projekti
sportā 1,5 KP
Slēpošanas pamati
un didaktika 3KP

Kustību terapijas
pamati – 1KP
Hidroterapija –
1KP
FT iekšėīgās
slimībās - 2KP
Fizioterapija
pediatrijā - 1 KP
Pielāgotās fiziskās
aktivitātes
fiziskajā
rehabilitācijā –
2,5 KP
Motorā kontrole –
2KP
Fizioterapija
traumatoloăijā -2
KP
Fizioterapija
neiroloăijā -2 KP
Sieviešu veselības
aprūpe - 1KP
Fizioterapija
sportā - 1KP
Fiziskā
sagatavotība
fizioterapijā - 1KP
Fizioterapija
fiziskajā
rehabilitācijā 1KP

Vingrošanas pamati un didaktika 2KP
Akrobātikas pamati un un didaktika 2KP
Aerobikas pamati un didaktika 2KP
Handbola pamati un didaktika 2KP
Volejbola pamati un didaktika 2KP
Vieglatlētikas pamati un didaktika 2KP
Peldēšanas pamati un didaktika 2KP
Futbola pamati un didaktika 2KP
Basketbola pamati un didaktika 2KP
Florbola pamati un didaktika 2KP
Tūrisms pamati un didaktika 2KP
Orientēšanās pamati un didaktika 2KP
Kopā

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ko
pā

BRĪVĀS IZVĒLES
Rakstu kultūra 0,5 KP
Runas un uzvedības kultūra 1 KP
Sporta leksika svešvalodā 2,5 KP
Atlētiskā sagatavošana 3 KP
Pašaizsardzība 1,5 KP
Handikapa sports 2 KP
Diskusiju teorija 2 KP
Atlases teorija 2 KP
Testu teorija 2 KP
8,5 KP

60 KP

KURSI
Vingrošanas pamati II 1KP
Ievads peldēšanā 1KP
Profesionālās saziĦas pamati
(angĜu, vācu, krievu, latv. val.) 2KP
SPP 4KP
Vieglatlētikas vingrinājumi iesācējiem 1KP
Masāža 4KP
Fizioterapijas pamati 4KP
Atlētiskā sagatavošana 1KP
Ievads ētikā 1KP
RotaĜas un spēles brīvā dabā 1KP
Kalnu riteĦbraukšana (MTB) 1KP
Vieglatlētika (ātruma attīstīšana) 1KP
CīĦas sporta pamati 1KP
Lietišėā peldēšana 1KP
Profesionālā komunikācija (angĜu, vācu, krievu, latv. val.) 2
KP
Uzturmācība 1KP
Vieglatlētika (spēka attīstīšana) 1KP
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Kopā

PRAKSE ĀRPUS
Prakse - 6 KP
VALSTS
1.

Bakalaura darbs 10 KP

Nūjošanas pamati 1KP
RotaĜas 1KP
Politoloăija 1KP
Nūjošanas metodika rekreācijā 1KP
Uzturs fiziskā slodzē 1KP
Piedzīvojumu sports 1KP
Kalnu kājnieku pārgājiens 1KP
Ziemas sporta aktivitātes 1KP
Stresa menedžments 1KP
Vieglatlētika (izturības attīstīšana) 1KP
Psiholoăiskās prasmes sportā 1KP
Vieglatlētika kā fiziskās sagatavošanas līdzeklis 1KP
Akmenoloăija 1KP
Vieglatlētikas sacensību organizēšana un tiesāšana 1KP
ĂimeĦu sports 1KP
Lietišėā etiėete 1KP
Pašaizsardzība 1KP
Sporta dejas 1KP
Publiskās runas pamati 1KP
Fitnesa nodarbību didaktika 1KP
Piedzīvojumu pasākumi 1KP
Orientēšanās metodika rekreācijā 1KP
Sporta kāpšana 1KP
Aktīvais tūrisms 1KP
SkrituĜslidošana 2KP
Ekstrēmie pasākumi 2KP
Aromterapija 1KP
Psihoterapija 1KP
Hidroterapija 1KP
Fiziskā sagatavotība fizioterapijā 1KP
Mīksto audu tehnikas 1KP
6 KP
IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
Prakse - 26 KP
PĀRBAUDĪJUMI
Valsts pārbaudījumi (t.sk. bakalaura un diplomdarba izstrāde
un aizstāvēšana ) – 12 KP

Akadēmijā ir vēsturiski izveidojusies kvalitātes kontroles sistēma un tendence nemitīgai
tās pilnveidošanai ir par iemeslu tām garantijām, ka nepārtraukti tiek un tiks uzlabotas studiju
programmas un to realizācijas process. Studiju programmu kvalitāte tiek vērtēta vairākos
līmeĦos: 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 profesionālās bakalaura programmas mērėiem un uzdevumiem; studiju organizēšana
un vadība, kuru pamatā ir šādas formas: lekcijas, praktiskās nodarbības, patstāvīgais darbs,
semināri, konsultācijas, pārbaudījumi u.c. formas; 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 studiju 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.
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Studiju kvalitātes iekšējā mehānisma darbību nodrošina docētāju zinātniskā, profesionālā
un pedagoăiskā kvalifikācija, studiju kursa pašvērtējuma apspriešana katedras sēdēs, studentu
iesaistīšana studiju kursa programmas, un tās realizācijas apspriešanā, kā arī studējošo
zināšanu, prasmju un kompetenču pašnovērtējumos. Studiju kvalitāti nodrošina praktisko
nodarbību saistīšana ar profesionālo kvalifikāciju prasībām un nākošo profesiju, iespēja
izmantot jaunāko zinātnisko literatūru un interneta resursus, apmeklēt starp katedru un
Tālākizglītības Centra seminārus, zinātniski metodiskās un zinātniskās konferences, kā arī
docētāju zinātniski pētnieciskais darbs, iesaistot tajā studentus, un publicējot pētījumu
rezultātus Latvijas un starptautiskos izdevumos, sniedzot ziĦojumus starptautiskās zinātniskās
konferencēs un semināros, un, visbeidzot, izmantojot zinātniskā darba rezultātus studiju kursu
satura un metodikas papildināšanā.
3. IzmaiĦas bakalaura programmas un tajā iekĜauto lekciju kursu, praktisko nodarbību,
semināru un citu studiju pasākumu apraksta anotācijā
IzmaiĦas studiju kursu anotācijās un aprakstos saistītas ar to 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 programmu „Pedagoăija” 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.
4. IzmaiĦas vērtēšanas sistēmā
Studentu sekmes vērtētas studiju procesa laikā atbilstoši katra studiju kursa prasībām.
Kursa pārbaudījuma kopvērtējumu veido semestra laikā notikušo 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.
Augstākās izglītības vērtēšana profesionālā bakalaura programmā LSPA tiek realizēta
atbilstoši MK noteikumiem Nr.481 no 20.11.2001. „Noteikumi par otrā līmeĦa profesionālās
augstākās izglītības valsts standartu”.
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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.
5. IzmaiĦas bakalaura programmas praktiskā īstenošanā
Profesionālā bakalaura programma jāvērtē kā atbilstoša mūsdienu sociālkulturālajai
situācijai Latvijā un Eiropā, akcentējot ES nostādnes. Bakalaura programmas praktiskā
īstenošanā (skat. 1., 7. pielikumu) izmantotas kā tradicionālās, tā arī jaunas studiju metodes un
formas: auditoriju nodarbības, galvenokārt, problēmlekciju un radošo semināru veidā, plaši
izmantojot visdažādākās interaktīvās mācīšanas metodes, variētas dažādas studentu patstāvīgā
darba formas, organizētas iknedēĜas konsultācijas un gala rezultātu pārbaudījumi.
Atbalstot LSPA studējošos augstu sasniegumu sportistus, viĦiem izveidota individuāla
studiju sistēma, studiju process saskaĦots ar viĦu piedalīšanos starptautiskās sacensībās un
treniĦnometnēs ārpus Latvijas (skat. 11. pielikums).
Šajā studiju gadā 1.kursa studentiem tika piedāvātas dažādas kursa darbu tēmas, kuras
saistītas ar sporta filozofijas, vadības teorijas, projektu vadīšanas, izglītības un sporta
ekonomikas problēmām, piemēram, ''Jauniešu motivācija sportot'', ''Sportista pasaules
uzskats', ''Mūsdienu sporta sociālās problēmas'', “Vadības process sporta vai izglītības
iestādē”, “Personāla motivācija sporta vai izglītības iestādē” u.c., kas guva popularitāti
studentu vidū.
Studentiem tiek piedāvātas katedras docētāju izstrādātās bakalauru tēmas. Studiju
procesā, priekšmetu programmu apguves nodrošināšanai izmantoti daudzi iepriekšējos gados
sagatavoti un tipogrāfiski izdoti izdales materiāli, kā arī 2009./10.st.g. izstrādātie un deponētie
mācību palīglīdzekĜi (skat. 5. pielikumu). Gandrīz visu katedras studiju kursu lekcijas
(izĦemot ekonomikas studiju kursu) izstrādātas un demomstrētas PWP versijā. Daudzas no
tām deponētas LSPA bibliotekā. Studiju kursu apguvē nepieciešamie normatīvie dokumenti,
statistikas dati, Ministriju izdevumi, kā arī visi periodiskie izdevumi, kuri jāizmanto
studentiem, ir pieejami LSPA lasītavā. Kā jauna studiju metodes tika izmantota video sižetu
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apskate un analīze, analizējot vadītāja darbību konkrētās situācijās. Respektējot Latvijas
augstākās izglītības uzdevumus Eiropas Savienības kopējo stratēăiju īstenošanā studiju kursu
ietvaros plašāk pielietota uz studentu orientēta inovatīvā un refleksīvā pieeja, aktivizēta
studenta radošā darbība, kurā viĦam tiek dota iespēja attīstīt gan akadēmiskās un
profesionālās, gan intelektuālās un inovatīvās, gan sociālās un praktiskās, visdažādākās
vērtību kompetences un, protams, paškompetenci. Studiju procesā gan lekcijās, gan semināru
nodarbībās plaši izmantoti docētāju metodiskie un zinātniskie pētījumi (skat. 2., 4.
pielikumu), pielietotas interaktīvās mācīšanas metodikas, kuras sekmē ne tikai studiju kursu
terminoloăijas, pamatproblēmu apguvi, bet arī veicina izglītības un sporta aktuālāko
problēmu analīzi un izpratni, sekmējot padziĜinātu šo problēmu izziĦu un aktīvu apspriešanu
un risināšanu.
6. Bakalaura programmas perspektīvais novērtējums, Ħemot vērā Latvijas uzdevumus
Eiropas Savienības kopējo stratēăiju īstenošanā
6.1. bakalaura programmas atbilstība profesionālās augstākās izglītības standartam un
profesijas standartam
Profesionālā bakalaura programma LSPA tiek realizēta atbilstoši MK noteikumiem
Nr.481 no 20.11.2001. „Noteikumi par otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts
standartu” un izvēlēto kvalifikāciju profesiju standartiem, tas nodrošina studentiem zināšanu,
iemaĦu, prasmju, kompetenču un attieksmju kopumu, kas nepieciešamas sporta skolotāja,
vecākā sporta veida trenera, vadītāja sporta jomā, rekreācijas speciālista un fizioterapeita
attīstībai un profesionālajai darbībai.
LSPA bakalaura programmas saturs akreditācijas posmā tika vērsts pakāpeniskai
pārejai no pedagoăijas zinātnes uz sporta zinātni, ko saprotam kā atsevišėu zinātnes nozari,
kas pēta cilvēka fiziskās veselības, attīstības, sagatavotības un sporta sasniegumu veidošanās
likumsakarības. Šī pāreja sekmē plašākus ar sportu saistītus integrētus pētījumus pedagoăijas,
psiholoăijas, medicīnas, bioloăijas, biomehānikas, socioloăijas un ekonomikas zinātnes
jautājumos. Tiek ievēroti standarti un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās
izglītības telpā sporta zinātnē. Eiropā tiek realizētas 154 dažāda līmeĦa programmas sporta
zinātnes jomā, no tām vairāk kā 60 bakalaura programmas sporta zinātnē (skat. 13.
pielikumu).

6.2. darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību nākamajiem gadiem
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%.

7. Studējošo sastāvs:
7.1. Studējošo skaits programmā
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340 studenti
7.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits
Pilna laika studijās 290
Nepilna laika studijās 50
7.3. Studējošo aptaujas un to analīze
Aptaujājot 1. kursa studenti, kuri studēja bakalaura studiju programmā ieguvām šādus
rezultātus:
uzkata, ka studiju process bija orientēts uz studenta pašaktualizāciju, viĦa
profesionālās kompetences veidošanu un attīstību;
uzskata, ka bakalaura programmas studiju kursi par Ĝoti nepieciešamiem vai
nepieciešamiem attiecīgās izglītības ieguvei;
uzskata, ka nodarbības bija interesantas, bagātas ar informāciju, draudzīgā
gaisotnē un lietišėā, emocionāli patīkamā atmosfērā; norāda uz studiju kursu satura
saikni ar aktuālām izglītības un sporta problēmām;
atzīmē docētāju zinātniski pētniecisko un metodisko darbu rezultātu plašu
izmantošanu studiju procesā, it īpaši referātu, kursa darbu, bakalauru diplomprojektu
izstrādē);
pozitīvi vērtē interaktīvo mācīšanas metožu dažādību, it īpaši problēmlekcijas,
radošos seminārus, video sižetu apskati un analīzi lekciju un semināru nodarbībās,
mutiskas referātu prezentācijas un to aktīvas apspriešanas procesu u.tml., patstāvīgā
mācību darba organizācijas formu dažādību, kas sekmē studentu pašrealizācijas
procesa aktivizēšanu.
pozitīvi vērtē gan jauno, gan pieredzes bagāto docētāju darbību, studentu un
pedagogu, studentu un studentu savstarpējo mijiedarbību studiju procesā;
pozitīvi vērtē katedru studiju kursu nodrošinātību ar docētāju izstrādātajiem
mācību līdzekĜiem un palīglīdzekĜiem, kuros atspoguĜoti docētāju zinātniski
pētnieciskā darba rezutāti.

7.4. 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
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 sūtīti 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. 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.

8. IzmaiĦas Augstākās izglītības programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla
novērtējumā:
8.1. akadēmiskā personāla skaits, norādot akadēmisko amatu skaitu un to personu skaitu,
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kurām ir doktora zinātniskais grāds vai maăistra grāds
Bakalaura studiju programmas nodrošināšanā pamatdarbā strādājošie sastāda 85 %, kas
ir pietiekami optimāls rādītājs. Atsevišėu studiju kursu nodrošināšanā tiek piesaistīti
viesdocētāji.
Profesionālā bakalaura programma

Profesori, asoc. prof.
Docenti
Lektori
Asistenti

Pamatdarbā strādājošie
(%)
39
25
16
5

Viesdocētāji (%)
2
6
1
6

Sporta un treniĦu teorijas, pedagoăijas, psiholoăijas un pedagoăisko prakšu katedra
Vārds, uzvārds

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

Rasma JANSONE
Agita ĀBELE
Ludmila KUROVA
Andra FERNĀTE
Inta IMMERE
Žermēna VAZNE

7.

Inta BULABITENIECE
Antra GULBE

8.

IeĦemamais amats, (profesija)
profesore, katedras vadītāja
profesore
asoc.profes.
docente
docente
docente
lektore

Zinātn.grāds
Dr.paed.
Dr.paed.
Dr.paed.
Dr.paed.
Mg.paed.
Mg.paed.,
Mg.psych.
Mg.paed.

lektore

Mg.paed.

Sociālo zinātĦu katedra
Vārds, uzvārds

9.
10.
11.
12.

Aino KUZĥECOVA
Juris SAULĪTIS
Biruta LUIKA
Signe LUIKA

IeĦemamais amats, (profesija)
profesore, katedras vadītāja
asociēt. viesprof.
docente
asistente

Zinātn.grāds
Dr.phil.
Dr.oec.
Mg.paed.
Profes.Mg.
grāds
uzĦēm.darb.

Informātikas, biomehānikas un sporta celtĦu katedra
Vārds, uzvārds

13. Jānis LANKA
14. Eduards POPOVS
15. Juris DRAVNIEKS

IeĦemamais amats, (profesija)
profesors, katedras vadītājs
profesors
profesors

Zinātn. grāds
Dr.hab. paed
Dr.paed.
Dr.paed.

Sporta medicīnas, fizioterapijas, ārstnieciskās vingrošanas un masāžas katedra
16. Viesturs LĀRIĥŠ
17. Egils EGLĪTIS
18. Aija KěAVIĥA

Vārds, uzvārds

IeĦemamais amats, (profesija)
profesors, katedras vadītājs
asociētais profesors
asociētā profesore

19. Lidija MAURIĥA
20. Alvis PAEGLĪTIS
21. Edvīns LEŠENKOVS

asociētā profesore
asociētais profesors
docents

Zinātn.grāds
Dr.med.
Dr.med.
Dr.phil.
izglītībā
Dr.med.
Dr.biol.
Mg.paed.

Anatomijas, fizioloăijas un bioėīmijas katedra
Vārds, uzvārds

22.
23.
24.
25.
26.
27.

Inese PONTAGA
Inta Māra RUBANA
Gundega KNIPŠE
Maija DZINTARE
Vija MILLERE
Ieva KUNDZIĥA

IeĦemamais amats, (profesija)
profesore, katedras vadītāja
profesore
viesprofesore
docente
viesdocente
viesasistente
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Zinātn.grāds
Dr.med.
Dr.biol.
Dr.med.
Dr.chem.
Mg.biol.
Mg.paed. ak.gr.
sp.zin.

asistente

28. Zanda LAMBA

Mg.paed.
sp.z.

Valodu katedra
Vārds, uzvārds

29.
30.
31.
32.
33.
34.

IeĦemamais amats, (profesija)
docente, katedras vadītāja
docente
docente
docente
docente
lektore

Inta BUDVIĖE
Irēna BERGA
Iveta BOGE
Ludmila MALAHOVA
Nellija STIRNA
Ieva RUDZINSKA

Zinātn.grāds
Mg.paed.
Mg.paed.
Mg.ed.
Mg.paed.
Mg.paed.
Mg.izgl.zin.
paed.

Peldēšanas un airēšanas katedra
Vārds, uzvārds

35.
36.
37.
38.
39.

IeĦemamais amats, (profesija)
asociētais profesors, katedras vadītājs
profesors
profesors
asociētā profesore
docente

Imants UPĪTIS
Viesturs KRAUKSTS
Arvils LIELVĀRDS
JeĜena SOLOVJOVA
Velta UPMALE

Zinātn.grāds
Dr.paed.
Dr.paed.
Dr.paed.
Dr.paed.
Mg.paed.

Slēpošanas, šaušanas orientēšanās un tūrisma katedra
Vārds, uzvārds

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

IeĦemamais amats, (profesija)
profesore, katedras vadītāja
profesors
asociētā profesore
asociētā profesore
viesdocents
lektore
lektore
lektore
asistents

Daina KRAUKSTA
Juris GRANTS
Laima SAIVA
Baiba SMILA
Ivars KRAVALIS
Ligita INDRIKSONE
Inga LIEPIĥA
Ingrīda SMUKĀ
Kalvis CIEKURS

Zinātn.grāds
Dr.paed.
Dr.paed.
Dr.paed.
Dr.paed.
Dr.paed.
Mg.paed.
Mg.paed.sp.z.
Mg.paed.sp.z.
Mg.paed.sp.z.

Smagatlētikas, boksa un cīĦas katedra
Vārds, uzvārds

49. Leonīds ČUPRIKS
50. Andris PIMENOVS
51. Uăis CIEMATNIEKS

IeĦemamais amats, (profesija)
profesors, katedras vadītājs
docents
lektors

52. NataĜja PEěNIKA
53. Genadijs GLAZKOVS

lektore
vieslektors

54. Māris LESČINSKIS

viesasistents

55. Sergejs SAULĪTE

viesasistents

Zinātn.grāds
Dr.paed
Mg.paed.
Ped.mg.ak.gr.
sporta zin.
Mg.paed.
Mg.izgl.zin.
sp..zin.
Ped.mg.ak.gr.
sporta zin.
Ped.mg.ak.gr.
sporta zin.

Sporta spēĜu katedra
Vārds, uzvārds

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

IeĦemamais amats, (profesija)
profesors, katedras vadītājs
profesors
profesors
asociētais profesors
asociētais profesors
docente
docente
docents
docents
docents
lektore

Andris RUDZĪTIS
Uldis GRĀVĪTIS
Jānis ŽĪDENS
Igors ĖĪSIS
Andris SPUNDE
Irēna DRAVNIECE
Daina KREPŠA
Vladimirs LAPIĥŠ
Jānis RIMBENIEKS
Pauls RUBĪNS

66. Aelita KANDAVNIECE KURBANOVA

lektors
viesasistents

67. Renārs LĪCIS
68. Edgars PUKINSKS

Zinātn.grāds
Dr.paed.
Dr.paed.
Dr.paed.
Dr.paed.
Dr.paed.
Dr.paed.
Mg.paed.
Mg.paed.
Mg.paed.
Mg.paed.
Mg.paed
Mg.paed.
I.z.Bc.ak.grāds
sportā

Vieglatlētikas katedra
Vārds, uzvārds

69. Ilze AVOTIĥA
70. Māris Raimonds GAILIS

IeĦemamais amats, (profesija)
asociētā profesore, katedras vadītāja
viesdocents
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Zinātn. grāds
Dr.paed.

71.
72.
73.
74.

Verners MACKARS
Tatjana ěISICINA
Sandra ŠKUTĀNE
Krišjānis KUPLIS

viesdocents
lektore
lektore
asistents

Mg.paed.sp.z.
Mg.paed.
Mg.paed.
Ped.Mg.ak.gr.s
porta zin.

Vingrošanas katedra
Vārds, uzvārds

75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

Nikolajs JARUŽNIJS
Uldis ŠVINKS
Vladimirs DEMČENKO
Leonīds ŽIěINSKIS
Genadijs KOBZEVS
Inese ěUBINSKA
ěubova MAěARENKO
Līga FREIMANE
Svetlana AĥISIMOVA
Dins DANNE

IeĦemamais amats, (profesija)
profesors, katedras vadītājs
profesors
asociētais profesors
asociētais profesors
docents
docente
docente
lektore
asistente
viesasistents

Zinātn.grāds
Dr.habil.paed.
Dr.paed.
Dr.paed.
Dr.paed.
Dr.paed.
Mg.paed.
Mg.paed.
Mg.paed.
Mg.paed.sp.
Ped.mg.ak.gr.s
p.z.

8.2. akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība struktūrvienības mērėu un uzdevumu
īstenošana
Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilst struktūrvienības mērėu un uzdevumu
īstenošanai. LSPA docētāji akreditācijas posmā un arī šajā studiju gadā 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, 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.
Docētāju pētniecības darbības virzienus un dalību projektos skatīt pielikumā CV.
8.3. augstskolas zinātĦu doktori vai profesori tajā zinātĦu nozarē vai zinātĦu nozarēs,
kurās īsteno augstākās izglītības 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 (skat. 7., 8.pielikumu)
8.4. akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika
nākamajam gadam
Augstākās izglītības programmā iesaistītajam akadēmiskajam personālam jābūt augsti
kvalificētam un kompetentam, lai nodrošinātu studējošajiem nepieciešamo pētniecības
iemaĦu, teorētisko zināšanu, prasmju un kompetenču apguvi.
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
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arī ārzemju augstskolās (Polija, Igaunija, Lietuva, Itālija, Anglija, Spānija, Baltkrievija,
Zviedrija, BeĜăija, Dānija, Krievija, Ėīna, Vācija u.c.) (skat. 2. un 4. pielikumu).
LSPA ir radītas iespējas docētāju svešvalodu kompetences paaugstināšanai, lai
sekmētu pasīvākos docētājus iesaistīties starptautiskos projektos, starptautiskās pieredzes
apmaiĦā (skat. 10. pielikumu).
9. IzmaiĦas finansēšanas avotos un infrastruktūras nodrošinājumā
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 (skat.
12. pielikumu) 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.
10. Ārējie sakari:
10.1. sadarbība ar darba devējiem
Sporta skolotājs kvalifikācijas programmā notiek sadarbība ar darba devējiem pedagoăisko
prakšu bāzes skolās: Rīgas Ezerkrastu vsk. , Rīgas PĜavnieku ăimnāzija, Rīgas 90. Vsk., Rīgas
N. DraudziĦas ăimnāzija, Rīgas 28.vsk., Rīgas 31. Vsk., Rīgas Centra Humanitārā ăimnāzija,
Ilăuciema vsk., Rīgas AngĜu Ăimnāzija, Rīgas 94.vsk., Rīgas 47.vsk., Rīgas Juglas
ăimnāzija, Rīgas 2. Vsk., Jūrmalas pumpuru vsk., Rīgas 6. Vsk., Rīgas 84.vsk., V. Zālīša
pamatskola, Rīgas Ziepniekkalna sākumskola, Rīgas Centra sākumskola, Rīgas Mežciema
pamatskola, Rīgas 93.vsk., Rīgas valsta 1. Ăimnāzija, J. Poruka vsk., Rīgas 41. Vsk., Rīgas
85. Vsk.
Regulāra sadarbība notiek ar IZM VISC galveno speciālisti priekšmetā Sports.
Regulāra sadarbība ar Rīgas 255. pirmskolas izglītības iestādi, Rīgas 169.
Pirmsskolas izglītības iestādi un BJC “Laimīte”.
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Sadarbība ar darba devējiem notiek visa studiju gada garumā atbilstoši LSPA student
pedagoăiskās prakses plānošanas un īstenošanas grafikam.
Valsts pārbaudījumu vērtēšanā regulāri tiek iekĜauti pedag9oăiskoe prakšu bāžu
prakšu sporta skolotāji un IZM VISC galvenā sporta speciāliste I.Bautre.
Pedagoăisko prakšu bāzu vadītājiem notiek sanāksmēs, kurās tiek analizētas studentu
sagatavotības vājās un stiprās puses ar mērėi pilnveidot 2. LīmeĦa augstākās izglītības sporta
skolotāja kvalifikācijas programmu.
Teorijas katedras vadošās speciālistes prof. R. Jansone, prof. A. Ābele, doc. I.
Immere, lekt. I. Bula – Biteniece, tika iesaistītas jaunā pamatizglītības un vidējās izglītības
standarta sagatavošanā un darbojās “Mācību priekšmetu standartu projektu un programmu
paraugu pilnveide” darba grupā un ekspertēšanā. (Iepirkuma identifikācijas Nr. VISC
2009/53)
Sporta veida vecākais treneris studiju programmas ietvaros notiek sadarbība ar
LSPA kā darba devēju studiju procesa kvalitātes uzlabošanā un studiju grafiku izstrādē.
Turpinās sadarbība ar LVS, Sporta klubu „Arkādija”(bijušo RVS)- tā ir sadarbība,
galvenokārt studentu prakšu nodrošināšanā un dažādu sacensību tiesāšanā, ar MurjāĦu sporta
ăimnāziju, ar Rīgas slēpošanas klubu, LSPA sporta klubu, Sporta skolu „Arkādija”, Cēsu
Sporta skolu, Madonas Sporta skolu u.c. sporta skolām.
Rekrācijas speciālists studiju programmas ietvaros notiek sistemātiska sadarbība ar
darba devējiem aktīvās tūrisma, atpūtas un brīvā laika centros - ar sporta centru, viesu namu,
lauku sētu un māju īpašniekiem, ar interešu izglītības centriem un tūrisma informācijas un
koordinācijas centriem Rīgas pilsētās un rajonos un novados. Sadarbība notiek vairākos
aspektos:
- par studējošo prakses jautājumiem (prakses gaitu, analīzi, vērtēšanu, u.c.);
- par mācību ekskursiju un dažādu pasākumu organizēšanu un vadīšanu;
- studējošo iesaistīšanu aktīvā tūrisma un atpūtas pasākumu organizēšanā, vadīšanu un
tiesāšanā;
- par pētniecisko darba veikšanu bakalaura darba, kursu darbu izstrādei.
Darba devēji tiek uzaicināti kvalifikācijas darbu komisijās, ir bijušas tikšanās, piemēram
ar VISC, Latvijas Tūrisma attīstības valsts aăentūras direktoru A.Slokenbergu u.c., kuru
atziĦas Ħemtas vērā programmu pilnveidošanā, prakses optimizēšanā un pētniecības jomā.
Vadītājs sporta jomā
-“Izbraukuma” nodarbības studentiem iestādēs, organizācijās, uzĦēmumos uz vietas – (LOK,
Latvijas Futbola federācija, Rīgas 3. Ăimnāzija);
- Kā vieslektori strādā izglītības un sporta speciālisti (A.Priekulis, G.KuzĦecovs);
- Studenti rīko sporta pasākumus (Sporta svētkus) firmu darbiniekiem, Latvijas Olimpiskajai
akadēmijai u.c.
- Mācību praksi izglītības un sporta iestādēs, biedrībās, uzĦēmumos, pēc kuras beigšanas
organizācijas vadītājs sniedz studenta raksturojumu, norādot zināšanu, iemaĦu un prasmju
apguves līmeni.
- Atsevišėas nodarbības vada (bez apmaksas) izglītības un sporta nozares institūciju un
organizāciju dažāda līmeĦa vadītāji, piemēram:
1. IZM pārvaldes vadītāja A.Brūne,
2. Rīgas 3. Ăimnāzijas direktors A.Priekulis,
3. LSPA rektori U.Grāvītis un J.Žīdens,
4. Latvijas Olimpiskās komitejas porezidents A.VrubĜevskis,
5. Latvijas Sporta federāciju padomes prezidents A.KalniĦš,
6. V/A Sporta medicīnas centra dopinga kontroles speciālisti L.Kozlovska un A.Berėis,
7. Latvijas Hokeja federācijas vadošais speciālists M.Pogotkins,
8. Latvijas Futbola federācijas ăenerālsekretārs J.Mežeckis,
9. SIA „NordsPorterNovelli”valdes priekšsēdētājs A.Nords.
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Fizioterapija
Fizioterapijas studiju programmā sadarbība ar darba devējiem tiek realizēta klīniskās un
stažēšanās prakses laikā, kā arī katedras docētājiem piedaloties profesionālo asociāciju
rīkotajos pasākumos, semināros un konferencēs. Ar darba devējiem tiek analizēti un
pārrunāti aktuālie profesionālās sagatavotības un kvalifikācijas jautājumi. Darba devēju
ierosinājumi un vēlmes attiecībā uz jauno speciālistu sagatavotību, zināšanām, prasmēm
un kompetenci tiek apspriesti katedras metodiskajās sēdēs un studiju kursu programmās
tiek veiktas attiecīgas izmaiĦas.

10.2. sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, kuras īsteno līdzīgas augstākās
izglītības programmas
LSPA bakalaura studiju programmas ietvaros sadarbojās ar šādām Latvijas
augstskolām: Daugavpils Universitāti, Liepājas Universitāti, Rīgas pedagoăijas un vadības
augstskolu, Latvijas Universitāti.
Ar šādām ārvalstu augstskolām: 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
11. Bakalaura programmas pozitīvās un negatīvās iezīmes, izmaiĦas, attīstības iespējas
un attīstības plāns
Pozitīvās iezīmes:
• Nodrošināta kvalitatīvu studiju un zinātniskā procesa realizācija, izmantojot pieejamos
personālresursus, metodisko, informatīvo un infrastruktūras nodrošinājumu un
sadarbības iespējas, lai sekmētu uz studentu orientētu studiju process, kurš atbilst
programmas mērėiem un uzdevumiem;
• Bakalaura studiju programmas studiju kursus vada profesionāls, kompetents, stabils
un augsti kvalificēts akadēmiskais personāls;
• Mērėtiecīgi pārdomāta un realizēta bakalaura studiju programmas iekšējās kvalitātes
mehānisma darbība, par ko liecina jaunieviesto un esošo studiju kursu anotācijas,
apraksti, jaunu tēmu ieviešana, studiju kursu vadītāju metodisko un zinātnisko darbu
rezultātu aktīva izmantošana studiju procesā, aktīvo mācīšanas formu un metožu
izvēle, kā arī rūpīgi pārdomātā studentu patstāvīgā darba organizācija un vērtēšana;
• Bakalaura studiju programmas kursu vadītāju attieksme pret studentiem, studentu
vajadzību un interešu respektēšana, par ko liecina pārrunas ar studentiem un studentu
aptaujas rezultāti;
• Aktīvās zināšanu, prasmju un kompetences pārbaudījumu formas, studentu iesaiste
vērtēšanas procesā;
Negatīvās iezīmes:
• Grūtības iesaistīt pietiekami lielu studentu skaitu zinātniski pētnieciskajā darbībā
studiju kursu tēmās.
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•
•
•

Grūti iesaistīt docētājus pamatdarbā un pamatievielēšanas vietā, īpaši tas attiecas uz
gados jauniem speciālistiem.
Ierobežota infrastruktūras bāze modernu zinātnisko pētījumu veikšanai, kā arī darba
auditorijās un sporta zālēs kvalitātes celšanai.
Jāpilnveido atgriezeniskā saikne ar augstskolas absolventiem un arī studiju kursu
beidzējiem.

Draudi bakalaura studiju programmā:
• Konkurences palielināšanās;
• Regulāra valdības politikas maiĦa izglītības jomā (zemās akadēmiskā un tehniskā
personāla darba algas, samazinās budžeta vietu skaits).
Perspektīvas bakalaura studiju programmā:
• Bakalaura studiju programmas prestektīvas saistītas ar inovācijām sporta zinātnē un to
rezultātu iekkĜaušanu akadēmiskajā un profesionālajā izglītībā.
• Izglītības attīstības vispārējās tendeces un BoloĦas procesa konkrētie ieteikumi, virza
uz augstākās izglītības satura un struktūras transformāciju sporta zinātnes jomā,
nodrošinot bakalaura studiju programmas perspektīvo kvalitāti Eiropas augstākās
izglītības telpā.

12. Studiju turpināšanas iespējas un finansiālās garantijas gadījumā, ja tiek likvidēta
vai reorganizēta bakalaura programma vai notiek citas izmaiĦas

Ja tiek likvidēta vai reorganizēta bakalaura programma vai notiek citas izmaiĦas
studijas var turpināt LSPA bakalaura programmā „Pedagoăija” vai 2. līmeĦa augstākās
izglītības programmā „Izglītības un sporta darba speciālists”.
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Pielikumi
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1.pielikums
Bakalaura studiju programmas satura apguves plānojums
1. Kurss 1. semestris 20 KP
Modulis
Sporta līdzekĜu satura
modulis

Pedagoăiskais
personības
veidošanās
modulis

Apakšmodulis

Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.
8.
9.
10.
11.

Vingrošana

Sporta
spēles
Pedagoăija

Psiholoăija
Cilvēka
bioloăijas
modulis
Cilvēks un
sociālie procesi sabiedrībā
UzĦēmējdarbības
profesionālo
kompetenču
veidošana

Anatomija

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Filozofija
Sporta vēsture
Ekonomika
Vadība
Brīvās izvēles kursi

21.
22.
23.
24.

Studiju kursi
Vingrošanas pamati
Akrobātikas pamati
Aerobikas pamati
Handbola pamati
Volejbola pamati
Vispārīgā pedagoăija
Attīstības pedagoăija
Didaktika
Pieaugušo pedagoăija
Vispārīgā psiholoăija
Attīstības psiholoăija
Anatomija
Fizioloăija
Filozofijas pamati
Sporta vēsture
Ekonomikas pamati
Vadības teorija
Lietvedība
Vingrošanas pamati II
Ievads peldēšanā
Profesionālās saziĦas pamati
I (angĜu, vācu, krievu, latv. val.)
SPP
Vieglatlētikas
vingrinājumi
iesācējiem
Masāža I
Fizioterapijas pamati I

KP
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1. Kurss 2. semestris 20 KP
Modulis

Apakšmodulis

Sporta līdzekĜu satura
modulis

Vingrošana

Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Sporta
spēles
Vieglatlētika
Peldēšana
Cilvēka
bioloăijas
modulis
UzĦēmējdarbības
profesionālo
kompetenču veidošana

Bioėīmija
Fizioloăija
Ekonomika

Pētniecības modulis
Kursa darbs
Prakse
Brīvās izvēles kursi

18.
19.
20.
21.
22.

22

Studiju kursi

KP

Vingrošanas didaktika
Akrobātikas didaktika
Aerobikas didaktika
Handbola didaktika
Volejbola didaktika
Vieglatlētika
Vieglatlētikas didaktika
Peldēšanas pamati
Peldēšanas didaktika
Bioėīmijas pamati
Fizioloăijas pamati
Anatomija
Projektu izstrāde
Darba tiesības
Grāmatvedība
Pētniecības metodoloăija 1
Kursa darbs

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,5
1
1
1
1
1
1
1

Prakse 1 nedēĜu
Atlētiskā sagatavošana
SPP 1
Profesionālās saziĦas pamati
II (angĜu, vācu, krievu, latv. val.)
Ievads ētikā

1
1
1
1
1

23.
24.
25.
26.
27.

RotaĜas un spēles brīvā dabā
Kalnu riteĦbraukšana (MTB
MONTENBAIKI)
Vieglatlētika (ātruma atīstīšana)
Masāža II
Fizioterapijas pamati II

–

1
1
1
1
1

2. Kurss 3. semestris 20 KP
Modulis

Apakšmodulis

Sporta līdzekĜu
satura modulis

Sporta spēles

Pedagoăiskais
personības
veidošanās modulis
Cilvēka
bioloăijas
modulis

Nr.
p.k.
1.

Studiju kursi

KP

Futbola pamati

1

2.
3.
4.
5.

Futbola didaktika
Florbola pamati
Sociālā psiholoăija
Saskarsmes psiholoăija

1
1
1
1

Veselības
zinātnes

6.
7.
8.

1
1
1

Sporta
biomehānika,
medicīna un fizioloăija

9.
10.
11.
12.

Higiēna
Veselības veicināšana
Fiziskie vingrinājumi un
veselība
Sporta biomehānikas pamati
Sporta medicīna
Sporta fizioloăija
Speciālā terminoloăija un komunikācija
(svešvalodā)

Psiholoăija

Modulis cilvēks un
sociālie procesi
sabiedrībā
Pētniecības
modulis
Kursa darbs

Modulis
cilvēks un sociālie
procesi sabiedrībā
Pētniecības
modulis

Prakse

Praktiskās
darbības modulis
Brīvās izvēles kursi

13.

Pētniecības metodoloăija 2

1

14.

Kursa darbs

1

15.

Prakse 1 nedēĜu

1

16.

CīĦas sporta pamati

1

17.

Lietišėā peldēšana

1

18.

Profesionālā komunikācija
vācu, krievu, latv. val.)

19.

Uzturmācība

1

20.

SPP 2

1

21.
22.

Vieglatlētika (spēka attīstīšana)
Nūjošanas pamati

1
1

I

(angĜu,

2. Kurss 4. semestris 20 KP
14.
Modulis
Pētniecības
modulis
Sporta
līdzekĜu
Kursa darbs
satura
modulis
Praktiskās
Darbības modulis

Apakšmodulis
Sporta
Spēles

Modulis
Pedagoăiski psiholoăiskie
aspekti specifiskā vidē

Sporta pedagoga
rīcības modulis
specifiskā vidē

Cilvēka
bioloăijas
modulis
Cilvēks un

Cilvēks un
bioloăiskā vide

Aktivitātes
brīvā dabā
Brīvās izvēles
kursi

Cilvēks un

Nr.
15.
p.k.
16.
1.
2.
17.
3.
4.
18.
5.
6.
19.
7.
20.
8.
21.
22.
23.
9.
10.
24.
11.
25.
12.
26.
13.

23

2
2
2
2,5

Sporta vadība
Studiju
Bakalaura darbs
I kursi
Kvalitatīvā pētniecība sporta zinātnē
Florbola didaktika
Basketbola
pamati
Prakse 2 nedēĜas
Basketbola didaktika
Tūrisms
RotaĜas pamati
Tūrisms didaktika
Orientēšanās
pamati
SPP 3
Orientēšanās
Politoloăija didaktika
Biomotoro
spēju bioloăija
Nūjošanas metodika
rekreācijā
Uzturs fiziskā slodzē
Profesionālā komunikācija II (angĜu,
Sporta
teorijalatv. val.)
vācu, krievu,
Sporta
ekoloăijas
pamati
Piedzīvojumu
sports
Civilā
aizsardzība
Kalnu kājnieku pārgājiens
Pirmā palīdzība
Ziemas
sporta aktivitātes
Sports multikulturālā vidē

1
KP
1
1
11
12
1
11
1
11
11
11
1
1
1
11
11
11
1

1

KVALIFIKĀCIJA - SPORTA SKOLOTĀJS
3. kurss 5. semestris
Modulis

Apakšmodulis

Sporta līdzekĜu
satura
modulis
Pedagoăiskais
personības
veidošanās
modulis

Brīvā laika aktivitātes

Pedagoăija

Bērna
bioloăiskais
attīstības
modulis
Cilvēks un
sabiedrība
Pētniecības
modulis
Praktiskās
darbības modulis

Nr.
p.k.
1.
2.

Studiju kursi

KP

Slēpošanas pamati
Slēpošanas didaktika

1,5
1,5

3.
4.
5.
6.
7.

Pirmsskolas sporta didaktika
Pamatskolas sporta didaktika
Vidusskolas sporta didaktika
Nozares pedagoăija
NometĦu mācības pedagoăija

1,5
1,5
1,5
1
1

Bioloăija
Attīstības sekmēšana

8.
9.
10.

Pirmsskolas sporta bioloăiskie aspekti
Vērtēšana skolā
Mācību organizācija skolā

0,5
1,5
1

Sporta procesi sabiedrībā

11.
12.

Kultūras vēsture
Klasvadība

0,5
1,5

Zinātniskais darbs

13.

Bakalaura darbs (pētnieciskā sadaĜa)

2

Prakse

14.

2

Brīvās izvēles kursi

15.
16.
17.

B/D
2 nedēĜas prakse
Stresa menedžments
ĂimeĦu sports
Skolvadība

1
1
1

3. kurss 6. semestris
Modulis

Apakšmodulis

Nr.
p.k.

Sporta līdzekĜu
satura
modulis

Brīvā laika aktivitātes

Bērna
bioloăiskais
attīstības
modulis
Cilvēks un
sabiedrība

Bioloăija
Attīstības sekmēšana

1.
2.
3.
4.

Frīsbijs
Badmintons
Nūjošana
Speciālā pedagoăija

1
1
1
1

5.

Pedagoăijas pētījumu metodes

1

6.
7.

Sporta procesi sabiedrībā

Studiju kursi

KP

Praktiskās
darbības modulis

Prakse

8.
9.

Vecumposmu fizioloăija
Kontrolvingrinājumu
izstrāde
pielietošana skolā
10 nedēĜu prakse
Profesionālā ētika

Pētniecības
modulis

Zinātniskais darbs

10.

Bakalaura darbs (pētnieciskā sadaĜa)

1

Brīvās izvēles kursi

11.

Ārstnieciskā vingrošana skolā

2

un

1
1
10
1

4. kurss 7. semestris
Modulis

Apakšmodulis

Nr.
p.k.
1.
2.
3.
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Studiju kursi
Atlētiskās vingrošanas pamati
Atlētiskās vingrošanas didaktika
Pašaizsardzības pamati

KP
1
0,5
1

Pedagoăija

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Pašaizsardzības didaktika
Tūrisms skolā
Orientēšanās skolā
RotaĜas pirmsskolā
Tautas dejas
Sporta dejas
Deju didaktika
Mākslas vingrošana
Ārpus klases darba saturs, projekti

0,5
0,5
0,5
1
1
1
0,5
0,5
1,5

Bioloăija
Attīstības sekmēšana

13
14.

2
1,5

Sporta procesi sabiedrībā

15.
16.
17.

Fiziskās kondīcijas bioloăiskie pamati
Sporta stunda bērniem ar īpašām
vajadzībām
Olimpiskā izglītība skolā
Interešu izglītība (saturs, plānošana)
Sporta nodarbību ētiskie un estētiskie
pamati
Bakalaura darbs
Akmenoloăija

Brīvā laika aktivitātes
Dejas
Mākslas vingrošana

Ārpusstundu sporta
modulis
(ped.aspektos)
Bērna bioloăiskās
attīstības
modulis
Ārpusstundu sporta
modulis

Pētniecības modulis

Zinātniskais darbs
Brīvās izvēles kursi

18.
19.

1
1
1
3
1

kurss 8. semestris
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.

Studiju kursi

KP

Valsts pārbaudījums (rakstiskais)
Bakalaura darbs
Pedagoăiskā prakse skolās (8 nedēĜas)
Valsts pārbaudījums (praktiskais)
Integrēto tematu izklāsts

3
2
8
3
4

KVALIFIKĀCIJA - SPORTA VEIDA VECĀKAIS TRENERIS
3. Kurss 5. semestris
Modulis

Apakšmodulis

Nr.
p.k.

Studiju kursi

KP

Sporta līdzekĜu
satura
modulis
Trenera profesionālās
darbības
modulis

Izvēlētā sporta veida
tehnikas, taktikas pamati un
fiziskā spēju attīstība
Sporta veida
didaktika un
plānošana

1.
2.
3.
4.
5.

Fizisko spēju attīstība
Taktisko, tehnisko spēju attīstība
Izvēlētā sporta veida biomehānika
TreniĦu didaktika
TreniĦu plānošana

Sporta veida
nodarbību procesa
bioloăiskie aspekti
Sporta veida
nodarbību procesa
sociālie aspekti
Profesionālā pētniecība

Cilvēks un specifiskā vide

6.
7.

Dinamiskā anatomija
Sporta masāža

0,5
1

Sporta veida
nodarbību organizēšana

8.
9.

Speciālā sporta terminoloăija
NometĦu mācību pamati

1
0,5

Pētniecība

10.

Pētniecība
Bakalaura darbs

Profesionālā prakse

Prakse

11.

Prakse. (Sacensību tiesāšana
organizēšana 2 nedēĜas)

2
1
1
1
1

2

un

2

3. Kurss 6. semestris
Modulis

Apakšmodulis

Sporta līdzekĜu saturs
modulis

Izvēlētā sporta veida
tehnikas, taktikas pamati un
fiziskā spēju attīstība
Sporta nodarbības

Trenera profesionālās

Nr.
p.k.
1.
2.
3.
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Studiju kursi

KP

Sporta veida tehnikas didaktika
Sporta veida taktikas didaktika

1
1

TreniĦu teorija un metodika

1

darbības
modulis

didaktika
plānošana un spēju attīstība
dažādās vecuma grupās

4.
5.

Fizisko spēju attīstība
Sporta psiholoăija

1
1

Sporta veida
nodarbības procesa
bioloăiskie aspekti

Cilvēks un specifiskā vide

6.

Veselība un ārstnieciskā pedagoăiskā
kontrole sportā
Uzturmācība

1

7.
8.

Sporta veida
nodarbību
procesa
sociālie aspekti
Profesionālā
pētniecība
Profesionālā prakse

0,5

Pārvaldība un organizēšanas
struktūra

9.

Traumas sportā + (izvēlētā sporta
veidā)
NometĦu mācība

1

Pētniecība

10.

Pētniecība bakalaura darba ietvaros

2

Prakse

11.

Prakse 2 nedēĜas

2

0,5

4. Kurss 7. semestris
Apakšmodulis

Nr.
p.k.

Priekšmeti

Sporta līdzekĜu saturs
modulis

Izvēlētā sporta veida
taktikas pamati

1.
2.

Sacensību tiesāšana
Sasniegumu vērtēšanas kvalifikācija

0,5
1

3.
4.

TreniĦa pedagoăiskie pamati
TreniĦa psiholoăiskie pamati

0,5
0,5

Trenera
profesionālās
darbības modulis

Pedagoăija
Psiholoăija

KP

Modulis

Dabas zinības

Bioloăija

5.

Biomotoro spēju bioloăija (integrētā)

0,5

Sociālās un
humanitārās zinātnes
Zinātniskais darbs
Profesionālā prakse

Ētika

6.

Trenera ētika

0,5

Zinātniskā pētniecība
Prakse
Brīvās izvēles kursi

7.
8.
9.
10.

Bakalaura darba pētījumi
Prakse 10 nedēĜas
Šaušana
Sporta bioėīmija

3
10
1
1

4. kurss 8. semestris
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.

Studiju kursi

KP

Praktiskās aktivitātes
Bakalaura darbs
Profesionālā prakse (8 nedēĜas)
Valsts pārbaudījums (Kvalifikācijā)
Integrēto tematu izklāsts

1
2
8
2
2

KVALIFIKĀCIJA - VADĪTĀJS SPORTA JOMĀ
3. kurss 5. semestris
Modulis
Cilvēks un
sabiedrībā
Ekonomika

sociālie

Sporta vadība

Sporta treniĦa teorija

procesi

Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Studiju kursi
Politoloăija
Sporta socioloăija
Mikroekonomika
Makroekonomika
Sporta vadība
Nevalstiskas sporta organizācijas vadība
Pašvaldības Latvijā
Sporta izglītības iestādes vadība

2
2
2
2
2
1
1
2

9.

Sporta veida (pēc izvēles) pamati un didaktika

2

26

KP

Pētniecība

10.
11.
12.
13.
14.

Kursa darbs
Brīvās izvēles kursi

Bakalaura darbs
Speciālā terminoloăija svešvalodā
Kursa darbs
Svešvaloda
NometĦu mācība

1
2
1
2

3. kurss 6. semestris
Modulis
Tirgzinības
Sporta vadība
Pētniecības modulis
Praktiskās darbības modulis
Brīvās izvēles
kursi

Nr.
p.k.
1.
2.

Priekšmeti

KP

Sporta tirgzinības
Sporta sacensību organizēšana un vadīšana

2
1

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Personālvadība
Vadības, biznesa un sporta ētika
Bakalaura darbs
Prakse
Lietišėā etiėete
Pašaizsardzība
Svešvaloda

1
2
1
12
1
1
1

4. kurss 7. semestris
Modulis
Sporta vadība
Sporta līdzekĜu
satura modulis
Praktiskās darbības modulis
Brīvās izvēles kursi

Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Studiju kursi
Veselību veicinošās nozares organizāciju vadība
Aktīvās atpūtas organizāciju vadība
Aktīvās atpūtas teorija
Fitnesa grupu un individuālās nodarbības
Prakse
Sporta dejas
Publiskās runas pamati
Svešvaloda

KP
2
2
1
2
12
1
1
1

4. kurss 8. semestris
Modulis
Sporta vadības
Vadības

Sporta bioloăiski medicīniskais

Pētniecības modulis
Brīvās izvēles kursi

Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Studiju kursi
Sporta būvju celtniecība un uzturēšana
Fitnesa klubu aprīkojums
Sabiedriskās attiecības
Vadības, biznesa un sporta psiholoăija
Inovatīvas vadības metodes
Veselības izglītība
Uztura mācība
Sporta traumatisms
Bakalaura darbs
Fitnesa nodarbību (pēc izvēles) didaktika

KP KP
1
1
2
2
1
2
2
2
6
1

KVALIFIKĀCIJA - REKREĀCIJAS SPECIĀLISTS
3. kurss 5. semestris
Apakšmodulis
Pedagoăija
Psiholoăija
Aktīvais tūrisms
Rekreācijas vadības modulis

5.
Nr.
6.
p.k.
1.
7.

RotaĜas un spēles brīvā dabā

2.
8.
3.
9.
4.

Nometne
Veselības
veicināšanas
Sporta veidi brīvā dabā

27

Sporta veidi (riteĦbraukšana, orientēšanās)
Studiju kursi
Āra
aktivitāšu
vadīšanas
pedagoăiskipsiholoăiskie aspekti
Pārgājieni ( Velo, kājnieku)
Rekreācijas
likumdošana
Komandu
veidojošās
Profesionālā
ētika
Nometnes
aktivitātes brīvā
dabāvalstī
Veselības veicināšanas
politika
Sporta spēles

2
KP

Modulis
Pedagoăiskais
personības
veidošanās
modulis
Rekreācijas līdzekĜu
satura
Cilvēka
modulis

0,5
2
1
1
0,5
1
0,5
1

bioloăijas
modulis
Cilvēks un
sociālie
sabiedrībā

modulis

10.

Cilvēka labsajūtas psiholoăiskie aspekti

Rekeācijas filozofija

11.

Rekeācijas politika valstī

12.
13.

Rekreācijas filozofija, attīstība. Rekreācija kā
zinātne,tāszglītības koncepcija
Latvijas tūrisma ăeogrāfija
Lauku tūrisms

14.

Bakalaura darbs (pētnieciskā sadaĜa)

2

15.
16.

Rekreācijas projekti
2 nedēĜas

2
2

17.

Piedzīvojumu pasākumi

1

18.

Orientēšanās metodika rekreācijā

1

19.

Sporta kāpšana

1

procesi

Pētniecības modulis

Praktiskās darbības
modulis

Kvalitatīvie
pētījumi
Projekti
Prakse

un

kvantatīvie

Brīvās izvēles kursi

0,5
1
0,5
0,5

Modulis

Apakšmodulis
Aktīvais tūrisms

Rekreācijas līdzekĜu
satura
modulis

Nr.
p.k.
1.

Studiju kursi

KP

3. kurss 6. semestris
Pārgājieni ( Slēpošanas, ūdens tūrisms)

2

Tradicionālās un netradicionālās spēles brīvā
dabā
Telšu nometnes
Pielāgotie/modificētie sporta veidi brīvā dabā
Sporta veidi ( nūjošana, slēpošana)

1
0,5
1
2

RotaĜas un spēles brīvā dabā

3.

Nometne
Sporta veidi brīvā dabā

4.
5.

Pedagoăiskais
personības
veidošanās
modulis

Pedagoăija
Psiholoăija

8.

Komandu veidošana, līderisms

0,5

9.

RotaĜu un spēĜu brīvā dabā didaktika

1

Rekreācijas vadības modulis

10.

Menedžments

1

Cilvēka
bioloăijas
modulis
Cilvēks un sociālie
procesi sabiedrībā
Pētniecības modulis

Veselības
modulis

11.
12.

Cilvēka labsajūtas fizioloăiskie aspekti
Tūrisma un sporta rekreācija un apkārtējā vide

0,5
0,5

Rekeācijas filozofija

13.

Latvijas rekreācijas centri. Ekotūrisms

1

Kvalitatīvie un kvantatīvie
pētījumi
Projekti
Prakse

15.

Bakalura darbs (pētnieciskā sadaĜa)

2

16.
17.

Rekreācijas projekti
4 nedēĜas

1,5
4

Brīvās izvēles kursi

18.

Ēkstrēmie pasākumi

1

19.

SkrituĜslidošana

1

Praktiskās
modulis

darbības

veicināšanas

4. kurss 7. semestris

Pedagoăiskais
Praktiskās
personības darbības
modulis
veidošanās
modulis

Veselības
Apakšmodulis
modulis

veicināšanas

7.
Nr.
p.k.

Rekreācija dažāda vecuma kontingentam
Studiju kursi

0,5

Rekeācijas politika valstī
Aktīvais tūrisms

8.
1.

Kultūrtūrisms un dabas potenciāls rekreācijā
Virvju kurss

0,5
1

RotaĜas un spēles brīvā dabā

2.

Etnogrāfiskās rotaĜas un spēles

1

Kvalitatīvie
un dabā
kvantatīvie
Sporta veidi brīvā
pētījumi
Pedagoăija
Prakse
Psiholoăija

9.
3.

Bakalaura darbs (pētnieciskā
Pielāgotie/modifiscētie
sportasadaĜa)
veidi brīvā dabā

3
1,5

4.
10.

Sporta veidu brīvā dabā didaktika
8 nedēĜas

0,5
8

Rekreācijas
vadības
Brīvās
izvēles
kursi modulis

5.
11.

Mārketings
Ekstrēmie pasākumi

1

6.
12.

Rekreācijas projekti
SkrituĜslidošana

1
1

28

KP

Cilvēka
Modulis
bioloăijas
modulis
Cilvēks un
Rekreācijas
līdzekĜu
sociālie
procesi
satura
sabiedrībā
modulis
Pētniecības modulis

4. kurss 8. semestris
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.

Studiju kursi

KP

Integrēto tematu izklāsts
Bakalaura darbs
Valsts pārbaudījums - praktiskais
Valsts pārbaudījums - rakstiskais

4
3
10
3

KVALIFIKĀCIJA - FIZIOTERAPEITS
Modulis
Ievads specialitātē
Vide,
cilvēks
un
veselība
Cilvēka
bioloăijas
modulis

Pētniecības modulis

Apakšmodulis
Profesionālās
darbības
ētiskie un tiesiskie aspekti

Nr.
p.k.
1.

Studiju kursi

KP

3. kurss 5. semestris

Veselības aprūpes organizācijas pamati

1

2.

Deontoloăija

1

3.

Sabiedrības veselība

1

4.
5.

Dinamiskā anatomija
Iekšė. slimību propedeitika

6.

Kineozoloăija

2

Fizioloăija

7.

Patoloăiskā fizioloăija

2

Medicīnas pamati

8.
9.
10.

Mikrobioloăija, virusoloăija
Klīniskās aprūpes pamati
Medicīnas terminoloăija

11.
12.
13.

Logopēdija
Diagnostikas radioloăijas metodes
Bakalaura darbs (pētnieciskā sadaĜa)

1
1
2

14.

Aromterapija

1

Anatomija

Kvalitatīvie un kvantatīvie
pētījumi
Brīvās izvēles kursi

3,5
2

1
1
1,5

Modulis

Apakšmodulis

Praktiskās
darbības
teorijas modulis

Profesionālās
darbības
teorētiskie aspekti

Cilvēka
medicīniski
bioloăiskais modulis

Pētniecības modulis

Medicīnas terētiskie aspekti

Kvalitatīvie un kvantatīvie
pētījumi
Brīvās izvēles kursi

Nr.
p.k.
1.

Studiju kursi

KP

3. kurss 6. semestris

Kustību terapijas pamati

1

2.

Motorā kontrole

2

3.

Fizioterapija skolā

1

4.

Ergonomija

1

5.
6.

Vispārējā fizikālā medicīna
Klīniskā fizikālā medicīna

7.
8.
9.
10.

Fizioterapija pediatrijā
Pediatrija
Ėirurăijas pamati
Farmakoloăijas pamati

11.
12.

Iekšėīgās slimības
Neiroloăija

13.

Ortopēdija

14.

Traumatoloăija

15.

Bakalaura darbs (pētnieciskā sadaĜa)

2

16.
17.

Psihoterapija
Hidroterapija

1

29

1
1,5
1
1
1
1
2,5
1,5
1
1,5

4. kurss 7. semestris
Apakšmodulis

Cilvēka
medicīniski
bioloăiskais modulis

Medicīnas terētiskie aspekti

Praktiskā
(aktivitātes)

Profesionālā darbība

darbība

Prakse

Nr.
p.k.
1.

Izmeklēšanas metodes FT

3,5

2.

Manuālās terapijas pamati

1,5

3.

Fizioterapija iekšėīgās slimībās

2

4.

Pielāgotā fiziskā izglītība

1

5.
6.

Fizioterapija traumatoloăijā
Fizioterapija neiroloăijā

2
2

7.
8.
9.

Mācību prakse – izmeklēšanas
fizioterapijā
Mācību prakse fizioterapijā
Klīniskā prakse I

15.

Bakalaura darbs (pētnieciskā sadaĜa)

3

16.

Fiziskā sagatavotība fizioterapijā

1

Profesionālā prakse

Pētniecības modulis

Kvalitatīvie un kvantatīvie
pētījumi
Brīvās izvēles kursi

Studiju kursi

KP

Modulis

metodes

2,5
2,5
2,5

Modulis
Fizioterapija
praksē
Prakse

Apakšmodulis
sporta

Pētniecības modulis

Profesionālā darbība sportā

Nr.
p.k.
1.

Profesionālā prakse

Pētniecība
Brīvās izvēles kursi

30

Studiju kursi

KP

4. kurss 8. semestris

Fizioterapija sportā

1,5

2.

Štažēšanās prakse fizioterapijā

10

3.

Klīniskā prakse II

4

4.
5.
6.

Bakalaura darbs
Valsts pārbaudījums kvalifikācijā
Mīksto audu tehnikas

2
2
1

2.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.
48.
49.

Egils EGLĪTIS
Aija KěAVIĥA
Ludmila KUROVA
Igors ĖĪSIS
Alvis PAEGLĪTIS
Laima SAIVA
Juris SAULĪTIS

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

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
Biruta LUIKA
Inese ěUBINSKA

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

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

31

50.
51.
52.
53.

Verners MACKARS
Ludmila MALAHOVA
ěubova MAěARENKO
Vija MILLERE

uz laiku pieĦemts darbā
ievēlēta
ievēlēta
uz laiku pieĦemta darbā

54.
55.
56.
57.
58.

Andris PIMENOVS
Jānis RIMBENIEKS
Pauls RUBĪNS
Nellija STIRNA
Velta Marija UPMALE

ievēlēts
ievēlēts
ievēlēts
ievēlēta
ievēlēta

59.
60.
61.

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.

ievēlēta
uz laiku pieĦemta darbā
ievēlēta
ievēlēts
uz laiku pieĦemta darbā
ievēlēta
uz laiku pieĦemts darbā
ievēlēta
ievēlēta
dzemdību atvaĜin.
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
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3.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.
2. 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.
3. Ābele A. Bērnu un jauniešu motivācija sportā. Rīga:LTTIC, 2008., 23.-34.lpp.
4. Ābele A. The development of values in a stydy process. Sbornik mezinarodni konference, konane dne 6.
kvetna 2004. Praha, 2005. 178.-186. lpp.
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5.
6.

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.255258, 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.
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.
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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
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:
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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.
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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;
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•
•
•
•
•
•

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
Universitete- 2008. 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 610,
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)
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. 3/20062008 (projekta vadītāja)
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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
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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.
5.
6.

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)
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)
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7.

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
# Sports, aktīvais tūrisms un rekreācija
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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:
2005. – šim
Profesore, Sociālo zinātĦu katedras vadītāja;
brīdim
1998 .- 2005.
Asociētā profesore Sociālo zinātĦu katedrā, katedras vadītāja;
1995. - 1998.
docente, Vadības un sociālo zinātĦu katedras vadītāja;
1989. - 1995.
docenteVadības un sociālo zinātĦu katedrā;
1976. - 1989.
filozofijas vecākā pasniedzēja Sabiedrisko zinātĦu katedrā
1973. – 1976.
LVU filozofijas fakultātes aspirante un stundu pasniedzēja;
1970. – 1973.
filozofijas vecākā pasniedzēja LVFKI;
1969. – 1970.
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
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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 Biomehānikas un informātikas
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
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.
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. 103113 с.
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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:
Docents
1987.
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

PERSONAS DATI:
VĀRDS, UZVĀRDS

ARVILS LIELVĀRDS
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Dzimšanas datums
Dzīves vieta, tālr.
e-pasts

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

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/

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

INESE PONTAGA
1965.gada 28.jūlijs
Rīgā, Aviācijas ielā 19 – 109, tālr.: +371 67266098
Inese.Pontaga@lspa.lv
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IZGLĪTĪBA
1997.

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

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.
5. 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.
6. 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:
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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.
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
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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).

61

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.
2007.-2008.g.- PVO Eiropas reăiona Bērnu aptaukošanās pārraudzība; koordinatore.
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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.
aspirants PSRS Pedagoăijas ZinātĦu akadēmijas BPFZPI;
1988. – 1991.
LVFKI Sporta spēĜu katedras vecākais pasniedzējs;
1982. – 1984.
Latvijas valsts universitātes Sporta katedras vecākais pasniedzējs;
1977. – 1982.
pasniedzējs LVFKI Sporta spēĜu katedrā;
1972. – 1977.
dienests armijā;
1972. – 1973.
treneris Rīgas TTP BJSS.
1970. – 1972.
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.

64

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.
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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. 20042696/001-001 AEE AESUBV ietvaros. – Rīga: LSPA, 2004. – 314 lpp.
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:
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•
•
•

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 publikācijas40 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. 8894
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.
VALODAS ZINĀŠANA:
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Dzimtā valoda:
Citas valodas:

latviešu
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.
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.
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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
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.
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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.

PERSONAS DATI
LEONĪDS ŽIěINSKIS
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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.
1992.02003.
1987.-1992.
1983.-1987.
1980.-1983.
1977.-1980.
1975.-1977.

LSPA Vingrošanas katedras asociētais profesors
LSPA Vingrošanas katedras docents
LVU Fiziskās audzināšanas katedras docents
LVU Fiziskās audzināšanas katedras vecākais pasniedzējs
aspirantūra Maskavā
LVU vecākais pasniedzējs
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
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”
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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
piedalīšanās sporta terminu vārdnīcu izstrādē
(Sporta spēĜu, Vingrošanas, Vieglatlētikas
vārdnīca).
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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 NovDec;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.
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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
gamma-butyrobetaine 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:

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
e-pasts
Andra.Fernate@lspa.lv, fernate@lanet.lv
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.qualitativepsychologie.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 978-8680255-51-4, COBISS.SR-ID 155628556
Mācību literatūra:
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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
04. -12. 2008.
"Daudzveidīga un skolēnu izziĦas aktivitāti veicinoša mācību procesa īstenošana sportā
pamatizglītībā un vidējā izglītībā" - lektors
A2-9014145159 - LSPA profesionālās pilnveides tālākizglītības programma
09.-11.2007.
„Profesionālās 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
e-pasts:
Inta.Immere@lspa.lv
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
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brīvi: krievu valoda
ar vārdnīcas palīdzību: angĜu valoda

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.
PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
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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:
108

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.

110

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
40-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.
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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spēles

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,
138-142 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
Papildus ziĦas 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.

Zinātniski pētnieciskā darbība
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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.
4.
5.

Rudzītis A., Ėīsis I., Rimbenieks J. Pliometriskie vingrinājumi lecamības treniĦā. – Rīga: LSPA, 1998.
– 29 lpp.
Rudzītis A., Rimbenieks J. Mūsdienu vadītājs un tā veidošana. – Rīga: LSPA, 1998. – 37 lpp.
Rudzītis A., Ėīsis I., Rimbenieks J. Pliometriskie vingrinājumi lecamības treniĦā. – Rīga: LSPA, 1998.
– 29 lpp.

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:
1. Ātruma īpašību un ātrspēka attīstīšanas netradicionālās metodes basketbolistiem.

117

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.

119

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.
- 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
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-

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.
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2007. gada septembris, oktobris Profesionālās pilnveides centrs „Profesionālās meistarības pilnveide sporta
skolotāju izglītības satura īstenošanai pamata un vidējā izglītībā”. Tēma – Vērtēšana priekšmetā sports.
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:
2009. - pašlaik
Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija. Lektore.
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;

132

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 ).
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.
2004. – šobrīd
IHF kategorijas tiesnesis handbolā.
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., 117121.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
2009.
treniĦu sākumetapā.

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.
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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.

Studijas LSPA doktorantūrā
Piešėirts maăistra grāds sporta pedagoăijā

1992.g.
1990.g.

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 ziĦas par profesionālo darbību:
LSPA Smagatlētikas,boksa un cīĦas katedras vadītāja sporta darba vietnieks 2006./07.a.g.
7.

2007./08.a.g. – šobrīd; LSPA Smagatlētikas,boksa un cīĦas katedras bakalauru darbu aizstāvēšanas
komisijas loceklis.

PERSONAS DATI
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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.366374, ISBN 978-9984-825-51-9.
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.
2. Dalība LU Pedagoăijas Zinātniskā Institūta Projekta "Jaunās paaudzes mācīšanās kvalitātes veicināšanas
izpētes metodoloăija, statuss: dalībniece kvantitatīvo datu apstrādes grupā, 2008.g.

VALODU ZINĀŠANAS:
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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.
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VALODU ZINĀŠANAS:
Latviešu valoda – dzimtā
Krievu valoda-brīvi
AngĜu valoda – sarunvalodas līmenī
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:

13 – 14 gadus vecu (C grupa)
basketbolistu fiziskā sagatavošana
vasaras nometnē
Basketbolistu fiziskā sagatavošana, tās
līdzekĜi
Studiju motivācija LSPA 2002./
03.st.g. un 2007./08.st.g.

4 lpp.

LSPA Zinātniskie raksti
2004, Rīga, LSPA

6 lpp.

2008

Basketbolistu skrējiena ātruma
kontrole

7 lpp

2008

Bērnu un pusaudžu trenera
rokasgrāmata

2 lpp

2009

Lēcienu testi basketbolistu fiziskās
sagatavotības kontrolei

8 lpp.

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

2004

2006
2008

7 lpp.

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 ziĦas 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:
Krievu valoda – dzimtā, latviešu valoda - brīvi, angĜu valoda – ar vārdnīcas palīdzību
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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.
6lpp
2006.
2006.

Zemais starts un starta reakcijas laiks īso distanču skriešanā vieglatlētikā. LSPA zinātniskie raksti,
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.
2. „Spēka izpausmes formu attīstīšana un kontrole studentiem un sportistiem“; Nr. 3/2007; 01.06.2007. –
29.12.2007.
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VALODU ZINĀŠANAS:
Latviešu – dzimtā;
Krievu – brīvi;,
AngĜu – sarunvalodas līmenī.

PAPILDUS ZIĥAS PAR PROFESIONĀLO DARBĪBU:
8.
9.

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.
10. LSPA Smagatlētikas,boksa un cīĦas katedras vadītāja sporta darba vietnieks 2006./07.a.g.
11. “Latvijas I Olimpiāde”, Ventspils 02 – 04.07. 2004. Svarbumbu celšana – Tiesnesis.
12. 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.

154

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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4.pielikums
Studiju kursu apraksti, anotācijas (pieejami LSPA, http://www.lspa.lv/main.html)
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5.pielikums
Akadēmiskā personāla pētniecības darbības, tālākizglītības un attīstības
kopsavilkums
ZiĦas par zinātniskās darbības rezultātiem 2009
1. Piedalīšanās LZP finansēto projektu izpildē 2009
Projektu
Vārds, uzvārds
skaits
1.
Juris Saulītis

Projektu nosaukums
Vad.org. Latvijas Universitāte.
Vadošais pētnieks līdz 2009.g.

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.
1.

Vārds, uzvārds

Projektu nosaukums

Juris Grants

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)
Divpusējs līgums starp PVO un Latvijas Republikas Veselības ministriju, līguma noslēgšanas datums 03. 06. 07. Darba pasūtītājs- Sabiedrības veselības aăentūra, kontaktpersona Latvijā, koordinators līdz
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6.

2009. g. 1. 06.
Programma SPSS 16

Antra Gulbe
4. Starptautiski finansētie izglītības projekti 2009

Nr.
p.k.
1.

Vārds, uzvārds
Rasma Jansone

2.

Andra Fernāte

3.

Inta BulaBiteniece

4.

Uldis Grāvītis

5.

Viesturs LāriĦš

6.

Kalvis Ciekurs

7.

Aija KĜaviĦa

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

Projektu nosaukums

Inta BulaBiteniece

“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
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.

2.

Uldis Grāvītis

3.

Viesturs LāriĦš

4.

Juris Dravnieks

5.

Eduards Popovs

6.

Biruta Luika

7.
8.

Signe Luika
Uldis Švinks

9.
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konference”
LSPA, 2009.03.19., stenda ziĦojums, līdzautori: Viesturs
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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:
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„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,
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.

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.
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Maija Dzintāre

14.

Andra Fernāte

15.

Genādijs Glazkovs

16.

Juris Grants

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

17.

Agris Grasmanis

18.

Uldis Grāvītis

19.

Antra Gulbe

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.

20.

Inta Immere

21.

Rasma Jansone

LSPA Zinātniskā konference:
Sporta speciālista studiju programmas veidošanas
stratēăijas. stenda referāts, R. JansoneA. Fernāte.
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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).

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

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.

22.

Nikolajs Jaružnijs

23.

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.

24.

Alīna KĜonova

25.

Gundega Knipše

LSPA Zinātniskā konference: Partneru kontaktsa
pilnveidošana Standarta sporta dejās.
Liepājas universitātes zinātniski metodiskā konference
„Sporta izglītības aktualitātes” 2009.gada 23.oktobrī.
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.

26.

Andris Konrads

27.

Daina Krauksta

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”.

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:
LSPA Zinātniskā konference (07.04.2009.) Ziemas
ViĜĦa (23.-25.04.2009.)
nometne LSPA – studiju process vai rekreācija.
”Influence of arm action on total moving speed
(Līdzautors J.Grants) – stenda ziĦojums;
in cross country skiing” (Līdzautori
LSPA Zinātniskā konference (07.04.2009.) Bērnu un
K.Ciekurs,V. Krauksts) – stenda referāts
2. Pedagogical activities in camps for children
pusaudžu nometĦu pieprasījums (Līdzautore I.Smukā)
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).
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28.

Viesturs Krauksts

29.

Ivars Kravalis

30.

Krišjānis Kuplis

31.

Ludmila Kurova

32.

Aino KuzĦecova

33.

Igors Ėīsis

34.

Laima Saiva

35.

Jānis Lanka

36.

Viesturs LāriĦš

37.

Māris Lesčinkis

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.
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,
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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,

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.
38.

Arvils Lielvārds

39.

Inga LiepiĦa

40.

Biruta Luika

41.

Sigita Luika

42.

Inese ěubinska

43.

Ludmila Malahova

44.

ěubova MaĜarenko

45.

Lidija MauriĦa

46.

Andris
Molotanovs

47.

Alvis Paeglītis

48.

NataĜja PeĜĦika

49.

Inese Pontaga

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;
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.
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Dalība 2. Baltijas sporta starptautisaāi
zinātniskajā konferencē. 23.-25.04.2009. ViĜĦā,
Lietuva

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.
50.

Jānis Rimbenieks

51.

Inta-Māra Rubana

52.

Ieva Rudzinska

53.

Andris Rudzītis

54.

Sergejs Saulīte

55.

Juris Saulītis

56.

Ingrīda Smukā

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.
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”.

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
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Eiropas valstu pārstāvju seminārs „Nutrition
friendly schools initiative”. Durham, 30 March-1
April, 2009.
Referāts „Nutrition friendly schools project in
Latvia”.

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

57.

JeĜena Solovjova

58.

Andris Spunde

59.

Nellija Stirna

60.

Sandra Škutāne

61.

Uldis Švinks

62.

Imants Upītis

63.

Jānis Žīdens

64.

Leonīds ŽiĜinskis

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
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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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
imbalance’’.- 2nd Baltics State Sport Science
conference, 2009.g. 23-25. aprilī, ViĜĦā. Sekcijas
ziĦojums. Līdzautori- J. Grants, I. Upītis.

6.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.
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.
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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.
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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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”.
 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 Sporta pedagoăijas akadēmija. Profesionālās augstākās izglītības programma
„Sporta zinātne” un specializāciju - sporta skolotāja un vadītāja sporta jomā; sporta
skolotāja un rekreācijas speciālista un sporta veida vecākais treneris un sporta
skolotājs. Pedagoăiskās prakses īstenošana portfolio. Rīga, 2010.,66 lpp.
 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;
 samaksu par studiju programmu apguvi;
 visus lēmumus saistītos ar studiju procesu un organizatorisko darbību.
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8.pielikums
Visu studiju kursu saraksts, kursu apjoms, īstenošanas plānojums un atbildīgais
akadēmiskais personāls

St.
gads

Nr.
p.k.

1.

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

STUDIJU KURSI
Profesionālā bakalaura studiju programma „Sporta zinātne”
Izglītības un sporta darba speciālists ar kvalifikāciju
SPORTA SKOLOTĀJS un VADĪTĀJS SPORTA JOMĀ
Docētājs
1.sem.
Studiju kurss
EC
KP

Vingrošanas pamati un didaktika
Akrobātikas pamati un didaktika
Handbola pamati un didaktika
Aerobikas pamati un didaktika
Volejbola pamati un didaktika
Vieglatlētikas pamati un
didaktika

7.
8.
9.
10.
11.

Vispārīgā pedagoăija
Pieaugušo pedagoăija
Vispārīgā psiholoăija
Attīstības psiholoăija

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Sporta filozofija
Sporta vēsture
Komercdarbības pamati
Vadības teorija
Lietvedība

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Anatomija

Peldēšanas pamati un didaktika
Bioėīmijas pamati
Fizioloăijas pamati
Projektu izstrāde
Tiesību pamati
Grāmatvedība
Pētniecības metodoloăija I
Kursa darbs
Brīvas izvēles studiju kursi :
Vingrošanas pamati II
Ievads peldēšanā
Profesion. saziĦas pamati I (angĜu,
vācu, krievu, latv. val.)

N. Jaružnijs, L.Žilinskis,
l.MaĜarenko, S.AĦisimova
G. Kobzevs, L. Žilinskis, S.
AĦisimova
J. Žīdens, R. Līcis, A.
Molotanovs
I. ěubinska
V. LapiĦš D. Krepše
I. AvotiĦa, M. Gailis, T.
ěisicina, S. Škutāne, K.
Kuplis
L. Kurova
A. Ābele
Ž. Vazne
K. Knipše, I. KundziĦa
A. KuĦecova
R. Jansone, A. Gulbe
S. Luika
S. Luika
B. Luika
I. Upītis, V.M.
Upmale
M. Dzintare

TS

1.0

1.5

1.0

1.5

1.0

1.5

1.0

1.5

1.0

1.5

2.0
1.0

3.0
1.5

1.0

1.5

2.0

3.0

3.0
1.0
1.0
1.0

4.5
1.5
1.5
1.5
2.2
5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

1.0

1.5

2.0

3.0

1.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

1.5

1.0
√
√

√

√
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EC
TS

3.0

Pontaga, V. Millere
S. Luika
M. Ābula
L. Tīse
J. Dravnieks, E. Popovs

SPP

KP

2.0

I.

N. Jaružnijs, L.Žilinskis,
l.MaĜarenko, S.AĦisimova
I.Upītis, V.M. Upmale
I.Berga,
I.Rudzinska, I.
Boge,
L.Malahova, N.
Stirna, I.
Budviėe

2.sem.

1.5

2.0
1.0
1.0
1.0
1.0
2.0
1.0

2.2
5
3.0
1.5
1.5
1.5
1.5
3.0
1.5

Vieglatlētikas vingrinājumi
iesācējiem
Masāža I
Fizioterapijas pamati I
Atlētiskā sagatavošana
SPP 2
Profesion. saziĦas pamati II
(angĜu, vācu, krievu, latv. val.)

Ievads ētikā
RotaĜas un spēles brīvā dabā
Kalnu riteĦbraukšana (MTB –
MONTENBAIKI)
Vieglatlētika (ātruma attīstīšana)
Masāža II
Fizioterapijas pamati II

I. AvotiĦa, M. Gailis, T.
ěisicina, S. Škutāne, K.
Kuplis
E. Lešenkovs, U. Veseta
E. Lešenkovs, A. Paeglītis,
A. KĜaviĦa
L. Čupriks, U. Ciematnieks,
M. Lesčinskis

1.
2.

Futbola pamati un didaktika

3.
4.
5.
6.
7.

Florbola pamati un didaktika
Higiēna
Fiziskie vingrinājumi un veselība
Sporta biomehānikas pamati
Civilā aizsardzība, ekoloăija
sportā
Vecumposmu fizioloăija
Sporta bioėīmija
Sporta medicīna
Pirmā palīdzība

8.
9.
10.
11.
12.

Basketbola pamati un didaktika

Speciālā terminoloăija un
komunikācija (svešvalodā)

13.
14.
15.
16.

Pētniecības metodoloăija II
Prakse 2 nedēĜas
Tūrisma pamati un didaktika

17.
18.
19.
20.
21.

Sporta teorija
Sociālā psiholoăija
Saskarsmes psiholoăija
Profesionālā ētika

22.
23.
24.

Orientēšanās pamati un didaktika

Speciālā terminoloăija un
komunikācija (svešvalodā)

√
√
√
√

I.Berga, I.Rudzinska, I.
Boge, L.Malahova, N.
Stirna, I. Budviėe
A. KuzĦecova
I. Smukā, I. LiepiĦa
I. Kravalis, K.
Ciekurs
I. AvotiĦa, S. Škutāne, K.
Kuplis
E. Lešenkovs, U. Veseta
E. Lešenkovs, A. Paeglītis,
A. KĜaviĦa

KOPĀ 1.studiju gadā

2.

√

√
√
√
√
√
√
√

1.0

29.
25
1.5

20.
5
1.0

30.
75
1.5

1.0

1.5

1.0

1.5

1.0
2.0
1.0
2.0

1.5
3.0
1.5
3.0

1.0

1.5

2.0

3.0

1.0
1.0
1.0
1.0

1.5
1.5
1.5
1.5

1.0

1.5

1.0
2.0

1.5
3.0
2.0

3.0

2.0

3.0

2.0
1.0
1.0
1.0

3.0
1.5
1.5
1.5

2.0

3.0

1.0
1.0

1.5
1.5

1.0

1.5

19.5
P. Rubīns
A. Rudzītis, A. Spunde, J.
Rimbenieks
I. Ėīsis
I. M. Rubana
A. Paeglītis
J. Lanka
A. Paeglītis
I. Pontaga, V. Millere
M. Dzintare
V. LāriĦš
B. Černovska
I. AvotiĦa, M. Gailis, T.
ěisicina, S. Škutāne, K.
Kuplis
J. Dravnieks, E. Popovs
I. LiepiĦa
B. Smila, L.
Indriksone
V. Krauksts, A.Fernāte
A. Ābele
A.Ābele
A. KuzĦecova
I.Berga, I.Rudzinska, I.
Boge, L.Malahova, N.
Stirna, I. Budviėe

Sports multikulturālā vidē
Sporta vadība

B. Luika
A.Fernāte

Kvalitatīvā pētniecība sporta
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25.
26.
27.

zinātnē
IKT sportā (Bakalaura darbs)
Prakse 2 nedēĜas
Brīvas izvēles studiju kursi :

CīĦas sporta pamati

Lietišėā peldēšana
Profesion. komunikācija (angĜu,
vācu, krievu, latv.val)

Uzturmācība
SPP 3
Vieglatlētika (spēka attīstīšana)(
I, II)
Nūjošanas pamati
Jauno līderu izglītošana
Masāža III
Fizioterapijas pamati III
RotaĜas

1.0
A.Pimenovs,
N.PeĜĦika,
L.Cupriks,
U.Ciematnieks,
M.Lesčinsksis,
S.Saulīte
A.Lielvārds
I.Berga, I.Rudzinska, I.
Boge, L.Malahova, N.
Stirna, I. Budviėe
I.M.Rubana
I. AvotiĦa, T. ěisicina,
S. Škutāne, K. Kuplis
B.Smila,B.Podlaska,
K.Piech
I.Bula-Biteniece
E. Lešenkovs, U. Veseta
E. Lešenkovs, A. Paeglītis,
A. KĜaviĦa
I.Bula-Biteniece,
I.Dravniece

1.5

Uzturs fiziskā slodzē
Piedzīvojumu sports
Kalnu kājnieku pārgājiens
Ziemas sporta aktivitātes
Masāža IV
Fizioterapijas pamati IV

√
√

√

√
√
√

√

√
√
√
√
√
√

B.Smila,B.Podlaska,
K.Piech
I.M.Rubana
I.LiepiĦa, K.Ciekurs
I.LiepiĦa
D.Krauksta, J.Grants,
I.Kravalis, K.Ciekurs
E. Lešenkovs, U. Veseta
E. Lešenkovs, A. Paeglītis,
A. KĜaviĦa

KOPĀ 2.studiju gadā

3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pētniecība bakalaura darba
ietvaros
1.kvalifikācijas prakse
Sporta fizioloăija
Pielāgotās fiziskās aktivitātes
Pirmsskolas un skolas sporta
didaktika
Frīsbijs, Badmintons
Nūjošana
Finanšu vadība, vadības
grāmatvedība
Mikroekonomika
Komercdarbības vadība
Slēpošanas pamati un didaktika

1.5
3.0
1.5

√

SPP 4
Nūjošanas metodika rekreācijā

1.0
2.0
1.0

I.Pontaga
A. KĜaviĦa
R. Jansone, I.BulaBiteniece
B.Smila
Tambovcevs
J. Saulītis
S. Luika
D.Krauksta,
K.Ciekurs
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√
√
√
√
√
√
√
19.0

28.
5

1.0

1.5

6.0
1.0
1.0
3.0

9.0
1.5
1.5
4.5

1.0
1.0
2.0

1.5
1.5

2.0
1.0

3.0
1.5

21.
0

31.
5

3.0

2.0

3.0

12.
13.

1.0
1.0

1.5
1.5

R.Jansone
Ž.Vazne
B.ČerĦovska

6.0
1.0
1.0
0.5

9.0
1.5
1.5
0.7
5
0.7
5
1.5
0.7
5
1.5
3.0
1.5
0.7
5
1.5

14.
15.
16.
17.
18.

Kultūras vēsture

V.Klints

0.5

19.
20.

Projekti skolā
Klasvadība

A.Gulbe
I.Immere

1.0
0.5

21.
22.
23.
24.

Makroekonomika
Sporta un fitnesa tirgzinības
Stratēăiskā vadība
Ekonomiski matemātiskās
metodes
Brīvas izvēles studiju kursi :
Stresa menedžments
ĂimeĦu sports
Skolvadība
Profesion. komunikācija (angĜu,

J.Saulītis
S.Luika, G.KuzĦecovs
Baumanis
Tambovcevs

1.0
2.0
1.0
0.5

25.

vācu, krievu, latv.val)

Sporta sacensību organizēšana
NometĦu mācība
Fitnesa nodarbību (pēc izvēles)
didaktika
Ārstnieciskā vingrošana skolā
Akmenoloăija
Lietišėā etiėete
Pašaizsardzība
Sporta dejas
Publiskās runas pamati
KOPĀ 3.studiju gadā

4.

I.Smukā

NometĦu mācība
Pētniecība bakalaura darba
ietvaros
2.kvalifikācijas prakse
Vērtēšana skolā
Nozaru pedagoăija
Koriăējošā vingrošana skolā

1.
2.
3.

Atlētiskā sagatavošana
Pašaizsardzība + didaktika
Tautas dejas, Sporta dejas

4.

Olimpiskā izglītība

5.

Pētniecība bakalaura darba
ietvaros
Speciālā sporta terminoloăija

6.

(svešval.)
7.
8.

Hokejs
Tūrisms, orientēšanās skolā

9.

Sporta stunda bērniem ar īpašām
vajadzībām

Ž.Vazne
I.Bula-Biteniece
I.Immere
I.Berga, I.Rudzinska, I.
Boge, L.Malahova, N.
Stirna, I. Budviėe
I.Smukā

1.0
√
√
√
√

1.5

√
√
√
√

B.Černovska
Ž. Vazne
A.KuzĦecova
A.Pimenovs
L.Freimane

1.0

30.
0
1.5
1.5
2.2
5
0.7
5
1.5

1.0

1.5

1.0
1.0

1.5
1.5

1.0

1.5

20.0
L.Čupriks
A.Pimenovs
L.Freimane
A.Gulbe

I.Berga, I.Rudzinska, I.
Boge, L.Malahova, N.
Stirna, I. Budviėe
I.Ėīsis
I.LiepiĦa, B.Smila,
L.Indriksone
A.KĜaviĦa
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1.0

1.0
1.0
1.5
0.5

√
√
√
√
√
√
20.
0

30.
0

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

RotaĜas pirmsskolā, skolā
Slidošana
Vingrošana skolā
Vieglatlētika skolā
Speciālā pedagoăija
Vadības informācijas sistēmas
Personāla vadība
Fitnesa pakalpojumu
organizēšana
Sabiedriskās attiecības
Sporta organizācijas vadīšana
Biznesa un vadības psiholoăija
Valsts pārbaudījums „Sporta
zinātnē”
Valsts pārbaudījums specialitātē
(1.)
Valsts pārbaudījums specialitātē
(2.)
Bakalaura darbs 1.specialitātē
Kvalifikācijas darbs
2.specialitātē
Trenera prakse
Pedagoăiskā prakse skolā
KOPĀ 4.studiju gadā

I.Bula-Biteniece
I.Ėīsis
L.Žīlinskis
M.Gailis, S.Škutāne
I.Purvītis
A.Tambovcevs
T.Tambovceva
G.KuzĦecovs

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
2.0

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
3.0

S.Luika
B.Luika
A.Ābele

1.0
1.0
1.0

1.5
1.5
1.5
2.0
2.0
2.0
1.0
2.0

3.0
3.0
3.0
1.5
3.0

5.0 7.5
5.0 7.5
31. 19. 28.
21.0
5
0
5
160 KP / 240 ECTS

PAVISAM
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STUDIJU KURSI
Profesionālā bakalaura studiju programma „Sporta zinātne”
Izglītības un sporta darba speciālists ar kvalifikāciju
SPORTA SKOLOTĀJS un REKREĀCIJAS SPECIĀLISTS
St.
ga
ds

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.

Docētāji
Studiju kurss
Vingrošanas pamati un
didaktika
Akrobātikas pamati un
didaktika
Handbola pamati un
didaktika
Aerobikas pamati un
didaktika
Volejbola pamati un
didaktika

N. Jaružnijs, L.Žilinskis,
l.MaĜarenko, S.AĦisimova
G. Kobzevs, L. Žilinskis,
S. AĦisimova
J. Žīdens, R. Līcis, A.
Molotanovs
II. ěubinska

Vieglatlētikas pamati un
didaktika

I. AvotiĦa, M. Gailis, T.
ěisicina, S. Škutāne, K.
Kuplis

Vispārīgā pedagoăija
Pieaugušo pedagoăija
Vispārīgā psiholoăija
Attīstības psiholoăija
Anatomija
Sporta filozofija
Sporta vēsture
Komercdarbības pamati
Vadības teorija
Lietvedība
Peldēšanas pamati un
didaktika
Bioėīmijas pamati
Fizioloăijas pamati
Projektu izstrāde
Tiesību pamati
Grāmatvedība
Pētniecības metodoloăija I
Kursa darbs
Brīvas izvēles studiju
kursi :
Vingrošanas pamati II
Ievads peldēšanā
Profesion. saziĦas pamati I
(angĜu, vācu, krievu, latv. val.)

V. LapiĦš D. Krepše

L. Kurova
A. Ābele
Ž. Vazne
K. Knipše, I. KundziĦa
A. KuzĦecova
R. Jansone, A. Gulbe
S. Luika
S. Luika
B. Luika
II. Upītis, V.M.
Upmale
M. Dzintare
II. Pontaga, V.
Millere
S. Luika
M. Ābula
L. Tīse
J. Dravnieks, E. Popovs

1.sem.
KP

ECTS

2.0

3.0

1.0
1.0
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ECTS

1.5

1.0

1.5

1.5

1.0

1.5

2.0

3.0

1.5

1.0

1.5

1.0

1.5

2.0

3.0

3.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

4.5
1.5
1.5
1.5
2.25
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

1.0

1.5

2.0

3.0

1.5

2.25

2.0

3.0

1.0
1.0
1.0
1.0
2.0

1.5
1.5
1.5
1.5
3.0

1.0

1.5

√
√

√

√

SPP

KP

1.0

1.0
N. Jaružnijs, L.Žilinskis,
l.MaĜarenko, S.AĦisimova
I.Upītis, V.M. Upmale
I.Berga,
I.Rudzinska,
I. Boge,
L.Malahova,
N. Stirna, I.
Budviėe

2.sem.

1.5

Vieglatlētikas
vingrinājumi iesācējiem
Masāža I
Fizioterapijas pamati I
Atlētiskā sagatavošana
SPP 2
Profesion. saziĦas pamati
II (angĜu, vācu, krievu, latv.
val.)

Ievads ētikā
RotaĜas un spēles brīvā
dabā
Kalnu riteĦbraukšana
(MTB – MONTENBAIKI)
Vieglatlētika (ātruma
attīstīšana)
Masāža II
Fizioterapijas pamati II

I. AvotiĦa, M. Gailis, T.
ěisicina, S. Škutāne, K.
Kuplis
E. Lešenkovs, U. Veseta
E. Lešenkovs, A.
Paeglītis, A. KĜaviĦa
L. Čupriks, U.
Ciematnieks, M.
Lesčinskis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

Futbola pamati un
didaktika
Basketbola pamati un
didaktika
Florbola pamati un
didaktika
Higiēna
Fiziskie vingrinājumi un
veselība
Sporta biomehānikas
pamati
Civilā aizsardzība,
ekoloăija sportā
Vecumposmu fizioloăija
Sporta bioėīmija
Sporta medicīna
Pirmā palīdzība
Speciālā terminoloăija un
komunikācija (svešvalodā)
Pētniecības metodoloăija
II
Prakse 2 nedēĜas
Tūrisma pamati un
didaktika
Orientēšanās pamati un
didaktika
Sporta teorija

√
√
√
√

I.Berga, I.Rudzinska, I.
Boge, L.Malahova, N.
Stirna, I. Budviėe
C. KuzĦecova
II. Smukā, I. LiepiĦa

√
√
√

II. Kravalis, K.
Ciekurs
I. AvotiĦa, S. Škutāne, K.
Kuplis
E. Lešenkovs, U. Veseta
E. Lešenkovs, A.
Paeglītis, A. KĜaviĦa

KOPĀ 1.studiju gadā

2.

√

P. Rubīns
A. Rudzītis, A. Spunde, J.
Rimbenieks
I. Ėīsis
I. M. Rubana
A. Paeglītis
J. Lanka
A. Paeglītis
I. Pontaga, V. Millere
M. Dzintare
V. LāriĦš
B. Černovska
I. AvotiĦa, M. Gailis, T.
ěisicina, S. Škutāne, K.
Kuplis
J. Dravnieks, E. Popovs

II. LiepiĦa
D. Smila, L.
Indriksone
V. Krauksts, A.Fernāte
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√
√
√
√
19.5

29.25

20.
5

30.7
5

1.0

1.5

1.0

1.5

1.0

1.5

1.0

1.5

1.0

1.5

1.0

1.5

2.0

3.0

1.0

1.5

2.0

3.0

2.0

3.0

1.0
1.0
1.0
1.0

1.5
1.5
1.5
1.5

1.0

1.5

1.0

1.5

2.0

3.0
2.0

3.0

2.0

3.0

2.0

3.0

18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

Sociālā psiholoăija
Saskarsmes psiholoăija
Profesionālā ētika
Speciālā terminoloăija un
komunikācija (svešvalodā)

B. Ābele
A.Ābele
C. KuzĦecova
I.Berga, I.Rudzinska, I.
Boge, L.Malahova, N.
Stirna, I. Budviėe

Sports multikulturālā vidē
Sporta vadība
Kvalitatīvā pētniecība
sporta zinātnē
IKT sportā (Bakalaura
darbs)
Prakse 2 nedēĜas
Brīvas izvēles studiju
kursi :

CīĦas sporta pamati

Lietišėā peldēšana
Profesion. komunikācija
(angĜu, vācu, krievu, latv.val)

Uzturmācība
SPP 3
Vieglatlētika (spēka
attīstīšana) (I, II)
Nūjošanas pamati
Jauno līderu izglītošana
Masāža III
Fizioterapijas pamati III
RotaĜas
SPP 4
Nūjošanas metodika
rekreācijā
Uzturs fiziskā slodzē
Piedzīvojumu sports
Kalnu kājnieku pārgājiens
Ziemas sporta aktivitātes
Masāža IV
Fizioterapijas pamati IV

D. Luika
A.Fernāte

1.0
A.Pimenovs,
N.PeĜĦika,
L.Cupriks,
U.Ciematnieks,
M.Lesčinsksis,
S.Saulīte
A.Lielvārds
I.Berga, I.Rudzinska, I.
Boge, L.Malahova, N.
Stirna, I. Budviėe
I.M.Rubana
I. AvotiĦa, T. ěisicina,
S. Škutāne, K. Kuplis
B.Smila,B.Podlaska,
K.Piech
I.Bula-Biteniece
E. Lešenkovs, U. Veseta
E. Lešenkovs, A.
Paeglītis, A. KĜaviĦa
I.Bula-Biteniece,
I.Dravniece

1.
2.
3.

Pētniecība bakalaura darba
ietvaros
1.kvalifikācijas prakse
Sporta fizioloăija

1.5
1.5
1.5

2.0

3.0

1.0
1.0

1.5
1.5

1.0

1.5

1.0

1.5

2.0

3.0

1.0

1.5

√

√
√

√

√
√
√

√

√
√
√
√
√
√

B.Smila,B.Podlaska,
K.Piech
I.M.Rubana
I.LiepiĦa, K.Ciekurs
I.LiepiĦa
D.Krauksta, J.Grants,
I.Kravalis, K.Ciekurs
E. Lešenkovs, U. Veseta
E. Lešenkovs, A.
Paeglītis, A. KĜaviĦa

KOPĀ 2.studiju gadā

3.

1.5

1.0
1.0
1.0

I. Pontaga, V. Millere
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√
√
√
√
√
√
√
19.0

28.5

1.0

1.5

6.0
1.0

9.0
1.5

21.
0

31.5

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

4.

1.

Pielāgotās fiziskās
aktivitātes
Pirmsskolas un skolas
sporta didaktika
Frīsbijs, Badmintons
Nūjošana
Rekreācijas pamati
Dabas potenciāls,
rekreācijas veidi, līdzekĜi
Āra aktivitāšu didaktika
Āra aktivitātes I
Pedagoăiskā pilnveidošana
rekreācijā
Slēpošanas pamati un
didaktika
NometĦu mācība
Pētniecība bakalaura darba
ietvaros
2.kvalifikācijas prakse
Vērtēšana skolā
Nozaru pedagoăija
Koriăējošā vingrošana
skolā
Kultūras vēsture
Projekti skolā
Klasvadība
Rekreācijas menedžments
un mārketings
Rekreācijas pasākumu
modelēšana un vērtēšana
Āra aktivitātes II
Pedagoăiskā pilnveidošana
rekreācijā

1.0

1.5

R. Jansone, I.BulaBiteniece

3.0

4.5

A.Spunde

1.0
1.0

1.5

1.0
1.0

1.5
1.5

1.0
1.0
1.0

1.5
1.5
1.5

B.Smila, Krzystof Piech,
K. Ciekurs

I.LiepiĦa
D.Krauksts
J.Grants
I.LiepiĦa
I.LiepiĦa, J.Grants,
I.Kravalis, D.Kraiksta,
K.Ciekurs
J.Grants, K.Ciekurs,
D.Krauksta,I.Kravalis
I.Smukā

1.5

2.0

3.0

1.0
1.0

1.5
1.5

6.0
1.0
1.0
0.5

9.0
1.5
1.5
0.75
0.75
1.5
0.75

I.Smukā

0.5
1.0
0.5
1.0

I.Smukā

1.0

1.5

I.LiepiĦa
I.LiepiĦa, J.Grants,
I.Kravalis, D.Kraiksta,
K.Ciekurs

1.5
1.0

2.25
1.5

1.0

1.5

Brīvas izvēles studiju
kursi :
Stresa menedžments
ĂimeĦu sports
Skolvadība
Piedzīvojumu pasākumi
Orientēšanās metodika
rekreācijā
Sporta kāpšana
Ārstnieciskā vingrošana
skolā
Akmenoloăija
Ēkstrēmie pasākumi
SkrituĜslidošana
KOPĀ 3.studiju gadā

1.0

I.LiepiĦa
B.Smila

√
√
√
√
√

I.LiepiĦa

√

1.5

√

B.Černovska
Ž.Vazne
I.LiepiĦa
K.Ciekurs
20.0
1.0

Atlētiskā sagatavošana
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1.5

30.0
1.5

√
√
√
20.
0

30.0

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.

Pašaizsardzība +
didaktika
Tautas dejas, Sporta dejas
Olimpiskā izglītība
Pētniecība bakalaura darba
ietvaros
Speciālā sporta
terminoloăija (svešvalodā)
Hokejs
Tūrisms, orientēšanās
skolā
Sporta stunda bērniem ar
īpašām vajadzībām
RotaĜas pirmsskolā, skolā
Slidošana
Vingrošana skolā
Vieglatlētika skolā
Speciālā pedagoăija
Rekreācija un cilvēka
veselība
Tradic. un pielāgotie
sporta veidi un līdzekĜi
brīvā dabā
Ekskursijas vadība, gida
darbības aspekti
Āra aktivitātes III
Pedagoăiskā pilnveidošana
rekreācijā
Valsts pārbaudījums
„Sporta zinātnē”
Valsts pārbaudījums
specialitātē (1.)
Valsts pārbaudījums
specialitātē (2.)
Bakalaura darbs
1.specialitātē
Kvalifikācijas darbs
2.specialitātē
Trenera prakse
Pedagoăiskā prakse skolā
KOPĀ 4.studiju gadā

1.0

1.5

L.Freimane
A.Gulbe

1.5
0.5
1.0

2.25
0.75
1.5

I.Berga, I.Rudzinska, I.
Boge, L.Malahova, N.
Stirna, I. Budviėe
I.Ėīsis
I.LiepiĦa, B.Smila

1.0

1.5

1.0
1.0

1.5
1.5

A.KĜaviĦa

1.0

1.5

I.Bula_Biteniece,
I.Dravniece
I.Ėīsis, P.Rubīns

1.0

1.5

I.Purvītis
I.Kravalis

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

B.Smila

1.5

2.25

I.Smukā

1.0

1.5

I.LiepiĦa
D.Krauksta, J.Grants,
I.Kravalis, K.Ciekurs

2.5
1.0

3.75
1.5
2.0
2.0
2.0
1.0
2.0

3.0
3.0
3.0
1.5
3.0

5.0
7.5
5.0
7.5
19.
21.0
31.5
28.5
0
160 KP / 240 ECTS
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STUDIJU KURSI
Profesionālā bakalaura studiju programma „Sporta zinātne”
Izglītības un sporta darba speciālists ar kvalifikāciju
SPORTA VEIDA VECĀKAIS TRENERIS un VADĪTĀJS SPORTA JOMĀ
St.
gads

1.

Nr.
p.k.
1.

Studiju kurss
Vingrošanas pamati un
didaktika

2.

3.
4.
5.

Akrobātikas pamati un
didaktika
Handbola pamati un didaktika
Aerobikas pamati un
didaktika
Volejbola pamati un
didaktika

6.

Vieglatlētikas pamati un
didaktika
7.
8.
9.
10.
11.

Vispārīgā pedagoăija
Pieaugušo pedagoăija
Vispārīgā psiholoăija
Attīstības psiholoăija

12.
13.

Sporta filozofija

14.
15.
16.
17.

Komercdarbības pamati
Vadības teorija
Lietvedība

Anatomija
Sporta vēsture

Peldēšanas pamati un
didaktika
18.
19.

Bioėīmijas pamati

20.
21.
22.
23.

Projektu izstrāde
Tiesību pamati
Grāmatvedība

24.
25.

Kursa darbs
Brīvas izvēles studiju kursi :
Vingrošanas pamati II

Fizioloăijas pamati

Pētniecības metodoloăija I

Ievads peldēšanā

Docētāji
N. Jaružnijs,
L.Žilinskis,
l.MaĜarenko,
S.AĦisimova
G. Kobzevs, L.
Žilinskis, S.
AĦisimova
J. Žīdens, R. Līcis,
A. Molotanovs
III. ěubinska
V. LapiĦš D.
Krepše
I. AvotiĦa, M.
Gailis, T. ěisicina,
S. Škutāne, K.
Kuplis
L. Kurova
A. Ābele
Ž. Vazne
K. Knipše, I.
KundziĦa
A. KuĦecova
R. Jansone, A.
Gulbe
S. Luika
S. Luika
B. Luika
III. Upītis,
V.M.
Upmal
e
M. Dzintare
III. Pontaga, V.
Millere
S. Luika
M. Ābula
L. Tīse
J. Dravnieks, E.
Popovs

1.sem.
ECTS

2.0

3.0

1.0
1.0
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KP

ECTS

1.5

1.0

1.5

1.5

1.0

1.5

2.0

3.0

1.0

1.5

1.0

1.5

1.0

1.5

2.0

3.0

3.0
1.0
1.0
1.0

4.5
1.5
1.5
1.5

1.5

2.25

1.0

1.5

1.0

1.5

1.0

1.5

1.0
1.0
1.0

1.5
1.5
1.5
2.0

3.0

1.5

2.25

2.0

3.0

1.0
1.0
1.0

1.5
1.5
1.5

1.0

1.5

2.0
1.0

3.0
1.5

1.0
N. Jaružnijs,
L.Žilinskis,
l.MaĜarenko,
S.AĦisimova
I.Upītis, V.M.

2.sem.

KP

√
√

1.5

Upmale
I.Berga
,
I.Rudzi
nska, I.
Boge,
L.Mala
hova,
N.
Stirna,
I.
Budviė
e

Profesion. saziĦas pamati I
(angĜu, vācu, krievu, latv. val.)

SPP
Vieglatlētikas vingrinājumi
iesācējiem
Masāža I
Fizioterapijas pamati I
Atlētiskā sagatavošana
SPP 2
Profesion. saziĦas pamati II
(angĜu, vācu, krievu, latv. val.)

Ievads ētikā
RotaĜas un spēles brīvā dabā
Kalnu riteĦbraukšana (MTB
– MONTENBAIKI)
Vieglatlētika (ātruma
attīstīšana)
Masāža II
Fizioterapijas pamati II

√
I. AvotiĦa, M.
Gailis, T. ěisicina,
S. Škutāne, K.
Kuplis
E. Lešenkovs, U.
Veseta
E. Lešenkovs, A.
Paeglītis, A.
KĜaviĦa
L. Čupriks, U.
Ciematnieks, M.
Lesčinskis

1.
2.

3.
4.
5.

Futbola pamati un didaktika
Basketbola pamati un
didaktika
Florbola pamati un didaktika
Higiēna
Fiziskie vingrinājumi un
veselība

√
√
√
√
√

I.Berga,
I.Rudzinska, I.
Boge, L.Malahova,
N. Stirna, I.
Budviėe
E. KuzĦec
ova
III. Smukā, I.
LiepiĦa
III. Kravalis,
K.
Ciekurs
I. AvotiĦa, S.
Škutāne, K. Kuplis
E. Lešenkovs, U.
Veseta
E. Lešenkovs, A.
Paeglītis, A.
KĜaviĦa

KOPĀ 1. studiju gadā

2.

√

P. Rubīns
A. Rudzītis, A.
Spunde, J.
Rimbenieks
I. Ėīsis
I. M. Rubana
A. Paeglītis
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√

√
√
√
√
√
√
19.5

29.25

20.5

1.0

1.5

1.0

30.7
5
1.5

1.0

1.5

1.0

1.5

1.0
2.0

1.5
3.0

1.0

1.5

1.0

1.5

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sporta biomehānikas pamati
Civilā aizsardzība, ekoloăija
sportā
Vecumposmu fizioloăija
Sporta bioėīmija
Sporta medicīna
Pirmā palīdzība
Speciālā terminoloăija un
komunikācija (svešvalodā)

13.
14.
15.
16.

Pētniecības metodoloăija II
Prakse 2 nedēĜas
Tūrisma pamati un didaktika
Orientēšanās pamati un
didaktika

17.
18.
19.
20.
21.

Sporta teorija
Sociālā psiholoăija
Saskarsmes psiholoăija
Profesionālā ētika
Speciālā terminoloăija un
komunikācija (svešvalodā)

22.
23.
24.
25.
26.
27.

Sports multikulturālā vidē
Sporta vadība
Kvalitatīvā pētniecība sporta
zinātnē
IKT sportā (Bakalaura darbs)
Prakse 2 nedēĜas
Brīvas izvēles studiju kursi :

CīĦas sporta pamati

Lietišėā peldēšana
Profesion. komunikācija
(angĜu, vācu, krievu, latv.val)

Uzturmācība
SPP 3
Vieglatlētika (spēka
attīstīšana) (I, II)

J. Lanka
A. Paeglītis
I. Pontaga, V.
Millere
M. Dzintare
V. LāriĦš
B. Černovska
I. AvotiĦa, M.
Gailis, T. ěisicina,
S. Škutāne, K.
Kuplis
J. Dravnieks, E.
Popovs

2.0

3.0

2.0

3.0

1.0

1.5

1.0
1.0
1.0

1.5
1.5
1.5

1.0

1.5

1.0

1.5

2.0

3.0

III. LiepiĦa
F. Smila,
L.
Indriks
one
V. Krauksts,
A.Fernāte
C. Ābele
A.Ābele
E. KuzĦecova
I.Berga,
I.Rudzinska, I.
Boge, L.Malahova,
N. Stirna, I.
Budviėe
F. Luika
A.Fernāte

1.0
A.Pimenov
s,
N.PeĜĦika,
L.Cupriks,
U.Ciematni
eks,
M.Lesčinsksis,
S.Saulīte
A.Lielvārds
I.Berga,
I.Rudzinska, I.
Boge, L.Malahova,
N. Stirna, I.
Budviėe
I.M.Rubana
I. AvotiĦa, T.
ěisicina,
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1.5

2.0

3.0

2.0

3.0

2.0

3.0

1.0
1.0
1.0

1.5
1.5
1.5

2.0

3.0

1.0
1.0

1.5
1.5

1.0

1.5

1.0
2.0
1.0

1.5
3.0
1.5

√

√
√

√

√
√
√

√

Nūjošanas pamati
Jauno līderu izglītošana
Masāža III
Fizioterapijas pamati III

RotaĜas

S. Škutāne, K.
Kuplis
B.Smila,B.Podlaska
,
K.Piech
I.Bula-Biteniece
E. Lešenkovs, U.
Veseta
E. Lešenkovs, A.
Paeglītis, A.
KĜaviĦa
I.Bula-Biteniece,
I.Dravniece

√
√
√
√

√
√

SPP 4
Nūjošanas metodika
rekreācijā
Uzturs fiziskā slodzē
Piedzīvojumu sports
Kalnu kājnieku pārgājiens
Ziemas sporta aktivitātes
Masāža IV
Fizioterapijas pamati IV

3.

1.
2.
3.
4.
5.

KOPĀ 2. studiju gadā
Pētniecība bakalaura darba
ietvaros
1.kvalifikācijas prakse
Sporta fizioloăija
Pielāgotās fiziskās aktivitātes
TreniĦu teorijas pamati (bērni,

B.Smila,B.Podlaska
,
K.Piech
I.M.Rubana
I.LiepiĦa,
K.Ciekurs
I.LiepiĦa
D.Krauksta,
J.Grants, I.Kravalis,
K.Ciekurs
E. Lešenkovs, U.
Veseta
E. Lešenkovs, A.
Paeglītis, A.
KĜaviĦa

I.Pontaga
A.KĜaviĦa
V.Krauksts

jaunieši)

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

Sporta masāža
Sporta veida treniĦa teorija
un pedagoăiskā pilnveide I
Finanšu vadība, vadības
grāmatvedība
Mikroekonomika
Komercdarbības vadība
Slēpošanas pamati un
didaktika
NometĦu mācība
Pētniecība bakalaura darba
ietvaros
2.kvalifikācijas prakse
Traumas sportā
Dinamiskā anatomija

E.Lešenkovs

√
√
√
√
√
√
√
19.0

28.5

1.0

1.5

6.0
1.0
1.0

9.0
1.5
1.5
1.5

1.0
1.0

1.5

3.0

4.5

Tambovceva

2.0

J.Saulītis
S.Luika
D.Krauksta,
J.Grants,
K.Ciekurs,
I.Kravalis
I.Smukā

2.0
1.0

V.LāriĦš
I.KundziĦa
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21.0

31.5

3.0
3.0
1.5
2.0
3.0
1.0
1.0

1.5
1.5

6.0
0.5
1.0

9.0
0.75
1.5

17.
18.
19.
20.
21.
24.

Sporta veida treniĦa teorija
un pedagoăiskā pilnveide II
Makroekonomika
Sporta un fitnesa tirgzinības
Stratēăiskā vadība
Ekonomiski matemātiskās
metodes
Brīvas izvēles studiju kursi :
Šaušana
Vieglatlētika (izturības
attīstīšana)
Profesion. komunikācija
(angĜu, vācu, krievu, latv.val)

4.

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

NometĦu mācība
Fitnesa nodarbību (pēc
izvēles) didaktika
Sporta sacensību
organizēšana
Šaušana
Sporta bioėīmija
Vieglatlētika- fiziskās
sagatavošanas līdzeklis
Lietišėā etiėete
Pašaizsardzība
Sporta dejas
Publiskās runas pamati
KOPĀ 3. studiju gadā
Atlētiskā sagatavošana
Pašaizsardzība + didaktika
Tautas dejas, Sporta dejas
Olimpiskā izglītība
Pētniecība bakalaura darba
ietvaros
Speciālā sporta terminoloăija

3.0
J.Saulītis
S.Luika,
G.KuzĦecovs
Baumanis
Tambovcevs
1.0

1.5

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Hokejs
Sporta medicīna 2
Sporta psiholoăija
Uzturmācība sportā

1.5

1.0
0.5

1.5

1.0

3.0

0.75
1.5

M.Gailis
I.Berga,
I.Rudzinska, I.
Boge, L.Malahova,
I.Smukā
L.Čupriks

√

B.Luika

√

L.Saiva
V.Dzintare

√
√

√
√
√

√
√
√
√
√

M.JakovĜeva
A.Pimenovs
L.Freimane
20.0
1.0
1.0
1.5
0.5
1.0

30.0
1.5
1.5
2.25
0.75
1.5

1.0

1.5

1.0
1.0
1.5
0.5
4.0

1.5
1.5
2.25
0.75

A.Tambovcevs

1.0

1.5

T.Tambovceva
G.KuzĦecovs

1.0
2.0

1.5
3.0

S.Luika
B.Luika
A.Ābele

1.0
1.0
1.0

1.5
1.5
1.5

L.Čupriks
A.Pimenovs
L.Freimane
A.Gulbe

I.Ėīsis
V.Lārīnš
A.Ābele
I.M.Rubana

Sporta veida treniĦa teorija un
pedagoăiskā pilnveide III

Vadības informācijas
sistēmas
Personāla vadība
Fitnesa pakalpojumu
organizēšana
Sabiedriskās attiecības
Sporta organizācijas vadīšana
Biznesa un vadības
psiholoăija

1.0
2.0

L.Saiva

(svešval.)
7.
8.
9.
10.
11.

4.5
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6.0

20.0

30.0

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Valsts pārbaudījums „Sporta
zinātnē”
Valsts pārbaudījums
specialitātē (1.)
Valsts pārbaudījums
specialitātē (2.)
Bakalaura darbs 1.specialitātē
Kvalifikācijas darbs
2.specialitātē
Trenera prakse
Pedagoăiskā prakse skolā
KOPĀ 4. studiju gadā

2.0
2.0
2.0

21.0

PAVISAM
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3.0
3.0
3.0

1.0
2.0

1.5

5.0
5.0

7.5
7.5
28.5

31.5
19.0
160 KP / 240 ECTS

3.0

STUDIJU KURSI
Profesionālā bakalaura studiju programma „Sporta zinātne”
Izglītības un sporta darba speciālists ar kvalifikāciju
SPORTA VEIDA VECĀKAIS TRENERIS un SPORTA SKOLOTĀJS
St.
gads

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.

Docētāji

Studiju kurss
Vingrošanas pamati un
didaktika
Akrobātikas pamati un
didaktika
Handbola pamati un didaktika
Aerobikas pamati un
didaktika
Volejbola pamati un didaktika

N. Jaružnijs, L.Žilinskis,
l.MaĜarenko, S.AĦisimova
G. Kobzevs, L. Žilinskis, S.
AĦisimova
J. Žīdens, R. Līcis, A.
Molotanovs
IV. ěubinska

Vieglatlētikas pamati un
didaktika
Vispārīgā pedagoăija
Pieaugušo pedagoăija
Vispārīgā psiholoăija
Attīstības psiholoăija
Anatomija
Sporta filozofija
Sporta vēsture
Komercdarbības pamati
Vadības teorija
Lietvedība
Peldēšanas pamati un
didaktika

V. LapiĦš D. Krepše
I. AvotiĦa, M. Gailis, T.
ěisicina, S. Škutāne, K.
Kuplis
L. Kurova
A. Ābele
Ž. Vazne
K. Knipše, I. KundziĦa
A. KuĦecova
R. Jansone, A. Gulbe
S. Luika
S. Luika
B. Luika
IV. Upītis, V.M.
Upmale
M. Dzintare

Bioėīmijas pamati

1.sem.

KP

EC
TS

1.5

1.0

1.5

1.5

1.0

1.5

2.0

3.0

KP

ECTS

2.0

3.0

1.0
1.0

1.0

1.5

1.0

1.5

1.0

1.5

2.0

3.0

3.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

4.5
1.5
1.5
1.5
2.25
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

1.0

1.5

2.0

3.0

1.5

IV. Pontaga, V. Millere
S. Luika
M. Ābula
L. Tīse
J. Dravnieks, E. Popovs

Fizioloăijas pamati
Projektu izstrāde
Tiesību pamati
Grāmatvedība
Pētniecības metodoloăija I
Kursa darbs
Brīvas izvēles studiju kursi :
Vingrošanas pamati II

1.0
N. Jaružnijs, L.Žilinskis,
l.MaĜarenko, S.AĦisimova
I.Upītis, V.M. Upmale
I.Berga,
I.Rudzinska, I.
Boge,
L.Malahova, N.
Stirna, I.
Budviėe

Ievads peldēšanā
Profesion. saziĦas pamati I
(angĜu, vācu, krievu, latv. val.)

√
√

√

√

SPP
Vieglatlētikas vingrinājumi
iesācējiem

I. AvotiĦa, M. Gailis, T.
ěisicina, S. Škutāne, K.
Kuplis
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2.sem.

√

1.5

2.0
1.0
1.0
1.0
1.0
2.0
1.0

2.2
5
3.0
1.5
1.5
1.5
1.5
3.0
1.5

E. Lešenkovs, U. Veseta
E. Lešenkovs, A. Paeglītis,
A. KĜaviĦa
L. Čupriks, U. Ciematnieks,
M. Lesčinskis

Masāža I
Fizioterapijas pamati I
Atlētiskā sagatavošana

(angĜu, vācu, krievu, latv. val.)

Ievads ētikā
RotaĜas un spēles brīvā dabā
Kalnu riteĦbraukšana (MTB –
MONTENBAIKI)
Vieglatlētika (ātruma
attīstīšana)
Masāža II
Fizioterapijas pamati II

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.

√

I.Berga, I.Rudzinska, I.
Boge, L.Malahova, N.
Stirna, I. Budviėe
G. KuzĦecova
IV. Smukā, I. LiepiĦa
IV. Kravalis, K.
Ciekurs
I. AvotiĦa, S. Škutāne, K.
Kuplis
E. Lešenkovs, U. Veseta
E. Lešenkovs, A. Paeglītis,
A. KĜaviĦa

√
√
√
√
√
√
√

1.0

29.2
5
1.5

20.
5
1.0

30.
75
1.5

1.0

1.5

1.0

1.5

1.0
2.0

1.5
3.0

1.0

1.5

1.0

1.5

J. Lanka
A. Paeglītis

2.0

3.0

2.0

3.0

I. Pontaga, V. Millere
M. Dzintare
V. LāriĦš
B. Černovska
I. AvotiĦa, M. Gailis, T.
ěisicina, S. Škutāne, K.
Kuplis
J. Dravnieks, E. Popovs

1.0
1.0
1.0
1.0

1.5
1.5
1.5
1.5

1.0

1.5

1.0
2.0

1.5
3.0
2.0

3.0

2.0

3.0

2.0
1.0
1.0
1.0

3.0
1.5
1.5
1.5

2.0

3.0

1.0
1.0

1.5
1.5

1.0

1.5

KOPĀ 1.studiju gadā
1.
2.

√

√

SPP 2
Profesion. saziĦas pamati II

2.

√

19.5
P. Rubīns
A. Rudzītis, A. Spunde, J.
Rimbenieks
I. Ėīsis
I. M. Rubana
A. Paeglītis

Futbola pamati un didaktika
Basketbola pamati un
didaktika
Florbola pamati un didaktika
Higiēna
Fiziskie vingrinājumi un
veselība
Sporta biomehānikas pamati
Civilā aizsardzība, ekoloăija
sportā
Vecumposmu fizioloăija
Sporta bioėīmija
Sporta medicīna
Pirmā palīdzība
Speciālā terminoloăija un
komunikācija (svešvalodā)
Pētniecības metodoloăija II
Prakse 2 nedēĜas
Tūrisma pamati un didaktika
Orientēšanās pamati un
didaktika
Sporta teorija
Sociālā psiholoăija
Saskarsmes psiholoăija
Profesionālā ētika

IV. LiepiĦa
H. Smila, L.
Indriksone
V. Krauksts, A.Fernāte
D. Ābele
A.Ābele
G. KuzĦecova
I.Berga, I.Rudzinska, I.
Boge, L.Malahova, N.
Stirna, I. Budviėe

Speciālā terminoloăija un
komunikācija (svešvalodā)
Sports multikulturālā vidē
Sporta vadība
Kvalitatīvā pētniecība sporta
zinātnē

H. Luika
A.Fernāte
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25.
26.
27.

IKT sportā (Bakalaura darbs)
Prakse 2 nedēĜas
Brīvas izvēles studiju kursi :

1.0
A.Pimenovs,
N.PeĜĦika,
L.Cupriks,
U.Ciematnieks,
M.Lesčinsksis,
S.Saulīte
A.Lielvārds
I.Berga, I.Rudzinska, I.
Boge, L.Malahova, N.
Stirna, I. Budviėe
I.M.Rubana

CīĦas sporta pamati

Lietišėā peldēšana
Profesion. komunikācija
(angĜu, vācu, krievu, latv.val)

Uzturmācība
SPP 3
Vieglatlētika (spēka
attīstīšana) (I, II)

I. AvotiĦa, T. ěisicina,
S. Škutāne, K. Kuplis
B.Smila,B.Podlaska,
K.Piech
I.Bula-Biteniece
E. Lešenkovs, U. Veseta
E. Lešenkovs, A. Paeglītis,
A. KĜaviĦa
I.Bula-Biteniece,
I.Dravniece

Nūjošanas pamati
Jauno līderu izglītošana
Masāža III
Fizioterapijas pamati III
RotaĜas

Masāža IV
Fizioterapijas pamati IV
KOPĀ 2.studiju gadā

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

√

√
√

√

√
√
√

√

√
√
√
√
√

B.Smila,B.Podlaska,
K.Piech
I.M.Rubana
I.LiepiĦa, K.Ciekurs
I.LiepiĦa
D.Krauksta, J.Grants,
I.Kravalis, K.Ciekurs
E. Lešenkovs, U. Veseta
E. Lešenkovs, A. Paeglītis,
A. KĜaviĦa

Ziemas sporta aktivitātes

1.

1.5
3.0
1.5

√

SPP 4
Nūjošanas metodika
rekreācijā
Uzturs fiziskā slodzē
Piedzīvojumu sports
Kalnu kājnieku pārgājiens

3.

1.5

1.0
2.0
1.0

Pētniecība bakalaura darba
ietvaros
1.kvalifikācijas prakse
Sporta fizioloăija
Pielāgotās fiziskās aktivitātes
TreniĦu teorijas pamati
(bērni, jaunieši)
Sporta masāža
Sporta veida treniĦa teorija un
pedagoăiskā pilnveide I
Pirmsskolas un skolas sporta
didaktika
Frīsbijs, Badmintons
Nūjošana
Slēpošanas pamati un
didaktika

V.Krauksts
E.Lešenkovs

R.Jansone, I.Bula-Biteniece
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A.Spunde
B.Smila
J.Grants, D.Krauksta,
K.Ciekurs, I.Kravalis

√
√
√
√
√
√
√
19.0

28.5

1.0

1.5

6.0
1.0
1.0

9.0
1.5
1.5
1.5

1.0
1.0

1.5

3.0

4.5

3.0

4.5

1.0
1.0

1.5
1.5

21.
0

2.0

31.
5

3.0

12.
13.
14.
15.
16.
17.

4.

I.Smukā

NometĦu mācība
Pētniecība bakalaura darba
ietvaros
2.kvalifikācijas prakse
Traumas sportā

V.LāriĦš

18.
19.
20.

Dinamiskā anatomija
Sporta veida treniĦa teorija un
pedagoăiskā pilnveide II
Vērtēšana skolā
Nozaru pedagoăija
Koriăējošā vingrošana skolā

21.

I.KundziĦa

1.0
1.0

1.5
1.5

6.0
0.5

9.0
0.7
5
1.5

1.0
3.0

R.Jansone
Ž.Vazne
B.ČerĦovska

1.0
1.0
0.5

Kultūras vēsture

V.Klints

0.5

22.
23.

Projekti skolā
Klasvadība

A.Gulbe
I.Immere

1.0
0.5

24.

Brīvas izvēles studiju kursi :
Stresa menedžments
ĂimeĦu sports
Skolvadība
Šaušana
Vieglatlētika (izturības
attīstīšana)
Ārstnieciskā vingrošana skolā
Akmenoloăija
Vieglatlētika- fiziskās
sagatavošanas līdzeklis
KOPĀ 3.studiju gadā

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

Atlētiskā sagatavošana
Pašaizsardzība + didaktika
Tautas dejas, Sporta dejas
Olimpiskā izglītība
Pētniecība bakalaura darba
ietvaros
Speciālā sporta terminoloăija

A.Ābele
I.Bula-Biteniece
I.Immere
L.Saiva
M.Gailis

1.0
√
√
√
√
√

1.5

20.0

30.0

1.0
1.0
1.5
0.5
1.0

1.5
1.5
2.25
0.75
1.5

1.0

1.5

1.0
1.0
1.5
0.5
4.0

1.5
1.5
2.25
0.75

I.LiepiĦa
A.KĜaviĦa

1.0
1.0

1.5
1.5

I.Bula-Biteniece
I.Ėīsis, P.Rubīns

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

L.Freimane
A.Gulbe

(svešval.)
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Hokejs
Sporta medicīna 2
Sporta psiholoăija
Uzturmācība sportā

I.Ėīsis
V.LāriĦš
A.Ābele
I.M.Rubana

Sporta veida treniĦa teorija un
pedagoăiskā pilnveide III

Tūrisms, orientēšanās skolā
Sporta stunda bērniem ar
īpašām vajadzībām
RotaĜas pirmsskolā, skolā
Slidošana
Vingrošana skolā
Vieglatlētika skolā
Speciālā pedagoăija

M.Gailis, S.Škutāne
I.Purvītis
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1.5
1.5
0.7
5
0.7
5
1.5
0.7
5
1.5

√
√
√

B.Černovska
Ž.Vane
S.Škutāne

L.Čupriks

1.0

4.5

6.0

20.
0

30.
0

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Valsts pārbaudījums „Sporta
zinātnē”
Valsts pārbaudījums
specialitātē (1.)
Valsts pārbaudījums
specialitātē (2.)
Bakalaura darbs 1.specialitātē
Kvalifikācijas darbs
2.specialitātē
Trenera prakse
Pedagoăiskā prakse skolā
KOPĀ 4.studiju gadā

2.0
2.0
2.0
1.0
2.0
5.0
5.0

3.0
3.0
3.0
1.5
3.0

7.5
7.5
19. 28.
21.0 31.5
0
5
160 KP / 240 ECTS

PAVISAM
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STUDIJU KURSI
Profesionālā bakalaura studiju programma „Sporta zinātne”
Izglītības un sporta darba speciālists ar kvalifikāciju
VECĀKAIS TRENERIS un REKREĀCIJAS SPECIĀLISTS
St.
gads

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.

Docētāji

Studiju kurss
Vingrošanas pamati un
didaktika
Akrobātikas pamati un
didaktika
Handbola pamati un didaktika
Aerobikas pamati un didaktika
Volejbola pamati un didaktika
Vieglatlētikas pamati un
didaktika
Vispārīgā pedagoăija
Pieaugušo pedagoăija
Vispārīgā psiholoăija
Attīstības psiholoăija
Anatomija
Sporta filozofija
Sporta vēsture
Komercdarbības pamati
Vadības teorija
Lietvedība
Peldēšanas pamati un didaktika
Bioėīmijas pamati
Fizioloăijas pamati
Projektu izstrāde
Tiesību pamati
Grāmatvedība
Pētniecības metodoloăija I
Kursa darbs
Brīvas izvēles studiju kursi :
Vingrošanas pamati II
Ievads peldēšanā
Profesion. saziĦas pamati I
(angĜu, vācu, krievu, latv. val.)

SPP
Vieglatlētikas vingrinājumi
iesācējiem

N. Jaružnijs, L.Žilinskis,
l.MaĜarenko, S.AĦisimova
G. Kobzevs, L. Žilinskis,
S. AĦisimova
J. Žīdens, R. Līcis, A.
Molotanovs
V. ěubinska
V. LapiĦš D. Krepše
I. AvotiĦa, M. Gailis, T.
ěisicina, S. Škutāne, K.
Kuplis
L. Kurova
A. Ābele
Ž. Vazne
K. Knipše, I. KundziĦa
A. KuĦecova
R. Jansone, A. Gulbe
S. Luika
S. Luika
B. Luika
V. Upītis, V.M.
Upmale
M. Dzintare

1.sem.

KP

ECT
S

1.5

1.0

1.5

1.5

1.0

1.5

1.0

1.5

2.0
1.0

3.0
1.5

1.0

1.5

2.0

3.0

3.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

4.5
1.5
1.5
1.5
2.25
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

1.0

1.5

2.0

3.0

1.5

2.2
5

2.0

3.0

1.0
1.0
1.0
1.0
2.0
1.0

1.5
1.5
1.5
1.5
3.0
1.5

KP

ECTS

2.0

3.0

1.0
1.0

V. Pontaga, V.
Millere
S. Luika
M. Ābula
L. Tīse
J. Dravnieks, E. Popovs
1.0
N. Jaružnijs, L.Žilinskis,
l.MaĜarenko, S.AĦisimova
I.Upītis, V.M. Upmale
I.Berga,
I.Rudzinska,
I. Boge,
L.Malahova,
N. Stirna, I.
Budviėe

√
√

√

√
I. AvotiĦa, M. Gailis, T.
ěisicina, S. Škutāne, K.
Kuplis
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2.sem.

√

1.5

Masāža I
Fizioterapijas pamati I
Atlētiskā sagatavošana
SPP 2
Profesion. saziĦas pamati II
(angĜu, vācu, krievu, latv. val.)

Ievads ētikā
RotaĜas un spēles brīvā dabā
Kalnu riteĦbraukšana (MTB –
MONTENBAIKI)
Vieglatlētika (ātruma
attīstīšana)
Masāža II
Fizioterapijas pamati II

E. Lešenkovs, U. Veseta
E. Lešenkovs, A.
Paeglītis, A. KĜaviĦa
L. Čupriks, U.
Ciematnieks, M.
Lesčinskis

1.
2.

Futbola pamati un didaktika

3.
4.
5.

Florbola pamati un didaktika
Higiēna
Fiziskie vingrinājumi un
veselība
Sporta biomehānikas pamati
Civilā aizsardzība, ekoloăija
sportā
Vecumposmu fizioloăija
Sporta bioėīmija
Sporta medicīna
Pirmā palīdzība

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.

Basketbola pamati un didaktika

Speciālā terminoloăija un
komunikācija (svešvalodā)
Pētniecības metodoloăija II
Prakse 2 nedēĜas
Tūrisma pamati un didaktika
Orientēšanās pamati un
didaktika
Sporta teorija
Sociālā psiholoăija
Saskarsmes psiholoăija
Profesionālā ētika
Speciālā terminoloăija un
komunikācija (svešvalodā)

√
√
√

I.Berga, I.Rudzinska, I.
Boge, L.Malahova, N.
Stirna, I. Budviėe
I. KuzĦecova
V. Smukā, I. LiepiĦa
V. Kravalis, K.
Ciekurs
I. AvotiĦa, S. Škutāne, K.
Kuplis
E. Lešenkovs, U. Veseta
E. Lešenkovs, A.
Paeglītis, A. KĜaviĦa

KOPĀ 1.studiju gadā

2.

√

√
√
√
√
√
√
√

1.0

29.2
5
1.5

1.0

30.
75
1.5

1.0

1.5

1.0

1.5

1.0
2.0

1.5
3.0

1.0

1.5

1.0

1.5

2.0

3.0

2.0

3.0

1.0
1.0
1.0
1.0

1.5
1.5
1.5
1.5

1.0

1.5

1.0
2.0

1.5
3.0
2.0

3.0

2.0

3.0

2.0
1.0
1.0
1.0

3.0
1.5
1.5
1.5

2.0

3.0

1.0
1.0

1.5
1.5

1.0

1.5

19.5
P. Rubīns
A. Rudzītis, A. Spunde, J.
Rimbenieks
I. Ėīsis
I. M. Rubana
A. Paeglītis
J. Lanka
A. Paeglītis
I. Pontaga, V. Millere
M. Dzintare
V. LāriĦš
B. Černovska
I. AvotiĦa, M. Gailis, T.
ěisicina, S. Škutāne, K.
Kuplis
J. Dravnieks, E. Popovs
V. LiepiĦa
J. Smila, L.
Indriksone
V. Krauksts, A.Fernāte
E. Ābele
A.Ābele
I. KuzĦecova
I.Berga, I.Rudzinska, I.
Boge, L.Malahova, N.
Stirna, I. Budviėe

Sports multikulturālā vidē
Sporta vadība

J. Luika
A.Fernāte

Kvalitatīvā pētniecība sporta
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20.5

25.
26.
27.

zinātnē
IKT sportā (Bakalaura darbs)
Prakse 2 nedēĜas
Brīvas izvēles studiju kursi :

CīĦas sporta pamati

Lietišėā peldēšana
Profesion. komunikācija
(angĜu, vācu, krievu, latv.val)

Uzturmācība
SPP 3
Vieglatlētika (spēka attīstīšana)
(I, II)
Nūjošanas pamati
Jauno līderu izglītošana
Masāža III
Fizioterapijas pamati III
RotaĜas

1.0
A.Pimenovs,
N.PeĜĦika,
L.Cupriks,
U.Ciematnieks,
M.Lesčinsksis,
S.Saulīte
A.Lielvārds
I.Berga, I.Rudzinska, I.
Boge, L.Malahova, N.
Stirna, I. Budviėe
I.M.Rubana
I. AvotiĦa, T. ěisicina,
S. Škutāne, K. Kuplis
B.Smila,B.Podlaska,
K.Piech
I.Bula-Biteniece
E. Lešenkovs, U. Veseta
E. Lešenkovs, A.
Paeglītis, A. KĜaviĦa
I.Bula-Biteniece,
I.Dravniece

1.5

Uzturs fiziskā slodzē
Piedzīvojumu sports
Kalnu kājnieku pārgājiens
Ziemas sporta aktivitātes
Masāža IV
Fizioterapijas pamati IV

√
√

√

√
√
√

√

√
√
√
√
√
√

B.Smila,B.Podlaska,
K.Piech
I.M.Rubana
I.LiepiĦa, K.Ciekurs
I.LiepiĦa
D.Krauksta, J.Grants,
I.Kravalis, K.Ciekurs
E. Lešenkovs, U. Veseta
E. Lešenkovs, A.
Paeglītis, A. KĜaviĦa

KOPĀ 2.studiju gadā

3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pētniecība bakalaura darba
ietvaros
1.kvalifikācijas prakse
Sporta fizioloăija
Pielāgotās fiziskās aktivitātes
TreniĦu teorijas pamati (bērni,
jaunieši)
Sporta masāža
Sporta veida treniĦa teorija un
pedagoăiskā pilnveide I
Rekreācijas pamati
Dabas potenciāls, rekreācijas
veidi, līdzekĜi
Āra aktivitāšu didaktika
Āra aktivitātes I

1.5
3.0
1.5

√

SPP 4
Nūjošanas metodika rekreācijā

1.0
2.0
1.0

√
√
√
√
√
√
√
19.0

28.5

1.0

1.5

6.0
1.0
1.0
1.0

9.0
1.5
1.5
1.5

E.Lešenkovs
B.Smila, L.Saiva,
I.LiepiĦa, K.Ciekurs
D.Krauksta
D.Krauksta

1.0
3.0

1.5

1.0
1.0

1.5
1.5

J.Grants
I.LiepiĦa

1.0
1.0

1.5
1.5

I.Pontaga
A.KĜaviĦa
V.Krauksts
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4.5

21.0

31.
5

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Pedagoăiskā pilnveidošana
rekreācijā
Slēpošanas pamati un didaktika
NometĦu mācība
Pētniecība bakalaura darba
ietvaros
2.kvalifikācijas prakse
Traumas sportā

B.Smila, L.Saiva,
I.LiepiĦa, K.Ciekurs
D.Krauksta, K.ciekurs,
I.Kravalis, J.Grants
Smukā

1.0

1.5
2.0

V.Lārīnš

Sporta veida treniĦa teorija un
pedagoăiskā pilnveide II

Rekreācijas menedžments un
mārketings
Rekreācijas pasākumu
modelēšana un vērtēšana
Āra aktivitātes II

23.

Pedagoăiskā pilnveidošana
rekreācijā

24.

Brīvas izvēles studiju kursi :

B.Smila, L.Saiva,
I.LiepiĦa, K.Ciekurs
I.Smukā

Orientēšanās metodika
rekreācijā
Sporta kāpšana

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

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1.5
1.0

2.2
5
1.5

1.0

1.5

LiepiĦa

I.Kravalis
B.Smila

1.0
√
√
√
√

I.LiepiĦa

√

1.5

√

Atlētiskā sagatavošana
Pašaizsardzība + didaktika
Tautas dejas, Sporta dejas
Olimpiskā izglītība
Pētniecība bakalaura darba
ietvaros
Speciālā sporta terminoloăija

L.Čupriks

Tradicion. un pielāgotie sporta
veidi un līdzekĜi brīvā dabā

1.5

I.

I.LiepiĦa
K.Ciekurs

Hokejs
Sporta medicīna 2
Sporta psiholoăija
Uzturmācība sportā
Sporta veida treniĦa teorija un
pedagoăiskā pilnveide III
Rekreācija un cilvēka veselība

4.5

1.5

Ēkstrēmie pasākumi
SkrituĜslidošana
KOPĀ 3.studiju gadā

(svešval.)

9.0
0.7
5
1.5

1.0

Vieglatlētika- fiziskās
sagatavošanas līdzeklis

4.

6.0
0.5

I.Smukā

L.Saiva

Vieglatlētika (izturības attīstīšana)
Piedzīvojumu pasākumi

1.5
1.5

1.0

D.Krauksta, K.Ciekurs,
I.Kravalis, J.Grants,
I.LiepiĦa

Šaušana

1.0
1.0

1.0
3.0

Dinamiskā anatomija

3.0

L.Freimane
A.Gulbe

I.Berga, I.Rudzinska, I.
Boge, L.Malahova, N.
Stirna, I. Budviėe
I.Ėīsis
V.Lārīnš
I.M.Rubana
B.Smila, L.Saiva,
I.LiepiĦa, K.Ciekurs
I.Kravalis
B.Smila
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√
√
20.0

30.0

1.0
1.0
1.5
0.5
1.0

1.5
1.5
2.25
0.75
1.5

1.0

1.5

1.0
1.0
1.5
0.5
4.0

1.5
1.5
2.25
0.75
6.0

1.0
1.5

1.5
2.25

20.0

30.
0

14.

Ekskursijas vadība, gida darbības
aspekti

15.
16.

Āra aktivitātes III
Pedagoăiskā pilnveidošana
rekreācijā

17.

Valsts pārbaudījums „Sporta
zinātnē”
Valsts pārbaudījums
specialitātē (1.)
Valsts pārbaudījums
specialitātē (2.)
Bakalaura darbs 1.specialitātē
Kvalifikācijas darbs
2.specialitātē
Trenera prakse
Pedagoăiskā prakse skolā
KOPĀ 4.studiju gadā

18.
19.
20.
21.
22.
23.

I.Smukā

1.0

1.5

I.LiepiĦa
D.Krauksta, J.Grants,
I.Kravalis
I.LiepiĦa, K.Ciekurs

2.5
1.0

3.75
1.5

2.0
2.0
2.0

21.0

PAVISAM

31.5

3.0
3.0

1.0
2.0

1.5

5.0
5.0

7.5
7.5
28.
5

19.0

160 KP / 240 ECTS
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3.0

3.0

St.
gads

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.

STUDIJU KURSI
Profesionālā bakalaura studiju programma „Sporta zinātne”
Izglītības un sporta darba speciālists ar kvalifikāciju
FIZIOTERAPEITS
Docētājs
1.sem.
Studiju kurss
Vingrošanas pamati un
didaktika
Akrobātikas pamati un
didaktika
Handbola pamati un didaktika
Aerobikas pamati un didaktika
Volejbola pamati un didaktika
Vieglatlētikas pamati un
didaktika
Vispārīgā pedagoăija
Pieaugušo pedagoăija
Vispārīgā psiholoăija
Attīstības psiholoăija
Anatomija
Sporta filozofija
Sporta vēsture
Komercdarbības pamati
Vadības teorija
Lietvedība
Peldēšanas pamati un didaktika
Bioėīmijas pamati
Fizioloăijas pamati
Projektu izstrāde
Tiesību pamati
Grāmatvedība
Pētniecības metodoloăija I
Kursa darbs
Brīvas izvēles studiju kursi :
Vingrošanas pamati II
Ievads peldēšanā
Profesion. saziĦas pamati I
(angĜu, vācu, krievu, latv. val.)

SPP
Vieglatlētikas vingrinājumi
iesācējiem
Masāža I

N. Jaružnijs, L.Žilinskis,
l.MaĜarenko, S.AĦisimova
G. Kobzevs, L. Žilinskis,
S. AĦisimova
J. Žīdens, R. Līcis, A.
Molotanovs
VI. ěubinska
V. LapiĦš D. Krepše
I. AvotiĦa, M. Gailis, T.
ěisicina, S. Škutāne, K.
Kuplis
L. Kurova
A. Ābele
Ž. Vazne
K. Knipše, I. KundziĦa
A. KuĦecova
R. Jansone, A. Gulbe
S. Luika
S. Luika
B. Luika
VI. Upītis, V.M.
Upmale
M. Dzintare

2.sem.
KP

EC
TS

1.5

1.0

1.5

1.0

1.5

1.0

1.5

1.0

1.5

2.0
1.0

3.0
1.5

1.0

1.5

2.0

3.0

3.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

4.5
1.5
1.5
1.5
2.25
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

1.0

1.5

2.0

3.0

1.5

2.2
5

2.0

3.0

1.0
1.0
1.0
1.0
2.0
1.0

1.5
1.5
1.5
1.5
3.0
1.5

KP

ECTS

2.0

3.0

1.0

VI. Pontaga, V.
Millere
S. Luika
M. Ābula
L. Tīse
J. Dravnieks, E. Popovs
1.0
N. Jaružnijs, L.Žilinskis,
l.MaĜarenko, S.AĦisimova
I.Upītis, V.M. Upmale
I.Berga,
I.Rudzinska,
I. Boge,
L.Malahova,
N. Stirna, I.
Budviėe

√
√

√

√
I. AvotiĦa, M. Gailis, T.
ěisicina, S. Škutāne, K.
Kuplis
E. Lešenkovs, U. Veseta
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√
√

1.5

Fizioterapijas pamati I
Atlētiskā sagatavošana

E. Lešenkovs, A.
Paeglītis, A. KĜaviĦa
L. Čupriks, U.
Ciematnieks, M.
Lesčinskis

√
√
√

SPP 2
Profesion. saziĦas pamati II

√

(angĜu, vācu, krievu, latv. val.)

Ievads ētikā
RotaĜas un spēles brīvā dabā
Kalnu riteĦbraukšana (MTB –
MONTENBAIKI)
Vieglatlētika (ātruma
attīstīšana)
Masāža II
Fizioterapijas pamati II

1.
2.

Futbola pamati un didaktika

3.
4.
5.

Florbola pamati un didaktika
Higiēna
Fiziskie vingrinājumi un
veselība
Sporta biomehānikas pamati
Civilā aizsardzība, ekoloăija
sportā
Vecumposmu fizioloăija
Sporta bioėīmija
Sporta medicīna
Pirmā palīdzība

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.

Basketbola pamati un didaktika

Speciālā terminoloăija un
komunikācija (svešvalodā)
Pētniecības metodoloăija II
Prakse 2 nedēĜas
Tūrisma pamati un didaktika
Orientēšanās pamati un
didaktika
Sporta teorija
Sociālā psiholoăija
Saskarsmes psiholoăija
Profesionālā ētika
Speciālā terminoloăija un
komunikācija (svešvalodā)
Sports multikulturālā vidē
Sporta vadība
Kvalitatīvā pētniecība sporta
zinātnē
IKT sportā (Bakalaura darbs)

√
√
√
√

1.5

20.
5
1.0

30.
75
1.5

1.0

1.5

1.0

1.5

1.0
2.0

1.5
3.0

1.0

1.5

1.0

1.5

J. Lanka
A. Paeglītis

2.0

3.0

2.0

3.0

I. Pontaga, V. Millere
M. Dzintare
V. LāriĦš
B. Černovska
I. AvotiĦa, M. Gailis, T.
ěisicina, S. Škutāne, K.
Kuplis
J. Dravnieks, E. Popovs

1.0
1.0
1.0
1.0

1.5
1.5
1.5
1.5

1.0

1.5

1.0
2.0

1.5
3.0
2.0

3.0

2.0

3.0

2.0
1.0
1.0
1.0

3.0
1.5
1.5
1.5

2.0

3.0

1.0
1.0

1.5
1.5

1.0

1.5

1.0

1.5

KOPĀ 1.studiju gadā

2.

√
√

K. KuzĦecova
VI. Smukā, I. LiepiĦa
VI. Kravalis, K.
Ciekurs
I. AvotiĦa, S. Škutāne, K.
Kuplis
E. Lešenkovs, U. Veseta
E. Lešenkovs, A.
Paeglītis, A. KĜaviĦa
19.5

29.25

P. Rubīns
A. Rudzītis, A. Spunde, J.
Rimbenieks
I. Ėīsis
I. M. Rubana
A. Paeglītis

1.0

VI. LiepiĦa
L. Smila, L.
Indriksone
V. Krauksts, A.Fernāte
F. Ābele
A.Ābele
K. KuzĦecova
I.Berga, I.Rudzinska, I.
Boge, L.Malahova, N.
Stirna, I. Budviėe
L. Luika
A.Fernāte
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26.
27.

Prakse 2 nedēĜas
Brīvas izvēles studiju kursi :

CīĦas sporta pamati

Lietišėā peldēšana
Profesion. komunikācija I
(angĜu, vācu, krievu, latv.val)

Uzturmācība
SPP 3
Vieglatlētika (spēka
attīstīšana)(I un II)
Nūjošanas pamati
Jauno līderu izglītošana
Masāža III
Fizioterapijas pamati III
RotaĜas

1.0
A.Pimenovs,
N.PeĜĦika,
L.Cupriks,
U.Ciematnieks,
M.Lesčinsksis,
S.Saulīte
A.Lielvārds
I.Berga, I.Rudzinska, I.
Boge, L.Malahova, N.
Stirna, I. Budviėe
I.M.Rubana
I. AvotiĦa, T. ěisicina,
S. Škutāne, K. Kuplis
B.Smila,B.Podlaska,
K.Piech
I.Bula-Biteniece
E. Lešenkovs, U. Veseta
E. Lešenkovs, A.
Paeglītis, A. KĜaviĦa
I.Bula-Biteniece,
I.Dravniece

1.5

Uzturs fiziskā slodzē
Piedzīvojumu sports
Kalnu kājnieku pārgājiens
Ziemas sporta aktivitātes
Masāža IV
Fizioterapijas pamati IV

√
√

√

√
√
√

√

√
√
√
√
√
√

B.Smila,B.Podlaska,
K.Piech
I.M.Rubana
I.LiepiĦa, K.Ciekurs
I.LiepiĦa
D.Krauksta, J.Grants,
I.Kravalis, K.Ciekurs
E. Lešenkovs, U. Veseta
E. Lešenkovs, A.
Paeglītis, A. KĜaviĦa

KOPĀ 2.studiju gadā

3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Pētniecība bakalaura darba
ietvaros
Deontoloăija
Sabiedrības veselība
Mikrobioloăija, virusoloăija
Klīniskās aprūpes pamati
Dinamiskā anatomija - 1
Iekšėīgo slimību propedeitika
Sporta fizioloăija
Fizioloăija
Patoloăiskā fizioloăija
Kinezioloăija
Farmakoloăijas pamati
Kustību terapijas pamati
Motorā attīstība, motorā
kontrole
Vispārīgā fizikālā medicīna

3.0
1.5

√

SPP 4
Nūjošanas metodika rekreācijā

2.0
1.0

√
√
√
√
√
√
√
19.0

28.5

1.0

1.5

E.Lešenkovs
Z.LiepiĦa
I.Mockus
B.Druvmale Druvleja
E.Eglītis
E.Eglītis
I.Pontaga
I.Pontaga
B.Černovska
J.Lanka
A.Skutelis
B.Černovska
I.Ērgle

0.5
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
1.0
1.0
2.0
2.0
1.0
2.0
1.5

0.75
1.5
1.5
1.5
2.25
2.25
1.5
1.5
3.0
3.0
1.5
3.0

Dz.Vāvere

1.0

1.5
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2.25

21.
0

31.
5

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.

4.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Kvalifikācijas prakse t.sk.:
-Izmeklēšanas metodes
-Fizioterapija skolā
-Klīniskā fizikālā
medicīna
-Ergonomija
Dinamiskā anatomija - 2
Izmeklēšanas metodes
fizioterapijā
Manuālās terapijas pamati
Ortopēdija
Sporta medicīna - 3
„Funkcionālās diagnostikas
metodes”
Hidroterapija
Brīvas izvēles studiju kursi :
Aromterapija
Dermatoveneroloăija
Psihoterapijas pamati
Logopēdija
KOPĀ 3.studiju gadā
Pētniecība bakalaura darba
ietvaros
Klīnikā prakse /traumatoloăija,
ortopēdija, neiroloăija, iekšė.
slimības, gerontologija/
Ėirurăijas pamati
Traumatoloăija
Iekšėīgās slimības,
gerontoloăija
Neiroloăija, neiroėirurăija
Fizioterapija iekšė.slimībās,
gerontoloăijā
Fizioterapija traumatoloăijā
Fizioterapija neiroloăijā
Diagnostiskās radioloăijas
metodes
Fizioterapija pediatrijā
Pediatrija
Sievietes veselības aprūpe
Fizioterapija sportā
Fizioterapija sportistu
rehabilitācijā
Pielāgotās fiziskās aktivitātes
fiziskajā rehabilitācijā
Valsts pārbaudījums sporta
zinātnē
Valsts pārbaudījums
specialitātē
Bakalaura darbs specialitātē

6.0

9.0

Z.Galeja
K.KaĦepe
Dz.Vāvere

2.5
1.5
1.0

3.75
2.25
1.5

S.Seimane
E.Eglītis
A.Paeglītis

1.0

1.5

2.0
4.5

E.Eglītis

2.5

Z.Pavāre
V.LāriĦš

1.0
1.0

3.0
6.7
5
3.7
5
1.5
1.5

A.Paeglītis

1.0
1.0

1.5
1.5

√
√
20.
0

30.
0

I.Ērgle
A.Dzirniece
U.Veseta
E.Lešenkovs
E.Lešenkovs

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

U.Veseta

2.0

L.Molokova
st.pasniedzējs
J.SmiltiĦa
S.Tūbele

1.0
√
√

20.0

1.5

30.0

1.0

1.5

E.Lešenkovs

8.0

12.0

st.pasniedzējs
Z.Pavāre
P.Mustafins

0.5
1.5
2.0

0.75
2.25
3.0

D.Stirāne
I.Ērgle

1.5
1.5

2.25
2.25

M.Osovskis
D.Stirāne
I.ČerĦavska

1.5
1.5
1.0

2.25
2.25
1.5

2.0
V.LāriĦš

2.0
1.0
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3.0
3.0
3.0

1.5

20.

Fizioterapeita prakse

E.Lešenkovs

8.0
20.
0
160 KP / 240 ECTS

KOPĀ 4.studiju gadā

20.0

PAVISAM
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30.0

12.
0
30.
0

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

4
LU
LSPA

Akadēmiskais
vai zinātniskais
grāds
5
Dr.paed. Mg.psych
Dr.paed.

Ievēlēts
vai uz laiku
pieĦemts darbā
6
ievēlēta
ievēlēts

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

Amats

Izglītība

3
profesore
profesors,
katedras vadīt.
profesors
prorektors,
profesors
profesors
profesore,
katedras vadīt.
profesors,
katedras vadīt.
profesore
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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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

Saīsinājumi: LVFKI – Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūts
LSPA- Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija
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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
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
Profesionālās bakalaura studiju programmas “Sporta zinātne” 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

16%

4

D4=A4*B4

67,68

Asistents

338

5%

5

D5=A5*B5

16.90

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

570.02
6840.24
19,00
360.01

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

587,38

N2

Darba devēja sociālie maksājumi uz 1 studentu gadā (24,09%),Ls

14

D14=D13*0,2409

141,50

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
Kopā tiešās izmaksas uz 1 studentu gadā -- summa no N1 līdz N8

40
41

D41=D13+D14+D15+D22+D29=D34+D37+D38

X

42
43

D42=D41*0,112/0,63
D43=D41+D41

2,00
892,12

II Netiešās studiju programmas izmaksas
Izdevumi LSPA darbības nodrošināšanai: akadēmiskās darbības infrastruktūras
apmaksai, attīstības projektiem, kopējiem LSPA darbības projektiem, pārvaldei kopā 11,2% no viena studējošā studiju izmaksas gadā
Pavisam kopā viena studējošā studiju izmaksas gadā
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158.59
1050,71

14. pielikums
LSPA bakalaura studiju programma „Sporta zinātne”, salīdzinot ar tāda paša
līmeĦa akreditētām līdzīgām studiju programmām augstskolās Latvijā un Eiropā
Latvijā nav tādas, profesionālā bakalaura programmas, kur piešėiramā kvalifikācija būtu profesionālais
bakalaurs sporta zinātnē un izglītības un sporta darba speciālists ar vienu no sekojošām kvalifikācijām: sporta
skolotājs un vadītājs sporta jomā vai sporta skolotājs un rekreācijas speciālists, vai sporta veida vecākais treneris
un vadītājs sporta jomā, vai sporta veida vecākais treneris un sporta skolotājs, vai sporta veida vecākais treneris
un rekreācijas speciālists, vai fizioterapeits.
Šobrīd tiek realizētas četras profesionālās programmas, kur piešėiramā kvalifikācija ir profesionālais
bakalaurs izglītībā un viena no kvalifikācijām vai tikai kvalifikācija ir sporta skolotājs. ĥemot vērā darba tirgus
tendences, ka no vienas puses pašlaik ir vērojama pedagogu pārprodukcija, ir Ĝoti aktuāls jautājums par sporta,
deju, veselības mācības un bioloăijas skolotāju nodarbinātību nākotnē. JāĦem vērā arī apstākĜi, ka šobrīd Latvijā
pedagogu darbā nav iespējams veidot karjeru. No otras puses sporta skolotāju vecuma struktūra liecina, ka vairāk
par 30 % no kopējā mācību priekšmetā strādājošo pedagogu skaita ir virs 50 gadiem, tādējādi ir nepieciešams
domāt par šo speciālistu sagatavošanu nākotnē. Līdz ar to ir aktuāli sporta skolotājam iegūt ne tikai vēl kāda cita
priekšmeta skolotāja, bet citu kvalifikāciju, piemēram sporta jomā - vadītājs sporta jomā, rekreācijas speciālists,
sporta veida vecākais treneris. Arī LSPA absolventu aptaujas liecina, ka 75% absolventi jau strādā ne tikai kā
sporta skolotāji, bet sporta jomā divos, pat trīs amatos. Eiropas studiju programmās arī dominē tās studiju jomas,
kas dod iespēju iegūt vairākas kvalifikācijas sporta jomā.

Piešėiramā
kvalifikācija

ECTS

LSPA
profesionālā
bakalaura
studiju
programma
“Sporta
zinātne”
Profesionālais
bakalaurs
sporta zinātnē
un izglītības un
sporta darba
speciālists ar
vienu no
sekojošām
kvalifikācijām:
sporta skolotājs
un vadītājs
sporta jomā vai
sporta skolotājs
un rekreācijas
speciālists, vai
sporta veida
vecākais
treneris un
vadītājs sporta
jomā, vai
sporta veida
vecākais
treneris un
sporta
skolotājs, vai
sporta veida
vecākais
treneris un
rekreācijas
speciālists, vai
fizioterapeits
240 ECTS

Latvijas
Universitāte

Daugavpils
Universitāte

Liepājas
Universitāte

Rīgas
Pedagoăijas un
izglītības
vadības
akadēmija

Profesionālais
bakalaurs
izglītībā un
kvalifikācija:
Veselības
mācības un
sporta skolotājs

Profesionālais
bakalaurs
izglītībā un
sporta skolotājs

Profesionālais
bakalaurs
izglītībā un
sporta un deju
skolotājs

Profesionālais
bakalaurs
izglītībā un
sporta un
pamatskolas
bioloăijas
skolotājs

240 ECTS

240 ECTS

240 ECTS

240 ECTS
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Studiju ilgums
Piezīmes

Papildus
informācija

4 gadi
Galvenās
studiju jomas:
izglītības
zinātnes, sporta
zinātne, sporta
treniĦš,
veselība un
fitness, sporta
izglītība skolā,
sporta
menedžments
(vadība),
rekreācija
www.lspa.lv

4 gadi
Galvenās
studiju jomas:
izglītības
zinātnes, sporta
zinātne,
veselības
izglītība

4 gadi
Galvenās
studiju jomas:
izglītības
zinātnes, sporta
zinātne

4 gadi
Galvenās
studiju jomas:
izglītības
zinātnes, sporta
zinātne

4 gadi
Galvenās
studiju jomas:
izglītības
zinātnes, sporta
zinātne,
bioloăija
Nav izsludināta
uzĦemšana
kopš
2008./2009.
ak.g.

www.lu.lv

www.du.lv

www. liepu.lv

www.rpiva.lv

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.

Piešėiramā
kvalifikācija

LSPA profesionālā
bakalaura
studiju
programma “Sporta
zinātne”
Profesionālais
bakalaurs sporta
zinātnē un izglītības
un sporta darba
speciālists ar vienu no
sekojošām
kvalifikācijām: sporta
skolotājs un vadītājs
sporta jomā vai sporta
skolotājs un
rekreācijas speciālists,
vai sporta veida
vecākais treneris un
vadītājs sporta jomā,
vai sporta veida
vecākais treneris un
sporta skolotājs, vai
sporta veida vecākais
treneris un rekreācijas
speciālists, vai
fizioterapeits

ECTS

240 ECTS

Studiju ilgums

4 gadi
Galvenās studiju
jomas: izglītības
zinātnes, sporta
zinātne, sporta treniĦš,
veselība un fitness,
sporta izglītība skolā,
sporta menedžments
(vadība), rekreācija

Piezīmes

Papildus
informācija

www.lspa.lv

German Sport
University Cologne

Waterford Institute
of Technology

National
Sports
Academy Sofia

Diplomsportwissensch
aftler/in
Diploma Program
Sport Science in
Training and
Performance

BA (Hons)
Exercise and Health
Studies

Sports coach, Sport;
Sports manager,
Sports management;
Teacher in Physical
Education, Physical
Education

Diplomsportwissensch
aftler In Prävention
und Rehabilitation
Diplom sport scientist
prevention &
rehabilitation

240 ECTS

240 ECTS

240 ECTS

240 ECTS

4 gadi
Galvenās studiju
jomas: sporta zinātne,
sporta treniĦš

4 gadi
Galvenās studiju
jomas: sporta zinātne,
veselība un fitness,
pielāgotā sporta
izglītība

http://www.dshs-

http://www.wit.ie

koeln.de

4 gadi
Galvenās studiju
jomas: sporta treniĦš,
sporta izglītība skolā,
sporta menedžments
(vadība) un citas

http://www.nsa.bg

Friedrich-SchillerUniversität Jena

4 gadi
Galvenās studiju
jomas: sporta zinātne,
veselība un fitness

www.unijena.de/Institut_fuer_S
portwissenschaft

Salīdzinot bakalaura programmu studiju jomas, var secināt, ka programmās īsteno studijas sporta
zinātnē kā pamatstudijas. Dominē programmas, kas skar sporta zinātni un ar iegūstamo kvalifikāciju saistīto
studiju virzienu, piemēram sporta treniĦu, veselību un fitnesu, sporta izglītību skolā, menedžmentu un rekreāciju.
Programmu struktūras pamatā ir moduĜu princips, kas Ĝauj elastīgi kombinēt studijas izvēlētajās kvalifikācijās
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15. pielikums
Augstākās izglītības programmas izsniedzamā diploma un tā pielikuma paraugs


Ar Latvijas Sporta pedagoăijas
akadēmijas
Valsts pārbaudījumu komisijas
2111.gada 11.jūnija lēmumu Nr.
1.11.

LATVIJAS SPORTA
PEDAGOĂIJAS
AKADĒMIJA

Jānis BĒRZIĥŠ
personas kods 111111-11111
ieguvis

PROFESIONĀLO
BAKALAURA GRĀDU
SPORTA ZINĀTNĒ
un

basketbola vecākā trenera un
sporta skolotāja kvalifikācijas
Iegūtās kvalifikācijas atbilst

PROFESIONĀLĀ
BAKALAURA

piektajam profesionālās kvalifikācijas
līmenim

DIPLOMS

Z.v.

Rektors

(paraksts)
J.Žīdens

Sērija PD <X>
Nr.<0000> 

Valsts pārbaudījumu komisijas priekšsēdētāja
(paraksts)
A.Fernāte

Rīgā, 2111.gada 11.jūnijā, reģistrācijas Nr. ________
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DIPLOMA PIELIKUMS
Diploma sērija

Nr.

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un
kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums sagatavots, lai sniegtu objektīvu
informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un
profesionālo atzīšanu.
Diploma pielikumā ir iekĜautas ziĦas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni,
kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekĜauj norādes par kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī
ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoĦās sadaĜās. Ja kādā sadaĜā informāciju nesniedz, norāda
iemeslu.
1.

ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU

1.1.

Uzvārds

1.2.

Vārds

1.3.

Dzimšanas datums (datums/mēnesis, gads)

1.4.

Studenta personas kods

2.
2.1.

ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJU
Pprofesionālais bakalaurs sporta zinātnē un izglītības un sporta darba speciālists ar kvalifikācijām basketbola
vecākais treneris un sporta skolotājs (pirmsskolas, pamatskolas un vidusskolas)
Galvenās studiju jomas kvalifikācijas iegūšanai: skolotāja izglītība – sporta; sporta izglītība – sporta veida
vecākais treneris; vadības izglītība – vadītājs sporta jomā, rekreācijas speciālists; sociālā izglītība – fizioterapeits.
Kvalifikācijas piešėīrējas institūcijas nosaukums un statuss: Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija. Valsts
akreditēta (14.07.1998.), Valsts dibināta universitātes tipa augstskola.
Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: tas pats, kas 2.3.punktā.
Mācību valoda un eksaminācijas valoda: latviešu.
ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI
Piektā līmeĦa profesionālā kvalifikācija un profesionālo bakalaura grāds sporta zinātnē.
Oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu datums: 4 gadi pilna laika studijas,
160 Latvijas kredītpunkti, 240 ECTS kredītpunkti; 01.09.2008. – 18.06.2012.
UzĦemšanas prasības: vidējā izglītība.
ZIĥAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM
Studiju veids: pilna laika klātienes studijas.
Programmas prasības: nokārtoti studiju kursi 160 kredītpunktu apjomā, aizstāvēts bakalaura darbs un
kvalifikācijas darbs, nokārtoti kvalifikāciju valsts pārbaudījumi.
Programmas sastāvdaĜas un personas iegūtais novērtējums/atzīmes/kredītpunkti:

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Studiju kursi
Vispārīgā pedagoăija
Pieaugušo pedagoăija
Vispārīgā psiholoăija
Attīstības psiholoăija
Komercdarbības pamati
Vadības teorija
Lietvedība
Anatomija
Sporta filozofija
Sporta vēsture
Bioėīmijas pamati
Fizioloăijas pamati
Pētniecības metodoloăija
Higiēna
Fiziskie vingrinājumi un veselība

Vērt.
balles

Kred
punkti

ECTS

Studiju kursi

Vispārizglītojošie studiju kursi
3,0
4,5
Projektu izstrāde
1,0
1,5
Tiesību pamati
1,0
1,5
Grāmatvedība
1,0
1,5
Sociālā psiholoăija
1,0
1,5
Saskarsmes psiholoăija
Spec.terminoloăija un komunikācija
1,0
1,5
(svešvalodā)
1,0
1,5
Kultūras vēsture
Nozares teorētiskie pamatkursi
2,5
3,75
Sporta teorija
1,0
1,5
Profesionālā ētika
1,0
1,5
Sports multikulturālā vidē
1,5
2,25
Sporta vadība
2,0
3,0
Kvalitatīvā pētniecība sporta zinātnē
Informācijas komunikācijas
2,0
3,0
tehnoloăijas sportā
2,0
3,0
Sporta fizioloăija
1,0
1,5
Pielāgotās fiziskās aktivitātes
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Vērt.
balles

Kred
punkti

ECTS

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

3,0

4,5

0,5

0,75

2,0
1,0
1,0
1,0
1,0

3,0
1,5
1,5
1,5
1,5

1,0

1,5

1,0
1,0

1,5
1,5

Vērt.
balles

Studiju kursi
Sporta biomehānikas pamati
Sporta ekoloăija un civilā aizsardzība
Vecumposmu fizioloăija
Sporta bioėīmija
Sporta medicīna I
Pirmā palīdzība
Vingrošanas pamati un didaktika
Akrobātikas pamati un didaktika
Aerobikas pamati un didaktika
Handbola pamati un didaktika
Volejbola pamati un didaktika
Vieglatlētikas pamati un didaktika
Peldēšanas pamati un didaktika
Futbola pamati un didaktika
Pirmsskolas un skolas sporta didaktika
Frisbijs, badmintons
Nūjošana
Slēpošanas pamati un didaktika
Traumas sportā
Dinamiskā anatomija
Vērtēšana skolā
Koriăējošā vingrošana skolā
Projekti skolā
TreniĦu teorijas pamati (bērni, jaunieši)
Sporta masāža
Sporta veida treniĦa teorija un
pedagoăiskā pilnveide

Kred
punkti

Studiju kursi

ECTS

2,0
3,0
NometĦu mācība
2,0
3,0
Nozaru pedagoăija
1,0
1,5
Olimpiskā izglītība
1,0
1,5
Uzturmācība sportā
1,0
1,5
Speciālā pedagoăija
1,0
1,5
Nozares profesionālās specializācijas kursi
2,0
3,0
Basketbola pamati un didaktika
2,0
3,0
Florbola pamati un didaktika
2,0
3,0
Tūrisma pamati un didaktika
2,0
3,0
Orientēšanās pamati un didaktika
Speciālā sporta terminoloăija
2,0
3,0
(svešvalodā)
3,0
4,5
Hokejs
2,0
3,0
Slidošana
2,0
3,0
Sporta skolotājs
3,0
4,5
Klasvadība
1,0
1,5
Atlētiskā sagatavošana
1,0
1,5
Pašaizsardzības pamati un didaktika
Tautas dejas, sporta dejas, deju didaktika
2,0
3,0
0,5
0,75
Tūrisms, orientēšanās skolā
Sporta stunda bērniem ar īpašām
1,0
1,5
vajadzībām
1,0
1,5
RotaĜas pirmsskolā, skolā
0,5
0,75
Vingrošana skolā
1,0
1,5
Vieglatlētika skolā
Vecākais sporta veida treneris
1,0
1,5
Sporta medicīna II
1,0
1,5
Sporta psiholoăija
10,0

4.4.

Kvalifikācijas darbs 2.specialitātē
Valsts pārbaudījums „Sporta zinātnē”

Valsts pārbaudījums 1.speciālitātē
Valsts pārbaudījums 2.speciālitātē

Atzīme

Skaidrojums

ěoti augsts

10
9
8
7
6
5
4
3–1

Izcili
Teicami
ěoti labi
Labi
Gandrīz labi
Viduvēji
Gandrīz viduvēji
Negatīvs vērtējums

Zems

6.
6.1.

3,0
4,5
19,5
19,5
1,5

Apguves līmenis

Vidējs

5.2.

ECTS

1,0
1,0
0,5
0,5
1,0

1,5
1,5
0,75
0,75
1,5

2,0
2,0
2,0
2,0

3,0
3,0
3,0
3,0

1,0

1,5

1,0
1,0

1,5
1,5

0,5
1,0
1,0
1,5
1,0

0,75
1,5
1,5
2,25
1,5

1,0

1,5

1,0
1,0
1,0

1,5
1,5
1,5

1,0
1,5

1,5
2,25

1,0
1,0
1,0

1,5
1,5
1,5

2,0
2,0
2,0
2,0

3,0
3,0
3,0
3,0

Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu:

Augsts

4.5
5.
5.1.

2,0
3,0
13,0
13,0
1,0

Kred
punkti

15,0

Brīvās izvēles kursi
1,0
1,5
1,0
1,5
1,0
1,5
Kursa darbs
Pētniecība bakalaura darba ietvaros
Pedagoăiskā prakse skolā
Trenera prakse
Bakalaura darbs 1.specialitātē

Vērt.
balles

Aptuvenā
ECTS
atzīme
A
A
B
C
D
E
E/FX
Fail

Kvalifikācijas klase: nav
ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJU
Turpmākās studiju iespējas: tiesības stāties maăistrantūrā.
Profesionālais statuss dod tiesības strādāt par basketbola vecāko treneri un sporta skolotāju pirmsskolā,
pamatskolā, vidusskolā.
PAPILDINFORMĀCIJA
Profesionālais bakalaura grāds dod tiesības, izpildot uzĦemšanas prasības attiecīgajā maăistra programmā,
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7.

turpināt izglītību akadēmiskā maăistra vai profesionālā maăistra studiju programmā. Piektais kvalifikācijas
līmenis – noteiktās nozares speciālista augstākā kvalifikācija, kas dod iespēju plānot un veikt arī zinātniskās
pētniecības darbu attiecīgajā nozarē.
Papildinformācijas avoti:
Akadēmijas adrese: Brīvības gatve 333, Rīga, LV 1006. telefons: +371-67543428. fakss: +371- 67543480,
e-pasts: dean@lspa.lv
Akadēmiskās Informācijas centra (Latvijas ENIC (NARIC)) kontaktinformācija:
telefons: +371-67225155, fakss: +371-67221006, e-pasts: ieva@aic.lv
PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS

7.1

Datums: ______

7.2.

Paraksts un tā atšifrējums

profesors Jānis Žīdens

7.3.

Pielikuma apstiprinātāja amats

rektors

7.4.

Zīmogs

8.

ZIĥAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ
skat. pielikumā

6.2.

219

16. pielikums

Studiju kursu anotācijas
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Profesionālā bakalaura studiju programmas „Sporta zinātne”
studiju kursu anotācijas 1.studiju gads
Kursa nosaukums:

Kursa kods:

Vingrošanas pamati
PBNPS3001

Kursa veids:

Nozares profesionālās specializācijas studiju kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

1.

Semestris:

1.

Kredīti:

1KP/1,5 ECTS

Docētāji:

Prof. N.Jaružnijs, as.prof. L.Žilinskis, doc. L.MaĜarenko,
assist. S.AĦisimova

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:
Kursa mērėis:

Vispārējās vidējas izglītības standarta līmenī

Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

Radīt priekštātu pār vingrošanas veidiem un līdzekĜiem
1. Veidot zināšanas pār ierindas mācības un VAV termonoloăiju;
2. 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.

Papildliteratūra:

O.Tanne, N.Jaružnijs “CeĜvēdis vingrošanas teorijā un metodikā”, Rīga,
2001 g.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

Interneta resursi
Pilnveidot zināšanās un prasmes ierindas mācības vingrojumos, VAV,

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

Apmeklējums, kontroldarbu un mājas darbu izpilde, kontrolvingrinājumu
izpildijuma kvalitāte

Mācību valoda:

Latviešu

lietišėajos vingrojumos
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Kursa nosaukums:

Kursa kods:

Vingrošanas didaktika
(PBNPS3002)

Kursa veids:

Nozares profesionālās specializācijas studiju kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

1.

Semestris:

2.

Kredīti:

1KP/1,5 ECTS

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:

Plānotie studiju
rezultāti:
Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

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

1. Veidot zināšanas pār ierindas mācības vingrojumiem, VAV,
lietišėiem vingrinājumiem, to mācīšanas metodiku un vadīšanu;
2. 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

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Apmeklējums, mājas darbu izpilde, mācību prakses vērtējums

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:

Kursa kods:

Akrobātikas pamati
PBNPS3003

Kursa veids:

Nozares profesionālās specializācijas studiju kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

1.

Semestris:

1.

Kredīti:

1 KP /1,5 ECTS

Docētāji:

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

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:

Vispārējās vidējas izglītības standarta līmenī

Kursa mērėis:

Radīt priekštātu pār akrobātikas veidiem un līdzekĜiem

Kursa uzdevumi:

1. Veidot zināšanas pār akrobātikas vingrojumu termonoloăiju;
2. Iepazistīnāt ar akrobātikas vingrojumiem: pārvēlieniem, kūleĦiem,
pārmetieniem, stājām, pāru un grupas vingrojumiem

Plānotie studiju
rezultāti:

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

Kursa saturs:

Akrobātikas vingrojumi, akrobātikas lēcieni, piramīdas, VAV,
ierindas mācības vingrojumi

Obligātā literatūra:

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.

Papildliteratūra:

Bērnu un pusaudžu trenera rokasgrāmata. – Rīga: LR IZM, 2008. 196197.lpp.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

Interneta resursi

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija
un uzdevumi:

Pilnveidot zināšanās un prasmes akrobātikas vingrojumos

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Apmeklējums, mājas darbu izpilde, ievada-sagat.daĜas uzdevumu
vadīšana, kontrolvingrinājumu izpildijuma kvalitāte

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:

Kursa kods:

Akrobātikas didaktika
(PBNPS3004)

Kursa veids:

Nozares profesionālās specializācijas studiju kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

1.

Semestris:

2.

Kredīti:

1 KP /1,5 ECTS

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 vingrojumiem - pārvēlieni, kūleĦi,
pārmetieni, stājas, pāru un grupas vingrojumi
2. Veidot prasmes par akrobātikas vingrojumu mācīšanas un vadīšanas
metodiku

Plānotie studiju
rezultāti:
Kursa saturs:

1. Jāzin akrobatisko vingrojumu klasifikāciju;
2. Jāprot mācīt un vatīt akrobātiskie vingrojumi

Obligātā literatūra:

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

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

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. 196197.lpp.

Interneta resursi
Pilnveidot zināšanās un prasmes akrobātikas vingrojumos
Apmeklējums, mājas darbu izpilde, mācību prakses vērtējums

Latviešu
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Kursa nosaukums:

Kursa kods:

Aerobikas pamati
PBNPS3005

Kursa veids:

Nozares profesionālās specializācijas studiju kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

1.

Semestris:

1.

Kredīti:

1 KP /1,5 ECTS

Docētāji:

doc. I. ěubinska

Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:
Kursa mērėis:

Vispārējās vidējas izglītības standarta līmenī
Radīt priekštātu pār aerobikas stiliem un līdzekĜiem

Kursa uzdevumi:

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

Plānotie studiju rezultāti:

1. Jāzin aerobikas pamatsoĜu terminoloăiju.
2. 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”.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

Interneta resursi

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

Pilnveidot zināšanās un prasmes aerobikas pamatsoĜos un
Apmeklējums, kontroldarbu un mājas darbu izpilde,
kontrolvingrinājumu izpildijuma kvalitāte

Mācību valoda:

Latviešu

savienojumos
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Kursa nosaukums:

Kursa kods:

Aerobikas didaktika
PBNPS3006

Kursa veids:

Nozares profesionālās specializācijas studiju kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

1

Semestris:

2

Kredīti:

1 KP /1,5 ECTS

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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Kursa nosaukums:

Kursa kods:

Hanbola pamati
PBNPS3007

Kursa veids:

Nozares profesionālās specializācijas studiju kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

1.

Semestris:

1.

Kredīti:

1 KP /1,5 ECTS

Docētāji:

Lekt. R.Līcis

Prasības studiju
uzsākšanai:

Izpildītas vispārizglītojošās skolas sporta standarta handbolā prasības

Kursa mērėis:

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.

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:

Latviešu. Iespējams arī angĜu, krievu valodās
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Kursa nosaukums:

Kursa kods:

Handbola didaktika
PBNPS3008

Kursa veids:

Nozares profesionālās specializācijas studiju kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

1.

Semestris:

2.

Kredīti:

1 KP /1,5 ECTS

Docētāji:

Lekt. R.Līcis

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai
Kursa mērėis:

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.

Kursa uzdevumi:

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.

Plānotie studiju
rezultāti:

Students būs kompetents organizēt un vadīt handbola nodarbības un
sacensības

Kursa saturs:

Studiju kursa saturā ir teorētisko zināšanu, prasmju apguve un spējas
iegūto kompetenču pielietošanai sporta skolotāja darbības handbolā
veidošana.
Jansone R. Sporta izglītība skolā. – Rīga, RAKa, 1999.

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

Mācību valoda:

DVD diski, Interneta adreses u.c.
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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Kursa nosaukums:
Kursa veids:

Volejbola pamati
PBNPST3065
Nozares profesionālās specializācijas studiju kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

1.

Semestris:

2.

Kredīti:

1 KP /1,5 ECTS

Docētāji:

doc. V. LapiĦš, doc. D.Krepša.

Prasības studiju
uzsākšanai:
Kursa mērėis:

Bez speciālas sagatavotības un zināšanām

Kursa kods:

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:

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. IevadsagatavotājdaĜas 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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Kursa nosaukums:
Kursa veids:

Volejbola didaktika
PBNPS 3018
Nozares profesionālās specializācijas studiju kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

1.

Semestris:

2.

Kredīti:

1 KP /1,5 ECTS

Docētāji:

Doc. V.LapiĦš, doc. D.Krepša

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai

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.

Kursa kods:

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:

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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Kursa nosaukums:

Vispārīgā pedagoăija

Kursa kods:

PBV1101

Kursa veids:

Vispārizglītojoš ais studiju kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

1.

Semestris:

1.

Kredīti:

3 KP/4.5 ECTS

Docētāji:

Maă.paed.,doc.I.Immere

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:

Jāzin: sporta vēstures aktuālākās problēmas gadsimtu skatījumā; psiholoăijas un
filozofijas pamatnostādnes;

Kursa mērėis:

Studentu pedagoăiskās domāšanas sekmēšana; izpratnes veicināšana par mūsdienu
pedagoăiskām teorijām; prasme teorētiski pamatot un praktiski pielietot
izmantojamās mācību un audzināšanas metodes skolā un sporta stundās .

Kursa uzdevumi:

Atklāt pedagoăisko ideju saistību ar laikmeta prasībām, zinātnes, kultūras, tradīciju
līmenī. Sekmēt izpratni par pamata vadlīnijām izglītībā 21.gadsimtā.Sekmēt mācību
procesa teorētisko nostādĦu saistību ar mūsdienu skolu praksi .Apgūt zināšanas un
prasmes mācību un audzināšanas procesa organizēšanā; apgūt zināšanas un prasmes
skolēna personības attīstības sekmēšanā; sekmēt studentu patstāvīgo darbu izstrādes,
to teorētisko pamatojumu nepieciešamību kursa apguvē; sekmēt pedagoăisko
priekšnosacījumu veidošanos sporta skolotāja radošai darbībai;
Pielietot pedagoăijas teorijas pamatatziĦas skolu praksē; prast izdalīt vadošās atziĦas
pedagoăijā konkrētos vēstures posmos, izskaidrojot to rašanās cēloĦus; zināšanas par
21.gadsimta pedagoăiskās mijiedarbības modeĜiem, personības struktūras
komponentu saturu; izvēlēties, realizēt un analizēt mācību un audzināšanas
uzdevumus mācību procesā un ārpusmācību laika nodarbībās; prasme pielietot
iegūtās teorētiskās zināšanas praksē.
Audzināšana un pedagoăiskā doma senajos laikos, viduslaikos, pedagoăiskā doma un
izglītība jauno laiku periodā līdz 20.gadsimtam. Pamata vadlīnijas izglītībā
21.gadsimtā Vispārīgās pedagoăijas priekšmets, kategorijas. Izglītības sistēmas
jēdziens un raksturojums. Didaktika. Mācību process, principi, metodes, mācību
organizācijas formas, mācību diferenciācija un individualizācija. Audzināšanas
procesa būtība, struktūra, likumsakarības, virzītājspēki, principi, metodes, formas,
attieksmes kā audzināšanas saturs, audzināšanas uzdevumi. Dažādas pieejas
klasvadībā.
Albrehta Dz.Didaktika.Rīga:RaKa,2001.,168 lpp.
Jurgena I. Vispārīgā pedagoăija. Rīga: SIA Izglītības soĜi, 2001.,131 lpp
L..Žukovs.Pedagoăija.Rīga:LSPA,1996., 147 lpp.
Žukovs L. Pedagoăijas vēsture. Rīga:RaKa, 1999.,3o3 lpp.

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:

Špona A.Audzināšanas process teorijā un praksē. Rīga:RaKa, 2006.,211 lpp. ;
Zelmenis V.Pedagoăijas pamati. Rīga: RaKa, 2000.,291 lpp.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

Žurnāli, periodiskie izdevumi, elektroniskie informācijas avoti;

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

Mācību diskusijas, grupu darbs, kooperatīvās izglītošanās metodes, projektu izstrāde

Vērtējumu ballēs saĦem, apkopojot noteikto punktu skaitu par atsevišėu uzdevumu
izpildi: mutiskais referāts, divi ieskaites darbi, gala pārbaudījums

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:

Pieagušo pedagoăija
PBVI102

Kursa veids:

Nozares teorētiskais pamatkurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

1.

Semestris:

1.

Kredīti:

1KP/1,5 ECTS

Docētāji:

Asoc. prof. Ludmila Kurova

Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:

Vidēja izglītība

Kursa mērėis:

Uzskatīt un analizēt pieagušo izglītības būtību, mācību metožu izvēles. Precizēt pieauguša cilvēka attīstības periodus un
īpatnības.
Apgūt šādas zināšanas, prasmes un iemaĦas un mācīt tās interpretēt:
Pieagušo izglītības teorētiskie pamati.
Dažādus pieagušu cilvēku vecumposmu klasifikācijas variantus.
Novecošanas posmi.
Vecu cilvēku personības īpatnības.
Vecuma morfoloăija.
Personības un tās attīstības faktori
Faktori, kas ietekmē indivīda attīstību.
„Es”attīstība jaunībā.
Brieduma gados „Es”nepārtrauktā attīstība.
Pieaugušais, kas mācās.
Mācīšana un to tehnoloăija.
Pieagušo mācīšanas tehnoloăija. Jēdzieni, struktūra, īpatnības.
Andagoăiskais un pedagoăiskais mācību modelis.
Pasniegšanas metožu dažādošana mācību darbā.
Personīgas profesionālas izglītības nozīme.
•
Zināt dažādus pieagušo cilvēku vecumposmu klasifikācijas variāntus.
•
Prast pielietot adekvātus mācību metodes strādājot ar dažāda vecuma pieagušajiem.
Pieaugušo izglītība un izglītība filozofija. Pieagušo 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.

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.

Risto Vuorines, Elīsto Tūnala. Psiholoăijas pamati – cilvēka attīstības posmi. Tulkot no somu valodas. – Zvaigzne
ABC, 1999.
2. Silva Omārova. Cilvēks runā ar cilvēku. 1996.
3. BērziĦš A. LU Personīgā menedžmenta nozīme profesionālā ekonomiskā izglītībā. Banku augstskola Starptautiska
konference.
4. Gudjons H. Pedagoăijas pamatatziĦas. Zvaigzne ABC, 1998.
5. Šmite A. Skolas vadītāja darbam. – RaKa, 1998.
6. Vidnere M. Pārdzīvojuma pieredzes psiholoăija. - RaKa, 1999.
7. Lieăeniece D. Ievads androloăijā jeb mācīšanās „Būt”pieagušo vecumā. RaKa 2002.
8. Kurova L. Pieagušo pedagoăijas aspekti.- Rīga: LSPA, 2003.
1. L. LiepiĦa. Gerontoloăijas psiholoăiskie aspekti Raka, 1998.
2. A. Karpova. Personība. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998.
3. Dz. Meikšāne. Psiholoăija mums pašiem Rīga: Raka, 1998.
4. Knowles M. S. The modern practice of adult education from pedagogy to andrology. Chicago, 1980.
1. I. Students: Iedzimtība un audzināšana. Rīga, Zvaigzne ABC, 1999.
2. Г. Шихи. Возрастные кризы. Ювента. Санкт-Петербург., 1999.
Eseja „Spilgtākie notikumi manas dzīves trīs pirmajos vecumposmos”, (pēc klasiskās klasifikācijas) 7, 14, 21. gadu
vecumā
Projekta darbs „Pieagušo mācīšanās tehnoloăija”
1. Uzdevums
Formāla atrakstīšanas
3 punkti
Analītiska pieeja
6 punkti
Analītiska pieeja ar pedagoăiski – psiholoăisku pamatojumu (3-5 autori)
8 punkti
2. Uzdevums
Formāla semināru apmeklēšana 3 punkti
Aktīva piedalīšanās
6 punkti
Referātu sagatavošana
8 punkti
3. Uzdevums
10 jautājumi
4 punkti
14 jautājumi
6 punkti
18 jautājumi
8 punkti
4. Attieksmes vērtējums
50% apmeklējums
3 punkti
100% apmeklējums
5 punkti
KOPVĒRTĒJUMS
8 balles 27 punkti 7 balles 18 punkti 6 balles 16 punkti 5 balles 15 punkti
4 balles 14 punkti 3 balles 12 punkti 2 balles 10 punkti 1 balle 8 punkti 9 balles papildus referāts ( 4-5 autori) 10 balles
papildus referāts (4-5 autori) un gatavība uzstāties konferencē
Latviešu
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:

VISPĀRĪGĀ PSIHOLOĂIJA
PBVI104
Vispārizglītojošais

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā
1.
1.

Kredīti:

1KP/1,5 ECTS

Docētāji:

Prof. Agita Ābele

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:

Sekmīgi pabeigta vidusskolas programma.

Kursa mērėis:

Sekmēt izpratnes veidošanos par psiholoăiju kā zinātni un personības
psihisko parādību norisēm un izpausmēm.

Kursa uzdevumi:

- iepazīstināt studentus ar psiholoăijas teorētiskajiem pamatvirzieniem;
- sniegt priekšstatu par personības izpētes pieejām;
- veidot izpratni par psihisko parādību norisēm un izpausmēm.

Plānotie studiju
rezultāti:

Priekšstata izveide par psiholoăijas teorētiskajiem pamatvirzieniem,
personības izpētes pieejām, kā arī zināšanas un izpratne par psihisko
parādību norisēm un to izpausmēm.

Kursa saturs:

Psiholoăijas teorētiskie pamatvirzieni;
pētīšanas metodes psiholoăijā;
personības izpētes pieejas;
personības virzība;
izziĦas procesi un emocionālie un gribas stāvokĜi;
personības individuālās īpatnības.
A.Ābele. Vispārīgā psiholoăija. 2000.
A. Vorobjovs. Vispārīgā psiholoăija. 2000.
A. Vorobjovs. No domas līdz zinātnei: psiholoăijas vēsture. 2005.

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:

R. Vuorinens, E.Tūnala. Psiholoăijas pamati. Psihe - garīgā pasaule.1998.
L.E.Borns, N.F.Ruso. Psiholoăija. - 2001.
V.Renăe. Psiholoăija: Personības Psiholoăija. 2000.
I.Šuvajevs. DzīĜu psiholoăija: personas, idejas un risinājumi. 2002.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

Tiešsaiste www.psiholoăija.lv

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija
un uzdevumi:

Analītiska viena psiholoăijas teorētiskā virziena apraksts.
Patstāvīgs pētījums par vienu no psihiskām parādībām;
Domu karte par izziĦas procesiem.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Sekmīgs patstāvīgo darbu veikums;
Nodarbību apmeklēšana;
Sekmīgs zināšanu pārbaudes darba vērtējums.

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:

Attīstības psiholoăija
PBVI105

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

Vispārizglītojošais
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
1
2
1 KP/1,5 ECTS
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

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:

● 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.
Latviešu
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:

Anatomija
PBNT217

Kursa veids:

Nozares teorētiskais pamatkurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

1.

Semestris:

1., 2.

Kredīti:

2,5 KP / 3.75 ECTS

Docētāji:

prof. Gundega Knipše, asist. Ieva KundziĦa

Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:

Vidējā vai vidējā speciālā izglītība, ietverot dabas zinātĦu profila priekšmetus:
bioloăiju, anatomiju, fiziku, ėīmiju.

Kursa mērėis:

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.

Kursa uzdevumi:

1.

2.
3.

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.
Mācēt analizēt, kādās kustībās piedalās katra locītava, katrs muskulis; mācēt
anatomiski analizēt sporta kustības.
Praktiskajās nodarbībās mācēt sataustīt sev un citiem kaulu punktus, muskuĜus, to
piestiprināšanās vietas, noteikt un analizēt muskuĜu darbību.

Plānotie studiju
rezultāti:

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.

Kursa saturs:

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.

Obligātā literatūra:

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

M.ĀboltiĦa, G.Knipše, S.Umbraško. Cilvēka ėermeĦa stāvokĜu un kustību anatomiskā analīze, 1999.
M.ĀboltiĦa. Kustību anatomija. I daĜa. Rīga, 1998.
M.ĀboltiĦa. Kustību anatomija. II daĜa. Rīga, 1998.
M.ĀboltiĦa. Regulācijas sistēmas. 1998.
M.ĀboltiĦa. Apgādes sistēmas. 1998.
M.ĀboltiĦa, G.Knipše. Sporta mioloăija. 1992.

Papildliteratūra:

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.

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:

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.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

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.

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:

SPORTA FILOZOFIJA

Kursa kods

PBNT225

Kursa veids:

Nozares teorētiskais pamatkurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

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

I
1.
1KP/1,5 ECTS
Profesore, Dr.phil. Aino KUZĥECOVA
Nepieciešamas priekšzināšanas: filozofijā, sporta vēsturē, kukturoloăijā, prasme
operēt ar filozofijas, loăikas un ētikas pamatkategorijām.

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:

attīstīt topošā speciālista domāšanas kultūru, apgūt nepieciešamo kompetenci
cilvēka, sabiedrības un sporta problēmu objektīvam vērtējumam un risinājumam.
-iemācīties izmantot zinātniskās izziĦas metodes, izkopt prasmes un iemaĦas
patstāvīgi interpretēt un analizēt sporta filozofijas problēmas, prasmes sasaistīt
sporta filozofiskās atziĦas ar dzīves mākslu un izvēlēto profesiju;
-apgūt sporta filozofisko ideju vēsturi un to attīstību mūsdienās, rosinot un
aktivizējot prasmi izprast sporta filozofisko jautājuma rašanās cēloĦus, risinājumu
metodes, veidojot konkrētus priekšstatus par sporta filozofijas galveno problēmu –
sportistu (atlētu) kā fiziskā un garīgā vienotību, sporta kā socīālas parādības izpētes
raksturu un rezultātiem.
jāiegūst kompetence:
- prasme analītiski formulēt un analizēt sporta filozofijas pamatjēdzienus, nozares
un problēmu loku;
- spējas sasaistīt sporta filozofiju un sporta vēsturi kā garīgās kultūras izteiksmes
veidu;
-spējas kritiski un radoši analizēt aktuālās sporta filozofijas aktualitātes saiknē ar
citām sporta zinātnēm un komunicēt par tām;
-gatavība iesaistīties publiskās diskusijās, spējas analizēt un risināt daudzveidīgās ar
izglītības un sporta jomu saistītās filozofiskās problēmas
1.Filozofijas priekšmeta būtība, pamatjēdzieni un domāšanas pamatprincipi.
2.Sporta filozofijas būtība.
3.Sporta filozofijas tapšanas un attīstības ceĜš
4.Sporta filozofijas galvenās nozares un problēmas
5. Mūsdienu sporta filozofijas sociālās problēmas
6.Sporta filozifijas funkcijas un praktiskā nozīmē.
1.KuzĦecova A. Filozofijas vēstures aktualitātes.1.,daĜa, 2.daĜa – R.: LSPA, 1998.
2.KuzĦecova A. Filozofijas pamati.- R.: LSPA, 2010.
3.KuzĦecova A. Sporta filozofija. Mācību palīglīdzeklis (PWP versija) .- R.: LSPA,
2010.

4.Karin A.E.Vokwein (editor). Sport Philosophy. Sport Science. Review. Volume 5,
Number 2, 1966.
5.Philosophy of Sport –htpp://en.wikiversity.org/wiki/Philospphy_of_Sport
6.Journal of Philosaphy of Sport
Referāta izstrāde par brīvi izvēlētu sporta filozofijas problēmu; gatavošanās testam

Gala vērtējumu ieraksta ieskaišu grāmatiĦā 10 ballu skalā atbilstoši LSPA
pieĦemtajiem dokumentiem. Lai saĦemtu par studiju kursu kredītpunktu, vērtējumā
jāiegūst vismaz 4 balles.
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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Kursa nosaukums:
Kursa kods:

Sporta vēsture
PBNT226

Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:

Nozares teorētiskais studiju kurss
Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā
1.
1.

Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:
Kursa mērėis:

1 KP/ 1,5 ECTS
prof. Jansone R., lektore Gulbe A.
Zināšanas un prasmes literatūrā, vēsturē, ăeogrāfijā, kultūras vēsturē pamatizglītības
standarta prasību ietvaros
- veicināt un sekmēt studentu izziĦas procesu veidošanos un attīstību;
- orientēties un analizēt sporta vēsturi hronoloăiskā secībā ;
- veicināt aktīvu dzīves pieeju vēsturisko situāciju un problēmu izzināšanā un analizē;
- veicināt kreatīvo domāšanu.

- veidot prasmes pielietot zināšanas praktiskajā sporta darbībā
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:

Apgūt šādas zināšanas, prasmes mācīt tās interpretēt :
- sporta rašanās objektīvie un subjektīvie apstākĜi;
- sporta kustības, to organizatori, vēsturiskās personības sporta dažādos laika
periodos
(aizvēsture, senie laiki, viduslaiki, jaunie laiki);
- olimpiskās kustības veidošanās, attīstība, problēmas, tās vēsturiskie pārstāvji Latvijā un
pasaulē - J.Dikmanis, Pjērs de Kubertēns;
- LOK pirmsākumi, atjaunošanās nozīme;
- Latvijas sportistu starti pasaulē.
- mūsdienu sporta aktualitātes Latvijā un pasaulē
- zināšanas par sporta vēsturi un olimpisko izglītību, saikni ar citām zināšanām sekmējot
profesionālo kvalifikāciju
- prasme veikt pētniecisku un izglītojošu darbību
- kompetences pielietot zināšanas un prasmes sporta nodarbībās un pedagoăisko prakšu
ietvaros
- Sporta rašanās un sākotnējā attīstība.
- Sporta rašanās objektīvie, subjektīvie un bioloăiskie priekšnoteikumi.
- Sports senajos laikos (Mezopotāmija, Ėīna, Indija, Ēăipte, Grieėija).
- Sports viduslaiku pilsētās un laukos.
- Reliăijas un sporta mijiedarbība viduslaikos (BruĦinieku audzināšana).
- Sports jaunajos laikos (XVII - XX gs.).
- Sporta pirmsākumi Latvijā.
- Antīkās Olimpiskās spēles, to kultūrvēsturiskā nozīme.
- Starptautiskās sporta kustības pirmsākumi. SOK dibināšana. Pjērs de Kubertēns.
- Olimpiskā simbolika.
- Latvijas olimpiskās kustības vēsture. I. Dikmanis, V. BaltiĦš.
- Olimpiskās spēles no Atēnām līdz mūsdienām.
1. Čika V.,GubiĦš G. Latvijas sporta vēsture (1918-1944).-Amerikas latviešu apvienības
fiziskās audzināšanas un sporta birojs,1970
2. Jansone R. Sporta vēstures pamatjēdzieni. Mācību līdzeklis.-Rīga: LSPA, 1999
3. Latvijas olimpiskā vēsture. LOK. 2003 Rīga
4. Muller N. Pierre de Coubertin. Olympism. Selected writings. Lausanne IOC, 2000. 864 p
5. Olympic Charter. Lausanne: International Olympic committee, 1997.92 p.
1. Olimpiskā kustība: Olimpiskās izglītības rokasgrāmata. Palīgs studējošai jaunatnei un
skolotājiem - Rīga: Latvijas Olimpiskā komiteja, 2004
2. Платонов В.Н., Гуськов С.И. Олимпийский спорт.- Киев.: Олимпийская литература,
1997
Latvijas Sporta muzejā pieejamā informācija ar testu izpildes lapu
Projekts “Sports manā pilsētā”, “Olimpiskās spēles (pēc izvēles pilsēta, valsts)”, sporta
muzeja apmeklējums, tests
1. Sistemātisks darbs lekcijās un semināros, projekta darbu izstrāde, Latvijas sporta muzeja
apmeklējums, patstāvīgo uzdevumu izstrāde
Latviešu
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:

VADĪBAS TEORIJA
PBVI109

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

Vispārizglītojošais
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
1
1.

Kursa uzdevumi:

1) Apgūt vadības teorētiskos pamatus;
2) Iegūt prasmes un iemaĦas vadības funkciju realizēšanā.
3) Apgūt vadības metodes.
4) Iegūt vadītāja amatam nepieciešamās prasmes un iemaĦas.
Zina: vadīšanas pamatfunkcijas, to raksturojumu, vadītāja lomu organizācijā, vadīšanu
nekomerciālā organizācijā, vadīšanas funkcijas, to savstarpējās sakarības, to sakarības ar
resursiem un organizācijas efektivitāti, vadīšanas metodes, administratīvi organizatoriskās
vadīšanas metodes, sociāli psiholoăiskās vadīšanas metodes, vadīšanas ekonomiskās metodes,
vadītāja funkcijas, lomas, stili, arī komunikācijas formas, to raksturojums, verbālā komunikācija,
tās pielietojums, neverbālā komunikācija.

Plānotie studiju
rezultāti:

1KP/1,5 ECTS
Asist. , Mg.MBA S.Luika
Vidējās vispārējās izglītības zināšanas sociālo zinību jomā.
Apgūt teorētiskās zināšanas un attīstīt praktiskās iemaĦas vadīšanā (menedžmentā), lai spētu
plānot un vadīt organizāciju.

Spēj: noteikt mērėus un izvirzīt uzdevumus, noteikt kvalitatīvos un kvantitatīvos rādītājus
kontroles procesam noteiktā organizācijā, noteikt vadības stilus un raksturot to izpausmi, veikt
prezentāciju.
Prot: izveidot organizācijas vadības struktūru, izstrādāt motivēšanas sistēmu konkrētam
kontingentam, izstrādāt amata aprakstu, veikt prezentāciju.
Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:

1) Vadīšanas teorijas rašanās un attīstība;
2) Vadīšanas galvenās funkcijas;
3) Vadīšanas metožu sistēma;
4) Vadītājs un vadīšana;
5) Komunikācija.
1. Drucker Peter F. Management – England, HarperCollinsPublishers, 2008.
2. Edeirs Dž. Efektīva komunikācija, - Rīga, 1999.
3. Forands I. Vadītāja darbība,- Rīga, 1994.
4. Forands I. Vadītājs un vadīšana,- Rīga, 1994.
5. Forands I. Personālvadība,- Rīga, 1994.
6. Forands I. Biznesa vadības tehnoloăijas, - Rīga, Latvijas Izglītības fonds, 2006.for exellence.
7. Heller Robert. Management for exellence, - England, Dorling Kindersley, 2001.
8. KuzĦecova A. Profesionālā ētika – Rīga, Raka, 2004.
9. Līdumnieks A. Vadīšana, - Rīga, 1996.
10. Luika B. Sanāksmju organizēšana un vadīšana, - Rīga, 1997.
11. Praude V., BeĜčikovs S. Menedžments, - Rīga, 1996.
12. Šėiltere D., Vadīšanas pamati,- Rīga, 1994.
13. Šėiltere D. UzĦēmuma vadīšana, - Rīga, 1998.
14. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента – Москва, 1997
1. Kalemens R., Berijs G. Uzmanības menedžeri. 525 ieteikumi Jums,- Rīga, 1995.
2.
3.

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

Mācību valoda:

Kembels D. Ja es esmu priekšnieks, kāpēc tad visi smejas, - Rīga, 1996.
ReĦăe V. Organizāciju psiholoăija – Rīga, Kamene, 1999.
4. Петрушин В. Настольная книга kарьериста – Санкт-Петербург, «Питер», 2002

1) Praktiskais darbs par plānošanu;
2) Referāts par vadības teoriju.

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

Lietvedība

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

Docente B.LUIKA, docente I.BUDVIĖE

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:

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

Mācību valoda:

PBVI110
Vispārizglītojošais
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
1.
1.
1KP / 1,5 ECTS

Latviešu valodas zināšanas atbilstoši vispārējās vidējās izglītības standartam.
Attīstīt sociālās, komunikatīvās un organizatoriskās pamatiemaĦas.
Apgūt zināšanas un prasmes dokumentēšanā, lietvedības un arhīva darba
organizēšanā.
Students:
- zina normatīvos aktus, kas reglamentē dokumentēšanu un darbu ar
dokumentiem organizācijā un spēj tos ievērot praktiskajā darbībā,
- spēj izstrādāt un prot noformēt pārvaldes dokumentus,
- prot dokumentu tekstu veidot atbilstoši latviešu literārajai rakstu valodai,
- spēj pielietot dienesta atzīmes atbilstoši to nozīmei,
- zina dokumentu apgrozību organizācijā,
- prot veikt dokumentu reăistrāciju,
- zina dokumentu kārtošanu lietās, lietu nomenklatūras izstrādāšanas
principus,
- zina dokumentu sagatavošanu glabāšanai un izmantošanai.
Dokumentu sastāvdaĜas – teksts, rekvizīti, dienesta atzīmes.
Pārvaldes dokumentu veidi, to saturs.
Dokumentu apgrozība organizācijā, dienesta atzīmes.
Dokumentu kārtošana lietās, saglabāšana.
- Bahanovskis V. Praktiskā lietvedība.Rīga, Kamene, 2001., 253 lpp.
- Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi MK 1996.g. 23.
aprīĜa noteikumi Nr. 154
- Kalējs J., Ābele M. Lietvedības pamati. Rīga, 2000., 190 lpp.
- SkujiĦa V. Latviešu valoda lietišėajos rakstos. Rīga, 1999., 148 lpp.
- Budviėe I. Mūsdienu latviešu literārās valodas kultūras jautājumi. Rīga,
2000. 48 lpp.
- Luika B. Lietvedības pamati. Rīga, 1997.,47 lpp.
Tildes datorvārdnīca.
Atbilstoši noteiktam mērėim izstrādā atsevišėus dokumentus.

Lai saĦemtu kredītpunktus par šo studiju kursu, kopvērtējumā jāsaĦem
vismaz 4 balles. Vērtējumu ballēs students saĦem apkopojot noteikto punktu
summu par atsevišėu uzdevumu izpildi. Tiek vērtētas strudentu zināšanas,
prasmes, spējas un attieksme.
Latviešu
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Kursa nosaukums:

Kursa kods:

Vieglatlētikas pamati
PBNPS 3011

Kursa veids:

Nozaru profesionālās specializācijas kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

1.

Semestris:

2.

Kredīti:

1 KP /1,5 ECTS

Docētāji:

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

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:

vieglatlētika vidusskolas standarta līmenī.

Kursa mērėis:

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.

Kursa uzdevumi:

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.
Gailis M. Vieglatlētikas sacensību organizēšana un tiesāšanas
metodika. Rīga: LSPA, 2003. 27.lpp.

Papildliteratūra:
Citi izmantojamie
informācijas avoti:

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.

Mācību valoda:

latviešu

Praktiskā un teorētiskā ieskaite ,apgūto vingrinājumu demonstrēšanā
Pēc katedras izstrādātiem vērtēšanas kritērijiem.
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Kursa veids:

Vieglatlētikas didaktika
PBNPS 3012
Nozares profesionālās specializācijas kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

1.

Semestris:

2.

Kredīti:

1 KP /1,5 ECTS

Docētāji:

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

Kursa nosaukums:

Kursa kods:

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.
Gailis M. Vieglatlētikas sacensību organizēšana un tiesāšanas
metodika. Rīga: LSPA, 2003. 27.lpp.

Papildliteratūra:
Citi izmantojamie
informācijas avoti:

www.iaaf.org
www.lat-athletics.lv

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija
un uzdevumi:

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.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Praktiskā un teorētiskā ieskaite ,apgūto vingrinājumu demonstrēšanā
pēc katedras izstrādātiem vērtēšanas kritērijiem.

Mācību valoda:

latviešu
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:

Fizioloăijas pamati
PBNT216

Kursa veids:

Nozares teorētiskais pamatkurss

Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
1.
1., 2.

Kredīti:

2 KP / 3 ECTS

Docētāji:

prof. Inese Pontaga, doc. Vija Millere

Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:

Vidējā vai vidējā speciālā izglītība, ietverot dabas zinātĦu profila priekšmetus: bioloăiju,
anatomiju, fiziku, ėīmiju, 1.studiju gadā LSPA apgūtās zināšanas anatomijā

Kursa mērėis:

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.

Kursa uzdevumi:

1.
2.
3.
4.

Sniegt zināšanas par skābekĜa piegādes sistēmu darbības mehānismiem un funkcijām:
asins sistēmā, sirds un asinsrites sistēmā, elpošanas sistēmā.
Sniegt zināšanas par muskuĜšėiedru tipiem, kontrakcijas mehānismiem, par atsevišėu
muskuĜšėiedru kontrakciju veidiem, muskuĜu darbības režīmiem.
Veidot izpratni par katras centrālās nervu sistēmas daĜas un sensoro sistēmu lomu
kustību regulācijā.
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.

Plānotie studiju rezultāti:

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.

Kursa saturs:

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.

Obligātā literatūra:

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

Papildliteratūra:

1.
2.
3.

Millere V., Rocēna L. Asinis. Asinsrite. Elpošana. LSPA - Rīga, 1996., 79.lpp.
Pontaga I. MuskuĜu fizioloăija. Mācību līdzeklis LSPA studentiem. LSPA – Rīga, 2007., 42 lpp.
Pontaga I. Uzbudināmo audu fizioloăija. Nervu sistēmas vispārējā organizācija. Sensoro sistēmu fizioloăija.
Mācību līdzeklis LSPA studentiem. Rīga, 2001., 105 lpp.
Liepa Dz. SmadzeĦu motorās sistēmas un veăetatīvās nervu sistēmas fizioloăija. Augstākā neirālā darbība.
Kustību aparāta fizioloăija. Rīga – LVFKI, 1988., 118 lpp.
Thibodeau G.A., Patton K.T. Anatomy and Physiology. St.Louis,Baltimore,Boston, etc.: Mosby,1993,968. p.
Bell D. Core Concepts in Physiology. Lippincott – Raven Publishers, 1998, printed in USA, 230 p.
Aberberga – Augškalne L. Fizioloăija rehabilitologiem. Rīga, Nacionālais Medicīnas apgāds, 2002., 215 lpp.
Aberberga – Augškalne L., ĀboltiĦa – ĀboliĦa E., Aivars J., Gaile E., Valtneris A. Cilvēka fizioloăija. Rīga,
apgāds "Zvaigzne ABC", 1986., 456 lpp.
Bovell D., Nimmo M., Wood L. Principles of Physiology. A Scientific Foundation of Physiotherapy. WB
Saunders Company Ltd, 1996, printed in UK, 248 p.
Физиология мышечной деятелъности. Под ред.Я.М.Коца.-М.: ФиС, 1982., 448 c.
Gardiner Ph.F. Neuromuscular Aspects of Physical Activity. Human Kinetics, 2001, printed in USA, 236 p.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

1.
2.

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:

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.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

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.

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:

Peldēšanas pamati
PBNPS3013

Kursa veids:

Nozares profesionālās specializācijas kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

1.

Semestris:

2.

Kredīti:

1 KP / 1,5 ECTS

Docētāji:

Asoc.prof. Upītis I., doc. Upmale V.M.

Kursa mērėis:

Sporta peldēšanas veidu apguve

Kursa uzdevumi:

1.
2.
3.
4.
5.

Iemācīties peldēšanas elpošanas ritmu.
Iemācīties peldēt peldēšanas veidā krauls uz muguras.
Iemācīties peldēt peldēšanas veidā krauls uz krūtīm.
Iemācīties peldēt peldēšanas veidā brass.
Iemācīties peldēt peldēšanas veidā delfīns.

Plānotie studiju
rezultāti:

1.
2.
3.
4.
5.

Apgūts peldēšanas elpošanas ritms.
Var nopeldēt 50 m pilnā koordinācijā peldēšanas veidā krauls uz muguras.
Var nopeldēt 50 m pilnā koordinācijā peldēšanas veidā krauls uz krūtīm.
Var nopeldēt 50 m pilnā koordinācijā peldēšanas veidā brass.
Var nopeldēt 25 m pilnā koordinācijā peldēšanas veidā delfīns.

Kursa saturs:

1.
2.
3.
4.
5.

Vingrinājumi peldēšanas elpošanas ritma apgūšanai.
Vingrinājumi peldēšanas veida krauls uz muguras apgūšanai.
Vingrinājumi peldēšanas veida krauls uz krūtīm apgūšanai.
Vingrinājumi peldēšanas veida brass apgūšanai.
Vingrinājumi peldēšanas veida delfīns apgūšanai.

Obligātā literatūra:

1. Lielvārds A. Peldēšana / Rīga : Zvaigzne, 1987.
2. Upmale V.M. Peldēšanas mācīšanas metodika / LSPA. Rīga : Mācību
metodiskais līdzeklis, 2006., 94.lpp.
3. Upmale V.M. Peldēšanas veidu integrālā mācīšana / LSPA. Rīga, 1999, 34 lpp.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

www.swim.ee
www.sports workaut.com

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija
un uzdevumi:

Peldēšanas veidu krauls uz muguras, krauls uz krūtīm, brass, delfīns tehnikas analīze.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

1. Peldēšanas elpošanas ritma demonstrējums.
2. Peldēšanas tehnikas demonstrējums peldēšanas veidos krauls uz muguras, krauls
uz krūtīm, brass, delfīns.

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:

Peldēšanas didaktika
PBNPS3014

Kursa veids:

Nozares profesionālās specializācijas kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

1.

Semestris:

2.

Kredīti:

1 KP / 1,5 ECTS

Docētāji:

Asoc.prof. Upītis I., doc. Upmale V.M.

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:

Pozitīvs vērtējums peldēšanas pamata kursā

Kursa mērėis:

Peldēšanas mācīšanas metodikas apguve

Kursa uzdevumi:

Peldēšanas mācīšanas metodika sekojošiem veidiem:
- sagatavojošie vingrinājumi ūdenī,
- krauls uz muguras,
- krauls uz krūtīm,
- brass,
- delfīns.

Plānotie studiju
rezultāti:

1.
2.
3.

Kursa saturs:

1. Teorētiskās zināšanas par sporta veidiem krauls uz muguras, krauls uz krūtīm,
brass, delfīns.
2. Imitācijas vingrinājumi peldēšanas kustības uz sauszemes sekojošos veidos:
- krauls uz muguras,
- krauls uz krūtīm,
- brass,
- delfīns.
3. Peldēšanas mācīšanas metodika.

Obligātā literatūra:

1. Lielvārds A. Peldēšana / Rīga : Zvaigzne, 1987.
2. Upmale V.M. Peldēšanas mācīšanas metodika / LSPA. Rīga : Mācību
metodiskais līdzeklis, 2006., 94.lpp.
3. Upmale V.M. Peldēšanas veidu integrālā mācīšana / LSPA. Rīga, 1999, 34 lpp.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

www.swim.ee

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija
un uzdevumi:

Imitācijas vingrinājumi peldēšanas veidos krauls uz muguras, krauls uz krūtīm, brass,
delfīns (demonstrācija pie spoguĜa vai ar partneri).

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

1. Peldēšanas kustību imitācijas demonstrējums uz sauszemes ar paskaidrojumiem
par racionālu peldējuma tehniku.
2. Peldēšanas mācīšanas vingrinājumu demonstrējums ar paskaidrojumiem par to
pielietošanas secību.

Mācību valoda:

Latviešu

Prot demonstrēt peldēšanas kustību imitācijas uz sauszemes sekojošiem veidiem:
krauls uz muguras,
krauls uz krūtīm,
brass,
delfīns.
Zin peldēšanas mācīšanas vingrinājumus.
Prot pielietot pareizā secībā peldēšanas mācīšanas vingrinājumus.
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Kursa
nosaukums:
Kursa kods:

Bioėīmijas pamati
PBNT214

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

Nozares teorētiskais pamatkurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
1.
1., 2.
1,5 KP /2,25 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.

Kursa uzdevumi:

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.

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā
literatūra:
Papildliteratūra:
Citi
izmantojamie
informācijas
avoti:

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.
3.
1.

D. Cēdere, J. Logins. Organiskā ėīmija ar ievirzi bioėīmijā, Rīga, Zvaigzne ABC, 1996.
Волков Н. И. Биохимия мышечной деятельности. Kиев, Олимпийская литература, 2000. c 504.
Murray R. K., Granner D. K., Mayes P. A., Rodwell V. W. Harper's Biochemistry (25th edition).
McGraw-Hill Publishing Co; 1999, p. 927.
Lieberman M. A., Marks A. Marks' Basic Medical Biochemistry: A Clinical Approach (3rd revised
North American ed.) Lippincott Williams and Wilkins, 2008, p. 1024.
Lehninger A. L., Nelson D. L., Cox M. M. Lehninger Principles of Biochemistry (4th edition) W. H.
Freeman & Co, 2004.
Stryer L., Berg J. M., Tymoczko J. L. Biochemistry (5th edition). W. H. Freeman & Co, 2002.

2.
3.
4.

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

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.
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:

Projektu izstrāde

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

Vispārizglītojošais
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
1.
2

Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:

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

Mācību valoda:

PBVI111

1 KP / 1,5 ECTS
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

246

Kursa nosaukums:

Grāmatvedība

Kursa kods

PBVI113

Kursa veids:

Vispārizglītojošais

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

1.

Semestris:

2.

Kredīti:

1

Docētāji:

Lektore, Mg.oec. Lolita Tīse

Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:

Integrējošs mācību priekšmets.Tas apvieno zināšanas, kas iegūtas : ekonomikā, vadības teorijā,
lietvedībā, darba tiesībās

Kursa mērėis:

Radīt izpratni par uzĦēmuma saimniecisko darbību un galvenajiem grāmatvedības
pamatprincipiem

Kursa uzdevumi:

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

Plānotie studiju rezultāti:

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

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

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

Mācību valoda:

KP /1,5 ECTS

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

Pētniecības metodoloăija I, II

Kursa kods

PBNT201

Kursa veids:

Nozares teorētiskais pamatkurss

Kursa līmenis

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads

1., 2.

Semestris

2., 3., 4.

Kredīti

1KP/1.5 ECTS + 1KP/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.

Kursa uzdevumi

•
•
•
•
•
•

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.

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.

Novērtēšanas metodes:

Mācību valoda:

Automatizēta zināšanu kontrole, praktiskie darbi, seminārs, kavēto
nodarbību atstrādāšana
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:
Mācību valoda:

Tiesību pamati (Darba tiesības, Bērnu tiesību aizsardzība)
PBVI112
Vispārizglītojošais
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
I
2
1KP/1.5 ECTS
Mag. M. Ābula
Nepieciešamās priekšzināšanas: sociālās zinības – politikas un tiesību pamati
Kursa mērėis ir radīt nejuridisko specialitāšu studentiem izpratni par Latvijas tiesību
sistēmu, bērnu tiesību aizsardzību un darba tiesību teorētisko bāzi un pamatu, kā arī
noskaidrot darba tiesību būtību un funkcijas un veicināt izpratni par darba tiesību normu
piemērošanu.
1) iegūt akadēmiskās un intelektuālās kompetences Latvijas tiesību sistēmā, bērnu
tiesību aizsardzības jomā un darba tiesību teorijā, to praktiskajā nozīmē izglītības un
sporta speciālistu darba tiesiskajās attiecībās;
2) iegūt profesionālās un praktiskās kompetences, kuras nepieciešamas, lai sekmīgi
varētu izmantot darba tiesību normas praktiskajā darbībā respektējot Latvijas Republikas
darba likumu un citus darba likumdošanas aktus.
Kursa apguves rezultātā students:
- izprot Latvijas tiesību sistēmu un tiesību normu jaunrades procesu
- izprot ăimenes tiesības un bērnu tiesību aizsardzību
- izprot darba tiesību sistēmu un termonoloăiju, Darba likumu un ar to saistītos
normatīvos aktus, sociālo garantiju sistēmu Latvijā un darba aizsardzību;
- prot patstāvīgi analizēt darba tiesiskos aspektus un komunicēt par tiem;
- spēj nodibināt darba tiesiskās attiecības atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai;
- prot praktiski pielietot darba likumdošanas normas.
1. Tiesību jēdziens un funkcijas. Tiesību avoti. Tiesību jaunrade.
2. Ăimenes tiesības. Bērnu tiesību aizsardzība.
3. Darba tiesību sistēma un tās pamatprincipi. Darba tiesisko attiecību regulējums
4. Darbinieku pārstāvība. Darba koplīgums. Darba kārtības noteikumi
5. Darba līgums.
6. Darba laiks un atpūtas laiks. Darba samaksa.Darba strīdi un to risināšanas metodes.
1. Neimanis J. Ievads tiesībās. Rīga: 2004
2. Gailums I. Darba likums. Komentāri. Tiesu prakse.1., 2., 3. grāmata. Rīga. 2004.
3. Ulmane V. Darba tiesības. Darba aizsardzība. – Rīga. – Turība, 2004.
4. Darba likums
5. Darba aizsardzības likums
6. Darba strīdus likums
7. LR Bērnu tiesību aizsardzības likums
8. Konvencija par bērnu tiesībām
9. Bērnu tiesību deklarācija
10. Vēbers J. Civillikuma komentāri. Ăimenes tiesības. – Rīga. – Mans īpašums, preses
firma, 2000.
11. Rācenāja ĥ. Darba līgums kā tiesību avots.- Rīga.- Turība, 2009.
12. MK 06.08.2002.noteikumi Nr.353 “Noteikumi par darbiem jomās, kurās darba līgums
parasti netiek slēgts uz nenoteiktu laiku”
Interneta resursi:
Valsts darba inspekcija www.vdi.lv; Nodarbinātības valsts aăentūra www.nva.lv; Eiropas
darba drošības un veselības aizsardzības aăentūra www.osha.lv; LR Labklājības
ministrija www.lm.gov.lv
Testi, dalība semināros, praktiskā darba uzdevumi par darba tiesībus sistēmu un darba
tiesību problēmu analīzi.

Lai saĦemtu kredītpunktus par šo studiju kursu, kopvērtējumā jāsaĦem vismaz 4 balles.
Izliekot gala vērtējumu vērtētas tiek zināšanas, prasmes, kompetences, attieksme.
Latviešu, angĜu
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Kursa nosaukums:

KOMERCDARBĪBAS PAMATI

Kursa kods:
Kursa veids:

PBVI108
Vispārizglītojošais

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

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

I
1
1 KP / 1,5 ECTS
MBA, Signe LUIKA
Vidējās vispārējās izglītības zināšanas sociālo zinību jomā.

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

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

Mācību valoda:

Apgūt teorētiskas zināšanas un attīstīt praktiskas iemaĦas komercdarībā.
1) Iepazīstināt ar komerdarbības formām, tās uzsākšanas juridiskajiem
aspektiem;
2) Sniegt izpratni par plānošanas nozīmi un principiem;
3) Informēt par komercdarbības ekonimiskajiem aspektiem.
Zina: komerdarbības formas, komercdarbības juridiskos aspektus,
Prot: izvēlēties attiecīgo komerdarbības formu uzĦēmējdarbības uzsākšanai,
Spēj novērtēt komercdarbības uzsākšanas vidi – iespējas, draudus, analizēt
svarīgākās problēmas un objektīvi pieĦemt lēmumus.
1. Komerdarbības būtība. Komercdarbības jēdziens, mērėi.
2. Komerdarbības veidi. Komerdarbības nozares Latvijā.
3. Komerdarbības formas.
4. Komercdarbības dibināšanas tiesiskie un organizatoriskie jautājumi.
5. Komercdarbības plānošana un funkcijas.
6. Komerdarbības vide.
1. Diderihs H. UzĦēmumu ekonomika. - Rīga: Zinātne, 2000.
2. Hofs K.G. Biznesa ekonomika. – Rīga: J.Rozes apgāds, 2002.
3. VedĜa A. UzĦēmējdarbības kurss. - Rīga, 2000.
4. Živītere M. Komercdarbības (biznesa) plāns. – Rīga: KIF „Biznesa
centrs”, 1999.
Rurāne M. UzĦēmuma finansu vadība. – Rīga: Turības mācību centrs, 1997.
Komercdarbību reglamentējošie normatīvie akti
Interneta resursi
1)SVID analīzes izstrāde
2) Komercdarbības stratēăisko, taktisko un operatīvo mērėu izstrāde.
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, angĜu
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:

Vieglatlētikas vingrinājumi iesācējiem
PBBIC 4004
Brīvas izvēles kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

1.

Semestris:

1.

Kredīti:

1 KP/1.5 ECTS

Docētāji:

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

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:

vieglatlētika vidusskolas standarta līmenī.

Kursa mērėis:

Radīt interesi par vieglatlētiku, tās daudzveidību. Sniegt priekšstatu par
vieglatlētiku, kā sporta veidu, iepazīstinot ar vieglatlētikas veidiem un
iespējām vieglatlētikas vingrinājumu pielietošanā citu sporta veidu
fiziskajā sagatavošanā.
Iepazīstināt ar vieglatlētikas vingrinājumiem skriešanas, lekšanas un
mešanas apguvei. Vingrinājumu pielietošana citos sporta veidos.

Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju
rezultāti:

Kompetence skrējēju ,lēcēju un metēju speciālajos vingrinājumos

Kursa saturs:

Vieglatlētikas vingrinājumi.

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.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

www.iaaf.org
www.lat-athletics.lv

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija
un uzdevumi:

Patstāvīgajā darbā students studē speciālo literatūru, izstrādā
mājas darbus un trenējas vieglatlētikas vingrinājumu izpildīšanā,
pilnveidojot savas kustību spējas.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Praktiskā un teorētiskā ieskaite ,apgūto vingrinājumu demonstrēšanā.

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:

Sporta pedagoăiskā pilnveidošana - vieglatlētika
PBBIC 4003
Brīvas izvēles kurss

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

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
1.
1. – 2.
2KP/3 ECTS
asoc.prof.I.AvotiĦa, doc.M.Gailis, lekt.T.Lisicina, lekt.S.Škutāne,
asist.K.Kuplis
Vēlamas priekšzināšanas vieglatlētikā un iepriekšējā treniĦa pieredze šajā
sporta veidā.

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:
Kursa mērėis:

Uzlabot studentu fizisko sagatavotību, pilnveidot sportiskos
sasniegumus izvēlētajā vieglatlētikas disciplīnā, apgūt sporta
treniĦu teorijas pamatus.

Kursa uzdevumi:

Apgūt izvēlētās vieglatlētikas disciplīnas, treniĦu līdzekĜus un metodes.

Plānotie studiju
rezultāti:

Kompetence izvēlētās vieglatlētikas disciplīnas mācīšanas un
treniĦu metodikā.

Kursa saturs:

Vieglatlētikas vingrinājumi un treniĦu metodes.

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.
2.studiju gada burtnīca vieglatlētikā. Rīga: LSPA, 2000.94 lpp.
3.studiju gada burtnīca vieglatlētikā. Rīga: LSPA, 2000.69.lpp.
Gailis M. Vieglatlētikas sacensību organizēšana un
tiesāšanas metodika Rīga: LSPA, 2003.27 lpp.

Papildliteratūra:

4.Trenera rokasgrāmata – I Rīga, - 2003.g. 304 lpp.
5.Trenera rokasgrāmata- II Rīga,- 2006.g. 312 lpp.
6. Bērnu un jauniešu trenera rokasgrāmata. Rīga, 2008.g. 215.lpp.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

www.iaaf.org
www.lat-athletics.lv

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija
un uzdevumi:

Veikt treniĦu darbu pierakstus to analīzi un treniĦa darba plānošanu.
Studēt speciālo literatūru par izvēlēto vieglatlētikas veidu.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Piedalīšanās sacensībās, treniĦu nodarbību apmeklējums, rezultātu
izaugsme, treniĦu dienasgrāmatas pierakstu analīze, piedalīšanās
sacensību organizēšanā un tiesāšanā, speciālās literatūras studēšana par
savu izvēlēto un citām vieglatlētikas disciplīnām.

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa veids:

Profesionālās saziĦas pamati I, II (vācu (valoda)
PBBIC 4002
Brīvās izvēles kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:

1.
1., 2.
1 KP / 1,5 ECTS – 1. sem.
1 KP / 1,5 ECTS – 2.sem.
Doc. Malahova L.
Doc. Stirna N.

Kursa nosaukums:
Kursa kods:

Docētāji:
Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:
Kursa mērėis:

Vācu valodas zināšanas, iemaĦas un prasmes atbilstoši vidējās
izglītības standartam.
Apgūt un pilnveidot vācu valodu komunikācijai specialitātē.

Kursa uzdevumi:

Apgūt vācu valodai raksturīgās sporta leksikas un gramatisko
struktūru zināšanas, veidot publiskās uzstāšanās iemaĦas,
prasmi strādāt ar speciālo literatūru, attīstīt starpkultūru un
komunikatīvo kompetenci.

Plānotie studiju
rezultāti:

Vācu valodai raksturīgās sporta leksikas un gramatisko
struktūru zināšanas; prasmes publiski uzstāties un diskutēt par
sporta tematiku, patstāvīgi strādāt ar speciālo literatūru vācu
valodā; attīstīta starpkultūru un komunikatīvā kompetence.

Kursa saturs:
Vācu valodas prakse komunikācijai specialitātē.
Obligātā literatūra: 1. Malahova L. Praktisch Deutsch für Sportstudenten. LSPA,
2003.
2. Stirna N. Deutsch für Sportstudenten. Lesetexte. LSPA,1997.

Papildliteratūra:

S 1.Sport-Bild (ilustrēts žurnāls) - Europas größte SportZeitschrift
2..Malahova L. Muster des Geschäftsschreibens. LSPA, 2001.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

Sporta terminu vārdnīcas; terminu skaidrojošās vārdnīcas.

Studējošo
patstāvīgā darba
organizācija un
uzdevumi:

Patstāvīgi izvēlēta teksta lasīšana vācu valodā atbilstoši
specialitātei 5–10 lpp. mēnesī; gatavošanās testam, semināram
atbilstoši studiju kursa saturam.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Ar testiem tiek vērtētas zināšanas vispārējā sporta leksikā; ar
prezentācijām: publiskās uzstāšanās un individuālā darba
prasmes; veicot kursa uzdevumus, tiek vērtēta attieksme un
grupu darba iemaĦas; izvērtējot zināšanu, prasmju un iemaĦu
izaugsmi kursa laikā, tiek noteikta individuālā dinamika.

Mācību valoda:

Vācu

253

Kursa nosaukums:

Profesionālās saziĦas pamati I,II ( latviešu valoda
mazākumtautību skolu absolventiem)

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

PBBIC 4002
Brīvās izvēles kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
1.
1.,2.
1 KP /1,5 ECTS – 1 sem.
1 KP / 1,5 ECTS – 2. sem.
Doc. I.Budviėe

Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:

Latviešu valodas zināšanas, iemaĦas un prasmes atbilstoši vidējās
izglītības standartam.

Kursa mērėis:

Pilnveidot latviešu valodas zināšanas un prasmes komunikācijai
specialitātē.

Kursa uzdevumi:

Apgūt speciālo leksiku, veidot publiskās uzstāšanās iemaĦas, prasmi
strādāt ar speciālo literatūru, attīstīt starpkultūru un komunikatīvo
kompetenci.

Plānotie studiju
rezultāti:

Sporta leksikas un gramatisko struktūru zināšanas, prasme publiski
uzstāties un diskutēt par sporta tematiku, patstāvīgi strādāt ar
speciālo literatūru latviešu valodā, attīstīta starpkultūru un
komunikatīvā kompetence.

Kursa saturs:

Latviešu valodas prakse komunikācijai specialitātē.

Obligātā literatūra:

1.Švinks U.Valoda sportā.LVAVP, 1998.g.
2.Švinks U. Vispārattīstošie vingrojumi sporta stundā.Rīga: 2004., -91 lpp.
3.Rubīna A. Latviešu valodas rokasgrāmata. Valodas
kultūra teorijā un praksē. Apgāds Zvaigzne ABC,
2005., - 188 lpp.
4.Komunikatīvās gramatikas vingrinājumi .1., 2., 3.burtnīca.
LVAVP, 2003., 2004.

Papildliteratūra:

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

Pareizrakstības, svešvārdu, tulkojošās sporta terminu vārdnīcas.

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:

Gatavošanās testiem, semināriem atbilstoši studiju kursa saturam,
mājas darbs - anotācijas izstrāde.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Zināšanas ortogrāfijā, sintaksē, stilistikā; prasme izstrādāt un
noformēt lietišėu, zinātniski pētniecisku tekstu; attieksme veicot
kursa uzdevumus; individuālā dinamika - zināšanu, prasmju un
iemaĦu izaugsme kursa laikā.

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:

Profesionālās saziĦas pamati I, II (angĜu valoda)
PBBIC 4002
Brīvās izvēles kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:

1.
1., 2.
1 KP / 1,5 ECTS – 1. sem.
1 KP / 1,5 ECTS – 2.sem.
Doc. Berga I.,Lekt..Rudzinska I.,Doc. I.Boge

Docētāji:
Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:
Kursa mērėis:

AngĜu valodas zināšanas, iemaĦas un prasmes atbilstoši vidējās
izglītības standartam.
Apgūt un pilnveidot angĜu valodu komunikācijai specialitātē.

Kursa uzdevumi:

Apgūt angĜu valodai raksturīgās sporta leksikas un gramatisko
struktūru zināšanas, veidot publiskās uzstāšanās iemaĦas, prasmi
strādāt ar speciālo literatūru, attīstīt starpkultūru un komunikatīvo
kompetenci.

Plānotie studiju
rezultāti:

AngĜu valodai raksturīgās sporta leksikas un gramatisko struktūru
zināšanas; prasme publiski uzstāties un diskutēt par sporta tematiku,
patstāvīgi strādāt ar speciālo literatūru angĜu valodā, attīstīta
starpkultūru un komunikatīvā kompetence.

Kursa saturs:
Obligātā literatūra:

AngĜu valodas prakse komunikācijai specialitātē.
1.Berga I, Boge I., Dāniele A.English for Athletes – Rīga, 1999.
2.Berga I. Notice and Remember. - Rīga, 2001.

1.Olympism The Olympic Idea in Modern Society and Sport
2.Collie J., Martin A. What’s It Like? Cambridge University Press,
2000.
Sporta terminu vārdnīcas, terminu skaidrojošās vārdnīcas; internets:
Citi izmantojamie
www.oup.com/elt/headway.
informācijas avoti:
Patstāvīgi izvēlēta teksta lasīšana angĜu valodā atbilstoši
Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un specialitātei 5–10 lpp. mēnesī, gatavošanās testam, semināram
atbilstoši studiju kursa saturam.
uzdevumi:

Papildliteratūra:

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Ar testiem tiek vērtētas zināšanas vispārējā sporta leksikā; ar
prezentācijām: publiskās uzstāšanās un individuālā darba prasmes;
veicot kursa uzdevumus, tiek vērtēta attieksme un grupu darba
iemaĦas: izvērtējot zināšanu, prasmju un iemaĦu izaugsmi kursa
laikā, tiek noteikta individuālā dinamika.

Mācību valoda

AngĜu.
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:

Vieglatlētika(ātruma attīstīšana-sprints)
PBBIC 4011
Brīvas izvēles kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

1.

Semestris:

2.

Kredīti:

1 KP/1.5 ECTS

Docētāji:

asoc.prof.I.AvotiĦa, lekt.S.Škutāne, asist.K.Kuplis

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:

vieglatlētika vidusskolas standarta līmenī un vēlama studiju kursa
„Vieglatlētikas vingrinājumi iesācējiem” apguve.

Kursa mērėis:

Radīt interesi par vieglatlētiku, tās daudzveidību. Sniegt priekšstatu par
sprintu un iespējām ātruma attīstīšanas vingrinājumu pielietošanā citos sporta
veidos.
Iepazīstināt ar vingrinājumiem sprinteru treniĦos. Vingrinājumu pielietošana
citu sporta veidu pilnveidošanai.

Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju
rezultāti:

Kompetence skrējēju speciālajos vingrinājumos un ātruma attīstīšanas
pamatos.

Kursa saturs:

Vieglatlētikas vingrinājumi un sprinta skriešanas 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:

Gailis M. Vieglatlētikas sacensību organizēšana un tiesāšanas metodika.
Rīga: LSPA, 2003. 27.lpp.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

www.iaaf.org
www.lat-athletics.lv

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija
un uzdevumi:

Patstāvīgajā darbā students studē speciālo literatūru, izstrādā mājas
darbus un trenējas vieglatlētikas vingrinājumu izpildīšanā, pilnveidojot
savas kustību spējas.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Praktiskā un teorētiskā ieskaite, apgūto vingrinājumu demonstrēšanā.

Mācību valoda:

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:

Masāža I, II
PBBIC4005
Brīvās izvēles kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
1.,2.
1.,2.,3.,4.
4 KP/6 ECTS
Doc. Lešenkovs E., Mag. paed.Veseta U.
Zināšanas bioloăijas, dabas zinību, anatomija vidusskolas
programmas apjomā
Sagatavot masāžas speciālistus atbilstoši LR ārstniecības
likuma, un masiera profesijas standarta prasībām.
Iemācīt masāžas indikācijas un kontrindikācijas; Apgūt
masāžas iedarbības mehānismus; Apgūt masāžas paĦēmienus
un to izpildes tehniku. Apgūta masāžas metodika ārstnieciskajā
un sporta praksē.
Students patstāvīgi spēj izpildīt masāžas paĦēmienus
atsevišėām ėermeĦu daĜām. Apgūtas vispārejās un lokālās
masāžas procedūras. Apgūta masāžas metodika ārstnieciskajā
un sporta praksē.
- Zināšanas - masāžas paĦēmienu un procedūras fizioloăiskās
iedarības mehānismi, masāžas procedūras metodika
ārstnieciskajā un sporta praksē.
- prasmes un iemaĦas - masāžas procedūras tehniskā izpilde
atbilstoši indikācijām.
-kompetence - masāžas procedūru izpilde atbilstoši masiera
profesijas standartam.
E.Lešenkovs, V.LāriĦš „Masāža”, 2004.
A.Birjukovs „Masāža” 2004.
A.Birjukovs „Sporta masāža” 1996.
LFA semināru materiāli

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija
un uzdevumi:

Grupu nodarbības masāžas praktiskās daĜas apguvei un
pilnveidošanai. Masāžas teorētiskās daĜas individuāla apguve
izmantojot mācību metodiskos materiālus.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Studentam pozitīva attieksme pret studiju kursu, aktīva darbība
nodarbībās, teorētiski - praktiska ieskaite.

Mācību valoda:

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:

Fizioterapijas pamati I, II
PBBIC4006
Brīvās izvēles kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
1.
1.,2.
2 KP/3 ECTS
Doc.Lešenkovs E., Asoc.prof.Paeglītis A., Asoc.prof.KĜaviĦa A.
Zināšanas bioloăijas, dabas zinību, anatomija vidusskolas
programmas apjomā.
Dot nepieciešamās zināšanas un sapratni par fizioterapijas
attīstības vēsturi Latvijā un pasaulē, tās galvenajiem darbības
virzieniem un uzdevumiem, dokumentāciju, fizioterapeitu vietu
medicīnas aprūpes sistēmā, to saistītām tiesiskām normām un
normatīviem aktiem.
Iepazīstināt ar fizioterapijas vēsturi Latvijā un pasaulē; Apgūt
fizioterapijas mērėus un uzdevumus; Iepazīstināt ar fizioterapijas
studiju organizāciju Latvijā un pasaulē; Iepazīstināt ar
fizioterapeitu darba organizāciju Latvijā un pasaulē; Iepazīstināt
ar nepieciešamo darba dokumentāciju, tiesiskos un normatīvos
aktus fizioterapeita praksē
- Zināšana - studiju priekšmeta apguves rezultātā studenti iegūst
teorētiskās zināšanas tālākām fizioterapijas studijām.
- kompetence - atbilstoši fizioterapeita profesijas standartam.
Fizioterapijas vēsture; Fizioterapija Latvijā; Fizioterapijas
studijas LSPA; Fizioterapeita darba iespējas Latvijā un pasaulē;
Fizioterapijas darba dokumentācija; Fizioterapeitu tiesības,
pienākumi un atbildība; Fizioterapeita darba vietas iekārtojums;
Fizioterapeitu prakšu saistība ar radniecīgām specialitātēm.
1. Ārstniecības likums, 2. Saistošie MK noteikumi, 3. Latvijas
fizioterapeitu asociācijas statūti, 4. Latvijas fizioterapeitu
sertifikācijas un resertifikācijas nolikums, 5. Eiropas un Pasaules
fizioterapeitu asociācijas nolikumi

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

6. www.lfa.lv, 7. www.rsu.lv, 8. www.dau.lv

Studējošo
patstāvīgā darba
organizācija un
uzdevumi:

Studiju rezultātu
vērtēšanas
kritēriji:

Studiju kursa pārskata lekciju laikā studenti tiek iepazīstināti un
apgūst studiju priekšmeta tēmas. Patstāvīgā darba ietvaros
studenti saĦem individuālās tēmas, par kurām izmantojot
literatūras avotus jāuzraksta referāts, kurš semināra nodarbību
laikā jāaizstāv atbildot uz pasniedzēja un kolēău jautājumiem
aizstāvāmā referāta ietvaros.
Studentu zināšanas, prasmes, kompetence tiek novērtētas pēc:
studenta attieksmes pret studiju kursu, aktīvu darbību nodarbībās,
referāta izstrādes.

Mācību valoda:

Latviešu

258

Kursa nosaukums:

IEVADS ĒTIKĀ

Kursa kods

PBNT219

Kursa veids:

Brīvās izvēles kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

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

1.
2.
1KP/1.5 ECTS
profesore, dr.phil. Aino KuzĦecova
Nepieciešamas priekšzināšanas kultūras un pasaules vēsturē, filozofijā, analītiskā un
pētnieciskā darba prasmes

Kursa uzdevumi:

- iegūt priekšstatu par ētikas terminoloăiju, ētikas priekšmeta būtību un specifiku;
- iegūt prasmi veidot ētiskā vērtējuma kritērijus, kas palīdzētu apzināties izglītības, darba
un sporta vērtību, savas rīcības un seku kopsakaru, radot atbildību par katru rīcību;
-izkopt prasmi izstrādāt, pieĦemt un vērtēt lēmumus ētiskā aspektā.
jāiegūst kompetences:
- prasme analītiski formulēt ētikas priekšmeta būtību, terminoloăiju, diskutēt un komunicēt
par sporta ētikas aktualitātēm, un tikumiskās audzināšanas problēmām, pamatot ētiskā
vērtējuma kritērijus;
- spējas izvērtēt un izmantot dažādas metodikas ētisko vērtību iedzīvināšanas procesā un to
izaugsmi profesionālajā darbībā;
- spēja strādāt patstāvīgi un komandā, piedaloties jaunās paaudzes tikumiskās apziĦas
attīstībā; spējas veidot tikumiskas attiecības ar izvēlētās profesijas subjektu, sniegt šo
attiecību morālu vērtējumu.

Plānotie studiju
rezultāti:

radīt interesi par ētisko vērtību nozīmi topošā speciālista profesionālajā sagatavotībā,
pilnveidojot studenta ētisko domāšanu.

Kursa saturs:

Ētika – mācība par morāli un tikumību. Morāles struktūra Morāles aksioloăiskā daba.
Morāles funkcijas. Ētiskās vērtības un to izpausme sportā. Ētiskās domas attīstības virzieni
un mūsdienu ētikas paveidi. .Mūsdienu ētikas un tikumiskās audzināšanas aktualitātes.

Obligātā literatūra:

KuzĦecova A. Ētikas vēstures pamati. Mācību līdzeklis. – Rīga: LSPA, 1997.
KuzĦecova A. Ievads ētikā. Mācību līdzeklis. – Rīga: LSPA, 2003.
Lasmane S., Milts A., Rubenis A. Ētika. - Rīga: Zvaigzne ABC, 1993.
Lasmane S. Rietumeiropas ētika no Sokrata līdz postmodernismam. – Rīga: Zvaigzne
ABC, 1998.
Milts A. Ētika. Kas ir ētika.-Rīga: Zvaigzne ABC, 1999.
Milts A. Ētika. Personības un sabiedrības ētika. -Rīga: Zvaigzne ABC, 2000.
Rubenis A. Ētika XX gadsimtā. Praktiskā ētika. - Rīga: Zvaigzne ABC, 1996.
Rubenis A. Ētika XX gadsimtā. Teorētiskā ētika. - Rīga: Zvaigzne ABC, 1997.

Papildliteratūra:

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

Mācību valoda:

Testi; Eseja "Ētiskās vērtības sportā"; Referāts ""Personības tikumiskās apziĦas veidošanas
un attīstības likumsakarības".
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.
Gala vērtējumu ieraksta ieskaišu grāmatiĦā 10 ballu skalā atbilstoši LSPA
pieĦemtajiem dokumentiem. Lai saĦemtu par studiju kursu kredītpunktu, vērtējumā
jāiegūst vismaz 4 balle
Latviešu
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Kursa nosaukums:

Ievads peldēšanā

Kursa kods:

PBBIC4001

Kursa veids:

Brīvās izvēles kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

1.

Semestris:

1.

Kredīti:

1 KP / 1,5 ECTS

Docētāji:

As.prof. Upītis I., doc.Upmale V.M.

Kursa mērėis:

Apgūt peldēt prasmi, lai varētu sekmīgi iekĜauties peldēšanas kursā (A blokā)

Kursa uzdevumi:

1.
2.
3.

Iemācīties pareizu peldēšanas elpošanas ritmu.
Iemācīties peldēt peldēšanas veidā krauls uz muguras.
Iemācīties peldēt peldēšanas veidā brass.

Plānotie studiju
rezultāti:

1.
2.
3.

Apgūts pareizs peldēšanas elpošanas ritms.
Var nopeldēt 25 m pilnā koordinācijā peldēšanas veidā krauls uz muguras.
Var nopeldēt 25 m pilnā koordinācijā ar elpošanu peldēšanas veidā brass.

Kursa saturs:

Teorētiskās zināšanas par sporta peldēšanas veidiem krauls uz muguras, krauls uz
krūtīm, brass un delfīns.
Roku un kāju darbības imitācija peldēšanas veidos krauls uz muguras un brass.
Vingrinājumi peldēšanas ritma apgūšanai.
Vingrinājumi peldēšanas veida krauls uz muguras apgūšanai.
Vingrinājumi peldēšanas veida brass apgūšanai.

Obligātā literatūra:

A.Lielvārds Peldēšana / izdevn. „Zvaigzne“, 1987.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

www. swim.ee

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:

Imitācijas vingrinājumi peldēšanas veidos krauls uz muguras un brass (demonstrējums
pie spoguĜa vai ar partneri).

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

1.
2.

Mācību valoda:

Latviešu

Peldēšanas elpošanas ritma demonstrācija.
Peldēšanas tehnikas demonstrējums peldēšanas veidos krauls uz muguras un brass.
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Kursa
nosaukums:
Kursa kods:

RotaĜas un spēles brīvā dabā
PBBIC4009

Kursa veids:

Brīvās izvēle kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

1.

Semestris:

1.

Kredīti:

1 KP/1.5 ECTS

Docētāji:

Lekt. I.Smukā, lekt. I.LiepiĦa

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:
Kursa mērėis:

Zināšanas, iemaĦas un prasmes atbilstoši vispārējās vidējās izglītības
standarta sportā beidzot.
Radīt priekšstatu par spēĜu un rotaĜu izmantošanu indivīdu aktīvai atpūtai, rekreācijai,
emocionālo spēku atjaunošanai.
Kursa uzdevumi Apgūt zināšanas un prasmes rotaĜu un spēĜu daudzveidību brīvā dabā, organizēšanas un
didaktikas pamatus un modelēšanas didaktiskos pamatus. Atlasīt rotaĜas un spēles
atbilstoši kontingenta fiziskai sagatavotībai , vecuma un dzimuma īpatnībā.
Plānotie studiju Zināšanas: cilvēka fizisko, garīgo spēku atjaunošanā, personības veidošanās, sociālo
attiecību veidošanos,
rezultāti:
Prasmes: izveidot rotaĜu un spēĜu plānus, pamatojoties uz indivīdu vecuma un fiziskās
sagatavotības, noteikt rotaĜu un spēĜu ietekmi rekreatīvās efektivitātes novērtēšanā; āra
vides resursu izvērtēšana rotaĜu un spēĜu izvēlē, vadīšanas metodikā
Kompetences: rotaĜu un spēĜu vadīšana, rotaĜu un spēĜu pasākumu izveide un
organizēšana; didaktisko paĦēmienu pielietošanu pamatprasmju apguvē; novērošanas un
novērtēšanas kompetences.
Kustību rotaĜu ietekme uz indivīda atpūtu, fizisko, garīgo spēku un emocionālā stāvokĜa
Kursa saturs:
atjaunošanu. Kustību rotaĜu mērėi, uzdevumi rekreatīvos pasākumos. RotaĜu un spēĜu
pasākumu saturs, uzdevumi, metodes un līdzekĜi. RotaĜu un spēĜu izvēle, modelēšana
atkarībā no āra vides specifiskiem apstākĜiem un kontingenta vecuma, dzimuma,
fiziskām spējām.
H. Sūna „Latviešu rotaĜas un rotaĜdejas”, Rīga: Zinātne, 1965.g.
Obligātā
M. Mellēna, E. Spīčs, V. Muktupāvels, I. Irbe ”Gadskārtu grāmata”, Rīga: Madris,
literatūra:
2004.g.
1.Kāposta I. Spēles pedagoăijas teorijā un praksē. - R., 1993.
2. Dzintere D., Boša R. RotaĜspēles. - R., 1997
Papildliteratūra: 1. Dzintere D. RotaĜa kā svarīgs bērna darbības veids. - R., 1999.
Citi
izmantojamie
informācijas
avoti:
Studējošo
patstāvīgā darba
organizācija un
uzdevumi:
Studiju
rezultātu
vērtēšanas
kritēriji:
Mācību valoda:

UzziĦu literatūra, periodiskie izdevumi, interneta resursi

RotaĜu un spēĜu nodarbību plānu veidošana rekreācijas pasākumos. RotaĜas un sp’\eles
kā rekreācijas pasākumi

RotaĜu un spēĜu brīvā dabā plānu un pasākumu scenāriju prezentācija

Latviešu

261

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:

Kalnu riteĦbraukšana (MTB)
PBBIC4010
Brīvas izvēles studiju kurrss
Profesionālais bakalaura grāds sporta zinātnē
1
2
1 KP/ 1.5 ECTS
doc. I. Kravalis; asist.K. Ciekurs
Priekšzināšanas profesionālā bakalaura programmas vispārizglītojošos studiju
kursos un nozares teorētiskos pamata kursos
Radīt priekšstatu par kalnu riteĦbraukšanas (MTB) sportu, apgūt prasmes un
iemaĦas kalnu riteĦbraukšanā dažādā reljefā un dažādos trases segumos, ieinteresēt
studentus dalībai MTB sacensībās.
Sniegt padziĜinātas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaĦas un prasmes kalnu
riteĦbraukšanas mācīšanas metodikā darbā ar dažāda vecuma un dzimuma
audzēkĦiem.
- iepazīstināt ar kalnu riteĦbraukāsnu un radīt interesi par to;
- dot teorētiskās zināšanas, prasmes un iemaĦas pārvietojoties ar kalnu
velosipēdiem dažādā reljefā un trases segumā, mācīšanas metodikā;
- dot izpratni par kalnu riteĦbraukšanas terminoloăiju, dažādu reljefu pārvarēšanas
veidu tehniku un pamatdarbībām, pārvietojoties ar kalnu velosipēdu;
- veidot pedagoăiskās iemaĦas un prasmes nodarbību vadīšanā;
- teorētiski un praktiski iepazīstināt studentus ar kalnu riteĦbraukšanas inventāra
izvēli, sagatavošanu un kopšanu;
- veicināt fizisko īpašību un funkcionālās sagatavotības paaugstināšanu;
- sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaĦas treniĦu metodikā.
Profesionālā bakalaura intelektuālās kompetences:
- spēj argumentēti izskaidrot kalnu riteĦbraukšanas tehnikas pamatdarbības
pārvietojoties uz velosipēda;
- izmantojot apgūtās zināšanas, prot izmantot esošās iespējas MTB nodarbību,
organizēšanai;
Profesionālās un akadēmiskās kompetences:
- savā profesionālajā darbības jomā spēj izvērtēt un izmantot dažāda rakstura
pieejas MTB nodarbībās;
- spēj pielietot atbilstošu metodiku MTB riteĦbraucējiem nepieciešamo fizisko
īpašību attīstīšanai.
Profesionālā bakalaura praktiskās kompetences:
- spēj veikt profesionālos pienākumus MTB nodarbību vadīšanā un organizēšanā,
spēj pieĦemt un pamatot lēmumus profesionālās kompetences sfērā.
Kursa saturs ir saistīts ar teorētisko zināšanu, prasmju un kompetenču pielietošanu
MTB nodarbībās un praktisko prasmju un iemaĦu apgūšanu.
http://www.mbaction.com/ME2/Default.asp
http://www.bicycling.com/channel/0,6609,s1-6-0-0-0,00.html
www.velo.lv www.sportlat.lv www.vx.lv
Sporta žurnāli un cita veida publikācijas par riteĦbraukšanu un MTB

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

MTB treniĦu, mācīšanas metodika. Inventāra izvēli noteicošie parametri (reljefs,
distances garums sarežăītība u.c.) Attieksme pret studiju kursu.

Mācību valoda:

Latviešu

Studējošie patstāvīgi apgūs studija kursā paredzēto saturu papildus kontakta lekcijās
izklāstītajam. Patstāvīgi apgūst MTB treniĦu un sacensību tehniku
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Kursa nosaukums:

Vingrošanas pamati II (ierindas mācība)

Kursa kods:

PBBIC 4000

Kursa veids:

Brīvās izvēles studiju kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

1.

Semestris:

1.

Kredīti:

1 KP/ 1,5 ECTS

Docētāji:

doc.V.Mackars, lekt.I.Kravalis

Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:

priekšzināšanas atbilstoši vidējās izglītības standartam priekšmetā “
Sports”

Kursa mērėis:

apgūt ierindas mācības komandas, apgūt prasmes izpildīt komandas.

Kursa uzdevumi:

apgūt zināšanas par ierindas mācību, prasmes komandu izpilde, kompetences–
komandu pielietošana praktiskā darbībā.
zināšanu, prasmju, kompetences apguve ierindas mācībā.

Plānotie studiju
rezultāti:
Kursa saturs:

ierindas mācības pamatjēdzieni, kustību uzsākšana un apstāšanās
pārkārtošanās, dežuranta ziĦojums, pagriezieni uz vietas un kustībā.
1. V.Mackars, I.Kravalis. Ierindas mācības kursa programma. Rīga,
Obligātā literatūra:
LSPA. 2007.
2. U.Švinks. Ierindas mācības pamati, Rīga, LSPA, 2003.
1. U.Švinks. Ierindas mācība skolā. Rīga, LSPA, 1996.
Papildliteratūra:
2. . Ierindas noteikumi AM, Rīga, 2006.
ierindas skates videoieraksti.
Citi izmantojamie
informācijas avoti:
Studējošo

patstāvīgā patstāvīgās nodarbības individuāli un grupās.

darba organizācija
un uzdevumi:
Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

individuāli studentus vērtē pēc 10 baĜĜu sistēmas. Par kĜūdu atskaita 1 punktu.
Vērtējums 3 balles ir nepietiekošs. Galīgais
vērtējums ir atsevišėo
vērtējumu vidējais rādītājs. 3 kontrol- normatīvi, kontroltesti par terminoloăiju.

Mācību valoda:

latviešu
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:

Atlētiskā sagatavošana

PBBIC 4007
Brīvās izvēles studiju kurss

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

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
1.
2.
1 KP/1.5 ECTS
Prof. L.Čupriks, lekt. U.Ciematnieks, lekt. M.Lesčinskis

Kursa mērėis:

Studentu sportiski pedagoăiskā sagatavošana atlētiskajā sagatavošanā: patstāvīga pedagoăiski
tehniskās meistarības celšana studentiem, zināšanu un izpratnes par veselīgu dzīvesveidu
pilnveidošana ar atlētiskās sagatavošanas līdzekĜiem.
1) Nodrošināt studentiem iespēju paaugstināt savu speciālo fizisko sagatavotību ar atlētiskās
sagatavošanas līdzekĜiem; 2) Sekmēt daudzveidīgu atlētiskās sagatavošanas fizisko
vingrinājumu apguvi; 3) Sniegt studentiem zināšanas par atlētiskās sagatavošanas kustību
ergonomikas principiem; 4) Sekmēt fizisko spēju attīstību ar atlētiskās sagatavošanas
līdzekĜiem; 5) Atlētisko vingrinājumu dalījums un pielietošana dažādu muskuĜu grupu
attīstīšanai, kā arī muguras stabilizējošā un stājas attīstīšanas funkcija; 6) Vispārējās fiziskās
sagatavotības uzlabošana un nostiprināšana ar atlētiskās sagatavošanas līdzekĜiem.
1) Zina un ievēro speciālo drošības tehniku nodarbību vietā atlētiskajā sagatavošanā, kā arī
partnera nodrošināšanu vingrinājuma izpildes laikā; 2) Izprot dažādu atlētiskās sagatavošanas
līdzekĜu pielietojuma iespējas veselīga dzīvesveida veicināšanā; 3) Zina izvēlēto atlētiskās
sagatavošanas līdzekĜu ergonomiskos aspektus; 4) Pārzin dažādus muguru stabilizējošus un
stājas vingrinājumus, prot tos pielietot pēc nozīmes; 5) Zina un izpilda pamatvingrinājumus
katrai lielajai muskuĜu grupai; 6) Spēj izvēlēties sev atbilstošu vingrinājumu slodzes
dozējumu, intensitāti.
Terminoloăija, smagatlētikas sporta veidu raksturojums, vēsture. Vingrinājumi ar personīgo
ėermeĦa svaru, ar brīviem atsvariem, lokanības attīstīšanas vingrinājumi, vingrinājumi
trenažieros, vispārattīstošie vingrinājumi. Paškontrole atlētiskās sagatavošanas nodarbībās,
spēka īpašību attīstīšana, testēšana, plānošana, vingrinājumu kopu sastādīšana.
1. Čupriks L., Knipše G. Atlētiskā sagatavošana. Metodiskais līdzeklis LSPA
studentiem. – Rīga, LSPA, 2003.
2. Čupriks L., Sporta ierīču klasifikācija un struktūra sastādot vingrinājumu
kopumus. Lekcija. Rīga, LSPA, 2001.
3. Trenera Rokasgrāmata 2 daĜa. Latvijas Sporta federāciju padome. Latvijas
Treneru tālākizglītības centrs, Rīga, 2003. gads.
4. Vološins V., Krauksts V., Čupriks L. Spēka attīstīšanas netradicionālie
vingrinājumi. Mācību metodiskais līdzeklis. Rīga, LSPA 1994.
5. Vološins V., Upmalis J., Cepelis I. Smagatlētikas sporta termini. Rīga,
1992.

Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

Papildliteratra:

1.
2.
3.
4.
5.

Čupriks L., Pimenovs A. Lokanības attīstīšanas vingrojumi smagatlētikas, cīĦas
sporta veidos. LSPA. Lekcija. Rīga, 2000.
Krauksts V. Biomotoro spēju treniĦu teorija. Rīga, LSPA, 2003.
Lesčinskis M., Ciematnieks U., Čupriks L. Raksturīgākās kĜūdas, izpildot sacensību
vingrinājumus svarbumbu celšanas sportā. Rīga, LSPA, 2009. Lekciju materiāli.
Lesčinskis M., Čupriks L., Belkovskis G. Noteikumi svarbumbu celšanas sportā.
Rīga, LSPA, 2009. Lekciju materiāli.

Vološins V., LāriĦš V. Atlētiskā vingrošana nepareizas stājas labošanā
un profilaksē. LSPA, Rīga, 1997.

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

Interneta resursi

Mācību valoda:

Latviešu

Fizisko īpašību attīstīšana individuāli un grupās, saskaĦojot individuālos nosacījumus.

Pārrunas, spēka izpausmes formu testēšana
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Kursa nosaukums:

Profesionālās saziĦas pamati I, II (krievu v.)

Kursa kods:
Kursa veids:

PBBIC 4002
Brīvās izvēles kurss

Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
1.
1., 2.

Docētāji:

1 KP / 1,5 ECTS – 1. sem.
1 KP / 1,5 ECTS – 2.sem.
Doc. Malahova L.

Prasības stud.kursa
apguves
uzsākšanai:
Kursa mērėis:

Zināšanas, iemaĦas un prasmes atbilstoši vidējās izglītības standartam.

Kursa uzdevumi:

Apgūt krievu valodai raksturīgās sporta leksikas un gramatisko struktūru
zināšanas, veidot publiskās uzstāšanās iemaĦas, prasmi strādāt ar speciālo
literatūru, attīstīt starpkultūru un komunikatīvo kompetenci.

Plānotie studiju
rezultāti:

Krievu valodai raksturīgās sporta leksikas un gramatisko struktūru zināšanas;
prasme publiski uzstāties un diskutēt par sporta tematiku, patstāvīgi strādāt ar
speciālo literatūru krievu valodā; attīstīta starpkultūru
un komunikatīvā
kompetence.

Kursa saturs:
Obligātā literatūra:

Krievu valodas prakses jautājumi komunikācijai specialitātē.
1.L. Malahovas izstrādātie un atlasīti teksti un citi materiāli atbilstoši kursa
saturam.
2.Ovsijenko J. Krievu valoda iesācējiem. Pašmācības kurss. Zvaigzne ABC, Rīga,
2004
3.Eslona P. Īsa krievu valodas gramatika ar vingrinājumiem un atbildēm.
Zvaigzne ABC, Rīga, 2005.
1.Vieglatlētikas, sporta spēĜu, vingrošanas vārdnīcas. Švinks U. Red. LSPA,
Rīga, 2004

Papildliteratūra:

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

Mācību valoda:

Apgūt un pilnveidot krievu valodu komunikācijai specialitātē.

Sporta terminu vārdnīcas, terminu skaidrojošās vārdnīcas
Patstāvīgi izvēlēta teksta lasīšana krievu valodā atbilstoši specialitātei 5–10 lpp.
mēnesī, gatavošanās testam, semināram atbilstoši studiju kursa saturam.
Ar testiem tiek vērtētas zināšanas sporta leksikā; ar prezentācijām: publiskās
uzstāšanās un individuālā darba prasmes; veicot kursa uzdevumus: attieksme un
grupu darba iemaĦas; izvērtējot zināšanu, prasmju un iemaĦu izaugsmi kursa
laikā, tiek noteikta individuālā dinamika.

Krievu
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Kursa
nosaukums:

Sporta pedagoăiskā pilnveidošana (SPP) 1, 2, 3, 4

Kursa kods:

PBBIC 4003

Kursa veids:

Brīvās izvēles studiju kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

1., 2.

Semestris:

1., 2., 3., 4.

Kredīti:

1.st.g. - 2.0 KP/3.0 ECTS;
2.st.g. - 2.0 KP/3.0 ECTS

Docētāji:

Praktisko katedru sporta veidu docētāji

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:
Kursa mērėis:

Nepieciešamas pamata prasmes kādā no sporta veidiem

Kursa mērėis ir dot studentiem tādas zināšanas un prakstiskās iemaĦas, kas dod iespējas
apgūt izvēlētā sporta veida teorijas un tehnikas pamatus tālākajā sporta veida padziĜinātajā
kvalifikācijas apguvē.

Kursa uzdevumi:

1. Iepazīstināt un radīt interesi studentiem par izvēlēto sporta veidu.
2.Dot teorētiskās pamatzināšanas par drošības tehnikas noteikumiem, sporta veida tehnikas
pamatiem.
3. Nostiprināt praktiskās iemaĦas tehnikas paĦēmienu pielietošanā izvēlētajā sporta veidā.

Plānotie studiju
rezultāti:

Zina un ievēro izvēlētā sporta veida drošības tehnikas noteikumus; zina
izvēlētā sporta tehnikas pamatus. apgūst prasmes sasniegumu vērtēšanā
izvēlētajā sporta veidā; iegūst kompetences un vērtēt pedagoăisko procesu
izvēlētajā sporta veidā.

Kursa saturs:

Ievads specializācijā; drošības tehnikas noteikumi; izvēlētā sporta veida tehnikas pamati;
izvēlētā sporta veida taktikas pamati; izvēlētā sporta veida sacensību noteikumi.

Obligātā
literatūra:
Papildliteratūra:

1. Sporta veida specializāciju norādītā literatūra
1. Trenera rokasgrāmata – I Rīga, - 2003.g. 304 lpp.
2.Trenera rokasgrāmata- II Rīga,- 2006.g. 312 lpp.
3. Bērnu un jauniešu trenera rokasgrāmata. Rīga, 2008.g. 215.lpp
1.Interneta datu bāzes

Citi
izmantojamie
informācijas
avoti:
1. Lekcijas. 2. Praktiskās nodarbības. 3. Metodiskās nodarbības. 4. Grupu darbs.
Studējošo
patstāvīgā darba 5. Patstvīgais darbs.
organizācija un
uzdevumi:
Studiju rezultātu
vērtēšanas
kritēriji:

Mācību valoda:

1. Teorētiskā ieskaite.
2. Praktiskie uzdevumi.
3. Apmeklējums.
Latviešu
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Profesionālā bakalaura studiju programmas „Sporta zinātne”
studiju kursu anotācijas 2.studiju gads
Kursa nosaukums:

Futbola pamati

Kursa kods:
Kursa veids:

PBNPS 3015
Nozares profesionālās specializācijas studiju kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

2.

Semestris:

3.

Kredīti:

1KP/1,5 ECTS

Docētāji:

doc.P.Rubīns, asist. E. Pukinskis

Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:

Zināšanu, prasmju un iemaĦu līmenim jāatbilst vispārizglītojošo skolu sporta
standartu prasībām.

Kursa mērėis:

Sniegt studentiem teorētiskās zināšanas un iemaĦas futbolā, kādas
nepieciešamas sporta nodarbību vadīšanai, sacensību organizēšanai un
vadīšanai, tiesāšanai. radīt priekšnoteikumus prasmei un spējai mācīt futbola
pamata paĦēmienus.

Kursa uzdevumi:

Piedāvāt studentiem iespēju iegūt zināšanas sporta spēles futbola tehnikas
paĦēmienu mācīšanas un pilnveidošanas metodiku;
Gūt nepieciešamās iemaĦas futbola paĦēmienu izpildei tādā kvalitātē, lai
varētu pareizi un uzskatāmi demonstrēt nepieciešamos elementus;
Futbola spēles noteikumu un tiesāšanas metodikas apguve.

Plānotie studiju
rezultāti:

Apgūti tehniski pareizi izpildīti futbola spēles tehnikas un taktikas paĦēmieni.
Prasme pielietot un nostiprināt apgūtās iemaĦas mācību spēlēs un sacensībās.
Apgūti futbola noteikumi un tiesnešu žesti .

Kursa saturs:

Studiju kursa saturs vērsts uz studentu spēju un prasmi mācīt futbola pamata
paĦēmienus.
Futbola
vēsture.
Noteikumi.
Mācīšanas
principi.
IevadsagatavotājdaĜas vingrinājumi uz vietas, kustībā.ar bumbu. Tehnikas
paĦēmienu apguve. Vienkāršāko taktikas paĦēmienu apguve. RotaĜas un
spēles ar bumbu.

Obligātā literatūra:

1. Ponomarjovs A. Futbola sacensību organizēšana un tiesāšana skolā. –

Rīga,1997. – 28 lpp.
2. Altbergs O., Jēkabsons T., Kupčs J., Laizāne S., Sporta spēles skolā. –

Rīga,
Papildliteratūra:

Zvaigzne, 1991.- 304 lpp.

3. Džifords K. Futbols; Lieliskās spēles rokasgrāmata. – Rīga, Zvaigzne

ABC, 2004. – 96. lpp.
Citi izmantojamie
informācijas avoti:

www.lff.lv.,www.uefa.com., programmas, metodiski izdevumi par tiesāšanu,
DVD un video materiāli

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:

Darbs bibliotekā un lasītavā – pareiza tehnikas paĦēmienu izpilde, mācīšanas
metodikas analīzei; noteikumu un tiesnešu žestu teorētiskajai apguvei.
Patstāvīgs darbs sporta laukumā – tehnikas paĦēmienu pilnveidošanai
gatavošanās praktiskā ieskaites kārtošanai
Futbola sacensību apmeklēšana – tiesnešu darbības novērojums un analīze.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Kopvērtējumā jāiegūst vismaz 4 balles. Novērtējumu ballēs iegūst summējot
noteikto punktu skaitu par atsevišėu uzdevumu izpildi: Spēles noteikumi,
tiesāšana, tehnikas paĦēmienu izpildes novērtējums.
Latviešu, krievu, angĜu

Mācību valodas:
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Kursa nosaukums:

Futbola didaktika

Kursa kods:
Kursa veids:

PBNPS 3016
Nozares profesionālās specializācijas studiju kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

2.

Semestris:

4.

Kredīti:

1 KP/1.5 ECTS

Docētāji:

doc.P.Rubīns, asist. E.Pukinskis

Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:

Nepieciešamo zināšanu, prasmju un iemaĦu līmenim jāatbilst vispārizglītojošo
skolu sporta standartu prasībām. Pozitīvs vērtējums studiju kursa „Futbola
pamati” pārbaudījumos.
Studentu teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaĦas futbola paĦēmienu
mācīšanā, sacensību organizēšanai un tiesāšanai. Prasme vadīt futbola
nodarbības vispārizglītojošās skolas sporta standartā paredzētajā apjomā.

Kursa mērėis:

Kursa uzdevumi:

Iegūt zināšanas vispārizglītojošās skolas standartā paredzēto futbola pamata
tehnikas un taktikas paĦēmienu mācīšanas tehnoloăijā.
Iegūt zināšanas par futbola pamata paĦēmienu mācīšanas procesa
didaktiskajiem principiem, līdzekĜiem un metodēm.
Prast iegūtās zināšanas pielietot profesionālajā darbībā.
Mācēt izmantot futbola speciāli sagatavojošos vingrinājumus kā fiziskās
audzināšanas līdzekli pamatskolā, vidusskolā.

Plānotie studiju
rezultāti:

Beidzot studiju kursu studentam, pielietojot iegūtās zināšanas, būs prasme:
izmantot modernas, mūsdienu prasībām atbilstošas pedagoăijas un citu zinātĦu
principus un atziĦas; demonstrēt galvenos futbola tehnikas paĦēmienus; vadīt
(tiesāt) futbola spēli; sastādīt mācību prakses konspektu, atbilstoši izvirzītajiem
uzdevumiem izvēlēties un lietot adekvātas fiziskās audzināšanas metodes un
līdzekĜus; veikt pedagoăisko kontroli un traumu profilaksi, kā arī
nepieciešamības gadījumā sniegt pirmo palīdzību.

Kursa saturs:

Kursa saturā ir teorētisko zināšanu, prasmju pielietošanas spējas veidošana
sporta skolotāja darbības jomā futbolā.
Altbergs O., Jēkabsons T., Kupčs J., Laizāne S., Sporta spēles skolā. – Rīga,
Zvaigzne,1991.-304.lpp.
Jansone R. Sporta izglītība skolā. – Rīga, RAKa, 1999.
Futbols.Spēles noteikumi un tiesāšana.-Rīga ,LFF,2002.-112.lpp

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:

Džifords K. Futbols. Lieliskās spēles rokasgrāmata. – Rīga, Zvaigzne ABC,
2004. – 96. lpp.

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

DVD diski, Interneta adreses, Citu sporta spēĜu sporta stundu konspekti.

Mācību valodas:

Darbs ar informācijas avotiem: spēles noteikumu atkārtošana; mācību prakses
konspektu sastādīšana; futbola tehnikas paĦēmienu pareizas izpildes izpratne.
Kopvērtējumā jāiegūst vismaz 4 balles. Novērtējumu ballēs iegūst summējot
noteikto punktu skaitu par atsevišėu uzdevumu izpildi:
pedagoăiskais sniegums mācību praksē, pašanalīzes prasme, konspekta
sastādīšana, mācīšanas didaktikas ievērošana, mācību spēles tiesāšana.
Latviešu, krievu, angĜu
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Kursa nosaukums:

Basketbola pamati

Kursa kods:
Kursa veids:

PBNPST3065
Nozares profesionālās specializācijas studiju kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

2.

Semestris:

3.

Kredīti:

1KP/1,5 ECTS

Docētāji:

A.Rudzītis, A.Spunde, J.Rimbenieks

Prasības studiju
uzsākšanai:
Kursa mērėis:

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.

Kursa uzdevumi:

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.

Plānotie studiju
rezultāti:

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.

Kursa saturs:

1.Basketbola būtība, vēsture, noteikumi, mācīšanas pakāpenības principi.
2. IevadsagatavotājdaĜas vingrinājumi ar bumbu, kustībā.
3. Tehnikas paĦēmienu apguve
4. Vienkāršāko taktikas paĦēmienu apguve.

Obligātā literatūra:

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.

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

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

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Lai saĦemtu par studiju kursu paredzētos kredītpunktus, kopvērtējumā jāiegūst
vismaz 4 balles. Novērtējumu ballēs iegūst summējot noteikto punktu skaitu par
atsevišėu uzdevumu izpildi.

Mācību valoda:

Latviešu. Iespējams arī angĜu, krievu valodās
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Kursa nosaukums:

Basketbola didaktika

Kursa kods:

PBNPS 3018

Kursa veids:

Nozares profesionālās specializācijas studiju kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

2.

Semestris:

4.

Kredīti:

1 KP/1.5 ECTS

Docētāji:

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

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:

Studiju kursa sākšanai nepieciešamo zināšanu, prasmju un iemaĦu līmenim
jāatbilst vispārizglītojošo skolu standartu sportā prasībām. Pozitīvs vērtējums
studiju kursa „Basketbola pamati” pārbaudījumos.

Kursa mērėis:

Prasme vadīt basketbola nodarbības vispārizglītojošās skolas sporta standartā
paredzētajā apjomā. Zināšanas basketbola didaktikā un spēja tās pielietot
profesionālajā darbībā.

Kursa uzdevumi:

Iegūt zināšanas vispārizglītojošās skolas standartā paredzēto basketbola pamata
tehnikas un taktikas paĦēmienu mācīšanas tehnoloăijā;
Iegūt zināšanas basketbola pamata paĦēmienu mācīšanas procesa didaktisko
principiem, līdzekĜiem un metodēm;
Prast iegūtās zināšanas pielietot profesionālajā darbībā.
Students būs kompetents organizēt un vadīt basketbola nodarbības un sacensības

Plānotie studiju
rezultāti:
Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

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

Studiju kursa saturā ir teorētisko zināšanu, prasmju apguve un spējas iegūto
kompetenču pielietošanai sporta skolotāja darbības basketbolā veidošana.
Rokasgrāmata veiksmīgam trenerim. Rudzītis A. Grāvītis U. (2008) Rīga,
„Jumava” , 197 lpp.
Konspekti basketbolā un vispārizglītojošām skolām. 5-8 kl. 9-11.kl. Autoru
kolektīvs.- Rīga, LVFKI, 1989. – 102 lpp.
Altbergs O. Sporta spēles skolā. J. Kupča red. Rīga, Zvaigzne, 1991 . - 82.-102.
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.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

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.

Mācību valoda:

Latviešu (iespējams krievu un angĜu valodās)
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Kursa nosaukums:

Florbola pamati

Kursa kods:

PBNPS 3019

Kursa veids:

Nozares profesionālās specializācijas studiju kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

2.

Semestris:

3.

Kredīti:

1KP/1,5 ECTS

Docētāji:
Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai
Kursa mērėis:

as.prof. I.Ėīsis

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:

bez speciālas sagatavotības un zināšanām
Sniegt studentiem teorētiskās zināšanas un iemaĦas florbolā, kādas
nepieciešamas sporta nodarbību vadīšanai, sacensību organizēšanai un
vadīšanai, tiesāšanai. radīt priekšnoteikumus prasmei un spējai mācīt florbola
pamata paĦēmienus.
piedāvāt studentiem iespēju iegūt zināšanas sporta spēles florbola tehnikas
paĦēmienu mācīšanas un pilnveidošanas metodiku; gūt nepieciešamās iemaĦas
florbola paĦēmienu izpildei tādā kvalitātē, lai varētu pareizi un uzskatāmi
demonstrēt nepieciešamos elementus; florbola spēles noteikumu un tiesāšanas
metodikas apguve.
Students būs kompetents organizēt un vadīt florbola nodarbības un sacensības
Studiju kursa saturā ir teorētisko zināšanu, prasmju apguve un spējas iegūto
kompetenču pielietošanai sporta skolotāja darbības veidošana.
1. Florbola spēles noteikumi. Rīga. Starptautiskā florbola federācija, 2002. – 49
lpp.
2. Kandavniece A. Florbols skolā. Rīga, 1998. - 60 lpp
3. Kandavniece A. Florbola tehnika un taktika. Rīga, 2003.- 48 lpp.
4.Sporta spēles skolā. J. Kupča red. Rīga, Zvaigzne, 1991 . - 82.-102. lpp.
Dravniece I. Kustību rotaĜas sportā. – Rīga, LSPA, 1995
Jansone R. Sporta izglītība skolā. – Rīga, RAKa, 1999.
Sporta spēles sākumskolā. (1.-4.kl). Autoru kolektīvs. Rīga. LSPA. 67 lpp.
DVD diski, Interneta adreses u.c.
Darbs ar informācijas avotiem: spēles noteikumu apguvei; mācību prakses
konspektu sastādīšanai;
Dalība kursa florbola 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 kontroles uzdevumu izpildi.
Latviešu (iespējams krievu)
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Kursa nosaukums:

Florbola didaktika

Kursa kods:
Kursa veids:

PBNPS 3020
Nozares profesionālās specializācijas studiju kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

2.

Semestris:

4.

Kredīti:

1 KP/1.5 ECTS

Docētāji:

as.prof. I.Ėīsis

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai
Kursa mērėis:

Studiju kursa sākšanai nepieciešamo zināšanu, prasmju un iemaĦu līmenim
jāatbilst vispārizglītojošo skolu standartu sportā prasībām. Pozitīvs vērtējums
studiju kursa „Florbola pamati” pārbaudījumos.
Prasme vadīt florbola nodarbības vispārizglītojošās skolas sporta standartā
paredzētajā apjomā. Zināšanas florbola didaktikā un spēja tās pielietot
profesionālajā darbībā.

Kursa uzdevumi:

Iegūt zināšanas vispārizglītojošās skolas standartā paredzēto florbola pamata
tehnikas un taktikas paĦēmienu mācīšanas tehnoloăijā;
Iegūt zināšanas florbola pamata paĦēmienu mācīšanas procesa didaktisko
principiem, līdzekĜiem un metodēm;
Prast iegūtās zināšanas pielietot profesionālajā darbībā.

Plānotie studiju
rezultāti:
Kursa saturs:

Students būs kompetents organizēt un vadīt florbola nodarbības un sacensības
Studiju kursa saturā ir teorētisko zināšanu, prasmju apguve un spējas iegūto
kompetenču pielietošanai sporta skolotāja darbības veidošana.

Obligātā literatūra:

1. Florbola spēles noteikumi. Rīga. Starptautiskā florbola federācija, 2002. – 49
lpp.
2. Kandavniece A. Florbols skolā. Rīga, 1998. - 60 lpp
3. Kandavniece A. Florbola tehnika un taktika. Rīga, 2003.- 48 lpp.
4.Sporta spēles skolā. J. Kupča red. Rīga, Zvaigzne, 1991 . - 82.-102. lpp.

Papildliteratūra:

Dravniece I. Kustību rotaĜas sportā. – Rīga, LSPA, 1995
Jansone R. Sporta izglītība skolā. – Rīga, RAKa, 1999.
Sporta spēles sākumskolā. (1.-4.kl). Autoru kolektīvs. Rīga. LSPA. 67 lpp.
DVD diski, Interneta adreses u.c.

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

Darbs ar informācijas avotiem: spēles noteikumu apguvei; mācību prakses
konspektu sastādīšanai;
Dalība kursa florbola turnīrā un tā organizēšanā.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

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.

Mācību valoda:

Latviešu (iespējams krievu)
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Kursa nosaukums:

Saskarsmes psiholoăija

Kursa kods:
Kursa veids:

PBVI115
Vispārizglītojošais studiju kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

2.

Semestris:

4.

Kredīti:

1KP/ 1,5 ECTS

Docētāji:

prof. A.Ābele

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:

Nepieciešamas priekšzināšanas: filozofijā;
- vispārīgajā psiholoăijā;
- attīstības un personības psiholoăijā.

Kursa mērėis:

Sekmēt izpratnes veidošanos par saskarsmes psiholoăiju kā zinātni un personības
saskarsmes prasmju veidošanos, norisēm un izpausmēm.

Kursa uzdevumi:

- pilnveidot izpratni par saskarsmes būtību, veidiem un teorētiskām koncepcijām;
- pilnveidot saskarsmes iemaĦas un prasmes, sekmēt saskarsmes situāciju un konfliktu
analīzes prasmju izveidi;
- pilnveidot pašanalīzes un saskarsmes kultūras prasmes.

Plānotie studiju
rezultāti:

Akadēmiskās kompetences - priekšstata izveide par komunikācijas un interakcijas analīzes
teorētiskajām pieejām;
Praktiskās kompetences - prasmes izmantot apgūtos teorētiskos jautājumus savstarpējās
sapratnes un sadarbības situāciju sekmēšanai, konfliktu izpratnē un risināšanas taktiku
izvēlē;
Intelektuālās kompetences - zināšanas un izpratne par saskarsmes procesa norisēm un to
izpausmēm profesionālajā darbībā.

Kursa saturs:

Saskarsmes būtība un galvenie teorētiskie pamati.
Sociālā percepcija, pirmā iespaida veidošanās, un psiholoăiskās barjeras;
Komunikācija, prasības komunikatoram un klausītājam;
Interakcija saskarsmē; cilvēku ietekmēšanas paĦēmieni un aizsardzības mehānismi;
Konflikti, to risināšanas iespējas.

Obligātā literatūra:

S.Omārova. Cilvēks runā ar cilvēku. R.: Kamene, 2009.
P. Pikeringa. Strīdi, nesaskaĦas, konflikti. R.:Jānis Roze, 2000.
Dž.Edeirs. Efektīva komunikācija. R.:Zvaigzne ABC,2000.
A.Pīzs. ĖermeĦa valoda. R.: Jumava, 2006.

Papildliteratūra:

A.Vorobjovs. Sociālā psiholoăija. R.: Izglītības soĜi, 2002.
V.ReĦăe. Sociālā psiholoăija. R.: Zvaigzne ABC, 2002.
A.O.Nucho, M.Vidnere. Intervēšanas prasme. R.:RAKA 2003.
Tiešsaiste www.psiholoăija.lv

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

Saskarsmes situāciju atlase un analītisks izvērtējums. Referāts.
Pedagoăiskās komunikācijas īpatnības. Patstāvīgs pētījums.
Konfliktu risināšanas iespējas. Domu karte.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Sekmīgs patstāvīgo darbu veikums;
Nodarbību apmeklēšana;
Sekmīgs zināšanu pārbaudes darba vērtējums.

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:

Sociālā psiholoăija

Kursa kods:

PBVI114

Kursa veids:

Vispārizglītojošais studiju kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

2.

Semestris:

4.

Kredīti:

1KP/1,5 ECTS

Docētāji:

prof. A.Ābele

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:

Nepieciešamas priekšzināšanas: filozofijā;
- vispārīgajā psiholoăijā;
- attīstības un personības psiholoăijā.

Kursa mērėis:

Iepazīstināt studentus ar sociālās pedagoăijas un sociālās psiholoăijas pamatjautājumiem
un sociālpsiholoăisko pieeju personības izpētē.

Kursa uzdevumi:

iepazīstināt ar galvenām sociālpedagoăiskajām problēmām mūsdienās un sociālā pedagoga
darbības metodēm;
sekmēt izpratni par personības socializācijas procesu;
pilnveidot zināšanas par personības sociālās uzvedības aspektiem, grupas dinamiskiem
procesiem un personības un grupas mijiedarbību.

Plānotie studiju
rezultāti:

Akadēmiskās kompetences - priekšstata izveide par sociālās pedagoăijas un sociālās
psiholoăijas teorētiskajiem pamatvirzieniem;
Praktiskās kompetences - prasmes izmantot apgūtos teorētiskos pamatus pedagoăiskā
procesa raksturojumā, sadarbības prasmju un uzvedības modeĜu pilnveide;
Intelektuālās kompetences - zināšanas un izpratne par personības socializācijas procesu un
sociālās vides un personības mijiedarbību un tās izpausmēm profesionālajā darbībā.

Kursa saturs:

Sociālās pedagoăijas un psiholoăijas teorijas; sociālais pedagogs skolā, sociālpedagoăiskās
problēmas, personības socializācijas process, personības uzvedības fenomeni grupās; grupu
dinamiskie procesi; lielās grupas, masu un pūĜa psiholoăija.

Obligātā literatūra:

V.ReĦăe. Sociālā psiholoăija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2002.
A.Vorobjovs. Sociālā psiholoăija. R.:Izglītības soĜi, 2002.
Z.RudĦicka. Sociālais pedagogs skolā. Rīga: RaKa, 2001.
M.PĜavniece, D.Skuškovnika. Sociālā psiholoăija pedagogam. Rīga: RaKa, 2002.
S.Omarova. Cilvēks dzīvo grupā. Rīga: LU, 2001.

Papildliteratūra:

Sociālais darbs skolā. R.:Jumava, 2001.
Skola visiem. Palīgs pedagogiem, psihologiem un vecākiem. R.:Skolu atb. centrs 2002.
A.Vilks. Deviantoloăija. R.:Tiesu namu aăentūra, 2001.

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

Tiešsaiste www.psiholoăija.lv

Mācību valoda:

Sociālpsiholoăisko problēmu izvērtējums pedagoăiskā vidē. Ar prezentācijas materiālu.
Sporta komandas sociālpsiholoăiskais raksturojums
Domu karte par personības socializācijas oprocesa posmiem.
Sekmīgs patstāvīgo darbu veikums;
Nodarbību apmeklēšana;
Sekmīgs zināšanu pārbaudes darba vērtējums.
Latviešu
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Kursa nosaukums:

Sporta teorija

Kursa kods:

PBNT204

Kursa veids:

Nozares teorētiskais pamata kurs

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

2.

Semestris:

4.

Kredīti:

2KP/3 ECTS

Docētāji:

prof. V.Krauksts

Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:

Vispārējas zināšanas Profesionālā bakalaura sporta zinātnē Vispārizglītojošo studiju kursu
jomā, kuras ir iegūtas beidzot LSPA 1. studiju gadu

Kursa mērėis:

Radīt priekšstatu sporta teorijas jomā.
Radīt spēju optimālā līmenī vadīt sporta darbu valsts, pašvaldību un nevalstisko
organizāciju dažāda veida sporta organizācijās
1. Apgūt Sporta teorijas studiju kursa saturu zināšanu, prasmju un kompetenču jomās
2. Apgūt spēju analizēt sporta darbības efektivitāti valsts, pašvaldību un nevalstisko
organizāciju sporta institūcijās
1. Tiks apgūtas studiju kursa teorētiskie pamati
2.Tiks apgūta spēja pielietot Sporta teorijas pamatus sporta speciālista darbības sfērās
3.Tiks apgūta spēja analītiski analizēt sporta darbības efektivitāti un dot
rekomendācijas sporta pasākumu efektivitātes uzlabošanai

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:

Kursa saturs ir saistīts ar plaša diapazona sporta teorijas pamatprincipiem un teorētiskām
kompetencēm jebkura veida sporta organizāciju darbā un tā vadīšanā

1.
2.

I. Ėīsis, „Sporta teorija”, LSPA
V.Krauksts, „Biomotoro spēju treniĦu teorija”, LSPA

LSPA mājas lapa, prof. V.Krauksts, „Sporta un treniĦu teorija”

1.
2.

Internets
Sporta žurnāli un cita veida publikācijas Sporta teorijas jomā

Studējošie patstāvīgi apgūs studija kursā paredzēto saturu papildus kontakta lekcijās
deklarētajam saturam. Patstāvīgi apgūs Motoro kustību mācīšanas teoriju un
likumsakarības. Patstāvīgi apgūs biomotoro spēju teorētiskos pamatus

1.
2.
3.

apmeklējums
kontroldarbu un mājas darbu izpilde
uzstāšanās semināros

Latviešu
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Kursa nosaukums:

Higiēna

Kursa kods:
Kursa veids:

PBNT208
Nozares teorētiskais pamatkurss

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

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
2.
3.
2 KP/ 3 ECTS
Dr.biol., prof. I.M.Rubana

Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:

Zināšanas vispārīgajā fizioloăijā un bioėīmijā; prasmes patstāvīgi strādāt ar informācijas
avotiem.

Kursa mērėis:

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

Kursa uzdevumi:

1.
2.
3.
4.
5.

Iepazīstināt studentus ar galvenajām teorētiskajām atziĦām 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.
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 un dabiskie
avoti. Uztura produktu raksturojums. Bērnu un pusaudžu uzturs. Uzturs normālas
ėermeĦa masas uzturēšanai. Norūdīšanās. Higiēnas prasības sporta apăērbam un apaviem.
Fizisko darbaspēju atjaunošanas higiēniskie līdzekĜi. Skolas higiēna.

Kursa saturs:

Plānotie studiju
rezultāti:

Studējošie ir ieguvuši sporta speciālistam nepieciešamās kompetences vispārīgajā un sporta
higiēnā

Obligātā literatūra:

1.
2.
3.

Rubana I.M. Higiēna. LSPA. Rīga, 2000. 218 lpp.
Rubana I.M. Uzturs fiziskā slodzē. Rīga: Raka, 2009. 204 lpp.
Brila A. Infekciju slimību epidemioloăija. Rīga: Nacionālais apgāds. 200 lpp.

Papildliteratūra:

1.

Darba vides riska faktori un srādājošo veselības aizsardzība. [V.KaĜėa un Ž.Rojas red.]
Rīga: Elpa, 2001. 489 lpp.
Rubana I.M. Sportistu uztura uzdevumi un pamatprincipi. Trenera rokasgrāmata 1.daĜa.
Rīga: LTTC, 2003. 215-239.lpp.
Rubana I.M. Uzturvielas sportistu uzturā. Trenera rokas grāmata - 2.Rīga: LTTC, 2006.
126.-155. lpp.
Rubana I.M. Uzturs jaunajiem sportistiem. Bērnu un pusaudžu trenera rokasgrāmata.
Rīga, 2008. 70-89 lpp.
MK noteikumi „Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības , vispārējās vidējās
izglītības un profesionālās izglītības iestādēm”, 27.12.2003., Nr.610.

2.
3.
4.
5.

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:

Studējošajiem patstāvīgi jāsagatavo:

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Diferencēti katram patstāvīgā darba uzdevumam.
Kursa noslēgumā ir jānokārto eksāmens.

Mācību valoda:

Latviešu

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

Sporta zāles mikroklimata, apgaismojuma un ventilācijas novērtējums.
Prezentācija par infekcijas slimības epidemioloăiju.
Diennakts enerăijas patēriĦa un ēdienkartes analīze.
Atbildes uz jautājumiem par pārtikas produktu sastāvu un kvalitāti.
Prezentācija par psihoaktīvo vielu iedarbību uz sportista organismu.
Pētījums un rezultātu prezentācija par uzdoto tematu skolas higiēnā.
Jāsagatavojas diferencētai ieskaitei.
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Kursa nosaukums:

Sporta biomehānikas pamati

Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētājs:
Priekšzināšanas:

PBNT211
Nozares teorētiskais pamatkurss
profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
2.
4.
2KP/3 ECTS
Dr. habil.paed., prof. J.Lanka
Programmas apjomā apgūts studiju kurss "Sporta biomehānikas pamati", zināšanas
un praktiskās prasmes izvēlētajā sporta veidā
Dot zināšanas un praktiskās iemaĦas izvēlētā sporta veida biomehānikā, sporta
treniĦa biomehāniskajos pamatos.

Kursa mērėis:

Kursa uzdevumi:

Atklāt kustību vadīšanas vispārīgos principus, izpildes mehāniskos un
kinemātiskos mehānismus izvēlētajā sporta veidā; 2) dot teorētiskas zināšanas
izvēlētā sporta veida mehānikā un biomehānikā, praktiskas iemaĦas kustību
tehnikas un taktikas analīzē un vērtēšanā; 3) iepazīstināt ar kustību apguves un
sporta treniĦa biomehāniskajiem nosacījumiem.

Plānotie studiju
rezultāti:

Nobeidzot studiju kursu, students zin kustību sistēmas sastāvu, uzbūvi un īpašības;
kustību vadīšanas un apguves mūsdienu biomehāniskās koncepcijas; fiziskās
pilnveidošanas, sporta tehniskās un taktiskās meistarības biomehāniskās kontroles
un vērtēšanas pamatus. Students prot veikt kustību mehānisku un biomehānisku
analīzi; novērtēt sporta tehnikas un taktikas racionalitāti, efektivitāti un apguves
līmeni, raksturot kustību apguves un fiziskās sagatavošanas procesa īpatnības,
atkarībā no cilvēka vecuma, dzimuma, ėermeĦa uzbūves, trenētības īpatnībām.

Kursa saturs:

Kustību organizācijas biomehāniskie principi, motoro darbību apguves
biomehāniskie aspekti, sporta tehniskās un taktiskās meistarības biomehāniskie
pamati, motoro darbību sistēmiski strukturālā analīze.
1. J.Lanka Biomehānika. - Rīga, 1995. - 130 lpp.
2. J. Lanka Augstlēkšanas biomehānika. Rīga: LSPA, 1997. - 72 lpp.
3. J. Lanka Šėēpa mešanas biomehānika. Rīga: Elpa-2, 2007. 335 lpp.
4. J. Lanka Fizisko īpašību biomehānika (ātruma īpašības). - Rīga: LSPA, 2005. 102 lpp.
1.Biomechanics in Sport. Zatsiorsky V.M. (ed). Blackwell Science, LTD, Oxford,
2000.
2. Hay J. The Biomechanics of Sports Techniques. - Prentice Hall, 1973. - p. 600.
3. Биомеханика плавания. Зарубежные исследования. - М.: ФиС, 1981.
4. Гавердовский Ю.К. Обучение спортивным движениям. М:ФиС,2007. 911
стр.
5. Иссуррин В. Б. Биомеханика гребли на байдарке и каное. - М.: ФиС, 1984.
6. Назаров В.Н. Движения спортсмена. - Минск: Полымя, 1984. - 250 c.
internets, zinātniski metodiskie izdevumi

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:

Citi informācijas
avoti:
Patstāvīgā darba
organizācija un
uzdevumi:
Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:
Mācību valoda:

Studenti saĦem uzdevumus patstāvīgā darba veikšanai un ieteicamās literatūras
sarakstu. Patstāvīgā darba galvenie uzdevumi - iegūt papildinformāciju par
attiecīgajiem jautājumiem, nostiprināt esošās zināšanas, saskatīt apgūtās teorijas
saistību ar paša sporta praksi.
tiek novērtēta studentu zināšanu atbilstība programmas prasībām, spēja dot izvēlētā
sporta veida biomehānisko raksturojumu
Latviešu
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Kursa nosaukums:

Sporta medicīna

Kursa kods:

PBNT212

Kursa veids:

Nozares teorētiskais pamatkurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

2.

Semestris:

3.

Kredīti:

1 KP /1.5 ECTS

Docētāji:

prof. V.LāriĦš

Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:

Nepieciešamas priekšzināšanas anatomijā, fizioloăijā, koriăējošā vingrošanā,
sporta teorijā, pirmajā palīdzībā.

Kursa mērėis:

Sporta medicīnas studiju kursa mērėis ir dot iespēju apgūt sporta medicīnas
zināšanu pamatus, prasmes un kompetences, kuras nepieciešamas sporta
pedagoga darbā.
1. Sniegt priekšstatu par sporta medicīnas priekšmetu, saturu un galvenajiem
uzdevumiem, sporta medicīnas dienesta organizāciju.
2. Veidot prasmes stājas, somatotipa un fiziskās attīstības noteikšanā;
3. Radīt izpratni par iespējamām sporta nodarbību izraisītām patoloăiskām
izmaiĦām organismā;
4. Apgūt medicīniski pedagoăisko novērojumu metodes sporta nodarbībās.

Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju rezultāti:

Studenti iegūst zināšanas par sporta medicīnas priekšmetu, tās saturu,
uzdevumiem un sporta medicīnas dienesta organizāciju. Izpratne par iespējamām
sporta nodarbību izraisītām patoloăiskām izmaiĦām organismā un to profilaksi.
Studenti apgūst prasmes stājas, somatotipa un fiziskās attīstības noteikšanā.
Studenti apgūst kompetences fiziskās attīstības un medicīniski pedagoăisko
novērojumu analīzē un vērtēšanā.

Kursa saturs:

Sporta medicīnas priekšmets. Sportistu medicīniskās pārbaudes. ĖermeĦa
somatotipa, stājas un fiziskās attīstības noteikšana. Sporta patoloăijas pamati.
Medicīniski pedagoăiskie novērojumi.

Obligātā literatūra:

1. LāriĦš V. Sporta medicīna.1.daĜa. Rīga: LSPA, 2004.- 100 lpp.
2. Auliks I. Sporta medicīna. Rīga: Zvaigzne, 1985.- 167 lpp.
3. Žukovskis I. Sporta medicīnas praktikums. Rīga: Zvaigzne, 1991.- 118 lpp.

Papildliteratūra:

1. Kent M. The Oxford dictionary of sports science and medicine.-3rd ed. –
Oxford, NY: Oxford University Press, 2007.- 624 p.
1.Trenera rokasgrāmata. Rīga: Jumava, 2004.- 407 lpp.
2. Trenera rokasgrāmata-2. Rīga: LTTC, 2006.- 312 lpp.
3. Bērnu un pusaudžu trenera rokasgrāmata. Rīga:LTTC,2008.- 215 lpp.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:

Studentiem patstāvīgi jānoformē praktisko nodarbību protokoli, jāizdara
secinājumi un rekomendācijas par praktiskajās nodarbībās iegūtajiem
rezultātiem. Patstāvīgi jāsagatavo referāts.
Patstāvīga gatavošanās semināra nodarbībām , teorētiskajam pārbaudījumam.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Studentu zināšanas, prasmes un kompetence tiek vērtētas praktiskajās
nodarbībās, semināros un teorētiskajā pārbaudījumā.

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa
nosaukums:

Speciālā terminoloăija un komunikācija (angĜu valoda)

Kursa kods:
Kursa veids:

PBVI 103
Vispārizglītojošais

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

2.

Semestris:

3.

Kredīti:

3KP / 4,5 ECTS

Docētāji:
Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:
Kursa mērėis:

doc. Berga I., doc. I.Boge , lekt. Rudzinska I.
AngĜu valodas zināšanas, iemaĦas un prasmes atbilstoši vidējās izglītības
standartam.

Kursa uzdevumi:

Dot iespēju apgūt speciālo terminoloăiju angĜu valodā. Balstoties uz
profesionālo leksiku un angĜu valodā izmantotajām gramatikas struktūrām,
veidot publiskās uzstāšanās iemaĦas un prasmi strādāt ar speciālo literatūru un
attīstīt starpkultūru un komunikatīvo kompetenci.

Plānotie studiju
rezultāti:

Speciālās terminoloăijas, angĜu valodas profesionālās leksikas un gramatisko
struktūru zināšanas; prasme publiski uzstāties un diskutēt, prasme patstāvīgi
strādāt ar speciālo literatūru angĜu valodā; attīstīta starpkultūru un
komunikatīvā kompetence.

Kursa saturs:

Speciālās terminoloăijas angĜu valodā apguve komunikācijai specialitātē.

Obligātā
literatūra:

1.Berga I, Boge I. Athlete Companion to Sports and Games, part I – Rīga, 2000.
2.Berga I, Boge I. Athlete Companion to Sports and Games, part II – Rīga, 2001
3.Berga I. Notice and Remember. - Rīga, 2001.

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

Mācību valoda

Apgūt un pilnveidot speciālo terminoloăiju un komunikāciju angĜu valodā.

1. Berga I. Improve Your Athletics.-Rīga, 2004
2. Berg I. Gymnastics. – Rīga, 1999.

Sporta terminu vārdnīcas, terminu skaidrojošās vārdnīcas; internets:
www.oup.com/elt/headway.
Patstāvīgi izvēlēta teksta lasīšana angĜu valodā atbilstoši specialitātei,
gatavošanās testam, diskusijai un semināram atbilstoši studiju kursa saturam.

Ar testiem tiek vērtētas zināšanas vispārējā sporta leksikā; ar prezentācijām:
publiskās uzstāšanās un individuālā darba prasmes; veicot kursa uzdevumus,
tiek vērtēta attieksme un grupu darba iemaĦas: izvērtējot zināšanu, prasmju un
iemaĦu izaugsmi kursa laikā, tiek noteikta individuālā dinamika.
AngĜu.
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Kursa
nosaukums:

Profesionālā komunikācija ( latviešu valodas kultūras jautājumi)

Kursa kods:

PBBIC 4014

Kursa veids:

Brīvās izvēles kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

2., 3.

Semestris:

3., 4., 5.

Kredīti:

1KP/1,5 ECTS – 3.sem;
1KP/1,5 ECTS – 4.sem;
1KP/1,5 ECTS – 5.sem;
I.Budviėe

Docētāji:
Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:

Latviešu valodas zināšanas, iemaĦas un prasmes atbilstoši vidējās izglītības standartam.

Kursa mērėis:

Uzlabot latviešu valodas kvalitāti komunikācijai specialitātē

Kursa
uzdevumi:

Iepazīstināt ar latviešu literārās valodas normām, kas jāievēro, izstrādājot
zinātnisku darbu.

Plānotie studiju
rezultāti:

Zināšanas par zinātniska teksta izstrādi atbilstoši latviešu valodas kultūras normām.

Kursa saturs:

Latviešu valodas prakses jautājumi komunikācijai specialitātē

Obligātā
literatūra:

2. Rubīna A. Latviešu valodas rokasgrāmata:. Valodas kultūra teorijā un praksē. -R.,

1.Budviėe I. Mūsdienu latviešu literārās valodas kultūras jautājumi. - R., 2000., 48 lpp.
Apgāds Zvaigzne ABC,

2005., - 188 lpp.

Papildliteratūra: 1.Latviešu valodas pareizrakstības vārdnīca. – R.:Avots, 1996.

2. Latviešu valodas vārdnīca. A-Ž. – Rīga.: Avots, 2006.
Citi
izmantojamie
informācijas
avoti:

Sporta terminu, svešvārdu vārdnīcas

Studējošo
Tekstu rediăēšana, testi, vingrinājumi, literārās valodas normu nostiprināšana,
patstāvīgā darba zinātniska teksta izstrāde
organizācija un
uzdevumi:
Studiju
rezultātu
vērtēšanas
kritēriji:

Zināšanas ortogrāfijā, sintaksē, stilistikā; prasme izstrādāt zinātnisku tekstu; attieksme
veicot kursa uzdevumus; individuālā dinamika - zināšanu, prasmju un iemaĦu izaugsme
kursa laikā.

Mācību valoda:

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 avoti:
Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Mācību valoda:

Pirmā palīdzība
PBNT205

Nozares teorētiskais pamatkurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
2.
3.
1KP/1.5 ECTS
lekt. B.Černovska
Pirmajā studiju gadā LSPA apgūtās zināšanas anatomijā un fizioloăijā
Dot iespēju apgūt nepieciešamās medicīniskās zināšanas, prasmes un iemaĦas
negadījumu novēršanai un pirmās palīdzības sniegšanai, ja tas ir noticis sporta skolotāja
un trenera profesionālajā darbā un sadzīvē- atbilstoši Neatliekamās medicīniskās
palīdzības asociācijas un Katastrofu medicīnas centra izstrādātajai un apstiprinātajai
vienotajai pirmās palīdzības sniegšanas programmai Latvijas Republikā.
1.Mācīt novērtēt situāciju un novērst briesmas, kas apdraud gan pašu, gan cietušo,
rīkoties taktiski pareizi, atbilstoši negadījuma smagumam cietušā dzīvības glābšanai un
uzturēšanai, apzinoties ētisko un morālo atbildību.
2.Mācīt saglabāt cietušā dzīvību līdz ierodas profesionāla palīdzība, iespēju robežās
novērst stāvokĜa pasliktināšanos.
Apgūstot studiju kursa teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaĦasstudentam būtu jābūt
psiholoăiski zinošam un varošamveikt tūlītējus pasākumus nelaimes gadījuma vietā,
taktiski pareizi rīkoties: veikt reanimācijas pasākumus(demonstrēt izpildījumu), brūces
apstrādi un pārsiešanu, asiĦošanas apturēšanu, imobilizācijas tehnisko izpildi,
desmurăiju jebkurā ėermeĦa daĜā, veikt pretsoka pasākumus, organizēt cietušā
transportēšanu, zināt un prast drošības pasākumus sevis aizsardzībai, prast taktiski
pareizi rīkoties pie dažādām pēėšĦām saslimšanām, saindēšanās un termiskie
bojājumiem.
Ievads apmācībā.Rīcība negadījuma vietā.Atdzīvināšanas ABC shēma viskritiskāko
stāvokĜu novērtēšanai, dzīvības glābšanai un uzturēšanai. Ievainojumi, brūces, to veidi,
rašanās iemesli. AsiĦošana. Šoks. Traumas. Desmurăija(saitēšana), uzdevumi.
Saindēšanās. Termiskie bojājumi. Rīcība pie dažādām pēkšĦām saslimšanām.
Patstāvīgais darbs “ Raksturīgākās sadzīves traumas un to profilakses pa vecuma
grupām. Diferencētā ieskaite
1. L.MauriĦa “Pirmā palīdzība” grāmatā Trenera rokasgrāmata, Jumava, 2004,
353-377 lpp.
2. Madrevica I.,KrieviĦš D. “Ko darīt?” 1997.,2000
3. Pirmā palīdzība praksē. Zvaigzne, abc,1997
4. Golubeva A. Skolēnu drošība.Nelaimes gadījumi. Pirmā palīdzība. Lielvārds.
Lielvārde , 1998
1. Žukovskis I.,Eglītis E. Pirmā medicīniskā palīdzība, R.,1991.
2. Žukovskis I., Akūtie pataloăiskie stāvokĜi sportā, R., 1992.
3. J.Zeccardi, Everything you neet to know about medical emergencies, 1997 by
Springhause Corporation.
www.kmc.gov.lv
Sagatavot patstāvīgo darbu par tēmu “Galvas aizsargėiveres noĦemšana”. Gatavoties
semināra nodarbībai par sirds- plaušu. Patstāvīgais darbs “ Akūtās asiĦošanas simptomi
loăiskā secībā”. Uzrakstīt referātu “Raksturīgākās sadzīves traumas pa vecuma grupām
un to profilakse”, sagatavot to prezentācijai- lomu spēles u.c. Gatavoties diferencētai
ieskaitei- teorētiskajam pārbaudes testam un praktisko PP manipulāciju veikšanai.
Studentu zināšanas, prasmes un iemaĦas tiek vērtētas teorētiskajā testā un divos
semināros ( kardio-pulmonārās reanimācijas demonstrējums, rīcības teorētiskais
pamatojums bērniem un pieaugušajiem; referāta “ sadzīves traumas pa vecuma grupām
un to profilakse” preznetācijas), praktiskajās nodarbībās- izpildot dažādas pirmās
palīdzības sniegšanas manipulācijas, demonstrējot patstāvīgi sagatavotās sagatavotības
lomu spēles “Aizsargėiveres noĦemšana” , u.c.
Kārtojot teorētisko testu un
reanimācijas izpildi
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:

Mācību valoda:

Fiziskie vingrojumi un veselība
PBNT209

Nozares teorētiskais pamatkurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
2.
3.
1KP/1.5ECTS
lekt.B.Černovska
Apgūtās zināšanas LSPA kustību anatomijā, fizioloăijā, sporta fizioloăijā, biomehānikā,
vingrošanā.
Dot nepieciešamās medicīniskās zināšanas, prasmes un iemaĦas, lai topošie sporta skolotāji
un citi sporta speciālisti gūtu priekšstatu par ārstniecisko vingrošanu: kā profilaktisku
līdzekli veselības nostiprināšanai un saglabāšanai, iespējamo saslimšanu novēršanai; kā
ārstniecisku līdzekli patoloăiski izmainīto organisma funkciju normalizēšanai, fizisko
darbaspēju atjaunošanai, uzturēšanai un prastu tās pielietot ikdienas profesionālajā darbā
Radīt interesi un izpratni par ārstnieciskās vingrošanas lietošanu: speciālo medicīnisko grupu kontingentu
skolēniem; skolēniem stājas traucējumu korekcijai

Mācīt analizēt ārstnieciskās vingrošanas vispārējo un lokālo ietekmi uz cilvēka
organismu;
Dot zināšanas par slodzes dozēšanas principiem;
Mācīt orientēties un pieĦemt lēmumus ārstnieciskās vingrošanas līdzekĜu un metožu
izvēlē vadoties no diagnozes, slimības attīstības un fiziskās sagatavotības
Veidot iemaĦas praktiskajās nodarbībā
Jāizprot ārstnieciskās vingrošanas lietošanas motivācija un fizioloăiskais pamatojums;
Jāmāk izmantot studiju kursā iegūtās zināšanas, prasmes un iemaĦas organizējot un vadot
nodarbības koriăējošās vingrošanas un speciālo medicīnisko grupu kontingentam; Praktiski
jāprot novērtēt stāju; sastādīt teorētisko pamatotu un metodiski pareizu koriăējošās
vingrošanas kompleksu
Studiju kursa mērėi, uzdevumi un citas atšėirības speciālās medicīniskās grupa (SMG),
sagatavošanas un pamatgrupas skolēniem. SMG skolēnu kontingenta raksturojums.
Pielietojamo līdzekĜu, metožu un metodikas īpatnības, nodarbību organizācijas iespējas
skolās (grupu veidošana respektējot diagnozi, vecumu, fizisko sagatavotību un citas
individuālās īpatnības). Ieteicamās fiziskās aktivitātes skolēnu grupā ar savienojamām
diagnozēm, to lietošanas uzdevumi, līdzekĜi metodiskie paĦēmieni:. Stāja, stājas jēdziens,
to noteicošie faktori..
MauriĦa L. Ārstnieciskās vingrošanas pamati. Rīga, 1999*MauriĦa L., Tripāne T.
Ieteicamās fiziskās aktivitātes bērniem ar dažādiem veselības traucējumiem. Rīga, 1999
*LāriĦš V., MauriĦa L. Koriăējoša vingrošana jaunākā skolas vecuma bērniem I II daĜa.
Rīga, 1995* *MauriĦa L. Fiziskās aktivitātes kardioloăijā. Rīga “Nacionālais apgāds”,
2005* *LāriĦš V., MauriĦa L. Ārstnieciskā vingrošana pie elpošanas orgānu saslimšanām.
Rīga 1992
*Purmale I. “Ārstnieciskā vingrošana skolā. Rīga “Raka”, 2006 *ĀboltiĦa M. Kustību
anatomija I daĜa. LPSA, 2005 *ĀboltiĦa M. Kustību anatomija II daĜa. LPSA, 1998
*KĜujevs M., Kocs J. Bērnu stājas veidošana, Rīga, 1987
*www.google.lv *Wilmore J.H., Costill D.L. Physiology of Sport and Exercise. Human
Kinetics, 1999, printed in USA, 710p *Sabine Langhus. Grundlagen und Techniken der
Bevegungstherapie. Lehrbuch, Sport und Gesundheit, Berlin, 2006 *J.M.Rothstein,
S.H.Roy, S.L.Wolf.The Rehabilitation specialist`s Handbook, F.A.DAVIS Company,
Philadelphia, 1997
Gatavošanās referātam. Zināšanu atkārtošana par sirds asinsrites, elpošanas, kuĦăa zarnu
trakta normālo fizioloăiju un izmaiĦām slodzes ietekmē(Sporta fizioloăijas pamatkurss).
Gatavošanās teorētiski praktiskajam pārbaudes testam. Koriăējošo kompleksu/kopu
veidošana pie konkrēta stājas traucējuma. Gatavošanās diferencētai teorētiski praktiskai
ieskaitei
Tiek vērtētas zināšanas, prasmes un kompetence pārbaudes testu, semināru operatīvās
(katrā nodarbībā) vai galvenokārt pēc rezultatīvas (cikla vai tēmas baigās) formas – desmit
ballu sistēmā
Latviešu
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:

Speciālā terminoloăija un komunikācija (angĜu valoda)

Kursa veids:

PBVI 103
Vispārizglītojošais

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

2.

Semestris:

3.

Kredīti:

3 KP/ 4,5 ECTS

Docētāji:

doc. Berga I., doc. I.Boge , lekt. Rudzinska I.

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:
Kursa mērėis:

AngĜu valodas zināšanas, iemaĦas un prasmes atbilstoši vidējās izglītības
standartam.
Apgūt un pilnveidot speciālo terminoloăiju un komunikāciju angĜu valodā.

Kursa uzdevumi:

Dot iespēju apgūt speciālo terminoloăiju angĜu valodā. Balstoties uz profesionālo
leksiku un angĜu valodā izmantotajām gramatikas struktūrām, veidot publiskās
uzstāšanās iemaĦas un prasmi strādāt ar speciālo literatūru un attīstīt starpkultūru
un komunikatīvo kompetenci.

Plānotie studiju
rezultāti:

Speciālās terminoloăijas, angĜu valodas profesionālās leksikas un gramatisko
struktūru zināšanas; prasme publiski uzstāties un diskutēt, prasme patstāvīgi
strādāt ar speciālo literatūru angĜu valodā; attīstīta starpkultūru un komunikatīvā
kompetence.

Kursa saturs:
Obligātā literatūra:

Speciālās terminoloăijas angĜu valodā apguve komunikācijai specialitātē.
1.Berga I, Boge I. Athlete Companion to Sports and Games, part I – Rīga, 2000.
2.Berga I, Boge I. Athlete Companion to Sports and Games, part II – Rīga, 2001
3. Berga I. Notice and Remember. - Rīga, 2001.

Papildliteratūra:

4. Berga I. Improve Your Athletics.-Rīga, 2004
5. Berg I. Gymnastics. – Rīga, 1999.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

Sporta terminu vārdnīcas, terminu skaidrojošās vārdnīcas; internets:
www.oup.com/elt/headway.

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

Patstāvīgi izvēlēta teksta lasīšana angĜu valodā atbilstoši specialitātei,
gatavošanās testam, diskusijai un semināram atbilstoši studiju kursa saturam.

Mācību valoda

Ar testiem tiek vērtētas zināšanas vispārējā sporta leksikā; ar prezentācijām:
publiskās uzstāšanās un individuālā darba prasmes; veicot kursa uzdevumus, tiek
vērtēta attieksme un grupu darba iemaĦas: izvērtējot zināšanu, prasmju un iemaĦu
izaugsmi kursa laikā, tiek noteikta individuālā dinamika.
AngĜu.
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Kursa nosaukums:

Informācijas un komunikāciju tehnoloăijas sportā

Kursa kods:
Kursa veids:

PBNT202
Nozares teorētiskais pamatkurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

2.

Semestris:

4.

Kredīti:

1 KP/1.5 ECTS

Docētāji:

Prof. Juris Dravnieks
Prof. Eduards Popovs
Priekšzināšanas viduskolas kursa apjomā: matemātika, fizika, informātika.
LSPA studiju kurss „Zinātnisko pētījumu metodoloăija”.

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:

Informācijas tehnoloăiju (IT) iepazīšana praktiskām un eksperimentālu
zinātnisko pētījumu vajadzībām sportā
Iepazīt zinātniskās informācijas iegūšanas, apstrādes un pārraides iespējas.
Apgūt datu analīzes paĦēmienus un atbilstošo aprēėinu programmēšanu
MS Windows vidē, izmantojot standarta un brīvo programmatūru. Iepazīt
tekstu maketēšanas paĦemienus. Iemācīties prezentēt savu produkciju.
Bakalaurs zina IT izmantošanas iespējas sporta zinātniskajos pētījumos un
praksē.
Prot analizēt datus, programmēt aprēėinus, grafiski attēlot rezultātus, prezentēt
savu produkciju.
Spēj kopumā profesionāli izvēlēties atbilsošās IT zinātniskiem pētījumiem un
praktiska rakstura uzdevumiem sportā.
Informācijas iegūšana un pārraide. Zinātniska iespieddarba struktūra.
Eksperimentālo datu statistiskā apstrāde un rezultātu grafiskā attēlošana.
Pētījuma prezentācijas izveidošana. Zinātnisko un praktisko aprēėinu
programmēšana.
• Dravnieks J., Popovs E., Paeglītis A. Sporta zinātnisko pētījumu
tehnoloăija [4 d.]. LSPA. Rīga, 1997.
• Dravnieks J. Bakalaura pavārgrāmata [tiešsaiste]. LSPA. Rīga : LSPA,
2008. Pieejams: http://servis.lspa.lv:333/pavars.pdf
Dravnieks J.. MS EXCEL pievienojumprogramma STATISTIKA [tiešsaiste].
LSPA. Rīga : LSPA, 2007. Pieejams: http://servis.lspa.lv:333/matstat.pdf
• Arhipova I., BāliĦa S. Statistika ekonomikā un biznesā : Risinājumi ar
SPSS un MS Excel. Datorzinību centrs. Rīga, 2006.
• Akadēmisko darbu izstrāde : Mācību līdzeklis / T.ĥikiforova, V.Krauksts,
U.Grāvītis, U.Švinks, I.Vasiljeva. LSPA. Rīga, 2007. Pieejams:
http://fantom.lspa.lv/07noform.pdf un
http://www.lspa.lv/files/Ak_darb_izstr_noform.doc
LSPA Informātikas katedras tālmācības studiju centrs
Tiešsaiste: INTRANET’ā http://fantom.lspa.lv/index.html
INTERNET’ā http://servis.lspa.lv:333/index.html
Patstāvīgais darbs notiek tālmācības režīmā, izmantojot tiešsaisti un e-pastu
komunikācijai ar docētāju. Datu lejupielāde darbam, izpildītā darba nosūtīšana
docētājam un vērtējuma saĦemšana.
Kontaktnodarbību uzdevumu, patstāvīga darba uzdevumu un ieskaites
kontroldarba vērtējumu vidējā atzīme.
latviešu
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Kursa nosaukums:

Sports multikulturālā vidē

Kursa kods:

PBNT 206

Kursa veids:

Nozares teorētiskais pamatkurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

2.

Semestris:

4.

Kredīti:

1KP / 1.5 ECTS

Docētāji:

Prof. U. Švinks

Kursa mērėis:

Sniegt zināšanas un veidot iemaĦas darbam multikulturālā vidē

Kursa uzdevumi:

1. Sniegt zināšanas un radīt izpratni par multikulturālismu un multikulturālo
izglītību.
2. Veidot kompetences sporta nodarbību vadīšanai multikulturālā vidē.
3. Multikulturālās pieejas veidošana, mācot kustību rotaĜas, spēles, nacionālos
sporta veidus.
Ir zināšanas, prasmes un kompetences sporta nodarbību vadīšanai multikulturālā
vidē

Plānotie studiju
rezultāti:
Kursa saturs:

Tēmas:
1) multikulturālisms un multikulturālā izglītība;
2) starpkulturu kompetences veidošana sporta nodarbībās;
3) identitāte un sports;
4) bilingvisms, multilingvisms sporta nodarbību vadīšanā;
5) dažādu tautu, etnisko grupu rotaĜas un spēles.

Obligātā literatūra:

1. CeĜvedis starpkultūru uzglītībai. Rīga, 2004.
2. Banks James A. An introdcution to multucultural education, 1999.
3. Rhonda Clements, Suzanne Kinzler. Multicultural Approach to PE. 2003.

Papildliteratūra:

4.Kolins Beikers. Bilingvisma un bilingvālās izglītības pamati, 2002.
5. Maurice Roche (ed.). Sport, Popular Culture and Identity.1998.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

Internets

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

Par katru tēmu studenti raksta un prezentē patstāvīgo darbu vai grupas darbu
(pēc docētāja norādījuma).
Sekmīga patstāvīgo darbu prezentācija. Aktīva piedalīšanās tēmu apguvē. Kursa
apguves pašvērtējums.

Mācību valoda:

latviešu
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Kursa nosaukums:

Tūrisma pamati un didaktika

Kursa kods:

PBNPS3011

Kursa veids:

PS studiju kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

2.

Semestris:

4.

Kredīti:

2 KP/ 3 ECTS

Docētāji:

lekt. I.LiepiĦa

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:

Tūrisma pamata kursa studijas uzsākot ir nepieciešamas
zināšanas, iemaĦas un prasmes atbilstoši vispārējās vidējās izglītības
standarta sportā beidzot.

Kursa mērėis:

Radīt interesi par tūrisma veidiem, apzināt tūrisma izglītojošo un audzinošo
aspektu un nozīmi savstarpējā saskarsmē un attieksmē pret dabu.
Iepazīstināt studentus ar tūrisma didaktikas teorētiskiem un metodoloăiskiem
aspektiem, mācīšanas un mācīšanās pamata zināšanām
Iepazīstināt un radīt interesi par tūrisma veidiem un tūrisma pasākumiem;
Sniegt pedagoăiskās iemaĦas tūrisma pasākumu vadīšanā
Sniegt teorētiskās zināšanas un apgūt tūrisma pamata prasmes.
Sniegt zināšanas un prasmes tūrisma mācīšanās didaktikas pamata nosacījumos;
Sniegt teorētiskās zināšanas un prasmes tūrisma veidu mācīšanas metodikā
1. Apgūti studiju kursa teorētiskos pamatus un praktiskās iemaĦas un prasmes
2. Apgūt tūrisma veidus un tehnikas paĦēmienus atbilstoši skolas sporta
standartam
3.Apgūt tūrisma mācīšanas un mācīšanās didaktika, tās teorētiskie un
metodoloăiskie pamati
Kursa saturs ir saistīts ar tūrisma pamatu mācīšanu un kompetenču pielietošanu
skolotāja profesionālajā darbībā

Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:
Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:

1.D.Krauksta, A.Brūders “Tūrisms”, 1998.
2.A.Brencis “Aktīvais tūrisms”, 2003.
3.Izglītības ministrija, “RotaĜas un spēles tūrisma pasākumos”, 1987.
4.I. LiepiĦa. Bakalaurs “Sporta tūrisms vispārizglītojošās skolās”, 2002
1. E.Žīgurs “Tūristu salidojumi”, 1966.
2.V.Ėikāns. “Kāpsim kalnos”, 1989.
3.Izglītības ministrija, “RotaĜas un spēles tūrisma pasākumos”, 1987.
4.I.Lukss. “Ar laivu Latvijas ūdeĦos”, 1991

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija
un uzdevumi:

1.Internets www.adventurerace.lv, www.climbing.lv. u.c.
2.Sporta žurnāli un cita veida publikācijas airēšanas tehniski teorētisko spēju
attīstīšanas jomā
Studējošie patstāvīgi apgūs studija kursā paredzēto saturu papildus kontakta
lekcijās izklāstītajam saturam. Patstāvīgi apgūs tūrisma tehnikas paĦēmienus,
tūrisma pasākumu veidus un tehnikas paĦēmienus

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Apmeklējums; attieksme pret studiju kursu, kontroldarbu un mājas darbu izpilde,
uzstāšanās semināros

Mācību valoda:

Latviešu

Citi izmantojamie
informācijas avoti:
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Kursa nosaukums:

Orientēšanās pamati un didaktika

Kursa kods

PBNPSS3047

Kursa veids:

Nozares profesionālās specializācijas kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

2.

Semestris:

4.

Kredīti:

2KP /3 ECTS

Docētāji:

asoc.prof., Dr.paed. B.Smila, lekt. M.paed. L.Indriksone

Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:

Orientēšanās pamata kursa studijas uzsākot ir nepieciešamas
zināšanas, iemaĦas un prasmes atbilstoši vispārējās vidējās izglītības
standarta sportā beidzot.

Studiju kursa
īstenošanas mērėis:

iepazīstināt studentus ar orientēšanās
un didaktikas pamatzināšanām

Studiju kursa uzdevumi:

1) radīt interesi par orientēšanos;
2) sniegt teorētiskās zināšanas par orientēšanās būtību un vēsturi;
3) sniegt teorētiskās zināšanas un apgūt orientēšanās pamat prasmes;
4) sniegt teorētiskās zināšanas par orientēšanās pamattehnikas māzīšanas metodiku
iesācējiem.

Plānotie studiju
rezultāti:

-prot ieteikt drošākos tehnikas veidus pārvietojoties orientēšanās distancē.
-spēj patstāvīgi iemācīt orientieristam iesācējam kartes noorientēšanu, radīt izpratni
par kartes būtību orientēšanās kartes krāsām un karšu zīmēm;
- spēj vadīt orientēšanās nodarbības.
-prot sagatavot un uzzīmēt skolas apkārtnes karti (shēmu);
- prot patstāvīgi izveidot orientēšanās vingrinājumus un rotaĜas.

Studiju kursa saturs:

1. Orientēšanās vēsture. Orientēšanās disciplīnas
2. Orientēšanās didaktikas pamati.
3. Orientēšanās sporta karte. Karšu zīmes.
4. Orientēšanās tehnika. Drošības noteikumi.

Obligātā literatūra:

1.
2.

Papildliteratūra:

3. Orientēšanās bērniem un jauniešiem/ Svenska Orientierinsgs forbundet – Rīga:
1997.-144 lpp.
Interneta resursi: www.nzorienteering.com; www.magnets.lv ;

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

4.Interneta resurs:
www.orient.lv;
www.orientesanas.lv ;
www.attackpoint.org

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:
Mācību valoda:

Referāta- Orientēšanās tehnikas mācīšana izstrādāšana
Kompetences tests.

Indriksone L., Smila B. Orientēšanās I daĜa – Rīga: LSPA, 2000. – 83 lpp.
Indriksone L., Smila B. Orientēšanās II daĜa – Rīga: LSPA, 2002. – 67 lpp.

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:

Kvalitatīvā pētniecība sporta zinātnē
PBNT202
Nozares teorētiskais pamatkurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
2.
4.
1 KP/ 1,5 ECTS
Dr. paed., doc. A.Fernāte
Pētniecības metodoloăija I; Sporta teorija; Vispārīgā pedagoăija

Kursa uzdevumi:

-

dot iespēju studentiem apgūt kvalitatīvā pētījuma metodoloăiju sporta zinātnē.

-

attīstīt izpratni par pieejām kvalitatīvā pētījumā sporta zinātnē (Grounded Theory,
Etnometodoloăija, Fenomenoloăija, u.c.);
veidot prasmi saistīt kvalitatīvā pētījuma pieeju sporta zinātnē ar datu ieguves metožu
izvēli;
veidot prasmi pielietot kvalitatīvo datu apstrādes metodes un interpretēt iegūtos rezultātus
sporta zinātnē;
veidot prasmi kritiski izvērtēt savu pētniecisko darbību kvalitatīvajā pētījumā sporta
zinātnē, izvirzīt secinājumus un novērtēt to ticamību.

Plānotie studiju
rezultāti:

Sekmīga kursa apguve dod iespēju studentam patstāvīgi veikt kvalitatīvo pētījumu sporta
zinātnē, jo studenti spēs:
- izprast pieejas kvalitatīvam pētījumam sporta zinātnē, kvalitatīvās pētījuma metodes un
kvalitatīvo datu ieguves un analīzes procedūras;
- izvēlēties atbilstošu kvalitatīvā pētījuma shēmu;
- patstāvīgi analizēt un vērtēt kvalitatīvā pētījuma gaitā sporta zinātnē iegūtos kvalitatīvos
datus, izvēloties tiem atbilstošas datu apstrādes un interpretācijas metodes, izvirzot
secinājumus un novērtējot to ticamību.

Kursa saturs:

Kvalitatīvā pieeja pētījumiem sporta zinātnē, tās potenciāls un problēmas, pētījuma veidi tajā.
Kvalitatīvā pētījuma principi, koncepcija un plānošana. Kvalitatīvā pētījuma metodes, to
kombinācija un triangulācija. Kvalitatīvo datu ieguves, apstrādes un interpretācijas metodes.
Kvalitatīvā pētījuma ticamība un ētiskie aspekti sporta zinātnē.
1. Pitney W. A., Parker J., Qualitative Research in Physical Activity and the Health
Professions. Champaign, IL: Human Kinetics, 2009.- 219.
2. Andrews D. L., Mason D.S., Silk M. L., Qualitative Methods in Sports Studies. Oxford:
Berg, 2005. - 226.
3. Gratton, C., Jones, I. Research Methods for Sport Studies. London: Routledge, 2004. -288.

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

Studējošo
patstāvīgā darba
organizācija un
uzdevumi:

4. Introduction: Entering the Field of Qualitative Research. In Denzin, N. K. and Lincoln, Y.
S. (eds) (2000) Handbook of Qualitative Research. London: Sage
5. Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. – R.:
RaKa, 2004.
6. Qualitative Research in Sport and Exercise Science (First Issue: 2009), Routledge
http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t789751079~db=slat~tab=summary
7. Science Direct. URL: http://www.sciencedirect.com
8. SpringerLink. URL: http://www.springerlink.com
Veikt kvalitatīvo pētījumu problemātikas izvērtējumu sporta zinātnē izvēlētajā apakšnozarē
(sporta pedagoăija, sporta vadība, sporta medicīna, rekreācija). Patstāvīgi izstrādāt kvalitatīvā
pētījuma plānu sporta zinātnē izvēlētajā apakšnozarē. Veikt datu vākšanu, patstāvīgi
apstrādāt apkopotos datus, analizēt un izvērtēt rezultātus un izdarīt secinājumus.

Studiju rezultātu
vērtēšanas
kritēriji:

Lai students iegūtu sekmīgu vērtējumu, tiks vērtēts:
- lekciju apmeklējums un aktīva darbība semināros (30%);
- studenta veiktie patstāvīgie darbi (50%);
- studiju kursa rakstiskais pārbaudījums – ieskaite (20%).

Mācību valoda:

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:

Sporta vadība
PBNNT207
Nozares teorētiskais pamatkurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
2.
3. vai 4..
1KP / 1.5ECTS
Doc. paed. mag. B.Luika
Studiju kursi:
- Vadības teorija
- Sporta vēsture
Apgūt sporta nozares vadības procesu, faktorus, kas to ietekmē.
Apzināt:- sporta attīstību Latvijā, tās pilnveides iespējas;
- sporta vadības sistēmu Latvijā;
- sporta politiku, tās realizācijas mehānismu;
- sporta attīstības tendences Eiropā un pasaulē.
• Spēj izprast sporta nozares funkcionēšanas un pārvaldīšanas procesus.
• Spēj analizēt sporta nozares attīstību, identificēt problēmas un izstrādāt to
risinājumus.
• Zina un spēj ievērot normatīvos aktus un citus ar sporta nozari saistītos
noteikumus un reglamentējošos dokumentus.
• Valsts sporta politika.
• Sporta nozares tiesiskais pamats.
• Sporta vadības sistēma Latvijā.
• Nevalstisko sporta organizāciju vieta un loma sporta attīstībā.
• Sporta attīstības plānošana. Nacionālā sporta attīstības programma.
• Sporta ekonomiskie aspekti, finansēšana un sponsorēšana.
• Sporta speciālistu sagatavošana un kvalifikācijas celšana.
• Sporta bāžu nodrošinājums.
• Sporta darba statistikas dati, to analīze.
• Sports ārzemēs.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Papildliteratūra:

1.
2.
3.
4.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

-

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

BriĦėis G. Komercializācijas procesi sportā – Rīga, LSPA, 1999.
BriĦėis G. Sporta kustības centrālās vadības formas Latvijā – Rīga, 1993.
Brūne A., Apine R. Sports Latvijā – Rīga, 2001.
Forands I. Red. Latvijas sporta vēsture – Rīga, 1994.
Кузина В.В. Экономика физической культуры и спорта – Москва, 2001
Luika B. Sporta vadība (lekciju materiāli) – Rīga, LSPA, 2008.
Parrish R. Sports loww and policy in the Europen Union – Manchecter, New
York: Manchester University Press, 2003, 271 lpp.
Chaker A.N. Good Governance in Sport a European survey- Cuncil of
Europe, september 2004, 101 lpp.
Latvijas III Sporta kongress – Rīga, LSP, 1996.
Latvijas IV Sporta kongress – Rīga. LSP, 2001.
Шааф Ф. Спортивный маркетинг – Москва, 1998
Ferrand A. Routlenge handbook of sports sponsorship=succesful strategiesLondon; New York: Routledge, 2007, 278 lpp.
Nacionālā sporta attīstības programma 2006. – 2012.gadam
LR likumi, MK noteikumi un citi normatīvie akti;
www.olimpiade.lv
• Normatīvo aktu izpēte un analīze;
• Sporta attīstības faktoru apzināšana, to analīze;
• Republikānisko sporta organizāciju darbības izpēte.
Tiek vērtētas studenta zināšanas, prasmes,spējas un attieksme.

Latviešu
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Kursa nosaukums:

Civilā aizsardzība un sporta ekoloăija

Kursa kods:

PBNT210

Kursa veids:

Nozares teorētiskais pamatkurss.

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē.

Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:

2.
4.
2KP/ 3.ECTS
asoc.prof. A.Paeglītis

Prasības
studiju
apguves uzsākšanai:

kursa

Kursa mērėis:

Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

Lai sekmīgi apgūtu sporta ekoloăijas kursu jābūt priekšzināšanām dabas zinātnēs
vidusskolas kursa apmērā. Lai sekmīgi apgūtu civilās aizsardzības pamatus ir
nepieciešamas priekšzināšanas medicīniski bioloăiskajos priekšmetos un Latvijas
valsts likumdošanā par valsts un pašvaldību varas struktūrām
Sniegt studentiem pamatzināšanas par ekoloăiju- bioloăiskās vides un sociālās
sistēmas aspektā. Sniegt studentiem pamatzināšanas par civilās aizsardzība struktūru
organizāciju un darbību Latvijā. Iepazīstināt studentus ar pamatprincipiem darbam
ārkārtas situācijās, kā arī metodiku ārkārtas situācijās, kā arī ar metodiku ārkārtas
situāciju novēršanai
Dot priekšstatus par bioloăiskās un sociālās sistēmas mijiedarbību. Izprast šo
sistēmu mijiedarbības iespējamās sekas. Dot zināšanu pamatus par civilās
aizsardzības struktūru Latvijā
Iepazīstināt ar valsts civilās aizsardzības galvenajiem uzdevumiem un to risināšanas
juridisko pamatojumu
Iepazīstināt ar valstī pieĦemtas metodikas pielietošanu ārkārtas situāciju
novērtēšanai sabiedrībā. Dot priekšstatu par bīstamības avotiem un iespējamo seku
novērtēšanas iespējām
Beidzot kursu, jāspēj orientēties sabiedrības un vides mijiedarbības rezultātā
notiekošajos procesos. Apgūt civilās aizsardzības struktūru darbības principus
ārkārtas situācijās, kā prognozēt un organizēt darbību, lai samazinātu bīstamību
tautsaimniecības objektos. Beidzot civilās aizsardzības kursu studentiem jāorientējas
Latvijas civilās aizsardzības struktūrās un likumdošanā
Ekoloăiskās problēmas mūsdienu sabiedrībā. Biosfēras raksturojums un
ekoloăiskās problēmas. Bioloăiskās sistēmas un ekosistēmas problēmas.
Bioloăiskās sistēmas. Ekosistēmas. Sociālās sistēmas- to attīstība un stabilitāte.
Sistēmu analīzes principu pielietojums. Sistēmu sabiedrība- dabas mijiedarbības
raksturojums. Dabas resursu izmantošanas problēmas Latvijā. Latvijas un
ZiemeĜeiropas valstu dabassaimniecības vadīšanas principi.
1. E.SiliĦš. Lielo patiesību meklējumi. Rīga, Jumava 2002
2. J.Niedrītis. Dabas vides aizsardzība un ekonomika, Rīga: Vide, 1993.,
256.lpp.
3. Bīstamības avotu noteikšana un novērtēšana vietējā sabiedrībā, UNEP
IE/PAC- Rūpniecības un vides programmu darbības centrs, Rīga:, CA
Centrs, 1994., 86.lpp
4. Latvijas republikas likums “ Par Latvijas Republikas Civilo aizsardzību”
avīze “ Diena” 1993.g. 22. janvāris.
5. Likuma grozījumi un papildinājumi- LV “ Vēstnesis

Citi
izmantojamie
informācijas avoti:

www.google.lv - ekoloăija, www.likumi.lv

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

Patstāvīgi studēt literatūru, lai sagatavotos semināriem un ieskaites kontroldarbiem.

Mācību valoda:

Referāta izstrādes kvalitāte, kontroldarba izpilde un attieksme. Studentu zināšanas
tiek vērtētas 10 ballu sistēmā atbilstoši LSPA pielietotai vērtēšanu skalai. Studentu
zināšanas tiek vērtētas teorētiskā līmeni semināros un ieskaitēs
Latviešu.
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:

Vecumposmu fizioloăija
PBNT222

Kursa veids:

Nozares teorētiskais pamatkurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

2.

Semestris:

4.

Kredīti:

1/ 1.5 ECTS

Docētāji:

prof. I.Pontaga, doc. V.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.
1.

Kursa uzdevumi:

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
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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Kursa nosaukums:

Profesionālā ētika

Kursa kods

PBNT219

Kursa veids:

Nozares teorētiskais pamatkurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

2

Semestris:

4.

Kredīti:

1KP /1.5 ECTS

Docētāji:

Prof., Dr.phil. A.KuzĦecova

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:
Kursa mērėis:

Nepieciešamas priekšzināšanas: kulturoloăija, filozofijas pamati, ievads ētikā

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:

- 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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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

1KP/1.5 ECTS + 1KP/1,5 ECTS

Docētāji

prof. E.Popovs , prof. J.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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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 bioėīmija
PBNT215
Nozares teorētiskais pamatkurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
2.
3.
2 KP/ 3 ECTS
doc. M.Dzintare
Jābūt apgūtam kursam „Bioėīmijas pamati” (1,5 KP, kursa kods: PBNT215).
Nodrošināt studentiem teorētisko un praktisko iemaĦu apguvi, dodot zināšanas un izpratni par dzīvības
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
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:
1. bioėīmisko procesu dinamika cilvēka organismā, to kopsakarība;
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,
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.
2.
V.Ūdre - Vispārējā un sporta bioėīmija II d., māc. grāmata LSPA studentiem, Rīga 2000.
1. Волков Н. И. Биохимия мышечной деятельности. Kиев, Олимпийская литература, 2000. c 504.
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.
D. Cēdere, J. Logins. Organiskā ėīmija ar ievirzi bioėīmijā, Rīga, Zvaigzne ABC, 1996.
Murray R. K., Granner D. K., Mayes P. A., Rodwell V. W. Harper's Biochemistry (25th edition).
McGraw-Hill Publishing Co; 1999, p. 927.
Gatavošanās semināram par tēmām: Vispārējā bioėīmija. VielmaiĦa. Enerăijas maiĦa. Bioloăiskā
oksidēšanās. Biosavienojumu: ogĜhidrātu, 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. Referāta rakstīšana. Gatavošanās ieskaitei.

1.
2.

Studentu zināšanas un kompetences novērtē pēc kvalitatīvā rādītāja – zināšanas novērtē 10 ballu sistēmā, un
kvantitatīvā rādītāja – jānokārto visi kursā paredzētie semināri un ieskaite.
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Mācību valoda:

Latviešu

Kursa nosaukums:

Lietišėā peldēšana

Kursa kods:

PBBIC4013

Kursa veids:

Brīvās izvēles kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

2.

Semestris:

3.

Kredīti:

1KP / 1,5 ECTS

Docētāji:

prof. A.Lielvārds

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:

Zināšanas vispārējā
hidrodinamikā.

Kursa mērėis:

Veidot priekšstatu par nelaimes gadījumu uz ūdens iespējamību. Iegūt
zināšans un prasmes preventīvo pasākumu veikšanā, lai novērstu nelaimes
gadījumus uz ūdens, apgūt ‘slīcēju’ glābšanas paĦēmienus, un iemaĦas
pasākumu veikšanā pēc cietušā nogādāšanas uz sauszemes.

Kursa uzdevumi:

Veidot profesionālu izpratni par lietišėo peldēšanu.

Plānotie studiju
rezultāti:

Apgūt lietišėās peldēšanas pamatus studiju kursa saturu zināšanu, prasmju
un kompetences jomās.
Apgūt spēju izvērtēt un pielietot lietišėās peldēšanas pasākumus savā
praktiskajā darbībā.

Kursa saturs:

Lietišėās peldēšanas veidi, paĦēmieni un to praktiskā pielietošana.
Preventīvie pasākumi nelaimes gadījumu novēršanā uz ūdens.

Obligātā literatūra:

Lielvārds A. Peldēšana / Rīga : Zvaigzne, 1987., 165 lpp.

Papildliteratūra:

Pēc docētāja norādījuma.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

Interneta datu bāzes.

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija
un uzdevumi:

Lietišėās peldēšanas zināšanu un prasmju pamatu apguve.
Lietišėās peldēšanas veidu un paĦēmienu apguve.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Patstāvīga darba vērtējums. Lietišėās peldēšanas veidu, paĦēmienu un
preventīvo pasākumu izpratne un iemaĦu demonstrējums.

Mācību valoda:

Latviešu

pedagoăijā,
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sporta

didaktikā,

biomehānikā,

Kursa nosaukums:

Uzturmācība

Kursa kods

PBBIC4015

Kursa veids:

Brīvās izvēles kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

2.

Semestris:

3.

Kredīti:

1KP / 1,5 ECTS

Docētāji:

Prof. Dr.biol. Inta Māra Rubana

Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:

Zināšanas fizioloăijā, bioėīmijā un higiēnā.

Studiju kursa
īstenošanas mērėis:

Pilnveidot studējošo zināšanas par vesela cilvēka uzturu.

Studiju kursa
uzdevumi:

1.
2.
3.
4.

Pilnveidot studējošo zināšanas par uztura produktiem, to patēriĦa izmaiĦām
sabiedrības attīstības gaitā.
PadziĜināt zināšanas par uzturu dažādos dzīves periodos.
Veicināt izpratni par uzturu aptaukošanās un hronisko slimību profilaksē.
Pilnveidot izpratni par uztura bagātinātājiem; to izmantošanas lietderību un
drošību.

Plānotie studiju
rezultāti:

Studiju kursa rezultātā studējošie: spēs novērtēt vesela cilvēka uzturu dažādos
dzīves periodos; izpratīs uztura nozīmi hronisko slimību profilaksē; varēs
pamatot uztura bagātinātāju izmantošanu.

Kursa saturs:

Vesela pieauguša cilvēka uztura pamati. Uzturvielas. Uztura produkti. Uzturs
bērniem, veciem cilvēkiem, slimniekiem. Uzturs aptaukošanās, vielmaiĦas slimību,
sirds un asinsvadu slimību, Ĝaundabīgo audzēju profilaksē. ĖermeĦa masas
samazināšanas diētu priekšrocības un trūkumi. Antioksidantu nozīme mūsdienu
cilvēka uzturā. Uztura bagātinātāju izmantošanas priekšrocības un trūkumi.

Obligātā literatūra:

Z. ZariĦš, L. Neimane. Uztura mācība. Rīga: Rasa, 2002.

Papildliteratūra:

1.
2.
3.

SIA Medikamentu informācijas centrs. Uztura bagātinātāji. Rīga, 2002.
Larson R.Complete food and nutrition guide. Am.Dietetic assoc., 2006
Rubana I.M. Uzturs fiziskā slodzē. Rīga: Raka, 2010.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

1.
2.
3.
4.

Journal of Human Nutrition and Dietics (USA).
Proceedings of Nutrition Society (UK).
www.nutrition.org
www.eatright.org

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:

1.
2.
3.

Patstāvīgi strādāt ar literatūru.
Sagatavot pārskatu par uzdoto tematu.
Sagatavoties semināriem.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

1.
2.
3.

Prasmes izmantot piemērotu literatūru un sagatavot pārskatu par uzdoto tematu.
Prasmes analizēt faktus.
Spēja pamatot uztura komponentu, diētas, uztura bagātinātāju izvēli.

Kursa nobeigumā jānokārto ieskaite.
Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:

Profesionālā komunikācija ( latviešu valodas kultūras jautājumi)

Kursa kods:

PBBIC 4014

Kursa veids:

Brīvās izvēles kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

2., 3.

Semestris:

3., 4., 5.

Kredīti:

1 KP /1,5 ECTS – 3.sem;
1 KP /1,5 ECTS – 4.sem;
1 KP /1,5 ECTS – 5.sem;

Docētāji:
Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:

I.Budviėe
Latviešu valodas zināšanas, iemaĦas un prasmes atbilstoši vidējās
izglītības standartam.

Kursa mērėis:

Uzlabot latviešu valodas kvalitāti komunikācijai specialitātē

Kursa uzdevumi:

Iepazīstināt ar latviešu literārās valodas normām, kas jāievēro,
izstrādājot zinātnisku darbu.

Plānotie studiju rezultāti:

Zināšanas par zinātniska teksta izstrādi atbilstoši latviešu valodas
kultūras normām.

Kursa saturs:

Latviešu valodas prakses jautājumi komunikācijai specialitātē

Obligātā literatūra:
1.Budviėe I. Mūsdienu latviešu literārās valodas kultūras
jautājumi. - R., 2000., 48 lpp.
2. Rubīna A. Latviešu valodas rokasgrāmata:. valodas
kultūra teorijā un praksē. -R., Apgāds Zvaigzne ABC,
2005., - 188 lpp.
Papildliteratūra:
Citi izmantojamie
informācijas avoti:
Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:

3.Latviešu valodas pareizrakstības vārdnīca. – R.:Avots, 1996.
4. Latviešu valodas vārdnīca. A-Ž. – Rīga.: Avots, 2006.
Sporta terminu, svešvārdu vārdnīcas

Tekstu rediăēšana, testi, vingrinājumi, literārās valodas normu
nostiprināšana, zinātniska teksta izstrāde

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Zināšanas ortogrāfijā, sintaksē, stilistikā; prasme izstrādāt
zinātnisku tekstu; attieksme veicot kursa uzdevumus; individuālā
dinamika - zināšanu, prasmju un iemaĦu izaugsme kursa laikā.

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:

Profesionālā komunikācija (angĜu valoda)

Kursa kods:
Kursa veids:

PBBIC 4014
Brīvās izvēles kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

2., 3., 4.

Semestris:

3.,4.,5.,6.,7.,8.

Kredīti:

1 KP /1,5 ECTS – 3.sem; 1 KP /1,5 ECTS – 4.sem; 1 KP /1,5 ECTS – 5.sem;
1 KP /1,5 ECTS – 6.sem., 1 KP /1,5 ECTS – 7.sem.; 1 KP /1,5 ECTS – 8.sem.

Docētāji:

Doc. Berga I., Doc.Boge I., Lekt..Rudzinska I.

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:
Kursa mērėis:

AngĜu valodas zināšanas, iemaĦas un prasmes atbilstoši vidējās izglītības
standartam.
Pilnveidot speciālo leksiku un komunikāciju angĜu valodā.

Kursa uzdevumi:

Dot iespēju pilnveidot speciālo leksiku angĜu valodā un prasmi strādāt ar
speciālo literatūru bakalaura darba izstrādei, attīstīt starpkultūru un
komunikatīvo kompetenci.

Plānotie studiju
rezultāti:

Pilnveidota speciālā leksika angĜu valodā; prasme patstāvīgi strādāt ar
speciālo literatūru angĜu valodā; attīstīta starpkultūru un komunikatīvā
kompetence.

Kursa saturs:

Speciālā literatūra angĜu valodā leksikas apguvei un komunikācijai
specialitātē.

Obligātā literatūra:

Pēc individuālās izvēles atbilstoši bakalaura darba tematikai.

Papildliteratūra:

Pēc individuālās izvēles atbilstoši bakalaura darba tematikai.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

Sporta terminu vārdnīcas, terminu skaidrojošās vārdnīcas; internets:
www.oup.com/elt/headway.

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

Patstāvīgi izvēlēto tekstu lasīšana angĜu valodā atbilstoši bakalaura darba
tematikai, gatavošanās diskusijai un semināram atbilstoši studiju kursa
saturam.
Ar semināru un diskusiju tiek vērtētas zināšanas speciālajā leksikā; ar
prezentācijām: publiskās uzstāšanās un individuālā darba prasmes; veicot
kursa uzdevumus, tiek vērtēta attieksme un grupu darba iemaĦas: izvērtējot
zināšanu, prasmju un iemaĦu izaugsmi kursa laikā, tiek noteikta individuālā
dinamika.
AngĜu.

Mācību valoda
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Kursa nosaukums:

Profesionālā komunikācija (vācu valoda)
PBBIC4014

Kursa kods:
Brīvās izvēles kurss
Kursa veids:
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
Kursa līmenis:
2., 3., 4.
Studiju gads:
3.,4.,5.,6.,7.,8.
Semestris:
Kredīti:

1 KP / 1,5 ECTS – 3.; 1/ 1,5 ECTS – 4.sem.; 1/ 1,5 ECTS – 5.sem.;
1 KP / 1,5 ECT- 6.sem; 1/ 1,5 ECTS -7.sem.; 1/ 1,5 ECTS-8.sem.

Docētāji:

doc. Malahova L., doc. Stirna N.

Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:

Vācu valodas zināšanas, iemaĦas un prasmes atbilstoši vidējās izglītības
standartam.

Kursa mērėis:

Pilnveidot speciālo leksiku un komunikāciju vācu valodā.

Kursa uzdevumi:

Dot iespēju pilnveidot speciālo leksiku vācu valodā un prasmi strādāt ar
speciālo literatūru bakalaura darba izstrādei, attīstīt starpkultūru un
komunikatīvo kompetenci.

Plānotie studiju
rezultāti:

Pilnveidota speciālā leksika vācu valodā; prasme patstāvīgi strādāt ar
speciālo literatūru vācu valodā; attīstīta starpkultūru un komunikatīvā
kompetence.

Kursa saturs:

Speciālā literatūra leksikas apguvei vācu valodā un komunikācijai
specialitātē.

Obligātā literatūra:

Pēc individuālas izvēles atbilstoši bakalaura darba tematikai.

Papildliteratūra:

Pēc individuālas izvēles atbilstoši bakalaura darba tematikai.

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

Sporta terminu vārdnīcas, terminu skaidrojošās vārdnīcas.

Mācību valoda

Patstāvīgi izvēlēto tekstu lasīšana vācu valodā atbilstoši bakalaura darba
tematikai, gatavošanās diskusijai un semināram atbilstoši studiju kursa
saturam.
Ar semināru un diskusiju tiek vērtētas zināšanas speciālajā leksikā; ar
prezentācijām: publiskās uzstāšanās un individuālā darba prasmes; veicot
kursa uzdevumus, tiek vērtēta attieksme un grupu darba iemaĦas: izvērtējot
zināšanu, prasmju un iemaĦu izaugsmi kursa laikā, tiek noteikta
individuālā dinamika.
Vācu
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Kursa nosaukums:

Uzturs fiziskā slodzē

Kursa kods

PBBIC4021

Kursa veids:

Brīvās izvēles kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

2.

Semestris:

4.

Kredīti:

1 KP / 1,5 ECTS

Docētāji:

Prof. Dr.biol.I. M.Rubana

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:
Studiju kursa
īstenošanas mērėis:

Nepieciešamas priekšzināšanas sporta bioėīmijā, sporta fizioloăijā un higiēnā.

Studiju kursa
uzdevumi:

1.
2.

Pilnveidot studējošo izpratni par uztura lomu fizisko darbaspēju nodrošināšanā.

3.

Sekmēt studējošo izpratni par uztura nozīmi veselības sportā.
Pilnveidot prasmes izvērtēt ikdienas uzturu un vajadzības gadījumā to koriăēt;
plānot uzturu atbilstoši vecumam un izvēlētajām fiziskajām aktivitātēm.
Sekmēt izpratni par uztura īpatnībām dažāda vecuma cilvēkiem.

Kursa saturs:

Fizisko aktivitāšu nozīme veselības saglabāšanā. Organisma apgāde ar uzturvielām.
Enerăijas ražošana fiziskā slodzē. Diennakts enerăijas patēriĦa aprēėināšana.
Uzturvielu izmantošana fiziskā slodzē. Uzturs dažāda vecuma fiziski aktīviem
cilvēkiem. Uzturs izturības un spēka attīstīšanai. ĖermeĦa hidratācija fiziskā slodzē.
Uzturs sportista kognitīvo spēju attīstībai. Uzturs sportista imūnrezistences
nostiprināšanai.

Plānotie studiju
rezultāti:

Noklausoties studiju kursu, studentiem jāiegūst zināšanas, izpratne un prasmes, lai
profesionāli uzraudzītu un koriăētu uzturu veselības treniĦu grupu dalībniekiem.

Obligātā literatūra:

Rubana I.M..Uzturs fiziskā slodzē. Rīga: Raka, 2010. 202.lpp.

Papildliteratūra:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

Hickson J.F. Wolinsky I. Nutrition in exercise and sport/eds.. CRC Press, Boca
Raton, 1989. pp. 201-232, 309-345
Energy- yielding macronutrients and energy metabolism in sports nutrition/ eds. J.A
Driskell, I.Wolinsky. CRC Press, Boca Raton,1999. pp. 211-236.
Litt A. Fuel for young athletes. Essential foods and fluids for future champions.
Human kinetics, 2004. 188 p.
Bean A. The complete guide to sports nutrition. London: A & C Black, (4th edition)
2003. 187 p.
McArdle W. D., Katch F. I. and Katch V. L. Exercise physiology: energy, nutrition
and human performance. Baltimore: Williams & Wilkins, (5th edition), 2001. 313 p.
Williams MH. Dietary Supplements and Sports Performance. J.Int.Soc.Sports Nutr.
2005; 2, 1.pp. 43–49.
Williams MH.Ergogenic aids in sport. Champaign IL: Human Kinetics, 1983. 385 p.

ZariĦš Z., Neimane L.Uzturmācība. Rīga: Rasa, 1998.
1.
2.
3.

Literatūras studēšana, gatavošanās semināriem.
Situāciju analīze: uztura novērtēšana un koriăēšana dažāda vecuma cilvēkiem ar
dažādu fizisko slodzi.
Mītu un faktu par uzturu fiziskā slodzē analīze.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Atbilstoši katram uzdevumam.
Noklausoties studiju kursu, jānokārto ieskaite.

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:

Jauno līderu izglītošana (Dream and team Young Leadee programme )

Kursa kods:

PBBIC4060

Kursa veids:

Brīvas izvēles studiju kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

2.

Semestris:

4.

Kredīti:

1KP/ 1.5 ECTS

Docētāji:

Lekt. Bula – Biteniece I.

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:

Zināšanas un prasmes vidējās izglītības standarta prasību ietvaros.

Kursa mērėis:

Veicināt un sekmēt studentu līderības prasmes.. Veidot sociāli aktīvu pilsoni, kas aktīvi
organizē un iesaistās dažādos sabiedrības pasākumos.
Apgūt zināšanas, prasmes un mācēt tās pielietot: līderība un komandas darbs. Drošas un
radošas vides veidošana dažāda vecuma un vajadzību bērniem. Dalība starpkultūru dimensiju
pasākumos. Brīvprātīgo darba vadīšana. Publicitātes un finanšu līdzekĜu piesaiste. Mentorings
un konsultēšana.

Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju
rezultāti:

Studenti apguvuši šādas zināšanas: zināšanas par vadības stiliem un efektīvas komandas
veidošanu; zināšanas par iekĜaušanas principiem; zināšanas par starpkultūras dimensijas
aspektiem sociālajā vidē; zināšanas par cilvēku resursu plānošanu un vadīšanu; zināšanas par
publicitātes veidošanas principiem. Prasmes: prasmes strādāt grupā u uzĦemties atbildību;
prasmes izveidot pasākuma plānu; prasmes veidot iekĜaujošu, drošu un radošu vidi; prasmes
integrēt sporta pasākumā mākslas un mūzikas aktivitātes; prasmes darbā ar dažāda vecuma un
vajadzību bērniem; prasmes strādāt ar analizēt savu un grupas biedru darbību; prasme strādāt ar
jaunajiem līderiem (vecāko klašu skolēniem); Kompetences: pasākuma plānošanas un
vadīšanas kompetences; savas un citu studentu darbībās novērošanas un novērtēšanas
kompetences prezentāciju un komunikācijas kompetences.

Kursa saturs:

Līderība un komandas darbs. Bērnu ar īpašām vajadzībām iekĜaušana sporta pasākumos.
Brīvprātīgo darba vadīšana. Mākslas un mūzikas aktivitātes sporta festivālos. Mentorings un
konsultēšana. Pasākuma publicitāte un finanšu līdzekĜu piesaiste.

Obligātā
literatūra:

Engstrēms Lars- Magnus. Bērnu un jauniešu sporta vadītājs / Lars-Magnus Engstrēms,
Arturs Forsbergs, Erwins Apitzch/ Zviedrijas Sporta Federācija; SISU ; Latvija-Zviedrija
sadarbība sportā. - 90 lpp.
Lekciju materiāli: studentu rokasgrāmata, Jauno Līderu profesionālās pilnveides
dienasgrāmata, ANO Bērnu tiesību konvencija, Festivālu organizēšanas kartes
Līderība un komandas darbs. Klubu veidošana. Publicitāte un līdzekĜu piesaiste. Māksla ar
D+T. Brīvprātīgo novērtēšana. Bērnu ar īpašām vajadzībām iesaistīšana. / studentu
rokasgrāmatas un izdales materiāli.

Papildliteratūra:

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

www.britishcouncil.org/latvia un citas tīklā iesaistīto augstskolu mājas lapas

Studējošo
patstāvīgā darba
organizācija un
uzdevumi:

Studentu profesionālas pilnveides dienasgrāmatas aizpildīšana. Sporta festivāla sagatavošana
un vadīšana.

Studiju rezultātu
vērtēšanas
kritēriji:

Aizpildītas studentu profesionālas pilnveides dienasgrāmatas. Pēc plāna novadīts sporta
festivāls.

Mācību valoda:

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

Nūjošanas pamati
PBBIC4018
Brīvās izvēles studiju kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

2.
4.
1 KP/ 1.5ECTS
Asoc.prof., Dr.paed. Baiba Smila, AWF Biala Podlaska Asoc.prof. Dr paed.. Krzystof
Piech
Nūjošanas kursa studijas uzsākot ir nepieciešamas
zināšanas, iemaĦas un prasmes atbilstoši vispārējās vidējās izglītības
standarta sportā beidzot.

Studiju kursa
īstenošanas
mērėis:

iepazīstināt studentus ar nūjošanas pamatu mācīšanas didaktiku skolā.

Studiju kursa
uzdevumi:

5)
6)
7)
8)

Plānotie studiju
rezultāti:

-spēj novērtēt savu sasniegumus un attīstības dinamiku..
-spēj plānot, izveidot nūjošanas nodarbību saturu;
-spēj patstāvīgi nūjot, izvēlēties atbilstošu tehnikas veidus atbilstoši apvidum;
-spēj patstāvīgi vadīt nūjošanas nodarbības iesācējiem;
1. Nūjošanas vēsture.
2. Nūjošanas mācīšanas metodika.

Studiju kursa
saturs:

iepazīstināt un radīt interesi par nūjošanu;
sniegt teorētiskās zināšanas par nūjošanas būtību un vēsturi;
sniegt teorētiskās zināšanas un prasmes par nūjošanas didaktiku;
iepazīstināt un radīt izpratni par nūjošanas tehniku un tās mācīšanas metodiku.

3. Nūjošanas tehnika. Drošības noteikumi.
Obligātā
literatūra:

1. Nūjo vesels! Praktiski padomi iesācējiem – Rīga: 36,6C, 2009.
2. Tim "T-Bone" Arem Nordic Walking a Total Body Experience- Book Surge,

2006
Papildliteratūra:

Interneta resursi:
www.nujosana.lv
www.nordicwalkingonline.com
1. Walter C. Nordic Walking: The Complete Guide to Health, Fitness, and

Fun.
2. Svensson M. Nordic Walking (Outdoor Adventures) -Kindle Edition, 2009.
Citi
izmantojamie
informācijas
avoti:

1. Interneta resurs:
www.nordicwalkingexperts.com ;
www.inwa-nordicwalking.com ;
www.nordicwalkingus.com

2. Sporta žurnāli
Studējošo
patstāvīgā darba
organizācija un
uzdevumi:
Mācību valoda:

Referāta „Nūjošana skolā” izstrāde

Kompetences tests.

Latviešu
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Kursa nosaukums:

Piedzīvojumu pasākumi

Kursa kods:

PBBIC4036

Kursa veids:

Brīvā izvēles studiju kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

2.

Semestris:

4.

Kredīti:

1KP/1.5 ECTS

Docētāji:

lekt. I.LiepiĦa, asist. K.Ciekurs, prof. D.Krauksta, prof. J.Grants, doc. I.Kravalis

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:

Bakalaura programmas vispārizglītojošie

Kursa mērėis:

Radīt priekšstatu par piedzīvojumu pasākumiem, uzlabot fizisko un garīgo
sagatavotību. Apgūt un pilnveidot piedzīvojumu sportu tehniskos veidus
un spēt pielietot to praksē.
1. Apgūt piedzīvojumu pasākumiem, veidu tehnikas pamatus;
2. Uzlabot fizisko sagatavotību, gūt emocionālo baudījumu sagatavotību;

Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju
rezultāti:

1. Tiks apgūti piedzīvojumu pasākumiem, tehnikas veidu pamati;
2. Tiks uzlabota fiziskā un garīgā sagatavotība;

Kursa saturs:

Piedzīvojumu pasākumiem, Ĝaus studentiem uzlabot fizisko un garīgo
sagatavotību, apgūstot un pilnveidojot piedzīvojumu sportu tehnikas veidus, ka
arī gatavoties dažāda līmeĦa sacensībām gan praktiski.

Obligātā literatūra:

žurnāla „Tēvijas Sargs” 2009.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

1. Interneta resursi, www.sargs.lv
2. Sporta žurnāli

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija
un uzdevumi:

Studējošais patstāvīgi trenēsies arī ārpus LSPA, uzlabos savu fizisko un garīgo
sagatavotību, uzskaitīs savu treniĦos paveikto darbu.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Lai students iegūtu sekmīgu vērtējumu piedzīvojumu sportu, tiks skatīts:
-apmeklējums, attieksme, mājas darbu izpilde, piedzīvojumu sportu pasākumu
plānu izstrāde

Mācību valoda:

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:

Ziemas sporta aktivitātes
PBNBIC4024
Brīvas izvēles studiju kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
2.
4.
1 KP/1.5 ECTS
prof. J.Grants
Vispārizglītojošie studiju kursi, nozares teorētiskie pamata kursi
Radīt priekšstatu par ziemas sporta aktivitātēm, to lomu un ar to saistītiem pamata
principiem. Iegūt zināšanas par ziemas sporta aktivitāšu struktūru un didaktiskajiem
nosacījumiem. Iegūt zināšanas par ziemas sporta aktivitāšu daudzveidību – sporta
veidiem un netradicionālo līdzekĜu izmantošanu , īpatnībām, izpausmēm un
kopsakarībām dažāda vecuma, dzimuma un nacionalitāšu indivīdiem
1. Apgūt ziemas sporta aktivitāšu pamatnosacījumus un pamatus studiju kursa saturu
zināšanu, prasmju un kompetenču līmenī
2. Apgūt spēju izvērtēt un novērtēt ziemas sporta āra aktivitāšu nepieciešamību
cilvēka fizisko, garīgo spēju un veselības atjaunošanā, konkretizēt un noteikt
atsevišėu ziemas sporta ietekmi uz atpūtas un brīvā laika pavadīšanas efektivitāti
1.Apgūti studiju kursa teorētiskie pamati
2.Apgūti ziemas sporta aktivitāšu pamati komponenšu teorētiskie un metodoloăiskie
pamati
3. Apgūti ziemas sporta aktivitāšu mācīšanas pamati rekreācijas specifiskajā jomā

Kursa saturs:

Kursa saturs ir saistīts ar ziemas sporta aktivitāšu didaktisko principu pamatu zināšanu,
prasmju un kompetenču pielietošanu, mācīšanu

Obligātā
literatūra:

1. Grants J.Mācīsimies slēpot!-Rīga: RaKa 2007.142 lpp.
2. Kops K. Distanču slēpošana – Rīga: LSPA, 1989. – 152 lpp.
3. Grants J. Fiziskā audzināšana, sports un vesels bērns. – Rīga: Mācību
grāmata, 1997. – 215 lpp.

Papildliteratūra:

1.Fritsch W.,Wilmann T.Skilanglauf Methodik und Technik.
Meyer&Meyer Vorlag, 2005.
2.Бутин И.М. Лыжный спорт. - Москва: Просвещение, 1988 - 191 с.
1.Latvijas Slēpošanas savienības: http://www.infoski.lv
2.Starptautiskās slēpoš. Fed. mājas lapa: http://www.fis-ski.comInternets
3.Žurnāli un cita veida publikācijas

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

Mācību valoda:

Studējošie patstāvīgi apgūs studija kursā paredzēto saturu papildus kontakta lekcijās
deklarētajam saturam.
Patstāvīgi apgūs ziemas sporta aktivitāšu didaktikas specifikas daudzveidību dažādos
rekreācijas pasākumos un ar atpūtas nozari saistītos pasākumos
1. apmeklējums
2. attieksme pret studiju kursu
3. kontroldarbu un mājas darbu izpilde
4. uzstāšanās semināros
Latviešu
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Kursa nosaukums:

Nūjošanas metodika rekreācijā

Kursa kods

PBBIC4020

Kursa veids:

Brīvās izvēles studiju kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

2.

Semestris:

4.

Kredīti:

1KP/1.5 ECTS

Docētāji:

Asoc.prof., Dr.paed. Baiba Smila, AWF Biala Podlaska Asoc.prof. Dr paed..
Krzysztof Piech
Nūjošanas kursa studijas uzsākot ir nepieciešamas
zināšanas, iemaĦas un prasmes atbilstoši studiju kursa nūjošana un nūjošanas
pamati beidzot.

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:
Studiju kursa
īstenošanas mērėis:
Studiju kursa
uzdevumi:

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

Apgūt nūjošanas instruktoram nepieciešamās prasmes kvalifikācijas -„nūjošanas
instruktors” iegūšana
1) nostiprināt interesi par nūjošanu;
2) sniegt teorētiskās un praktiskās iemaĦas un prasmes nūjošanas nodarbību
vadīšanā dažāda vecuma dzimuma un fiziskās sagatavotības cilvēkiem
3) sniegt teorētiskās zināšanas un prasmes nūjošanas didaktikā.
-spēj novērtēt skolēnu mācību sasniegumus un attīstības dinamiku..
-spēj plānot, izveidot nūjošanas nodarbību saturu atbilstoši audzēkĦu sagatavotībai;
-spēj patstāvīgi nūjot, izvēlēties atbilstošu tehnikas veidus atbilstoši apvidum;
-spēj patstāvīgi vadīt nūjošanas nodarbības skolā;
1. Nūjošanas didaktikas pamati.
2. Nūjošanas tehnikas mācīšanas metodika. Drošības noteikumi
3. Biomotor spēju attīstīšana ar nūjošanas palīdzību
4. Nūjošanas inventāra izvēle, sagatavošana
1. Nūjo vesels! Praktiski padomi iesācējiem – Rīga: 36,6C, 2009.
2. Tim "T-Bone" Arem Nordic Walking a Total Body Experience- Book Surge,
2006

Papildliteratūra:
3. Interneta resursi:
www.nujosana.lv
www.nordicwalkingonline.com
4. Walter C. Nordic Walking: The Complete Guide to Health, Fitness, and Fun.
5. Svensson M. Nordic Walking (Outdoor Adventures) -Kindle Edition, 2009.
Citi izmantojamie
informācijas avoti:

Studējošo
patstāvīgā darba
organizācija un
uzdevumi:
Mācību valoda:

Interneta resurs:
www.nordicwalkingexperts.com ;
www.inwa-nordicwalking.com ;
www.nordicwalkingus.com

Referāta „Nūjošana mācīšanas metodika” izstrāde
Kompetences tests.
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:

RotaĜas
PBBIC4019
Brīvās izvēles studiju kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
2.
4.
1KP/ 1.5 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 kustību rotaĜas. Apgūt dzīvei nepieciešamās prasmes un
iemaĦas, novērtēt fizisko aktivitāšu nozīmi ilgtspējīgā sabiedrības attīstībā.

Kursa uzdevumi

Atlasīt kustību rotaĜas un vingrinājumus rotaĜnodarbību satura veidošanai
atbilstoši bērna fiziskajai un emocionālajai sagatavotībai. Apgūt kustību
rotaĜu organizēšanas, vadīšanas un modelēšanas didaktiskos principus.

Plānotie studiju
rezultāti:

Noklausoties un apgūstot studiju programmu studentiem ir šādas zināšanas:
kustību rotaĜu izvēli pamatprasmju apguvei; par kustību rotaĜu mērėiem,
uzdevumiem katrā konkrētā vecumposmā; sociālo attiecību veidošanos, Prasmes:
izveidot rotaĜu 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; didaktisko paĦēmienu pielietošanu pamatprasmju apguvē;
novērošanas un novērtēšanas kompetences.
Kustību rotaĜu mērėi, uzdevumi sporta nodarbībās. RotaĜu saturs, uzdevumi,
metodes un līdzekĜi. Kustību rotaĜu modelēšana. Kustību rotaĜu izvēle.

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:

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

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: ”Skolotājs”, kā arī elektroniskie resursi.
Kustību rotaĜu plānu veidošana

Kustību rotaĜu plānu prezentācija
Latviešu
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Kursa nosaukums:

Vieglatlētika( ātrspēka attīstīšana I)

Kursa kods:

PBBIC 4016

Kursa veids:

Brīvas izvēles kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

2.

Semestris:

3.

Kredīti:

1KP/1,5 ECTS

Docētāji:

lekt.T.Lisicina, lekt.S.Škutāne, asist.K.Kuplis

Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:

vieglatlētika vidusskolas standarta līmenī un vēlama studiju kursa
„Vieglatlētikas vingrinājumi iesācējiem” apguve.

Kursa mērėis:

Radīt interesi par vieglatlētiku, tās daudzveidību. Sniegt priekšstatu par
vieglatlētikas lēkšanas disciplīnām un iespējām lēcēju vingrinājumu
pielietošanā citos sporta veidos.
Iepazīstināt ar vieglatlētikas vingrinājumiem lēkšanas apguvei.
Vingrinājumu pielietošana citu sporta veidu pilnveidošanai.

Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju
rezultāti:

Kompetence lēcēju speciālajos vingrinājumos un ātspēka attīstīšanas
pamatos.

Kursa saturs:

Vieglatlētikas vingrinājumi un lēkšanas 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:

Gailis M. Vieglatlētikas sacensību organizēšana un tiesāšanas metodika.
Rīga: LSPA, 2003. 27.lpp.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

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

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:

Vieglatlētika (ātrspēka attīstīšana II)

Kursa kods:

PBBIC 4062

Kursa veids:

Brīvas izvēles kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

2.

Semestris:

4.

Kredīti:

1KP/1,5 ECTS

Docētāji:

doc.M.Gailis, lekt.T.Lisicina, lekt.S.Škutāne, asist.K.Kuplis

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:

vieglatlētika vidusskolas standarta līmenī un vēlama studiju kursa „Vieglatlētikas
vingrinājumi iesācējiem” apguve.

Kursa mērėis:

Radīt interesi par vieglatlētiku, tās daudzveidību. Sniegt priekšstatu par
vieglatlētikas mešanas disciplīnām un iespējām metēju vingrinājumu
pielietošanā citos sporta veidos.
Iepazīstināt ar vieglatlētikas vingrinājumiem mešanas apguvei. Vingrinājumu
pielietošana citu sporta veidu pilnveidošanai.

Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju
rezultāti:

Kompetence metēju speciālajos vingrinājumos un ātrspēka attīstīšanas pamatos.

Kursa saturs:

Vieglatlētikas vingrinājumi un mešanas 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:

Gailis M. Vieglatlētikas sacensību organizēšana un tiesāšanas metodika. Rīga:
LSPA, 2003. 27.lpp.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

www.iaaf.org
www.lat-athletics.lv

Studējošo
patstāvīgā darba
organizācija un
uzdevumi:

Patstāvīgajā darbā students studē speciālo literatūru, izstrādā mājas darbus un
trenējas vieglatlētikas vingrinājumu izpildīšanā, pilnveidojot savas kustību
spējas.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Praktiskā un teorētiskā ieskaite, apgūto vingrinājumu demonstrēšanā

Mācību valoda:

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:

Kalnu kājnieku pārgājieni
PBBIC 4023
Brīvas izvēles studiju kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
2.
3.
1 KP/1,5 ECTS
Lekt. I.LiepiĦa
Vispārizglītojošie studiju kursi, nozares teorētiskie pamata kursi.

Kursa uzdevumi:

3. Apgūt kalnu kājnieku pārgājienu pamatus studiju kursa saturu zināšanu,
prasmju un kompetenču līmenī.
4. Apgūt teorētiskās zināšanas, iemaĦas un prasmes kalnu kājnieku pārgājienu
organizēšanas un vadīšanas metodikā.
5. Apgūt spēju izvērtēt un novērtēt kalnu kājnieku pārgājienu nepieciešamību
cilvēka fizisko, garīgo spēju un veselības atjaunošanas procesā, kā būtisku āra
aktivitāti.
1. Apgūti studiju kursa teorētiskie pamati un praktiskās iemaĦas un prasmes.
2. Apgūti kalnu kājnieku pārgājienu organizēšanas un vadīšanas pamati, metodika.
3. Tiks apgūta kalnu kājnieku pārgājienu pozitīvie aspekti uz fizisko, garīgo spēju
atjaunošanās procesu.
Kursa saturs ir saistīts ar kalnu kājnieku pārgājienu zināšanu, prasmju un
kompetenču pielietošanu profesionālajā darbībā kā kalnu kājnieku pārgājiena
(trekinga) pasākumu dalībnieks un organizators.
1. „Climbing” 2000. gada 15.marts
2. „Kāpjam kalnos” Rīga, Avots, 1989 Valdis Ėikāns
3. No OliĦkalna līdz Everestam” Rīga, JāĦa Sēta 1997 red. L.ZariĦa
1. Training for climbing. Eric J. Horst ; A Falcon guide 2003
2. “Worls Mountaineering + Climbing” The builletin of the UIAA 2/98
“First 6. Decade of International Climbing Competitions under the Aegis of
UIAA”,
Yurii Skurlato
1. Interneta resursi:
www.adventurerace.lv
www.raid.lv
www.climbing.lv
http://users.tinyonline.co.uk/david.newlands/climbinghistory1.htm
http://www.rusclimbing.ru/e/hist.htm
http://www.kathysnostalgiabilia.com/lemelson.htm
Sporta žurnāli un cita veida publikācijas
Studējošie patstāvīgi apgūs studija kursā paredzēto saturu papildus kontakta
lekcijās izklāstītajam saturam. Apgūs kalnu kājnieku pārgājiena organizēšana un
vadīšanas pamatnosacījumus, likumdošanas aspektus, inventāru – individuālo un
grupas., grupas organizēšanas pamatprincipus, drošību. Kalnu kājnieku pārgājienu
grūtības pakāpi atkarībā no klientu fiziskās sagatavotības un spējām.
Apmeklējums, attieksme pret studiju kursu, mājas darbu izpilde, uzstāšanās
semināros, dalība kalnu pārgājienā.
Latviešu

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 priekšstatu par kalnu kājnieku pārgājienu kā vienu no aktīvā tūrisma
veidiem, apgūt kalnu kājnieku pārgājienu organizēšanas un vadīšanas metodiku,
ieinteresēt studentu piedalīties kalnu kājnieku pārgājienos (kalnu trekings). Sniegt
padziĜinātas teorētiskās zināšanas un iespēju robežās praktiskās iemaĦas un
prasmes kalnu kājnieku pārgājienu organizēšanas un vadīšanas metodikā.
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Kursa nosaukums:

CīĦas sporta pamati

Kursa kods:
Kursa veids:

PBBIC4012

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

2.

Semestris:

3.

Kredīti:

1 KP/1.5ECTS

Docētāji:

Docents A.Pimenovs, lektore N. PeĜnika., prof. L.Čupriks, lekt. U.Ciematnieks,
asist.M.Lesčinskis, asist. S.Saulīte
Ėermeniskā kondīcija atbilstoša LSPA prasībām.

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:
Kursa mērėis:

Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju
rezultāti:
Kursa saturs:

Brīvās izvēles studiju kurss

Radīt priekšstatu par cīĦas pamatiem, cīĦas didaktiku un mācēt tās pielietot sporta
skolotāja profesionālajā darbībā.
1.apgūt teorētiskās, metodiskās un praktiskās iemaĦas cīĦas sporta veidos
(veidot pedagoăiskās iemaĦas);
2.zinātniski pamatot cīĦas sporta veidu saturu, mērėus un principus;
3.sniegt teorētiskās zināšanas par cīĦas sporta attīstības tendencēm;
4.sniegt zināšanas par cīĦas sporta iemaĦu kontroles formām;
5.sniegt zināšanas par mācību treniĦu nodarbību metodiskajiem pamatiem.
Zināšanas, prasmes un iemaĦas cīĦas sporta veidos (grieėu – romiešu cīĦa, brīvā
cīĦa, sambo un džudo cīĦa).
CīĦas elementu un tehnikas apgūšana. Dažādu paĦēmienu klašu savienojumu
apgūšana un to didaktika.

Obligātā literatūra: 1. P 1. Pimenovs A., Sporta cīĦu veidi. Rīga: LSPA, 2006. 74lpp.

2. A. Rudzītis. Džudo. Rīga: Liesma, 1979. – 171 lpp
Papildliteratūra:

1. Спортивная борьба. Учебник для институтов физической культуры (под
редакцией А. П. Купцова). Москва: Физкультура и спорт, 1978. – 424 с.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

1. Internets
2. Sporta žurnāli un cita veida publikācijas.

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:

Patstāvīgas kursa teorētiskās daĜas studijas un gatavošanās mācību praksei.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

1.CīĦas tehnikas demonstrēšana stāv cīĦā un guĜus cīĦā (eksāmens).
2. Apmeklējums
3. Referāta uzrakstīšana

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:

Masāža III, IV

Kursa kods:

PBBIC4005

Kursa veids:

Brīvās izvēles studiju kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:

2.
3.,4.
2.0 KP/3.0 ECTS
doc. Lešenkovs E., Mag. paed.Veseta U.

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:
Kursa mērėis:

Zināšanas bioloăijas, dabas zinību, anatomija vidusskolas programmas
apjomā

Kursa uzdevumi:

Sagatavot masāžas speciālistus atbilstoši LR ārstniecības likuma, un
masiera profesijas standarta prasībām.
Iemācīt masāžas indikācijas un kontrindikācijas; Apgūt masāžas
iedarbības mehānismus; Apgūt masāžas paĦēmienus un to izpildes
tehniku. Apgūta masāžas metodika ārstnieciskajā un sporta praksē.

Plānotie studiju
rezultāti:

Students patstāvīgi spēj izpildīt masāžas paĦēmienus atsevišėām
ėermeĦu daĜām. Apgūtas vispārejās un lokālās masāžas procedūras.
Apgūta masāžas metodika ārstnieciskajā un sporta praksē.

Kursa saturs:

- Zināšanas - masāžas paĦēmienu un procedūras fizioloăiskās iedarības
mehānismi, masāžas procedūras metodika ārstnieciskajā un sporta
praksē.
- prasmes un iemaĦas - masāžas procedūras tehniskā izpilde atbilstoši
indikācijām.
-kompetence - masāžas procedūru izpilde atbilstoši masiera profesijas
standartam.

Obligātā literatūra:

E.Lešenkovs, V.LāriĦš „Masāža”, 2004.

Papildliteratūra:

A.Birjukovs „Masāža” 2004.
A.Birjukovs „Sporta masāža” 1996.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

LFA semināru materiāli

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija
un uzdevumi:

Grupu nodarbības masāžas praktiskās daĜas apguvei un pilnveidošanai.
Masāžas teorētiskās daĜas individuāla apguve izmantojot mācību
metodiskos materiālus.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Studentam pozitīva attieksme pret studiju kursu, aktīva darbība
nodarbībās, teorētiski - praktiska ieskaite.

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:

Fizioterapijas pamati III, IV

Kursa veids:

Brīvās izvēles studiju kurss

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

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
2.
3.,4.
2.0 KP/ 3.0 ECTS
doc.Lešenkovs E., asoc.prof.Paeglītis A., asoc.prof.KĜaviĦa A., lekt. A.Stafecka, lekt.
Čivčs A., lektore Pozemkovska M.

Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:
Kursa mērėis:

Zināšanas bioloăijas, dabas zinību, anatomija vidusskolas programmas apjomā.

PBBIC4006

Dot nepieciešamās zināšanas un sapratni par fizioterapijas attīstības vēsturi Latvijā un
pasaulē, tās galvenajiem darbības virzieniem un uzdevumiem, dokumentāciju,
fizioterapeitu vietu medicīnas aprūpes sistēmā, to saistītām tiesiskām normām un
normatīviem aktiem, nodrošināt zināšanu bāzi, kas nepieciešama pārējo medicīniski
bioloăiskā cikla studiju kursu apgūšanai, apgūt zināšanas ārstniecības procesa
pamatprincipos, medicīnas vēstures kursa mērėis ir paplašināt vispārējo redzesloku,
veicinot zinātnisku domāšanu; saistīt medicīnas attīstību ar zinātnes attīstību citās
jomās. Medicīnas vēsture atspoguĜo ne tikai cilvēces vēstures lappuses, bet arī
nacionālās kultūras mantojumu un tautas vēsturi.

Kursa uzdevumi:

Iepazīstināt ar fizioterapijas vēsturi Latvijā un pasaulē; apgūt fizioterapijas mērėus un
uzdevumus; iepazīstināt ar fizioterapijas studiju organizāciju Latvijā un pasaulē;
iepazīstināt ar nepieciešamo darba dokumentāciju, tiesiskos un normatīvos aktus
fizioterapeita praksē, students zina, izprot un spēj lietot medicīnisko terminoloăiju
mutiski un rakstiski, dot studējošajiem pamatzināšanas par veselības aprūpes un
medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu organizācijas principiem; iepazīt medicīnas
evolūciju pasaulē un Latvijā; apgūt prasmi pētīt vēstures avotus, kas atspoguĜo cilvēku
darbību medicīnas jomā, apkopot faktus par atklājumiem, notikumiem, procesiem
medicīnā (arī fizioterapijā), sistematizēt tos un izdarīt teorētiskus vispārinājumus

Plānotie studiju
rezultāti:

- Zināšana - studiju priekšmeta apguves rezultātā studenti iegūst teorētiskās zināšanas
tālākām fizioterapijas studijām.
- kompetence - atbilstoši fizioterapeita profesijas standartam.

Kursa saturs:

Studiju kursi: Medicīnas terminoloăija, Veselības aprūpes organizācijas pamati,
Medicīnas vēsture.
Fizioterapijas vēsture; Fizioterapija Latvijā; Fizioterapijas studijas LSPA;
Fizioterapeita darba iespējas Latvijā un pasaulē; Fizioterapijas darba dokumentācija;
Fizioterapeitu tiesības, pienākumi un atbildība; Fizioterapeita darba vietas iekārtojums;
Fizioterapeitu prakšu saistība ar radniecīgām specialitātēm.

Obligātā literatūra:

1. Ārstniecības likums, 2. Saistošie MK noteikumi, 3. Latvijas fizioterapeitu asociācijas
statūti, 4. Latvijas fizioterapeitu sertifikācijas un resertifikācijas nolikums, 5. Eiropas
un Pasaules fizioterapeitu asociācijas nolikumi.1.Gorodkova J. LatīĦu valoda. Rīga
,,Zvaigzne” 1988,204 lpp.; 2.Stafecka A. Palīgs medicīniskās terminoloăijas apguvē.
2008, 22.lpp.; 3.ViĦėele R. Medicīnas svešvārdu vārdnīca. Rīga Avots 2007, 959.lpp.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

6. www.lfa.lv, 7. www.rsu.lv, 8. www.dau.lv

Studiju
rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Studiju kursa pārskata lekciju laikā studenti tiek iepazīstināti un apgūst studiju
priekšmeta tēmas. Patstāvīgā darba ietvaros studenti saĦem individuālās tēmas, par
kurām izmantojot literatūras avotus jāuzraksta referāts, kurš semināra nodarbību laikā
jāaizstāv atbildot uz pasniedzēja un kolēău jautājumiem aizstāvāmā referāta ietvaros.
Studentu zināšanas, prasmes, kompetence tiek novērtētas pēc: studenta attieksmes pret
studiju kursu, aktīvu darbību nodarbībās, referāta izstrādes.

Mācību valoda:

Latviešu

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:
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Kursa nosaukums:

Sporta pedagoăiskā pilnveidošana (SPP) 1, 2, 3, 4

Kursa kods:

PBBIC 4003

Kursa veids:

Brīvās izvēles studiju kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

1., 2.

Semestris:

1., 2., 3., 4.

Kredīti:

1.st.g. - 2.0 KP/3.0 ECTS;
2.st.g. - 2.0 KP/3.0 ECTS
Praktisko katedru sporta veidu docētāji

Docētāji:
Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:
Kursa mērėis:

Nepieciešamas pamata prasmes kādā no sporta veidiem

Kursa mērėis ir dot studentiem tādas zināšanas un prakstiskās iemaĦas, kas dod
iespējas apgūt izvēlētā sporta veida teorijas un tehnikas pamatus tālākajā sporta
veida padziĜinātajā kvalifikācijas apguvē.

Kursa uzdevumi:

1. Iepazīstināt un radīt interesi studentiem par izvēlēto sporta veidu.
2.Dot teorētiskās pamatzināšanas par drošības tehnikas noteikumiem, sporta
veida tehnikas pamatiem.
3. Nostiprināt praktiskās iemaĦas tehnikas paĦēmienu pielietošanā izvēlētajā
sporta veidā.

Plānotie studiju
rezultāti:

Zina un ievēro izvēlētā sporta veida drošības tehnikas noteikumus; zina izvēlētā
sporta tehnikas pamatus. apgūst prasmes sasniegumu vērtēšanā izvēlētajā sporta
veidā; iegūst kompetences un vērtēt pedagoăisko procesu izvēlētajā sporta
veidā.

Kursa saturs:

Ievads specializācijā; drošības tehnikas noteikumi; izvēlētā sporta veida tehnikas
pamati; izvēlētā sporta veida taktikas pamati; izvēlētā sporta veida sacensību
noteikumi.

Obligātā literatūra:

1. Sporta veida specializāciju norādītā literatūra

Papildliteratūra:

1. Trenera rokasgrāmata – I Rīga, - 2003.g. 304 lpp.
2.Trenera rokasgrāmata- II Rīga,- 2006.g. 312 lpp.
3. Bērnu un jauniešu trenera rokasgrāmata. Rīga, 2008.g. 215.lpp
1.Interneta datu bāzes

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

Studējošo patstāvīgā 2. Lekcijas. 2. Praktiskās nodarbības. 3. Metodiskās nodarbības. 4. Grupu darbs.
darba organizācija un 5. Patstvīgais darbs.
uzdevumi:
Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

1. Teorētiskā ieskaite.
2. Praktiskie uzdevumi.
3. Apmeklējums.

Mācību valoda:

Latviešu
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Profesionālā bakalaura studiju programmas „Sporta zinātne”
studiju kursu anotācijas 3.studiju gads

Kursa nosaukums:

Pielāgotās fiziskās aktivitātes

Kursa kods:
Kursa veids:

PBNT218
Nozares teorētiskais pamatkurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

3.

Semestris:

5.

Kredīti:

1KP/1.5 ECTS

Docētāji:

asoc.prof. A.KĜaviĦa

Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:

Priekšzināšanas, kas balstās uz teorētiskām un praktiskām zināšanām sporta medicīnā, fiziskās
audzināšanas teorijā, fizioloăijā un speciālajā izglītībā.

Kursa mērėis:

Veidot priekšstatu par pielāgotām fiziskām aktivitātēm dažāda vecuma personām ar
funkcionāliem traucējumiem.

Kursa uzdevumi:

Sniegt pamata zināšanas par pielāgotā fiziskām aktivitātēm (PFA), kā multidisciplināru sporta
zinātnes nozari.
Iepazīstināt ar PSA līmeĦiem.
Sniegt zināšanas par personu ar funkcionāliem traucējumiem individuālajām unikālajām
atšėirībām un to ietekmi uz pielāgotā sporta programmas saturu šiem cilvēkiem.
Apgūt zināšanas par sporta struktūru personām ar funkcionāliem traucējumiem Latvijā un
pasaulē.
Iepazīstināt par galvenajiem starptautiskajiem sporta pasākumiem sportistiem ar invaliditāti,
tai skaitā par sporta veidiem un klasifikācijas principiem.
Sniegt zināšanas par tehniskajiem palīglīdzekĜiem (piem., ratiĦkrēsli, ortozes, protēzes) un
sporta inventāra pielāgošanu personām ar invaliditāti.

Plānotie studiju
rezultāti:

Studenti iegūst zināšanas: par PFA pamatprincipiem un socioloăiskajiem aspektiem, par
dažādiem funkcionāliem traucējumiem un to ietekmi uz personu ar funkcionāliem
traucējumiem iekĜaušanu sporta nodarbībās, par PFA programmu izveides un ieviešanas
principiem, par sportu cilvēkiem ar invaliditāti un klasifikāciju. Studenti apgūst
prasmes:izveidot individuālo plānu PFA programmā, novērtēt personu ar funkcionāliem
traucējumiem fiziskās spējas, pielāgot sporta veidus personām ar funkcionāliem
traucējumiem. Studenti apgūst kompetences: pielāgot PFA atbilstoši personu ar
funkcionāliem traucējumiem individuālajām spējām, sagatavot un pielāgot vidi iekĜaujošās
PFA mērėu īstenošanai, īstenot PFA programmas cilvēkiem ar invaliditāti.
Pielāgotā sporta izglītība. Funkcionālo traucējumu raksturojums. Sports cilvēkiem ar
invaliditāti.

Kursa saturs:
Obligātā literatūra:

1.

KĜaviĦa, A. IekĜauj Mani. Rokasgrāmata bērnu ar invaliditāti iekĜaušanai sporta nodarbībās. Jelgavas
Tipogrāfija, 2007, 88 lpp.

Papildliteratūra:

1.

Block, M.E. A teacher’s guide to including children with disabilities in general physical education (3rd
ed.). 2007, Baltimore; Paul H.Brookes.
Sherrill, C. Adapted physical activity, recreation and sports Crossdisciplinary and lifespan (6th ed.). 2004,
McGraw Hill
Kelly, L., & Melograno, V.J. Developing the physical education curriculum. An achievement based approach.
2004, Human Kinetics.

2.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

1.

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:

Sagatavot prezentāciju par iekĜaujošo sportu personām ar funkcionāliem traucējumiem.
Izstrādāt kursa projektu „Individuālā PFA programma personām ar funkcionāliem
traucējumiem. ". Sagatavoties pārbaudījumiem par PFA plānošanu un īstenošanu personām ar
funkcionāliem traucējumiem.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Studentu zināšanas, prasmes un kompetences tiek novērtētas trīs semināros (pielāgoto fizisko
aktivitāšu pamati, funkcionālie traucējumi un to ietekme uz personu iesaistīšanos PSA, sporta
organizācijas un sporta pasākumi personām ar funkcionāliem traucējumiem), kursa darbā
(pielāgotais sports personām ar funkcionāliem traucējumiem) un pēc prezentācijas par
pielāgoto sportu.

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:

Sporta fizioloăija

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

3.

Semestris:

5.

Kredīti:

1 / 1,5 ECTS

Docētāji:

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
gadā LSPA apgūtās zināšanas sporta bioėīmijā, vecumposmu fizioloăijā, higiēnā un sporta medicīnā.

Kursa mērėis:

Iemācīt sporta fizioloăijas pamatjēdzienus, analizēt organisma adaptācijas mehānismus un darbaspējas noteicošos
faktorus dažāda rakstura sporta slodzēs, veidot iemaĦas atsevišėu fizioloăisko rādītāju noteikšanā un novērtēšanā.

Kursa uzdevumi:

1.

PBNT213
Nozares teorētiskais pamatkurss

2.

3.

Iemācīt izprast un novērtēt fiziskās slodzes intensitātes fizioloăiskos rādītājus, dot fizisko
vingrinājumu fizioloăiskās klasifikācijas pamatprincipus.
Sniegt kustību apmācības un fizisko īpašību attīstīšanas fizioloăisko pamatojumu, veidot iemaĦas
atsevišėu fizisko īpašību fizioloăisko rādītāju noteikšanā un novērtēšanā.
Raksturot organisma adaptācijas mehānismus un darbaspējas noteicošos faktorus, veicot darbu
neierastos apkārtējās vides apstākĜos.

Plānotie studiju rezultāti:

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.

Kursa saturs:

MuskuĜu bioenerăētika. Fizisko vingrinājumu fizioloăiskā klasifikācija. 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. Darbaspēju izmaiĦas un organisma adaptācijas mehānismi, trenējoties dažādos
ārējās vides apstākĜos.

Obligātā literatūra:

1.
2.
3.

Papildliteratūra:

1.
2.
3.

Citi
izmantojamie
informācijas avoti:

1.
2.

Brēmanis E. Sporta fizioloăija. - Rīga: Zvaigzne, 1991.- 245 lpp.
Wilmore J.H., Costill D.L. Physiology of Sport and Exercise. Human Kinetics, 1999, printed in
USA, 710 p.
McArdle W.D., Katch F.I., Katch V.L. Essentials of Exercise Physiology. Lippincott Williams and
Wilkins, 2000, printed in USA, 679 p.
Hoffman J. Physiological Aspects of Sport Training and Performance. Human Kinetics, 2002,
printed in USA, 344 p.
The Physiology of Training. Whyte G. (Ed.), Churcill Livingstone, Elsevier, 2006, 246 p.
Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. - Киев :
Олимпийск.лит., 1997.
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.
Enoka R.M. Neuromechanics of Human Movement. Human Kinetics, 2002, printed in USA, 556 p.

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:

Gatavoties semināriem par tēmām: 1) muskuĜu enerăētika un fizisko vingrinājumu fizioloăiskā
klasifikācija, fizioloăiskie rādītāji, veicot dažādas intensitātes slodzes, kustību iemaĦu apguves
fizioloăiskais pamatojums; 2) 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.

Studiju
rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Studentu zināšanas, prasmes un kompetences tiek novērtētas četros semināros (muskuĜu enerăētika un
fizisko vingrinājumu fizioloăiskā klasifikācija, fizioloăiskie rādītāji, veicot dažādas intensitātes slodzes,
kustību iemaĦu apguves fizioloăiskais pamatojums; spēka, jaudas, ātruma īpašību attīstīšanas
fizioloăiskais pamatojums; vispārēja izturība, tās rādītāji un treniĦu fizioloăiskais pamatojums; organisma
adaptācija un aklimatizācija dažādiem ārējās vides apstākĜiem), divos 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 ieskaite.
Latviešu

Mācību valoda:

315

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

Slēpošanas pamati un didaktika
PBNPS3029
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
3
6
2 KP/3 ECTS
Prof. D. Krauksta; prof. J.Grants; as.prof. B.Smila; doc. I.Kravalis; lekt. L. Indriksone; as.
K.Ciekurs.
Priekšzināšanas profesionālā bakalaura programmas vispārizglītojošos studiju kursos un nozares
teorētiskos pamata kursos
Radīt priekšstatu par slēpošanas sporta veidiem, apgūt distanču slēpošanas pārvietošanās veidus,
ieinteresēt studentus dalībai ziemas pasākumos. Sniegt padziĜinātas teorētiskās zināšanas un
praktiskās iemaĦas un prasmes distanču slēpošanas mācīšanas metodikā darbā ar dažāda vecuma
un dzimuma audzēkĦiem, slēpošanas treniĦu metodikā.

Kursa uzdevumi:

- dot teorētiskās zināšanas, iemaĦas un prasmes slēpošanas pārvietošanās veidos, to mācīšanas
metodikā;
- dot izpratni par slēpošanas terminoloăiju, slēpošanas pārvietošanās veidu tehniku un
pamatdarbībām pārvietojoties uz slēpēm;
- veidot pedagoăiskās iemaĦas un prasmes slēpošanas nodarbību vadīšanā, sacensību un citu
slēpošanas pasākumu organizēšanā, vadīšanā un tiesāšanā;
- veicināt slēpošanas pārvietošanās veidu apguvi, interesi un aktīvu dalību ziemas pasākumos –
pārgājienos, sacensībās, rotaĜās, stafetēs un spēlēs;
- teorētiski un praktiski iepazīstināt studentus ar slēpošanas inventāra izvēli, sagatavošanu un
kopšanu;
- sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaĦas slēpošanas treniĦu metodikā;

Plānotie studiju
rezultāti:

- jāzina distanču slēpošanas terminoloăija, tehnikas pamatdarbības pārvietojoties uz slēpēm;
- jāprot nodemonstrēt slēpošanas pārvietošanās veidus klasiskajā un brīvajā stilā, analizēt kĜūdas, to
rašanās cēloĦus, un prast tās izskaidrot un novērst;
- jāzina distanču slēpošanas mācīšanas metodika;
- jāprot sastādīt slēpošanas stundas konspektu un novadīt stundu;
- jāzin slēpotāja fizisko īpašību attīstīšanas un funkcionālās sagatavotības treniĦu metodikas
pamatus;
- jāzina slēpošanas inventāra izvēles nosacījumi, jāprot sagatavot inventāru nodarbībām un
sacensībām, jāzina prasības inventāra kopšanā un glabāšanā;
- jāzina slēpošanas pasākumu (individuālās sacensības, stafetes, pārgājiens, rotaĜas, dažādas ziemas
atrakcījas un spēles) vietas izvēles un sagatavošanas un iekārtošanas nosacījumi un prasības.
- jāzina drošības tehnikas noteikumi, traumu profilakse un pirmās palīdzības sniegšana;
- jāzina slēpošanas sacensību noteikumi un slēpošanas pasākumu – sacensību, pārgājienu, rotaĜu,
stafešu, spēĜu organizēšanas, vadīšanas un tiesāšanas nosacījumi;
Kursa saturs ir saistīts ar slēpošanas un ar slēpošanu saistīto sporta veidu apguvi, distanču
slēpošanas pārvietošanās veidiem, to tehniku, terminoloăiju, inventāru, drošības tehnikas
noteikumiem, nodarbību un ziemas pasākumu vietas izvēli, iekārtošanu un noformēšanu, prasmju
un kompetenču pielietošanu nozares speciālista profesionālajā darbībā.
2. Grants J. Fiziskā audzināšana, sports un vesels bērns – Rīga: Mācību grāmata – 1997. – 215 lpp.
3. Grants J. Mācīsimies slēpot – Rīga: RAKA, 2007. – 142 lpp.
4. Krauksta D.Slēpošanas nodarbību organizēšana – Rīga: LSPA, 1996. – 42 lpp.
1. Krauksta D., Šūtavs V., Grants J., Ukins V. Slēpošana I daĜa. – Rīga: LSPA, 1999. – 78 lpp.
2. Šūtavs V. Slēpju ziedes un to pielietošana – Rīga: LSPA, 1991. – 30 lpp.
Internets.

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

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

Studējošie patstāvīgi apgūst studiju kursā paredzēto saturu papildus kontakta lekcijās
izklāstītajam. Patstāvīgi pilnveido slēpošanas pārvietošanās veidus, gatavojas paškumu – stundas,
pārgājiena un āra aktivitāšu badīšanai, sagatavo u inventāru nodarbībā, gatavojas teorētiskām
ieskaitēm
5. Apmeklējums, attieksme pret studiju kursu
6. Slēpošanas pārvietošanās veidu tehnikas demonstrējums,dalība sacensībās un pasākumos.
7. Stundas konspekta sastādīšana, stundas vadīšana, slēpošanas tehnikas mācīšanas metodika.
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:1.

NometĦu mācība
PBNT224
Nozares teorētiskais pamatkurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
3.
6.
1 KP/ 1.5 ECTS
Lekt. I.Smukā, prof. D.Krauksta, lekt. I.LiepiĦa
Vispārizglītojošie studiju kursi, nozares teorētiskie pamata kursi

Radīt priekšstatu par dažāda tipa nometnēm un ar to saistītiem pamata principiem rekreācijas
procesa organizēšanā.
Iegūt zināšanas par nometĦu organizēšanas struktūru, organizēšanu un vadīšanu.
Iegūt zināšanas par nometnes satura veidošanu, rekreācijas pasākumu iekĜaušanu nometnes saturā..
Apgūt prasmes lauku nometnes organizēšanā un vadīšanā, kā arī ar nometnēm saistītu projektu
veidošanā un vadīšanā.
6. Apgūt nometĦu mācības pamatus studiju kursa saturu zināšanu, prasmju un kompetenču līmenī
7. Apgūt spēju izvērtēt nometnes organizatorisko formu klientu āra rekreācijā, izglītošanā, āra
dzīves pieredzes apgūšanā.
8. Konkretizēt un noteikt nometnes ietekmi uz rekreatīvās darbības efektivitāti
1. Apgūti nometnes mācības kursa teorētiskie pamati nometnes likumdošanas, plānošanas,
organizēšanas un projektu izstrādes līmenī.
2. Apgūts nometnes satura plānošana vadoties no rekreācijas konkrētās rekreācijas darbības
3. Apgūta āra nometnes organizēšanas un vadīšanas specifika ar tai raksturīgām āra rekreācijas
darbībām
Kursa saturs ir saistīts ar nometĦu mācības zināšanu, prasmju un kompetenču pielietošana
rekreācijas speciālista profesionālajā darbībā
1. Brūders A. NometĦu mācība. Metodiskais izdales un darba materiāls LSPA 2.un 3.kursa
studentiem.-LSPA-Rīga, [b.i.], 2000.-71 lpp.
2. NometĦu vadītāja rokasgrāmata. Metodiskais materiāls.-Rīga: IZM, VJIC, LNA, 2009- 176
lpp.
3. Kā sastādīt veiksmīgu finansējuma pieprasījumu. Soli pa solim.-Rīga: NVO centrs, 1997
4. I.LiepiĦa., I.Smukā „Metodiskie ieteikumi aktīvās atpūtas un fizisko aktivitāšu pasākumiem
lokālās administratīvās teritorijās (pašvaldībās). SVA, LR Izglītības ministrija, 2008.
1. Kornels Dž. Spēles dabā.- Rīga: Bērnu vides skola, 1994.
2. Praude V.,BeĜčikovs J. Menedžments.- Rīga: Vaidelote, 2001
3. Projekta sagatavošana Sorosa fondam- Latvija. Vispārējs apraksts.- Rīga: Sorosa fonds Latvija,
1998
4. Rokasgrāmata jaunatnes vadītājiem. Palīglīdzeklis apmācības semināriem.- Rīga:Bērnu Vides
skola, 1995.-89 lpp.
5. Džeimss P.Luiss, „Projektu vadīšanas pamati”, Rīga, izdevniecība
PUSE PLUS, 1997.
6. Forands I. „Projekta menedžments”, Rīga, Latvijas Izglītības fonds, 2006.g.

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

1.
2.

Internets
Žurnāli un cita veida publikācijas par nometĦu mācības aspektu pamatiem

Studējošie patstāvīgi apgūs studija kursā paredzēto saturu papildus kontakta lekcijās izklāstītajam
saturam.
Patstāvīgi apgūs nometnes kā organizatoriskās formas daudzveidību dažādos rekreācijas
pasākumos un rekreācijas darbībās.
apmeklējums; attieksme pret studiju kursu; kontroldarbu un mājas darbu izpilde; uzstāšanās
semināros; praktiskā darbība nometnes projekta izstrādē un nometnes darbā
Latviešu

Mācību valoda:
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Profesionālā bakalaura studiju programmas „Sporta zinātne”
studiju kursu anotācijas 4.studiju gads
Kursa nosaukums:

Sporta dejas

Kursa kods:
Kursa veids:

PBNPS3050
Nozares profesionālās specializācijas kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

4.

Semestris:

7.

Kredīti:

1,5 KP/ 2,25 ECTS

Docētāji:

Lekt. L. Freimane

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

Plānotie studiju
rezultāti:

Vispārējās izglītības standarta „Sports” līmenī
Radīt priekšstatu par sporta dejām un to iedalījumu
1. Iepazīstināt ar sporta deju vēsturi, terminoloăiju, klasifikāciju un
uzvedības kultūru deju laukumā;
2. Izanalizēt deju tehniku ST (W,V,F,T), LA (Ch,J), Polonēzes un
Salsas dejām;
3. Veidot zināšanas par ST, LA, Polonēzes un Salsas deju pamatsoĜiem
un kombināciju veidošanu
1. Zina sporta deju vēsturi, terminoloăiju, klasifikāciju;
2. Zina ST, LA, Polonēzes un Salsas dejas un to tehniku;
3. Prot precīzi izpildīt deju pamatsoĜus un kombinācijas

Kursa saturs:

Sporta dejas, Polonēze un Salsa

Obligātā literatūra:

Ă. Krombholca, A. Hāze-Tirka „Standartdejas”, Rīga: Madris 2009.g.

Papildliteratūra:

„Ballroom dancing”, A. Moore, London: A&C Black, 2002
„Technique of Latin dancing”, W. Laird, England, 1998

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

UzziĦu literatūra, periodiskie izdevumi, interneta resursi

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija
un uzdevumi:

1. Paststāvīgi pilnveidot zināšanas un prasmes sporta dejās, Salsā un
Polonēzē
2. Referāts – sporta deju vēsture, uzvedības kultūra deju laukumā,
Polonēze, Salsa

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Vērtēšana 10 ballu skalā

Mācību valoda:

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

OLIMPISKĀ IZGLĪTĪBA
PBNT 223
Nozares teorētiskais pamatkurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
4.
7.

Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:
Kursa mērėis:

0,5/ 0,75 ECTS
lektore Antra GULBE
sporta vēsturē; ăeogrāfijā; kultūras vēsturē ,Audzināšanas teorijā; Skolas sports; Saskarsmes
psiholoăijā
- sekmēt studentu izziĦas metožu apguvi;
- apgūt ”godīgas spēles” principus kā sporta ētikas pamatprasību;
- attīstīt prasmes un iemaĦas profesionālās darbības vērtēšanas jomā;
- sekmēt studentu zinātkāres attīstību;
- veidot radošās darbības pieredzi;
- sekmēt skolotāju kompetences prasmju veidošanos;
- sekmēt studentu patstāvības attīstību pētnieciska rakstura uzdevumu risināšanā.

Kursa uzdevumi:

Apgūt šādas zināšanas, prasmes mācīt tās interpretēt :
- olimpiskās kustības veidošanās, attīstība, problēmas, tās vēsturiskie pārstāvji Latvijā un pasaulē;
- LOK pirmsākumi, atjaunošanās nozīme;
- Latvijas olimpisko spēĜu medaĜnieki;
- Olimpisko spēĜu organizācija;
- Olimpiskā izglītība pasaulē.
- zināšanas par olimpisko izglītību, saikni ar citām zināšanām sekmējot profesionālo kvalifikāciju
- prasme veikt pētniecisku un izglītojošu darbību
- kompetences pielietot zināšanas un prasmes sporta nodarbībās un pedagoăisko prakšu ietvaros
- Mūsdienu olimpiskās kustības atjaunošanās;
- Olimpiskā harta;
- Mūsdienu olimpisko spēĜu raksturojums, izcilākās personības;
- Latvijas olimpiskās kustības vēsture;
- Latvijas olimpisko spēĜu medaĜnieki;
- Olimpisko spēĜu organizācija, komercalizācija, reklāma;
- Olimpiskā izglītība pasaulē;
- Olimpiskā diena.
1. Jansone R., Gulbe A. Materiāli par sporta vēsturi un olimpisko izglītību. Rīga: Latvijas Sporta
pedagoăijas akadēmija, 2006.
2. Latvijas olimpiskā vēsture : no Stokholmas līdz Soltleiksitijai. Rīga : Latvijas Olimpiskā komiteja,
2003.
3. Erta A. Olimpiskā ABC: olimpiskās izglītības rokasgrāmata. Rīga : Latvijas Olimpiskā komiteja,
l999.
4. Muller N. Pierre de Coubertin. Olympism. Selected writings. Lausanne IOC, 2000.
5. Olimpiskā ābece: olimpiskās izglītības rokasgrāmata. Rīga : Latvijas Olimpiskā komiteja, 2008.
6. Olympic Charter. Lausanne: International Olympic committee, 1997.
3. Džifords K. Olimpiskās spēles. Rīga : Zvaigzne ABC,2004.
4. Hūnolds T. Olimpiskās spēles : visas spēles no senākajiem laikiem līdz mūsdienām : uzvaras,
traăēdijas, rekordi. Rīga : Jumava, 2007.
5. Lāms O. Olimpiskās tradīcijas. Kultūrvēsturiskā dimensija.LU. Klasiskās filoloăijas katedra.
Hellēnistikas centrs .Rīga, 2004.
6. Oksleids K. Olimpiskās spēles Rīga: Zvaigzne ABC,2000.
7. Olimpiskā kustība: Olimpiskās izglītības rokasgrāmata. Palīgs studējošai jaunatnei un skolotājiem
- Rīga: Latvijas Olimpiskā komiteja, 2004
8. Исаев А. Олимпийская педагогика: опыт моделирования психолого-педагогических
технологий детско-юношеского спорта .Москва : Физкультура и спорт,1998.
9. Олимпийский учебник студента: учебное пособие для системы олимпийского образования
в выших учебных заведениях.Москва: Советский спорт,2007.
10. Платонов В.Н., Гуськов С.И. Олимпийский спорт.- Киев.: Олимпийская литература, 1997

Plānotie studiju rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

www.olimpiade.lv, www.loa.lv, www.olympic.org, www.fairplayinernational.org

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

Patstāvīgie darbi “Olimpiskā diena skolā”, “Olimpiskā izglītība pasaulē( pēc izvēles valsts)”,”Latvija
olimpiskā kustībā”.

Mācību valoda:

Latviešu

Sistemātisks darbs lekcijās un semināros, patstāvīgo uzdevumu izstrāde
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Kursa nosaukums:

Speciālā sporta terminoloăija (vācu valoda)

Kursa kods:
Kursa veids:

PBNPSR 3058
Nozares profesionālās specializācijas kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

4.

Semestris:

7.

Kredīti:

1KP /1,5 ECTS

Docētāji:

doc. Malahova L., doc. Stirna N.

Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:

Vācu valodas zināšanas, iemaĦas un prasmes atbilstoši vidējās izglītības
standartam un apgūtajam speciālās terminoloăijas kursam.

Kursa mērėis:

Apgūt un pilnveidot speciālo sporta terminoloăiju vācu valodā.

Kursa uzdevumi:

Dot iespēju apgūt speciālo sporta terminoloăiju vācu valodā. Balstoties
uz profesionālo leksiku un vācu valodā izmantotajām gramatikas
struktūrām, veidot publiskās uzstāšanās iemaĦas un prasmi strādāt ar
speciālo literatūru un attīstīt starpkultūru un komunikatīvo kompetenci.
Speciālās sporta terminoloăijas, vācu valodas profesionālās leksikas un
gramatisko struktūru zināšanas; prasme publiski uzstāties un diskutēt,
prasme patstāvīgi strādāt ar speciālo literatūru vācu valodā; attīstīta
starpkultūru un komunikatīvā kompetence.

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:
Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:

Speciālās sporta terminoloăijas apguve vācu valodā komunikācijai
specialitātē.

1. Stirna N. Deutsch für Sportstudenten, Teil 1., Rīga, 1997.
2.

Malahova L. Muster des Geschäftsschreibens in Deutsch Rīga, 2001.

3.

Sport-Bild.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

Sporta terminu vārdnīcas, terminu skaidrojošās vārdnīcas.

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:

Patstāvīgi izvēlēta teksta lasīšana vācu valodā atbilstoši specialitātei,
gatavošanās testam, semināram un diskusijai atbilstoši studiju kursa
saturam.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Ar testiem tiek vērtētas zināšanas sporta leksikā; ar prezentācijām:
publiskās uzstāšanās un individuālā darba prasmes; veicot kursa
uzdevumus: attieksme un grupu darba iemaĦas; izvērtējot zināšanu,
prasmju un iemaĦu izaugsmi kursa laikā, tiek noteikta individuālā
dinamika.

Mācību valoda

Vācu.
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Kursa nosaukums: S Speciālā sporta terminoloăija (angĜu v.)
Kursa kods:
PBNPSR 3058
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Kursa veids:
Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

4.

Semestris:

7.

Kredīti:

1 / 1,5 ECTS

Docētāji:

Doc. Berga I., Doc. I.Boge , Lekt. Rudzinska I.

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:

AngĜu valodas zināšanas, iemaĦas un prasmes atbilstoši vidējās izglītības
standartam un apgūtajam speciālās terminoloăijas kursam.

Kursa mērėis:

Apgūt un pilnveidot speciālo sporta terminoloăiju angĜu valodā.

Kursa uzdevumi:

Dot iespēju apgūt speciālo sporta terminoloăiju angĜu valodā. Balstoties uz
profesionālo leksiku un angĜu valodā izmantotajām gramatikas struktūrām,
veidot publiskās uzstāšanās iemaĦas un prasmi strādāt ar speciālo literatūru un
attīstīt starpkultūru un komunikatīvo kompetenci.

Plānotie studiju
rezultāti:

Speciālās sporta terminoloăijas, profesionālās leksikas un gramatisko struktūru
zināšanas angĜu valodā; prasme publiski uzstāties un diskutēt, patstāvīgi
strādāt ar speciālo literatūru angĜu valodā; attīstīta starpkultūru un
komunikatīvā kompetence.

Kursa saturs:

Speciālās sporta terminoloăijas angĜu valodā apguve komunikācijai
specialitātē.

Obligātā literatūra 1.Trullis G., Trappe T. New Insights into Business, Longman, 2000.

Papildliteratūra:

.2.Trullis G., Trappe T. Intelligent Business, Longman, 2005.
4. Clare A., Wilson J.J. Language to Go, Longman, 2002.
5.
4. Periodikas izdevumi par sportu.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

Sporta terminu vārdnīcas, terminu skaidrojošās vārdnīcas; internets:
www.oup.com/elt/headway.

Studējošo
patstāvīgā darba
organizācija un
uzdevumi:

Patstāvīgi izvēlēta teksta lasīšana angĜu valodā atbilstoši specialitātei,
gatavošanās testam, semināram un diskusijai atbilstoši studiju kursa saturam.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Ar testiem tiek vērtētas zināšanas sporta leksikā; ar prezentācijām: publiskās
uzstāšanās un individuālā darba prasmes; veicot kursa uzdevumus: attieksme
un grupu darba iemaĦas; izvērtējot zināšanu, prasmju un iemaĦu izaugsmi
kursa laikā, tiek noteikta individuālā dinamika.

Mācību valoda

AngĜu.
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Kursa nosaukums:

Pašaizsardzība un didaktika

Kursa kods:

PBNPSS3023

Kursa veids:

Nozares profesionālais studiju kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
4.

Studiju gads:
7.
Semestris:
1 KP/1.5 ECTS
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:
Kursa mērėis:
Kursa uzdevumi:

doc. A.Pimenovs, lekt.N. PeĜnika
Ėermeniskā kondīcija atbilstoša LSPA prasībām.

Radīt priekšstatu par pašaizsardzības pamatiem, pašaizsardzības didaktiku un mācēt
tās pielietot profesionālajā darbībā.
Kursa uzdevums apmācīt programmā minēto aizsardzības un pretpaĦēmienu tehniku,
veidot un nostiprināt iemaĦas šo paĦēmienu izpildei pret uzbrukumu ar sitieniem, ar
rokām un kājām, satvērieniem, metieniem, sāpju paĦēmieniem, žĦaugšanu,
pretuzbrukumu ar auksto ieroci.

Plānotie studiju
rezultāti:

Tiks izveidota prasme izpildīt pašaizsardzības pamattehnikas vingrinājumus un
izvēlēties to izmantojumu atbilstošās situācijās.

Kursa saturs:

Pašaizsardzības elementu un tehnikas apgūšana. Dažādu paĦēmienu klašu
savienojumu apgūšana un to pielietošana pret dažādiem uzbrukuma veidiem.
1. M. Arājs. Aizstāvaties bez ieročiem. Rīga: Grāmatu zieds, 1973. – 120 lpp.
2. V. Kolosovs. Pašaizsardzības paĦēmieni. Rīga, mācību grāmata, 1994. – 64 lpp.

Obligātā
literatūra:
Papildliteratūra:

1. A. Pimenovs. Sporta cīĦu veidi. Rīga: LSPA, 1998. – 41 lpp.
2. A. LiepiĦš. Boksa tehnikas pamati. Rīga: LVFKI, 1975. – 55 lpp.
3. А. Тарас. Искусство рукопашного боя. Минск, 1991. – 112 с.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

3. Internets
4. Sporta žurnāli un cita veida publikācijas.

Studējošo
patstāvīgā darba
organizācija un
uzdevumi:

Patstāvīgas kursa teorētiskās daĜas studijas un gatavošanās mācību praksei.

Studiju rezultātu
vērtēšanas
kritēriji:

1.Pašaizsardzības tehnikas demonstrēšana stāv cīĦā un guĜus cīĦā (eksāmens).
2. Apmeklējums
3. Referāta uzrakstīšana

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:

Atlētiskā sagatavošana
PBNPSS 3022

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

Nozares profesionālās specializācijas studiju kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
4.
7.
1KP/1.5 ECTS
prof. L.Čupriks, lekt. U.Ciematnieks, asist. M.Lesčinskis

Kursa mērėis:

Studentu teorētiskās sagatavotības pilnveidošana sporta skolotāja profesijā, izmantojot
atlētiskās sagatavošanas līdzekĜus un metodes.

Kursa uzdevumi:

1) Sniegt padziĜinātu ieskatu par atlētiskās sagatavošanas līdzekĜiem citu sporta veidu
fiziskajā sagatavotībā; 2) Nodrošināt daudzveidīgu atlētiskās sagatavošanas fizisko
vingrinājumu apguvi; 3) Sniegt studentiem zināšanas par dažādu sporta veidu fizisko īpašību
attīstīšanas līdzekĜu un metožu specifiku; 4) Skaidrot un praktiski pielietot sensitīvo
periodizāciju dažāda vecuma bērniem ar atlētiskās sagatavošanas līdzekĜiem; 5) Pamatot un
praktiski pielietot vispārējās fiziskās sagatavošanas uzlabošanos un nostiprināšanos ar
atlētiskās sagatavošanas līdzekĜiem; 6) Skaidrot atlētiskās sagatavošanas līdzekĜu dinamisko
anatomiju.
1) Izmanto atlētiskās sagatavošanas līdzekĜus citu sporta veidu fiziskajā sagatavotībā 2) Zina
un praktiski lieto lielu fizisko vingrinājumu klāstu; 3) Orientējās plašā fizisko īpašību
attīstīšanas metožu un tehnisko līdzekĜu specifikā; 4) Izmantot sensitīvos periodus sporta
nodarbību organizēšanā bērniem un pusaudžiem; 5) Students spēj individuāli pielietot
dažādus atlētiskās sagatavošanas līdzekĜus vispārējās fiziskās sagatavotības uzlabošanā un
nostiprināšanā; 6) Studenti izprot atlētiskās sagatavošanas līdzekĜu dinamisko anatomiju.

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:

Terminoloăija, smagatlētikas sporta veidu raksturojums, vēsture. Vingrinājumi ar personīgo
ėermeĦa svaru, ar brīviem atsvariem, lokanības attīstīšanas vingrinājumi, vingrinājumi
trenažieros, vispārattīstošie vingrinājumi. Paškontrole atlētiskās sagatavošanas nodarbībās,
spēka īpašību attīstīšana, testēšana, plānošana, vingrinājumu kopu sastādīšana.
1. Čupriks L., Knipše G. Atlētiskā sagatavošana. Metodiskais līdzeklis LSPA studentiem.
– Rīga, LSPA, 2003.
2. Čupriks L., Sporta ierīču klasifikācija un struktūra sastādot vingrinājumu kopumus.
Lekcija. Rīga, LSPA, 2001.
3. Trenera Rokasgrāmata 2 daĜa. Latvijas Sporta federāciju padome. Latvijas Treneru
tālākizglītības centrs, Rīga, 2003. gads.
4. Vološins V., Krauksts V., Čupriks L. Spēka attīstīšanas netradicionālie vingrinājumi.
Mācību metodiskais līdzeklis. Rīga, LSPA 1994.
5. Vološins V., Upmalis J., Cepelis I. Smagatlētikas sporta termini. Rīga, 1992.
6.
7.
8.
9.
10.

Čupriks L., Pimenovs A. Lokanības attīstīšanas vingrojumi smagatlētikas, cīĦas
sporta veidos. LSPA. Lekcija. Rīga, 2000.
Krauksts V. Biomotoro spēju treniĦu teorija. Rīga, LSPA, 2003.
Lesčinskis M., Ciematnieks U., Čupriks L. Raksturīgākās kĜūdas, izpildot sacensību
vingrinājumus svarbumbu celšanas sportā. Rīga, LSPA, 2009. Lekciju materiāli.
Lesčinskis M., Čupriks L., Belkovskis G. Noteikumi svarbumbu celšanas sportā.
Rīga, LSPA, 2009. Lekciju materiāli.

Vološins V., LāriĦš V. Atlētiskā vingrošana nepareizas stājas labošanā
un profilaksē. LSPA, Rīga, 1997.

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

Interneta resursi

Mācību valoda:

Latviešu

Fizisko īpašību attīstīšana individuāli un grupās, saskaĦojot individuālos nosacījumus.

Ieskaite, nodarbību apmeklējums
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Kursa nosaukums:

Hokejs

Kursa kods:

PBNPS3014

Kursa veids:

Nozares profesionālās specializācijas kurss.

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē.

Studiju gads:

4.

Semestris:

7.

Kredīti:

1 KP/1.5 ECTS

Docētāji:

as.prof. I.Ėīsis.

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:
Kursa mērėis:

Zināšanas studiju kursos: Anatomija. Sporta fizioloăija. Sporta treniĦa teorija.
Hokeja pamati un didaktika. Hokejistu tehniskā un taktiskā sagatavošana.

Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

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

Radīt priekšnoteikumus prasmei un spējai mācīt hokeja pamata paĦēmienus.

Iegūt zināšanas standartā paredzēto hokeja pamata tehnikas paĦēmienu
mācīšanas tehnoloăijā.
Iegūt zināšanas hokeja pamata paĦēmienu mācīšanas procesa didaktisko
principiem, līdzekĜiem un metodēm.
Sniegt zināšanas par sporta veida treniĦu procesa likumsakarībām.
Spēja plānot un vadīt dažādas ievirzes tehniskās sagatavošanas treniĦu
nodarbības;
Zināšanas un prasme realizēt tehniskās sagatavošanas procesu ar hokeja
speciāli – sagatavojošiem vingrinājumiem;
Prasme vadīt tehniskās sagatavošanas procesu dažāda vecuma, dzimuma,
ampluā un kvalifikācijas hokejistu tehniskās sagatavošanas procesu.
Lekcijas, praktiski metodiskas nodarbības, semināri un patstāvīgais darbs
hokejistu fizisko īpašību attīstīšanai un funkcionālai sagatavošanai.
1. Hokeja spēles noteikumi. Rīga. Starptautiskā hokeja federācija, 2002. – 49
lpp.
2. Sporta spēles skolā. J. Kupča red. Rīga, Zvaigzne, 1991 . - 82.-102. lpp.
3. Kupčs J., Balderis H. Hokejs. Rīga, Zvaigzne, 1988.g. -214 lpp.
1. Ėīsis I. Sporta teorija 1.daĜa. Mācību līdzeklis, Rīga: LSPA, 2002. 67. lpp.
2.Sporta spēles sākumskolā. (1.-4.kl). Autoru kolektīvs. Rīga. LSPA. 67 lpp.
Interneta avoti, zinātniskas publikācijas, promocijas un maăistru darbi.
Literatūras u.c. meklēšana un studēšana. Dažādas ievirzes sagatavotības
kontrolēšana, izvērtēšana. Saprast šo pasākumu nozīmīgumu un iegūto
rezultātu pielietošanu.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Atsevišėi 10 ballu sistēmā tiek novērtēts katrs izpildītais uzdevums,
uzstāšanās seminārā, nodarbību apmeklējums un aprēėināta vidējais
aritmētiskais novērtējums.

Mācību valodas:

Latviešu, krievu, angĜu.
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Kvalifikācija „Sporta skolotājs” 3.studiju gads
Studiju kursu anotācijas
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:

Pirmsskolas un skolas sporta didaktika
PBNPSS3015
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
3.
6.
3KP/ 4,5 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 un skolas vecuma bērnu
fiziskajām aktivitātēm (kognitīvā sfēra), veidot pozitīvu attieksmi, emocijas un atziĦu,
ka sports ir vērtība (afektīvā), mācīt izstrādāt metodiskas izstrādnes praktiskajai
darbībai (informatīvā sfēra), gatavoties pedagoăiskajai praksei pirmsskolas izglītības
iestādē un skolā un sadarbībai ar vecākiem.
Iepazīties ar skolotāju profesionālo darbību pirmsskolā un skolā. Apgūt kustību
aktivitāšu mērėus, uzdevumus un līdzekĜus pirmsskolā un skolā. Apgūt dažādas
didaktiskās pieejas pirmsskolas un skolas programmu realizēšanā sporta nodarbībās.
Atlasīt vingrinājumus sporta nodarbību satura veidošanai atbilstoši bērna
Noklausoties un apgūstot studiju programmu studentiem ir šādas zināšanas: par bērnu
periodizāciju; bērna attīstību kopveselumā un personības veidošanās likumsakarībām
ar sporta līdzekĜiem; metodes un metodiskie paĦēmieni 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; pirmsskolas un
skolas izglītības programmu; 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.
Pirmskolas un skolas vecuma bērnu 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.
Golubina V. Pirmskolas pedagoga rokasgrāmata. R. : Izglītības soĜi, 2007, lpp
Flemmen A. Real Play – a Socio-Motor Behaviour [online]. Hųgskulen i Volda og
Mųreforsking Volda, Notat 3/2005, P.12.[cited 13 October 2009]. Available:
http://www.hivolda.no/neted/upload/attachment/site/group1/notat3-05.pdf
Malina, R. M., Bouchard, C., Bar-Or, O. Growth, maturation and physical activity.
Champaign, IL: Human Kinetics, 2004. P.202 – 210, 215 – 233
Elnebija I. Pakāpieni bērna attīstībā. R.: Pētergailis, 1999.
Lieăeniece D. Kopveseluma pieeja audzināšanā. Rīga RaKa, 2003..
Periodiskie izdevumi: “Mans mazais”, “Pirmskolas izglītība”, ”Skolotājs”
Studentu profesionālas pilnveides praktikuma veidošana atbilstoši studiju tematikai (2
parktikumi)
Profesionālā pilnveides praktikuma aizstāvēšana. (15 punkti). Integrēts eksāmens.
Latviešu
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Kursa nosaukums:

Badmintons

Kursa kods:

PBNPSS3025

Kursa veids:

Nozares profesionālās specializācijas kurss.

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē.

Studiju gads:

3.

Semestris:

5.

Kredīti:

0,5 KP/ 0.75 ECTS

Docētāji:

asoc.prof. A. Spunde

Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:
Studiju kursa īstenošanas
mērėis:

Zināšanas sporta teorijā un vispārīgā pedagoăijā.

Studiju kursa uzdevumi:

Plānotie studiju rezultāti:

Studiju kursa saturs:

Obligātā literatūra

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

Mācību valoda

Dot studentiem nepieciešamās zināšanas badmintona spēles mācīšanas
metodikā, apgūt praktiskās iemaĦas spēles vadīšanā un sacensību
organizēšanā.
1. Radīt interesi par badmintona izmantošanu kā fiziskās sagatavošanas
līdzekli dažāda vecuma un dzimuma skolēniem.
2. Mācīt studentiem pariezi izpildīt galvenos tehnikas paĦēmienus un
taktiskās sadarbības.
3.Veidot un nostiprināt apgūtās prasmes un iemaĦas mācību spēlē un
sacensībās
4.Apgūt drošības tehniku badmintona nodarbībās.
Apgūta profesionāla prasme
mērėtiecīgi izmantot apgūtās mācību
metodikas un praktiskās pieejas badmintona apguvē/nodarbībās.
Veidota motivācija pašizglītībai, savas profesionālās kvalifikācijas
pilnveidošanai.
Kursa saturā paredzētas teorētiskās un praktiskās nodarbības.
Teorētiskajās nodarbībās jāapgūst: badmintona attīstības vēsture,
badmintona spēles noteikumi, mācīšanas metodika.
Praktiskajās nodarbībās: jāapgūst dažādi sitiena veidi ,serve un gremde,
jāapgūst uzbrukuma un aizsardzības taktika, jāpilnveido spēles prasme, tās
vadīšana.
1..Rasma Jansone. Viesturs Krauksts. Sporta izglītības didaktika
skolā.RAKa.2005.
2.Badmintona spēles noteikumi.
1.J.Kupča red. Sporta spēles skolā. Rīga, Zvaigzne 1991.
1.Imants LiepiĦš. Sports un treniĦš.Rīga,2000.
Individuālas un grupu treniĦa nodarbības izmantojot docētāja konsultācijas.

1.Nodarbību apmeklējums.
2.Badmintona spēles noteikumi.
3.Tehnisko paĦēmienu izpildes precizitāte.
4.Spēles vadīšana un tiesāšana.
Latviešu
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Kursa nosaukums:

Frīsbijs

Kursa kods:

PBNPSS3025

Kursa veids:

Nozares profesionālās specializācijas kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

3.

Semestris:

5.

Kredīti:

0,5 KP/ 0,75 ECTS

Docētāji:

asoc.prof.A.Spunde

Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:

Zināšanas sporta teorijā un vispārīgā pedagoăijā.

Studiju kursa īstenošanas
mērėis:

Dot studentiem nepieciešamās zināšanas frīsbija spēles mācīšanas
metodikā,apgūt praktiskās iemaĦas spēles vadīšanā un sacensību
organizēšanā.

Studiju kursa uzdevumi:

1. Radīt interesi par frīsbija izmantošanu kā fiziskās sagatavošanas līdzekli
dažāda vecuma un dzimuma skolēniem.
2. Mācīt studentiem pariezi izpildīt galvenos tehnikas paĦēmienus un
taktiskās sadarbības.
3.Veidot un nostiprināt apgūtās prasmes un iemaĦas mācību spēlē un
sacensībās.
4.Apgūt drošības tehniku frīsbija nodarbībās.
Apgūta profesionāla prasme mērėtiecīgi izmantot apgūtās mācību
metodikas un praktiskās pieejas frisbija apguvē nodarbībās.
Veidota motivācija pašizglītībai, savas profesionālās kvalifikācijas
pilnveidošanai.
Kursa saturā paredzētas teorētiskās un praktiskās nodarbības.
Teorētiskajās nodarbībās jāapgūst: frīsbija attīstības vēsture, frīsbija spēles
noteikumi, mācīšanas metodika.
Praktiskajās nodarbībās: jāapgūst dažādi piespēĜu veidi ,diska ėeršanas
tehnika, jāapgūst uzbrukuma un aizsardzības taktika, jāpilnveido spēles
prasme, tās vadīšana.
1.Rasma Jansone. Viesturs Krauksts. Sporta izglītības didaktika
skolā.RAKa.2005.
2.Frisbija spēles noteikumi. Internets.
3.Frisbijs skolā
1.J.Kupča red.Sporta spēles skolā.Rīga,Zvaigzne 1991.

Plānotie studiju rezultāti:

Studiju kursa saturs

Obligātā literatūra

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

2. Imants LiepiĦš.Sports un treniĦš.Rīga,2000.
Individuālas un grupu treniĦa nodarbības izmantojot docētāja konsultācijas.
1.Nodarbību apmeklējums.
2.Frisbija spēles noteikumi.
3.Tehnisko paēĦemienu izpides precizitāte.
Latviešu
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Kursa nosaukums:

Nūjošana

Kursa kods

PBNPSS3026

Kursa veids:

Nozares profesionālās specializācijas kurss- sporta skolotājs

Kursa līmenis:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

3.

Semestris:

6.

Kredīti:

1KP/1,5 ECTS

Docētāji:

Asoc.prof., Dr.paed. B.Smila, AWF Biala Podlaska Asoc.prof. Dr paed..
Krzystof Piech, asist. K.Ciekurs
Nūjošanas kursa studijas uzsākot ir nepieciešamas
zināšanas, iemaĦas un prasmes atbilstoši vispārējās vidējās izglītības
standarta sportā beidzot.

Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:

Studiju kursa
īstenošanas mērėis:

iepazīstināt studentus ar nūjošanas pamatu mācīšanas didaktiku skolā.

Studiju kursa
uzdevumi:

4) iepazīstināt un radīt interesi par nūjošanu;
5) sniegt teorētiskās zināšanas par nūjošanas būtību un vēsturi;
6) sniegt teorētiskās zināšanas un prasmes par nūjošanas didaktiku.

Plānotie studiju
rezultāti:

-

Studiju kursa saturs:

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

analītiski formulēt nūjošanas priekšmeta būtību, nūjošanas terminoloăiju;
nūjošanas kursā apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes prot pielietot,
praksē.
Profesionālās kompetences:
-spēj novērtēt skolēnu mācību sasniegumus un attīstības dinamiku..
-spēj plānot, izveidot nūjošanas nodarbību saturu atbilstoši audzēkĦu
sagatavotībai;
Praktiskās kompetences:
-spēj patstāvīgi nūjot, izvēlēties atbilstošu tehnikas veidus atbilstoši apvidum;
-spēj patstāvīgi vadīt nūjošanas nodarbības skolā;
1. Nūjošanas vēsture.
2. Nūjošanas didaktikas pamati.
3. Nūjošanas tehnika. Drošības noteikumi.
6. Nūjo vesels! Praktiski padomi iesācējiem – Rīga: 36,6C, 2009.
7. Tim T-Bone"Arem Nordic Walking a Total Body Experience-Book Surge,
2006
Interneta resursi:
www.nujosana.lv ; www.nordicwalkingonline.com
8. Walter C. Nordic Walking: The Complete Guide to Health, Fitness, and
Fun.
9. Svensson M. Nordic Walking (Outdoor Adventures) -Kindle Edition, 2009.
Interneta resurs:
www.nordicwalkingexperts.com ; www.inwa-nordicwalking.com ;
www.nordicwalkingus.com

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:

Referāta „Nūjošana skolā” izstrāde
Kompetences tests.

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:

Vērtēšana skolā

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

PBNPSS3018
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
3.
6..
1KP./1,5 ECTS
Prof. Jansone R. Lekt. Bula – Biteniece I.
Bakalaura programmas 1.un 2. studiju gada studiju priekšmetu apguve 4 – 10
ballu līmenī
Vērtēšanas filozofijas apguve. Zināšanu, prasmju, attieksmes un attīstības
dinamikas vērtēšanas sistēmas izveide priekšmetā Sports vispārizglītojošās
skolās

Kursa uzdevumi:

Apgūt un mācēt izveidot 5 – 6 gadīgam bērnam draudzīgas vērtēšanas
sistēmu sportā. Apgūt un mācēt izveidot sākumskolas skolēniem
piemērotu un draudzīgu vērtēšanas sistēmu priekšmetā Sports 1. – 3.
klasēm, 4. – 9.klasēm un 9. – 11. klasēm.

Plānotie studiju rezultāti:

Studiju kursa apguves rezultātā studentam būs šādas zināšanas: par vērtēšanas
psiholoăiju, pedagoăiju un filozofiju. Prasmes: izveidot vērtēšanas sistēmu visu
izglītības pakāpju skolēniem. Kompetences: normatīvās un kriteriālās vērtēšanas
piemērošana skolā priekšmetā Sports.

Kursa saturs:

Fizisko aktivitāšu saturs un vērtēšana senatnē. Vērtēšanas filozofiskie,
pedagoăiskie un psiholoăiskie aspekti. Vērtēšanas procesa attīstība
Latvijas izglītības sistēmā. Vērtēšanas pamatprincipu maiĦa humānās
pedagoăijas aspektā. Normatīvās un kriteriālās vērtēšanas pamatprincipi
priekšmetā Sports. Desmit ballu lietošanas skala priekšmetā Sports.
Vērtēšanas veidi. Vērtēšanas ietekme uz skolēna personību. Inovatīvas
vērtēšanas pamati sporta stundās. Zināšanu, prasmju, attieksmes un
attīstības dinamikas vērtēšana. Pašvērtējuma kartes. Dažādu fizisko
vingrinājumu pielietošana vērtēšanas sistēmas izveidē.

Obligātā literatūra:

Jansone R., Krauksts V. Sporta izglītības didaktika skolā..- Rīga: RaKa,
2005.- 336 lpp.
Prets D. Pedagoga rokasgrāmata – izglītības programmu pilnveide. R:
ABC Zvaigzne 2000.

Papildliteratūra:

Interneta resursi: www.isec.gov.lv „Vērtēšana un pašvērtējums sporta stundā
skolā (1. – 9. klase)”

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

Zinātnisko pētījumu apkopojumi šajā jomā.

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

Vērtēšanas sistēmas izveide visās izglītības pakāpēs

Mācību valoda:

Latviešu

Vērtēšanas sistēmas izstrāde un prezentēšana.
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Kursa nosaukums:

Nozaru pedagoăija

Kursa kods:
Kursa veids:

PBNT220
Nozares teorētiskais pamatkurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

3.

Semestris:

5.

Kredīti:

1KP/ 1,5ECTS

Docētāji:

doc.Ž. Vazne

Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:
Kursa mērėis:

Zināšanas vispārīgajā, attīstības, sociālajā psiholoăijā; vispārīgajā, speciālajā pedagoăijā.

Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju
rezultāti:
Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

izpratnes veidošana par profesionālās karjeras konceptuālajām idejām un teorijām, personības
pašnoteikšanās faktoriem un to specifiku.
- Sekmēt priekšstatu par karjeras izvēles noteicošiem faktoriem
- Sniegt zināšanas par profesionālās pašnoteikšanās īpatnībām vecuma kontekstā
- Veiciāt prasmi izvērtēt faktorus kuri veicina lēmumu pieĦemšanu saistībā ar karjeru
- Sniegt zināšanas par faktoriem kuri veicina lēmumu pieĦemšanu, saistībā ar karjeru.
● Zināšanas par profesionālās darbības teorijām
● Prasmes analizēt faktorus kuri veicina lēmumu pieĦemšanu saistībā ar profesionālo karjeru.
● Kompetence izvērtēt profesionālās darbības veiksmes faktorus un aktivizācijas metodes.
8. Profesionālā orientācija un karjeras attīstība kultūrvēsturiskajā kontekstā. Profesionālā
atbilstība kā sistēmas izglītība.
9. Karjeras un profesionālās darbības izpētes akmeoloăiskais aspekts.
10. Profesionālās karjeras teorijas Austrumu un Rietumu pētījumos.
11. Dzīves stratēăiju un profesijas izvēle. Profesionālās darbības veiksmīgums ka subjekta
integrālā īpašība.
Goulmen, D. (2001). Tava emocionālā inteliăence.
Деркач А. А. Акмеология: личностное и профессиональное развитие человека. Кн. 2.
М. ИНИОН, 2000. - 401 с.
Sen, A. (1993). Capability and well-being. In:Nussbaum, M., Sen,A. (eds.) The Quality of
life. Oxford: Clarendon Press.
Super D. (1957). The psychology of careers. – New York: Harper & Brothers
Борисова Е.М., Логинова Г.П. (1995). Индивидуальность и профессия. М. Профиздат,
203 с.
Гуревич К. М. Профессиональная пригодноgmсть и основные свойства нервной
системы человека. М.: Наука, 1979. – 272 с.
Зеер, Э. Ф. Психология профессий: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Э.
Климов, Е. А. Психология профессионального самоопределения: Учеб. пособие для
студ. высш. учеб. заведений / Е. А. Климов. – М.: Изд. центр «Академия», 2004. – 342 с.
Молл Е. Управление карьерой. СПб, Питер, 2001, - 351 с.
Пряжникова, Е.Ю. Профориентация: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /
Е. Ю. Пряжникова, Н. С. Пряжников. - М.: Изд. центр «Академия», 2005. – 496 с.
Freeman, S. (1993). Donald Super: A Perspektive on Career Development. Journal of Career
Development. 19 (4), pp.255-264

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Patstāvīgais darbs “Profesionālās karjeras teorijas teorijas” (Supper, Ginsberg L., Havighursts R.,
Eriksons E., Seligman u.c.)- sagatavotu tēžu prezentācija
Profesionālās darbības veiksmīgums (eseja).
Patstāvīgais darbs „Profesionālās izvēles aktivācijas metodes” - sagatavotu tēžu prezentācija
Vērtējumu ballēs students saĦem apkopojot iegūto punktu skaitu par atsevišėu uzdevumu izpildi.
Tiek vērtētas studenta zināšanas, prasmes, izaugsmes dinamika un attieksme.

Mācību valoda:

Latviešu

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:
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Kursa nosaukums:
Kursa kods
Kursa veids:

Koriăējošā vingrošana skolā
PBNPSS3016

Nozares profesionālās specializācijas kurss
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:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
3.
6.
0,5KP/0.75ECTS
Lekt.B.Černovska
Apgūtās zināšanas LSPA kustību anatomijā, fizioloăijā, sporta fizioloăijā, biomehānikā,
vingrošanā.
Dot nepieciešamās medicīniskās zināšanas, prasmes un iemaĦas, lai topošie sporta skolotāji un
citi sporta speciālisti gūtu priekšstatu par ārstniecisko vingrošanu: kā profilaktisku līdzekli
veselības nostiprināšanai un saglabāšanai, iespējamo saslimšanu novēršanai;kā ārstniecisku
līdzekli patoloăiski izmainīto organisma funkciju normalizēšanai, fizisko darbaspēju
atjaunošanai, uzturēšanai un prastu tās pielietot ikdienas profesionālajā darbā
1.Radīt interesi un izpratni par ārstnieciskās vingrošanas pielietošanu skolēniem stājas
traucējumu korekcijai
2. Mācīt analizēt ārstnieciskās vingrošanas vispārējo un lokālo ietekmi uz cilvēka organismu;
3. Dot zināšanas par slodzes dozēšanas principiem;
4. Mācīt orientēties un pieĦemt lēmumus ārstnieciskās vingrošanas līdzekĜu un metožu izvēlē
vadoties no diagnozes, slimības attīstības un fiziskās sagatavotības
Jāizprot ārstnieciskās vingrošanas lietošanas motivācija un fizioloăiskais pamatojums;
Jāmāk izmantot studiju kursā iegūtās zināšanas, prasmes un iemaĦas organizējot un vadot
nodarbības koriăējošās vingrošanas un speciālo medicīnisko grupu kontingentam;
Praktiski jāprot novērtēt stāju; sastādīt teorētisko pamatotu un metodiski pareizu koriăējošās
vingrošanas kompleksu
Pielietojamo līdzekĜu, metožu un metodikas īpatnības, nodarbību organizācijas iespējas skolās.
Stāja, stājas jēdziens, to noteicošie faktori. Tēmas aktualitāte mācību iestādēs, dzīvē (pētījumu
statistika). Stājas noteikšana, mugurkaula funkcionāla izmeklēšana, izmainīto muskuĜu
atpazīšana. Stājas korekcijas principi (respektējot traucējuma veidu, cēloni, bērna individuālās
īpatnības), uzdevumi, līdzekĜi, metodika un metodiskie paĦēmieni.
MauriĦa L. Ārstnieciskās vingrošanas pamati. Rīga, 1999*MauriĦa L., Tripāne T. Ieteicamās
fiziskās aktivitātes bērniem ar dažādiem veselības traucējumiem. Rīga, 1999*LāriĦš V.,
MauriĦa L. Koriăējoša vingrošana jaunākā skolas vecuma bērniem I II daĜa. Rīga,
1995*MauriĦa L. Fiziskās aktivitātes kardioloăijā. Rīga “Nacionālais apgāds”, 2005*. 2000
*Purmale I. “Ārstnieciskā vingrošana skolā. Rīga “Raka”, 2006 *ĀboltiĦa M. Kustību
anatomija I daĜa. LPSA, 2005 *ĀboltiĦa M. Kustību anatomija II daĜa. LPSA, 1998 *KĜujevs
M., Kocs J. Bērnu stājas veidošana, Rīga, 1987
*www.google.lv *Wilmore J.H., Costill D.L. Physiology of Sport and Exercise. Human
Kinetics, 1999, printed in USA, 710p *Sabine Langhus. Grundlagen und Techniken der
Bevegungstherapie. Lehrbuch, Sport und Gesundheit, Berlin, 2006 *J.M.Rothstein, S.H.Roy,
S.L.Wolf.The Rehabilitation specialist`s Handbook, F.A.DAVIS Company, Philadelphia,
1997
Gatavošanās referātam. Zināšanu atkārtošana par sirds asinsrites, elpošanas, kuĦăa zarnu
trakta normālo fizioloăiju un izmaiĦām slodzes ietekmē(Sporta fizioloăijas pamatkurss).
Gatavošanās teorētiski praktiskajam pārbaudes testam. Atkārtot kustību anatomiju, muskuĜu
fizioloăiju. Atkārtot mugurkaula anatomiju un fizioloăiju, muskuĜu fizioloăiju, elpošanas
fizioloăiju, ārējās elpošanas funkcionālo rādītāju izmaiĦas fizisko slodžu ietekmē. Koriăējošo
kompleksu/kopu veidošana pie konkrēta stājas traucējuma. Gatavošanās diferencētai teorētiski
praktiskai ieskaitei
Tiek vērtētas zināšanas, prasmes un kompetence pārbaudes testu, semināru operatīvās (katrā
nodarbībā) vai galvenokārt pēc rezultatīvas (cikla vai tēmas baigās) formas – desmit ballu
sistēmā
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:

Mācību valoda:

Kultūras vēsture
PBVI117
Vispārizglītojošais studiju kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
3.
5.
0,5 KP/0.75 ECTS
Asist.V.Klints
Nepieciešamas priekšzināšanas: kulturoloăijā, prasme operēt ar filozofijas,
loăikas un ētikas pamatkategorijām.
palīdzēt sistematizēt zināšanas par nozīmīgākajām kultūras jomām, apgūt
nepieciešamās kompetences kultūras problēmu objektīvam izvērtējumam.
iemācīties izmantot zinātniskās izziĦas metodes un informāciju par pasaules
kultūras resursiem virtuālajā vidē, izkopt prasmes un iemaĦas patstāvīgi
interpretēt un analizēt dažādu laikmetu Rietumu kultūras vērtības no tās sākumiem
līdz mūsdienām,
Kursa apguves rezultātā students:
- prot analītiski formulēt un analizēt kultūras būtību, kultūras izpratnes dažādas definīcijas un
problēmu loku, galvenās kultūras apakšnozares, metodes un funkcijas;
- spēj pamatot un komunicēt par kultūras vēstures un modernās kultūras lomu cilvēka vērtību
orientācijas veidošanā un attīstībā;
- spēj orientēties un patstāvīgi papildināt zināšanas par kultūras aktualitātēm virtuālajā vidē,
kritiski un radoši analizēt kultūras aktualitātes saiknē ar sporta zinātnēm, diskutēt un argumentēt
savu viedokli, veikt jaunrades, pētniecisku un izglītojošu darbu izglītības un sporta jomā;
- spēj piedalīties jaunās paaudzes personības veidošanā.
1.Kultūras saknes, būtība. Kultūras izpratnes definīcijas.
2. Kultūra kā sarežăīta sistēma. Ėermenis un kultūra. Kultūra un valoda. Kultūra kā
simbolisku formu kopums. Kultūra kā cilvēka eksistences veids. Kultūras
arhetipisko formu problēma. Kultūra kā process.
3. Kultūra un vēsture. Kultūras vēstures priekšmeta būtība: ieskats Rietumu
kultūras vēsturē no tās sākumiem līdz mūsdienām.
4. Mūsdienu kultūras aktualitātes pasaulē un Latvijā.
1. Klifords Gīrcs. Kultūru interpretācija. R.: Izdevniecība AGB, 1998.
2. Entonijs D. Smits. Nacionālā identitāte. R.: Izdevniecība AGB, 1997.
4. A. Rubenis. Senās Grieėijas dzīve un kultūra. Rīga, 1994.
5. A. Rubenis. Senās Romas kultūra. R.: Zvaigzne ABC, 1999.
6. A. Rubenis. Viduslaiku dzīve un kultūra Eiropā. Rīga, 1993.
7. A. Rubenis. Dzīve un kultūra Eiropā renesanses un reformācijas laikmetā. R.:
Zvaigzne ABC.
8. A. Rubenis. 19. gs. kultūra Eiropā. R.: Zvaigzne ABC, 2002.
9. A. Rubenis. 20. gs. kultūra Eiropā. R.: Zvaigzne ABC, 2004.
10. žurnāls Kentaurs XXI
11.žurnāls Grāmata
12.Mirča Eliade. Mīts par mūžīgo Mirča Eliade. Mīts par mūžīgo atgriešanos.R.:
Minerva1995.
13.Mirča Eliade. Sakrālais un profānais. R.:Minerva1996.
Referāts par brīvi izvēlētu kultūras vēstures posmu

Prasības 0,5 kredītpunktu iegūšanai:
30 % semestra darba vērtējums: apmeklēt lekcijas,
patstāvīgi studēt kursā paredzēto literatūru un izstrādāt referātu;
35% aktīva līdzdalība kontaktstundās;
35% diferencētā ieskaite..
Gala vērtējumu ieraksta ieskaišu grāmatiĦā 10 ballu skalā atbilstoši LSPA pieĦemtajiem
dokumentiem. Lai saĦemtu par studiju kursu kredītpunktu, vērtējumā jāiegūst vismaz 4 balle
latviešu
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Kursa nosaukums:
Kursa kods :
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:

Projekti skolā
PBNPSS 3017
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
3.
6.

Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:
Kursa mērėis:

1KP/ 1,5 ECTS
Lekt. A.Gulbe
nepieciešamas priekšzināšanas audzināšanas teorijā; skolas sports; projektu izstrāde

Kursa uzdevumi:

Apgūt šādas zināšanas, prasmes mācīt tās interpretēt :
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;
- Apgūt projektu vadīšanas instrumentus.
- zināšanas par pasākumu un projektu vadīšanu, saikni ar citām zināšanām sekmējot profesionālo
kvalifikāciju
- prasme veikt pētniecisku un izglītojošu darbību
- kompetences pielietot zināšanas un prasmes sporta nodarbībās un pedagoăisko prakšu ietvaros
- interešu izglītība
- praktiskā pētniecība
- skolas projektu vadība
- skolotāju loma praktisko pētījumu vadīšanā.
- skolēnu motivēšana pētījumos un projektos.
- sporta pasākumu, fizisko aktivitāšu un sporta dienu organizēšana skolās.
- skolēnu iesaiste sporta pasākumu organizēšanā un vadīšanā.
- starppriekšmetu saites realizēšana integrējot priekšmetā sports citus mācību priekšmetus
- starpkultūru zināšanu un prasmju integrēšana ārpus klases pasākumos un sporta projektos
1. Rubana Inta Māra. Mācīties darot : interaktīvas mācības / Inta Māra Rubana ; [red. Rita
CimdiĦa]. - 2.papild. izd. - Rīga : RaKA, 2004
2. Rubana Inta Māra. Projekta metode : metod. izstrāde / Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija.
Sporta medicīnas, ārstnieciskās vingrošanas, higiēnas un masāžas katedra. - Rīga : [b.i.], 1999
3. Šmite Anita. Skolas vadītāja darbam : teorētiski metod.palīglīdz. / Anita Šmite ; Pedagogu
izglītības atbalsta centrs ; red. Rita CimdiĦa. - [Rīga] : RaKa, 1998
4. UzĦēmības un uzdrīkstēšanās veidošanās skolā : [māc. līdz. skolām : skolotāja rokasgrām.]Rīga : Vārti, 1999
1. Čehlova Zoja. IzziĦas aktivitāte mācībās / Zoja Čehlova. - [Rīga] : RaKa, 2002
2. Čehlova Zoja. Skolēnu integratīvo prasmju veidošanās / Zoja Čehlova, Zigfrīds Grinpauks ; [red.
Rita CimdiĦa]. - [Rīga] : RaKa, 2003.
3. Pliners Jakovs. Skolas izglītojošā vide / Jakovs Pliners, Valērijs Buhvalovs ; [red.
E.Indriksone]. - Rīga : [Izglītības soĜi], 2002.
4. Pliners Jakovs. Skolas pedagoăiskā ekspertīze : ieteikumi skolu direktoriem, direktoru vietn.
māc. darbā un metodiėiem / Jakovs Pliners, Valērijs Buhvalovs ; [red. S.Kramēna]. - Rīga :
[Izglītības soĜi], 2002
5. Špona Ausma. Pētniecība pedagoăijā / Ausma Špona, Zoja Čehlova ; [red. Rita CimdiĦa]. [Rīga] : RaKa, 2004

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:

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

Mācību valoda:

Apgūt teorētiskas zināšanas un attīstīt praktiskās iemaĦas, izstrādāt un vadīt pasākumus, projektus
skolā.

www.rigasprojekti.lv, www.videsprojekti.lv, www.esprojekti.lv , www.e-skola.lv
Projektu izstrāde
Projektu darba 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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Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:

Klasvadība
PBNPS3019

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

3.

Semestris:

6.

Kredīti:

1 KP/1,5ECTS

Docētāji:

Maă. Paed.,doc. I.Immere

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:

Vispārīgā pedagoăija, didaktika, psiholoăija, filozofija, pedagoăijas vēsture

Kursa mērėis:

Iegūtās zināšanas pielietot pedagoăiskajās praksēs-klases audzinātāja funkciju veikšanai
un diplomprojekta izstrādē

Kursa uzdevumi:

Noskaidrot jēdzienu „klasvadība”; zināt skolotāja darbības programmas aspektus; apgūt
un izprast klases audzinātāja darba plānošanas un dokumentācijas nepieciešamības
būtību; korektīvie paĦēmieni disciplīnas nodrošināšanai.
Sekmēt komunikatīvo, aksioloăisko, konstruktīvo, organizatorisko un perceptīvo
kompetenču pilnveidi darbā ar skolēniem vispārizglītojošās skolās

Plānotie studiju
rezultāti:

Nozares profesionālās specializācijas kurss

Kursa saturs:

Klasvadība. Skolotāja darbības programma.Klases audzinātāja darba plānošana un
dokumentācija.Demokrātiskā un biheivioristiskā pieejas klasvadībā. Klasvadības
nodrošināšanas paĦēmieni. Korektīvie paĦēmieni disciplīnas nodrošināšanā.

Obligātā literatūra:

Nīmante D.Klasvadība. Rīga:Zvaigzne ABC,143 lpp.; Špona A. Audzināšanas process
teorijā un praksē. Rīga: RaKa, 2006.,211 lpp.

Papildliteratūra:

BaldiĦš A.,Raževa A.Klases audzinātāja darbs skolēnu personības izpētē.
Rīga:Pētergailis,2001.,74 lpp.;Pagraba E. Klases audzinātājam darbā ar vecākiem,
bērniem un sevi pašu. Rīga: Pētergailis,2006.,63 lpp. Ar ko sākt. Rokasgrāmata
skolotājiem.Rīga: Zvaigzne ABC,2008.,48 lpp.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

BaldiĦš A., Raževa A. Skolas un ăimenes sadarbība. Rīga; Pētergailis,2001., 81 lpp.

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija
un uzdevumi:

Mācību diskusijas, grupu darbs, projektu izstrāde

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Vērtējumu ballēs saĦem ,apkopojot noteikto punktu skaitu par atsevišėu uzdevumu
izpildi izstrādājot diplomprojektu

Mācību valoda:

Latviešu
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Brīvas izvēles studiju kursi :
Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:

Stresa menedžments

Kursa līmenis:

Profesionālajā bakalaura programmā

Studiju gads:

3.

Semestris:

6.

Kredīti:

1KP/1,5ECTS

Docētāji:
Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:
Kursa mērėis:

prof. A.Ābele
Nepieciešamas priekšzināšanas: fizioloăijā;
- vispārīgajā, attīstības un sociālajā psiholoăijā.
Pilnveidot izpratni par stresa veidošanos un tā individuālo ietekmi, kā arī sekmēt stresa
vadīšanas prasmju izveidi pedagoăiskajā darbībā.
- sniegt studējošiem zināšanas par stresa teorijām;
- pilnveidot izpratni par stresoru veidiem pedagoăiskā darbībā, stresa norisi un
individuālo ietekmi;
- apgūt stresa vadīšanas un pašvadīšanas paĦēmienus;
- pilnveidot stresa situāciju vadīšanas un pašvadīšanas prasmes pedagoăiskajā darbībā.

Kursa uzdevumi:

PBBIC4025
Brīvās izvēles studiju kurss

Plānotie studiju rezultāti:

Akadēmiskās kompetences - priekšstata izveide par stresa veidošanās teorētiskajām
pieejām;
Praktiskās kompetences - prasmes izmantot apgūtos teorētiskos jautājumus stresa
situāciju vadīšanā un pašvadīšanā pedagoăiskajā darbībā;
Intelektuālās kompetences - zināšanas un izpratne par stresoru veidiem un stresa norisēm
un to izpausmēm profesionālajā pedagoăiskajā darbībā.

Kursa saturs:

Stress kā organisma vispārējā adaptīvā reakcija un tā teorētiskās koncepcijas.
Stresoru veidi un ietekme.
Stresa vadīšanas un pašvadīšanas pamati.
Stresa vadīšanas un pašvadīšanas paĦēmieni un pielietošanas metodika.
Individuālie stresa situāciju pārvarēšanas paĦēmieni.

Obligātā literatūra:

1.
2.
3.
4.

Selje H. Mana mūža stress. R.:Zinātne, 1983.
Geiselharts R.R. Hofmane-Burkarta K. Stresa menedžments.-R. Balta eko 2003.
Nucho A.O., Vidnere M. Stresa menedžments: pārvarēšana un profilakse”
R.:AGB, 1998.
A.Pīzs. ĖermeĦa valoda. R.: Jumava, 2006.

Papildliteratūra:

Pikeringa P. Strīdi, nesaskaĦas, konflikti. R.:Jānis Roze, 2000.
Upeniece J. Stresa filozofija.//Sieviete 2000.g.
Skola visiem. Palīgs pedagogiem, psihologiem un vecākiem. R.:Skolu atb. centrs 2002.

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

Tiešsaiste www.psiholoăija.lv , www.vegdist.lv

Studiju rezultātu vērtēšanas
kritēriji:
Mācību valoda:

Stresa situācijas pedagoăiskajā darbībā un to analītisks izvērtējums. Referāts.
Stresa vadīšanas vingrinājumu kopuma izstrāde.
Stresa situāciju risināšana pedagoga darbībā.
Sekmīgs patstāvīgo darbu veikums;
Nodarbību apmeklēšana;
Sekmīgs zināšanu pārbaudes darba vērtējums.
Latviešu
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Kursa nosaukums:

ĂimeĦu sports

Kursa kods:

PBBIC4031

Kursa veids:

Brīvās izvēles studiju kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

3.

Semestris:

5.

Kredīti:

1KP/ 1,5 ECTS

Docētāji:

Lekt. Bula – Biteniece I.

Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:
Kursa mērėis:

Bakalaura programmas 1. studiju gada studiju priekšmetu apguve 4 – 10 ballu līmenī

Kursa uzdevumi:

Analizēt ăimenes veidošanās vēstures aspektus, dzimuma, dzīves ciklu, kultūras
perspektīvā un bērna radošas personības veidošanā. Veidot argumentētu un izpratnē
pamatotu skatījumu uz mūsdienu aktualitātēm ăimenes institūcijas problemātikā.
Veidot ăimenes sporta un fizisko aktivitāšu plānus.
Studiju kursa apguves rezultātā studentam būs šādas zināšanas: par ăimenes vēsturisko
un mūsdienu attīstību un nozīmi bērna attīstībā. Prasme: sastādīt ăimenes sporta
aktivitāšu plānu atbilstoši ăimenes fiziskajai un emocionālajai sagatavotībai.
Kompetences: ĂimeĦu sporta un fizisko aktivitāšu plānošana un organizēšana

Plānotie studiju
rezultāti:

veicināt izpratni par ăimenes institūciju, tās attīstību un mainīgo lomu dažādos
sabiedrības attīstības kontekstos, tās lomu bērna vērtīborientācijas un tradīciju
veidošanā.

Kursa saturs:

Ăimenes institūcijas vēsturiskā attīstība. Ăimenes institūcija kā viens no svarīgākajiem
socializācijas aăentiem. Ăimenes institūcija un cilvēka vajadzības. IzmaiĦas ăimenes
institūcijā 21.gs. 9. Ăimenes politika, tās virzieni un aktualitātes un tradīciju veidošana
bērna garīgās, fiziskās morālās tikumiskās attīstīšanai. ĂimeĦu situācija Latvijā.
Ăimenes sporta modeĜa veidošanas pamatprincipi. Sports kā socializācijas līdzeklis
ăimenē. Ăimenes sporta socializācija sabiedrībā.

Obligātā literatūra:

Stēnsgorda, P. 2004. Māte, bērni un tēvs. 16 intervijas ar netradicionālām ăimenēm.
Rīga:Atēnas
Laėe, A. 1996. “Ăimene” 104-111 lpp. Grām Zepa, Brigita un Aija Zobena (red.).
Cilvēks un dzīve socioloăijas skatījumā. Rīga: Latvijas Universitātes Socioloăijas
katedra
Дальто, Франсуаза (Dolto, Franciose).2003. На стороне ребенка. Екатеринбург:УФактория

Papildliteratūra:

RudĦicka, Zaiga, Rita UkstiĦa, Anete Elme. 2002. ĂimeĦu izglītība sociālajā
pedagoăijā. Rīga: Raka
BaldiĦš, Aivars, Astrīda Raževa. 2001. Skolas un ăimenes sadarbība. Rīga: Pētergailis

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

Periodiskie izdevumi: “Mans mazais”, “Šūpulis”, kā arī elektroniskie resursi.

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

ĂimeĦu sporta un fizisko aktivitāšu plāna veidošana un aprobēšana praksē (organizēt
un vadīt)

Mācību valoda:

Latviešu

ĂimeĦu intervijas vai aptauju anketu rezultātu prezentācija pēc organizētajiem
pasākumiem
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Kursa nosaukums

Skolvadība

Kursa kods:
Kursa veids:

PBBIC4049
Brīvās izvēles studiju kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

3.

Semestris:

6.

Kredīti:

1KP/ 1,5ECTS

Docētāji:

Maă. Paed.,doc. I.Immere

Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:

Vispārīgā pedagoăija, didaktika, psiholoăija, filozofija, pedagoăijas vēsture, vadības
teorijas pamati

Kursa mērėis:

Iepazīstināt studentus ar skolas darba plānošanu un darba organizāciju

Kursa uzdevumi:

Apgūt teorētiskās zināšanas skolvadības pamatos; iepazīt LR izglītības sistēmu un
LR izglītības likumu; gūt priekšstatu par skolas darba plānošanu, par skolas
darbinieku pienākumiem un tiesībām; apgūt skolas direktora, viĦu vietnieku
funkcijas un to realizēšanas metodiku;
Sekmēt komunikatīvo, aksioloăisko, konstruktīvo, organizatorisko un aperceptīvo
kompetenču pilnveidi darbā ar skolēniem vispārizglītojošās skolās; sekmēt
izpratnes veidošanos par pedagoăisko procesu un tā radīto vadību skolā;

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:

Izglītība Latvijā;vadītāja personība; skolas vadība; skolas darba plānošana; darbs ar
pedagoăisko personālu; skolas darba kontrole; skolas pedagoăiskā padome;

Obligātā literatūra:

Inne R.,Gailīte I., Lūse I.,Zīds O. Skolvadība.Rīga:RaKa, 279 lpp.; Šmite A.
Izglītības iestādes vadība.I daĜa.Rīga:RaKa,2004.,256 lpp.

Papildliteratūra:

Builis A.Skolvadība.Rīga:Zvaigzne, 240 lpp.;Maslo I.Skolas oedagoăiskā procesa
diferenciācija un individualizācija. Rīga:RaKa,1995.,172 lpp.;

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

Pliners J., Buhvalovs V. Skolas pedagoăiskā ekspertīze. Rīga: 2002.,119 lpp.

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:

Mācību diskusijas, grupu darbs, projektu izstrāde

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Vērtējumu ballēs saĦem ,apkopojot noteikto punktu skaitu par atsevišėu uzdevumu
izpildi izstrādājot diplomprojektu

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:

Ārstnieciskā vingrošana skolā

Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
3.
6.
1 KP/ 1,5ECTS

Docētāji:
Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:
Kursa mērėis:

lekt.B.Černovska
Apgūtās zināšanas LSPA kustību anatomijā, fizioloăijā, sporta fizioloăijā, biomehānikā, vingrošanā.

PBBIC4071
Brīvās izvēles kurss

Dot nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaĦas, lai topošie sporta skolotāji un citi sporta
speciālisti gūtu priekšstatu par ārstniecisko vingrošanu:


Kursa uzdevumi:

kā profilaktisku līdzekli veselības nostiprināšanai un saglabāšanai, iespējamo
saslimšanu novēršanai;
 kā ārstniecisku līdzekli patoloăiski izmainīto organisma funkciju normalizēšanai,
fizisko darbaspēju atjaunošanai, uzturēšanai un prastu tās pielietot sporta skolotāja
darbā.
1.Radīt interesi un izpratni par ārstnieciskās vingrošanas lietošanu:
 kā pielāgot sporta nodarbību skolēniem ar dažādiem veselības traucējumiem.
2. Mācīt analizēt ārstnieciskās vingrošanas vispārējo un lokālo ietekmi uz cilvēka organismu;
3. Dot zināšanas par slodzes dozēšanas principiem skolēniem ar veselības stāvokĜa izmaiĦām;
4. Mācīt orientēties un pieĦemt lēmumus ārstnieciskās vingrošanas līdzekĜu un metožu izvēlē
vadoties no veselības stāvokĜa un fiziskās sagatavotības.

Plānotie studiju rezultāti:

Kursa saturs:

5. Veidot iemaĦas praktiskajās nodarbībās:
 pielāgot sporta nodarbības, skolēniem ar specifiskiem orgānu sistēmu traucējumiem
traucējumiem.
 novērtēt slodzes atbilstību vadoties pēc subjektīviem un objektīviem rādītājiem;
 prast saskatīt un analizēt kĜūdas metodikā;
 prast novērtēt lietotās ārstnieciskās metodikas efektivitāti.
 Jāizprot ārstnieciskās vingrošanas lietošanas motivācija un fizioloăiskais pamatojums;
 Jāmāk izmantot studiju kursā iegūtās zināšanas, prasmes un iemaĦas, strādājot sporta
stundās ar skolēniem, kuriem ir dažādas novirzes veselības stāvoklī.
 Praktiski jāprot novērtēt stāju; sastādīt teorētisko pamatotu un metodiski pareizu
koriăējošās vingrošanas kompleksu
Pielietojamo līdzekĜu, metožu un metodikas īpatnības, nodarbību organizācijas iespējas skolās
bērniem ar dažādu orgānu sistēmu darbības traucējumiem. Nodarbību īpatnības pie dažādām oragānu
sistēmu traucējumiem.

Obligātā literatūra:

MauriĦa L. Ārstnieciskās vingrošanas pamati. Rīga, 1999*MauriĦa L., Tripāne T. Ieteicamās fiziskās
aktivitātes bērniem ar dažādiem veselības traucējumiem. Rīga, 1999*MauriĦa L. Locītavu
saslimšanas nemedikamentozās ārstēšanas iespējas. Rīga,2005* MauriĦa L. Fiziskās aktivitātes
kardioloăijā. Rīga “Nacionālais apgāds”, 2005*MauriĦa L. Ārstnieciskā vingrošana un citas
aktivitātes kardioloăijā. 2000*LāriĦš V., MauriĦa L. Ārstnieciskā vingrošana pie elpošanas orgānu
saslimšanām. Rīga 1992

Papildliteratūra:

*Purmale I. “Ārstnieciskā vingrošana skolā. Rīga “Raka”, 2006 *ĀboltiĦa M. Kustību anatomija I
daĜa. LPSA, 2005 *ĀboltiĦa M. Kustību anatomija II daĜa. LPSA, 1998 *
*www.google.lv *Sabine Langhus. Grundlagen und Techniken der Bevegungstherapie. Lehrbuch,
Sport und Gesundheit, Berlin, 2006 *J.M.Rothstein, S.H.Roy, S.L.Wolf.The Rehabilitation
specialist`s Handbook, F.A.DAVIS Company, Philadelphia, 1997
Gatavošanās referātam. Zināšanu atkārtošana par sirds asinsrites, elpošanas, kuĦăa zarnu trakta
normālo fizioloăiju un izmaiĦām slodzes ietekmē(Sporta fizioloăijas pamatkurss). Gatavošanās
teorētiski praktiskajam pārbaudes testam. Atkārtot kustību anatomiju, muskuĜu fizioloăiju. Atkārtot
mugurkaula anatomiju un fizioloăiju, muskuĜu fizioloăiju, elpošanas fizioloăiju, ārējās elpošanas
funkcionālo rādītāju izmaiĦas fizisko slodžu ietekmē. Speciālo vingrojumu kompleksu veidošana pie
funkcionālām novirzēm. Gatavošanās diferencētai teorētiski praktiskai ieskaitei
Tiek vērtētas zināšanas, prasmes un kompetence pārbaudes testu, semināru operatīvās (katrā
nodarbībā) vai galvenokārt pēc rezultatīvas (cikla vai tēmas baigās) formas – desmit ballu sistēmā
Latviešu

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

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:
Mācību valoda:
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Kvalifikācija „Sporta skolotājs” 4.studiju gads
Studiju kursu anotācijas
Kursa nosaukums:

Tūrisms skolā

Kursa kods:

PBNPSS 3024

Kursa veids:

Nozares profesionālās specializācijas kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

4.

Semestris:

7.

Kredīti:

0,5KP/0,75ECTS

Docētāji:

lekt. I.LiepiĦa

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:
Kursa mērėis:

Tūrisms skolā kursa studijas uzsākot ir nepieciešamas
zināšanas, iemaĦas un prasmes atbilstoši tūrisma pamati un didaktika kursa
prasībām.
Iepazīstināt ar tūrisma pamatu mācīšanas didaktiku skolā.

Kursa uzdevumi:

Iepazīstināt un radīt interesi par tūrisma mācīšanu vispārizglītojošās skolās;
Sniegt teorētiskās zināšanas par tūrisma teorētiskajiem aspektiem, būtību un
vēsturi;
Sniegt teorētiskās zināšanas par tūrisma pamatiem.
1. Apgūti studiju kursa teorētiskie pamati un praktiskās iemaĦas un
prasmes
2.Apgūt tūrisma pamatus un mācīšanas metodika atbilstoši sporta
standartam
3.Apgūta tūrisma veidu plānošanas, organizēšanas, vadīšanas prasmes un
organizatoriskās iemaĦas skolas, ārpusskolas tūrisma pasākumos
Kursa saturs ir saistīts ar tūrisma zināšanu, prasmju un kompetenču pielietošana
skolotāja profesionālajā darbībā

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:

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

1. D.Krauksta, A.Brūders “Tūrisms”, 1998.
2. A.Brencis “Aktīvais tūrisms”, 2003.
3. Izglītības ministrija, “RotaĜas un spēles tūrisma pasākumos”, 1987.
4. I.LiepiĦa. Bakalaurs “Sporta tūrisms vispārizglītojošās skolās”, 2002.
5.
1. E.Žīgurs “Tūristu salidojumi”, 1966.
2.V.Ėikāns. “Kāpsim kalnos”, 1989.
3.Izglītības ministrija, “RotaĜas un spēles tūrisma pasākumos”, 1987.
4.I.Lukss. “Ar laivu Latvijas ūdeĦos”, 1991.
1. Internets
2. Žurnāli un cita veida publikācijas
Studējošie patstāvīgi apgūs studija kursā paredzēto saturu papildus kontakta
lekcijās izklāstītajam saturam.
Patstāvīgi apgūs tūrisma nodarbības plānošanu, tūrisma darba plānošanu,
mācīšanas metodiku, inventāra sagatavošanu

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

1. apmeklējums;
2. attieksme pret studiju kursu;
3. kontroldarbu, mājas darbu un praktiskās nodarbības vadīšana;
4. uzstāšanās semināros.

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:

Akmeoloăija

Kursa kods:

PBBIC4029

Kursa veids:

Brīvās izvēles kurss.

Kursa līmenis:

Nozares profesionālās specializācijas kursi

Studiju gads:

3.

Semestris:

6.

Kredīti:

1 KP/1,5 ECTS

Docētāji:

Doc.Ž.Vazne

Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:
Kursa mērėis:

Zināšanas vispārīgājā pedagoăijā; vispārīgājā, attīstības un sociālajā psiholoăijā

Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:

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

Veicināt studentu izpratni par akmeoloăijas jēdzieniem un to salīdzinājumu
akmeoloăijā, pozitīvās un humānistiskās psiholoăijas teorijās
- Rosināt izpratni par akmeoloăijas attīstību un tās ideju salīdzinājumu par
cilvēka iekšējā potenciāla realizāciju;
- Sniegt zināšanas par emociju nozīmi sasniegumu motivācijas, konfliktu
risināšanā un snieguma veicināšanā;
- Pedagoăiski- psiholoăisko tehnoloăiju un metožu apguve profesionālās
meistarības paaugstināšanā
● Zināšanas par galveniem jēdzieniem akmeoloăijā.
● Prasme veikt šo jēdzienu salīdzinošā aspektā: akmeoloăijā, humānistiskajā un
pozitīvajā psiholoăijā. Prasme atlasīt un apstrādāt informāciju un izmantot
jaunākos pētījumus un zinātnes sasniegumus pedagoga praktiskajā darbībā.
● Kompetence veikt darbu patstāvīgi un komandā, izstrādāt un īstenot
projektus.
1. Akmeoloăija, kā starpdisciplināra zinātne. Akmeoloăijas attīstības vēsturiskais
apskats.
2. Pozitīvās, humānistiskās psiholoăijas un akmeoloăijas ideju salīdzinājums par
cilvēka iekšējā potenciāla realizēšnu.
3. Emocijas sasniegumu motivācijā, konfliktu risināšanā, snieguma veicināšanā.
4. Laimes psiholoăija un cilvēka personība. Veiksmes likumi (Covey).
5. Pedagoăiski-psiholoăiskās tehnoloăijas un metodes pedagoăiskās meistarības
paaugstināšanā.
Hozjainovs G., Kuzmina N., Varfolomejeva L. (2005). Fiziskās kultūras un sporta
akmeoloăija. M.: Akadēmija.
Svence G. (2004). Pieaugušo psiholoăija. R., RaKa
Svence G. (2005). Psiholoăija par veiksmes pamatu personībā. Psiholoăija un
Bizness, nr.2
Covey S. (2004 ). The 8th Habit: From Effectiveness to greatness. NY: Franklin Covey Co.,
p.409
Covey S. (2003). The 7 Habits of Higly Effective People. NY: Franklin Covey Co., p.169
Handbook of Positive Psychology/ ed.by C./R.Snyder, S.J.Lopez. Oxford., 2002
Argyle M. (2001). The Psychology of Happiness, 2nd ed. Routlege, Taylor & Francis
Group.
VišĦakova. N. (1999). Kreatīvā akmeoloăija. Minska.
-

Akmeoloăijas un pozitīvās psiholoăijas salīdzinošā analīze (attīstība
sposmos), projekts.
- Trīs zinātnisko pētījumu par akmeoloăiju sagatavošana un prezentēšana.
- Akmeoloăijas tehnoloăiju atlase, referāts, projekts.
Studiju rezultātu vērtēšanas Vērtējumu ballēs students saĦem apkopojot iegūto punktu skaitu par atsevišėu
uzdevumu izpildi. Vērtējums par jebkura uzdevuma izpildi tiek samazināts, ja nav
kritēriji:
izpildīts laikā (bez attaisnojoša iemesla). Tiek vērtētas studenta zināšanas, prasmes,
izaugsmes dinamika un attieksme.
latviešu
Mācību valoda:
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Kursa nosaukums:

Orientēšanās skolā

Kursa kods

PBNPSS3024

Kursa veids:

Nozares profesionālās specializācijas kurss- sporta skolotājs

Kursa līmenis:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

4.

Semestris:

7.

Kredīti:

0,5KP/ 0,75 ECTS

Docētāji:

asoc.prof., Dr.paed. B.Smila, lekt. M.paed. L.Indriksone

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:
Studiju kursa
īstenošanas mērėis:

Orientēšanās skolā kursa studijas uzsākot ir nepieciešamas
zināšanas, iemaĦas un prasmes atbilstoši orientēšanās pamati un didaktika kursa prasībām.

Studiju kursa
uzdevumi:

iepazīstināt studentus ar orientēšanās pamatu mācīšanas didaktiku skolā.
7) iepazīstināt un radīt interesi par orientēšanās mācīšanu vispārizglītojošās skolās;
8) sniegt teorētiskās zināšanas par orientēšanās būtību un vēsturi;
9) sniegt teorētiskās zināšanas par orientēšanās pamatiem.
10)

Plānotie studiju
rezultāti:

- spēj novērtēt skolēnu mācību sasniegumus un attīstības dinamiku..
-spēj plānot, izveidot orientēšanās nodarbību saturu atbilstoši audzēkĦu sagatavotībai;
- spēj noorganizēt orientēšanās sacensības skolā.
-spēj patstāvīgi vadīt orientēšanās nodarbības skolā;
- spēj sagatavot uzskates materiālus (shēmas, kartes, vingrinājumus) orientēšanās mācīšanai
skolā;
- prot plānot distanci skolas vecuma bērniem.

Studiju kursa saturs:

1. Orientēšanās apguve skolā. Drošības noteikumi.
2. Orientēšanās pamatu apguve skolā metodika.
3. . Kartes, shēmas zīmēšanas pamati
10. Indriksone L., Smila B. Orientēšanās I daĜa – Rīga: LSPA, 2000. – 83 lpp.
11. Indriksone L., Smila B. Orientēšanās II daĜa – Rīga: LSPA, 2002. – 67 lpp.

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

1.

Orientēšanās bērniem un jauniešiem/ Svenska Orientierinsgs forbundet – Rīga: 1997.144 lpp.
2. Interneta resursi:
www.nzorienteering.com;
www.magnets.lv ;
www.orientesanas.lv
3. Larss E. Orienteering technic from start to finish –SOF, 1994.-38 lpp.
4. Indriksone L.Orientēšanās pamati – Rīga: LSPA, 1998. – 46 lpp.
5.
Interneta resurs:
www.orient.lv;
www.orientesanas.lv ;
www.attackpoint.org ;

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija
un uzdevumi:

Kompetences tests.
Nodarbības konspekts-„OS mācīšana skolā”

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:

Sporta stunda bērniem ar īpašām vajadzībām

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

4.

Semestris:

7.

Kredīti:

1KP/1,5ECTS

Docētāji:

asoc.prof. A.KĜaviĦa

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:

Priekšzināšanas, kas balstās uz teorētiskām un praktiskām zināšanām sporta medicīnā, sporta
teorijā, fizioloăijā un speciālajā izglītībā.

Kursa mērėis:

Veidot priekšstatu par sporta aktivitāšu plānošanu, ieviešanu un palīglīdzekĜu pielietošanu, lai
nodrošinātu mērėtiecīgu, sekmīgu un drošu audzēkĦu ar funkcionāliem traucējumiem
iekĜaušanu sporta nodarbībās.
Sniegt pamata zināšanas par pielāgoto sporta izglītību (PSI) un sportu audzēkĦiem ar
invaliditāti.
Iepazīstināt ar PSI nodarbību plānošanas, ieviešanas principiem un novērtēšanas metodēm.
Sniegt zināšanas par audzēkĦu ar invaliditāti individuālajām unikālajām atšėirībām un to
ietekmi uz sporta izglītības programmas saturu šiem audzēkĦiem.
Radīt izpratni par individuālo sporta programmu izstrādi audzēkĦiem ar funkcionāliem
traucējumiem.
Sniegt zināšanas par tehniskajiem palīglīdzekĜiem (piem., ratiĦkrēsli, ortozes, protēzes) un
sporta inventāra pielāgošanu audzēkĦiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Kursa uzdevumi:

PBNPSS3020
Nozares profesionālās specializācijas kurss

Kursa saturs:

Studenti iegūst zināšanas: par PSI pamatprincipiem un socioloăiskajiem aspektiem, par
dažādiem funkcionāliem traucējumiem un to ietekmi uz audzēkĦu iekĜaušanu sporta
nodarbībās, par PSI programmu izveides un ieviešanas principiem.
Studenti apgūst prasmes:izveidot individuālo plānu sporta izglītībā, novērtēt audzēkĦu ar
funkcionāliem traucējumiem fiziskās spējas, pielāgot sporta veidus audzēkĦiem ar dažādiem
funkcionāliem traucējumiem .
Studenti apgūst kompetences: pielāgot sporta programmu atbilstoši audzēkĦa ar
funkcionāliem traucējumiem individuālajām spējām, sagatavot un pielāgot vidi iekĜaujošās
sporta izglītības mērėu īstenošanai, īstenot pielāgotās sporta izglītības programmas
audzēkĦiem ar funkcionāliem traucējumiem
Pielāgotā sporta izglītība. Funkcionālo traucējumu raksturojums.

Obligātā literatūra:

2.

Papildliteratūra:

3.

Plānotie studiju
rezultāti:

4.

KĜaviĦa, A. IekĜauj Mani. Rokasgrāmata bērnu ar invaliditāti iekĜaušanai sporta
nodarbībās. Jelgavas Tipogrāfija, 2007, 88 lpp.
Block, M.E. A teacher’s guide to including children with disabilities in general physical
education (3rd
ed.). 2007, Baltimore; Paul H.Brookes.
Sherrill, C. Adapted physical activity, recreation and sports Crossdisciplinary and
lifespan (6th ed.). 2004, McGraw Hill
Kelly, L., & Melograno, V.J. Developing the physical education curriculum. An
achievement based approach. 2004, Human Kinetics.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

2.

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija
un uzdevumi:

Sagatavot prezentāciju par iekĜaujošo izglītību audzēknim ar funkcionāliem traucējumiem.
Izstrādāt kursa projektu „Individuālā sporta programma audzēknim ar funkcionāliem
traucējumiem". Sagatavoties pārbaudījumiem par sporta stundas plānošanu un īstenošanu
bērniem ar īpašām vajadzībām.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Studentu zināšanas, prasmes un kompetences tiek novērtētas trīs semināros (pielāgotās sporta
izglītības pamati, sporta stunda audzēkĦiem ar garīgās attīstības un kustību traucējumiem, ar
redzes, dzirdes traucējumiemun hroniskām saslimšanām), kursa darbā (individuālā sporta
programma audzēknim ar funkcionāliem traucējumiem) un pēc prezentācijas par iekĜaujošo
izglītību.

Mācību valoda:

Latviešu

342

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:

RotaĜas pirmskolā , skolā
PBNPS 3027

Nozares profesionālais studiju kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
4.
7.
0,5KP/ 0,75 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.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

Periodiskie izdevumi: “Mans mazais”, “Pirmskolas izglītība”, ”Skolotājs”, kā arī
elektroniskie resursi.

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

RotaĜnodarbību plānu veidošana

Mācību valoda:

Latviešu

RoataĜnodarbu plānu prezentācija
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:

Slidošana

Kursa veids:

PBNPS3013
Nozares profesionālās specializācijas kursi.

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē.

Studiju gads:

4.

Semestris:

7.

Kredīti:

1 KP/1.5 ECTS

Docētāji:

asoc .prof. I.Ėīsis

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai

Nepieciešamās zināšanas par pārvietošanās tehnikas paĦēmieniem, pamatiem slidošanu vēlams iegūt sporta stundās mācību laikā vidusskolā. Pārvietošanās
tehnikas paĦēmienu tehnika slidošanā tiek mācīta paralēli, vienlaicīgi ar
mācīšanas metodiku.

Kursa mērėis:

Veidot profesionāli - pedagoăiskās zināšanas, prasmi mācīt slidošanas tehnikas
paĦēmienus.

Kursa uzdevumi:

1.Radīt priekšstatu par slidošanu , tās izcelšanos un attīstību.
2. Iepazīstināt ar slidošanas veidu klasifikāciju.
3. Iepazīstināt ar tehnikas klasifikāciju.
4. Praktiskajās nodarbībās mācīt studentiem pārvietošanās tehnikas paĦēmienus
tehniku un to mācīšanas metodiku.
Students būs kompetents organizēt un vadīt nodarbības un sacensības.

Plānotie studiju
rezultāti:
Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

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

Studiju kursa saturā ir teorētisko zināšanu, prasmju apguve un spējas iegūto
kompetenču pielietošanai sporta skolotāja darbības veidošana.
1. Kupčs J., Balderis H. Hokejs. Rīga, Zvaigzne, 1988.g. -214 lpp.
2. Kupčs J., Slidošanas apmācība - Rīga: 1984. - 34 lpp.
3. Majorovs B. Hokejs. Rīga, Liesma 1970. - 127 lpp.
4. Sporta spēles skolā. J. Kupča red. Rīga, Zvaigzne, 1991 . - 82.-102. lpp.
Sporta spēles sākumskolā. (1.-4.kl). Autoru kolektīvs. Rīga. LSPA. 67 lpp.
1. Jansone R. Sporta izglītība skolā. – Rīga, RAKA, 1999.
Patsāvīgas nodarbības slidošanā

Lai saĦemtu par studiju kursu paredzētos kredītpunktus, kopvērtējumā jāiegūst
vismaz 4 balles. Novērtējumu ballēs iegūst pēc punktu skaita, kas iegūti par
kontroles uzdevuma izpildi.
Latviešu, krievu.
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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:

Vingrošana skolā
PBNPSS3021
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
4.
7.
1KP/1,5 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
skolēniem iespēju apgūt zināšanas par vingrošanas nozīmi veselīgam dzīvesveidam,
pilnveidot fizisko sagatavotību, apgūt dzīvei nepieciešamās prasmes un iemaĦas.
Iepazīties ar skolotāju profesionālo darbību, pamatizglītības sporta standartu vingrošanā
un tai radnieciskos vingrinājumos. Apgūt un mācēt realizēt sporta stundās:
pamatprasmju vingrojumus un vingrinājumus. Apgūt dažādas didaktiskās pieejas sporta
līdzekĜu pielietošanā vingrošanā skolā. Atlasīt vingrinājumus un veidot sporta stundu
saturu. Izveidot zināšanu, prasmju, attieksmes un attīstības dinamikas vērtēšanas
parametrus un kritērijus vingrošanā. Apgūt skolotāju darbības pedagoăisko tehnoloăiju
novērtēšanu.
Studiju kursa apguves rezultātā studentam būs šādas zināšanas: zināšanas par
vingrošanas un radnieciskajiem vingrojumiem un vingrinājumiem skolā. Prasmes:
prasme izveidot vingrošanas nodarbību, prasme pielietot vingrošanas vingrojumus un
vingrinājumus biomotoro spēju attīstīšanā Kompetences: kompetences sporta mācību
un stratēăisko dokumentu izveide; kompetences par didaktisko paĦēmienu pielietošanu
vingrošanas vingrinājumu un vingrojumu apguvē skolā; kompetences profesionālo
nodarbību vadīšanā skolā; kompetences mācību procesa plānošanā, organizēšanā;
novērošanas un novērtēšanas kompetences; kompetences profesionālajā pedagoăiskajā
ētikā.
Pamatkustību mācīšana un biomotoro spēju attīstīšana vingrošanas nodarbībās,
vingrinājumu atlase. Vingrojumi un vingrinājumi locītavu un muskuĜu sajūtu
sekmēšanai. SoĜošanas un skriešanas vingrinājumi. Līdzsvara vingrinājumi. Rāpošanas
un rāpšanās vingrinājumi. Velšanās vingrinājumi. Kompleksa pamatprasmju sekmēšana
vingrošanas nodarbībās. Radošuma uzdevumi vingrošanas un tai radnieciskos
vingrojumos un vingrinājumos.
Jansone R., Krauksts V., Sporta izglītības didaktika skolā Rīga: RaKa, 2005.
Charles J. Sykes 50 Rules Kids Won't Learn in School: Real-World Antidotes to FeelGood Education, St. Martin's Press, 2007

Jansone R., Krauksts V., Sporta izglītības didaktika skolā Rīga: RaKa, 2005
Studentu profesionālas pilnveides praktikuma vingrošanā atbilstoši studiju tematikai

Profesionālā pilnveides praktikuma aizstāvēšana.

Latviešu
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:

Vieglatlētika skolā

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

4.

Semestris:

7.

Kredīti:

1KP/1,5 ECTS

Docētāji:

doc.M.Gailis, lekt.S.Škutāne.

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:

Studiju kurss – Vieglatlētikas pamati un didaktika.

Kursa mērėis:

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

Kursa uzdevumi:

Iepazīstināt ar vieglatlētikas vingrinājumiem un vieglatlētikas disciplīnu mācīšanas
metodiku atbilstoši katrai klasei un skolēnu vecumam.

Plānotie studiju
rezultāti:

Kompetences – vieglatlētikas satura realizēšana sporta stundās atbilstoši Vispārējās
vidējās izglītības mācību priekšmeta standartam „Sports”.

Kursa saturs:

Vieglatlētikas vingrinājumu un vieglatlētikas disciplīnu didaktika, sacensību
organizācija un tiesāšana (skolas sportā un vieglatlētikas sacensībās), vieglatlētikas
vēsture, izcilākie sportisti un to sasniegumi. Vieglatlētikas vingrinājumi fizisko
īpašību attīstīšanai sporta stundā.

Obligātā literatūra:

II studiju gada burtnīca vieglatlētikā, Rīga: LSPA, 2000.
III Studiju gada burtnīca vieglatlētikā, Rīga: LSPA, 2000.
Erdmanis H., AvotiĦa I., Lupiks A. Vieglatlētikas vingrinājumi fiziskajā
audzināšanā sākumskolā, 1998
Erdmanis H., AvotiĦa I. Vieglatlētikas vingrinājumi pamatskolā, 1997
Erdmanis H. Vieglatlētikas vingrinājumi vidusskolā, 1997

Papildliteratūra:

Gailis M. Vieglatlētikas sacensību organizēšana un tiesāšanas metodika. Rīga:
LSPA, 2003. 27.lpp.
Bernhards V., Zaula Dz. Pirmie soĜi vieglatlētikā, 1998
Bernhards V., Zaula Dz. Pirmie soĜi vieglatlētikā 2.daĜa, 2004
Staăis A. Latvijas vieglatlētika 100 gados, 1997

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

www.iaaf.org
www.lat-athletics.lv

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija
un uzdevumi:

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, spēj saskatīt
kustību izpildes neprecizitātes un tās izlabot. TV pārraidēs un klātienē skatās
vieglatlētikas sacensības, iepazīstas ar sacensību organizāciju, tiesāšanu.
Praktiskā un teorētiskā ieskaite, apgūto skolas sporta vingrinājumu demonstrēšanā
pēc katedras izstrādātiem vērtēšanas kritērijiem. Sacensību protokolu izpēte un
kĜūdu labošana, uzvarētāju noteikšana.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Mācību valoda:

PBNPSS 3030
Nozaru profesionālās specializācijas kurss

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:

Speciālā pedagoăija
PBNT221
Nozares teorētiskais pamatkurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
4.
8.
1KP/ 1,5ECTS
lekt. I. Purvītis
-vispārīgā pedagoăija;
-vispārīgā psiholoăija, bērnu psiholoăija;
-vecumposmu psiholoăija;
-bioloăija;
-zināšanas par bērnu intelektuālo, psihisko un kustību attīstību.
-Veidot izpratni un adekvāti pozitīvu attieksmi pret sabiedrības locekĜiem ar īpašām
vajadzībām.
-Sniegt sākotnējo informāciju par iespējamajiem attīstības traucējumiem, to būtību,
konstatēšanu un nepieciešamajām speciālās palīdzības iespējām katrā konkrētā gadījumā.
-Palīdzēt apgūt speciālās pedagoăijas jēdzienu un klasifikāciju sistēmas tādā līmenī, lai
turpmāk studenti spētu patstāvīgi izmantot speciālo literatūru, orientēties gan Latvijas, gan
ārvalstu literatūras avotos.
-Sekmēt studentu motivāciju izzināt skolēnu personības veidošanās īpašos gadījumus, kurus
determinē kāda attīstības traucējuma klātbūtne.
- jāzina: speciālās pedagoăijas pamatnostādnes, kategorijas, termini, jēdzienu un pamata
klasifikācijas sistēmas;
- jāvar: orientējoši noteikt iespējamos attīstības traucējumus un adekvātas
speciālpedagoăiskās palīdzības iespējas, iespējamās prognozes personas ar attīstības
traucējumiem tālākai attīstības gaitai; orientēties dažādās valstīs un dažādos laikos izdotajā
speciālajā literatūrā.

Obligātā literatūra:

1.
2.

Speciālā izglītība kā vispārējās izglītības sastāvdaĜa mūsdienās.
Speciālās pedagoăijas zinātne, tās rašanās, izpētes objekts, apgabals, kategorijas.
Speciālās pedagoăijas sakari ar medicīnas, psiholoăijas, vispārējās pedagoăijas zinātnēm.
Bērnu ar attīstības traucējumiem vispārējs raksturojums, to klasifikācijas
pamatnoteikumi. Speciālās pedagoăijas apakšnozares (atbilstoši 8 klasificētajām grupām
), to uzdevumi, galvenās problēmas.
Bērni ar garīgās attīstības traucējumiem, bērni ar psihiskās attīstības aizturi, bērni ar
izturēšanās traucējumiem raksturojums.
Bērnu ar dzirdes traucējumiem, ar redzes traucējumiem, ar valodas un runas
traucējumiem raksturojums.
Bērnu ar kustību traucējumiem, bērnu ar sarežăītu primāro defektu raksturojums.
Bērnu ar attīstības traucējumiem integrācija vispārizglītojošās skolās, integrācijas kā
pedagoăiskās domas virziena skaidrojums.
Дефектология: словарь - справочник под ред. Б.П. Пузенова. - М.: 1990.
Лапшин В.А., Пузенов Б.П. Основы дефектологиию - М.: 1990.

Papildliteratūra:

1.
2.
3.

Baka A., Grunevalds K. Grāmata par aprūpi.- R.: 1998.
Korinna Sanita, Strika Liza. Mācīšanās traucējumi no A līdz Z . - R.: 1998.
Kravalis J. Latvijas speciālās skolas. - R.: 1997.

Kursa saturs:

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

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

1. AvotiĦš V. Bērnu attīstības diagnostika un korekcija. - R.: 1987.
2. Teivāns E. Ievads speciālajā pedagoăijā. - R.: 1994.

Projekta darba aizstāvēšana par vienu no speciālās pedagoăijas tematiem

Tests ar 22 jautājumiem
Latviešu
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Kvalifikācija „Sporta veida vecākais treneris” 3.studiju gads
Studiju kursu anotācijas
Kursa nosaukums:

Dinamiskā anatomija

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

PBNPST3036
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
3.
6.
1 KP/ 1,5 ECTS
asist. Ieva KundziĦa

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:
Kursa mērėis:

1.studiju gadā LSPA apgūtās zināšanas anatomijas studiju kursā.

Kursa uzdevumi:

Iegūt dziĜas zināšanas par cilvēka ėermeĦa kustību analīzi, t.sk., sporta kustību analīzi,
nosakot kustības fāzes, muskuĜus un locītavas, kas piedalās kustības izpildē.
1.

2.

Apgūt cilvēka pamatkustību dinamisko anatomiju (kustības fāzes, muskuĜus un
locītavas, kas piedalās kustības izpildē, galvenos kustību nervus): stājas anatomiskā
analīze; gaitas kustību analīze; skriešanas kustību analīze; lēcienu kustības analīze;
grūšanas kustības analīze; metiena kustības analīze; spēriena kustības analīze
;smaguma celšanas (grūšanas) kustības analīze u.c.
Analizēt pamatkustību kombinācijas noteiktu sporta veidu kustību analīzē.

Plānotie studiju
rezultāti:

Studenti iegūst zināšanas: par cilvēka pamatkustību dinamisko anatomiju (kustības fāzēm,
muskuĜiem un locītavām, kas piedalās kustību izpildē, galvenajiem kustību nerviem).
Studenti apgūst prasmes: izpildīt vingrinājumus un nosaukt locītavas un muskuĜus, kas tiek
nodarbināti. Studenti apgūst kompetences: analizēt muskuĜu darbību dažādās kustībās –
kādās locītavās, kādi muskuĜi un kādā secībā strādā dažādās sporta kustībās.

Kursa saturs:

Ievads dinamiskajā anatomijā. Pētīšanas metodes. Cilvēka pamatkustību dinamiskā
anatomija: stājas anatomiskā analīze; gaitas kustību analīze; skriešanas kustību analīze;
lēcienu kustības analīze; grūšanas kustības analīze; metiena kustības analīze; spēriena
kustības analīze; smaguma celšanas (grūšanas) kustības analīze u.c. Pamatkustību
kombinācijas noteiktu sporta veidu kustību analīzē.

Obligātā literatūra:

7.
8.

M.ĀboltiĦa, G.Knipše, S.Umbraško. Cilvēka ėermeĦa stāvokĜu un kustību anatomiskā
analīze, 1999.
Ackland T., Elliott B., Bloomfield J. Applied Anatomy and Biomechanics in Sport.
Human Kinetics, 2009, 376 p.

Papildliteratūra:

1.
2.
3.
4.

Studējošo
patstāvīgā darba
organizācija un
uzdevumi:

Gatavoties kontroldarbam par tēmu: cilvēka pamatkustību dinamiskā anatomija. Sameklēt
bibliotēkā literatūras un interneta avotus par muskuĜu darbību dažādos sporta veidos.
Uzrakstīt referātu par kustību analīzi, ietverot pamatkustības, savā sporta veidā. Gatavoties
pārbaudījumam dinamiskajā anatomijā.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Studentu zināšanas, prasmes un kompetences tiek novērtētas vienā kontroldarbā (cilvēka
pamatkustību dinamiskajā anatomijā), pēc referāta uzrakstīšanas par kustību analīzi,
ietverot pamatkustības, savā sporta veidā.. Anatomijas studiju kursa nobeigumā ir
jānokārto ieskaite.
Latviešu

Mācību valoda:

M.ĀboltiĦa. Kustību anatomija. I daĜa. Rīga, 1998.
M.ĀboltiĦa. Kustību anatomija. II daĜa. Rīga, 1998.
G. Knipšes redakcijā. Anatomija. Roka. Kāja. LU Akadēmiskais apgāds. 2008.
Watkins J. Structure and Function of the Musculoskeletal System. Human Kinetics,
2009, 408 p.
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Kursa nosaukums:

TreniĦu teorijas pamati (bērni un pusaudži)

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

PBNPST3076
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
3.
5.
1KP/ 1.5 ECTS
Prof. V.Krauksts
Zināšanas Anatomijā, Bioėīmijas pamatos, Fizioloăijas pamatos, Sporta teorijā, Sporta
fizioloăijā, Sporta bioėīmijā, TreniĦu didaktikā, Fizisko spēju attīstībā, Biomotoro spēju bioloăijā

Kursa mērėis:

Radīt priekšstatu par treniĦu teorijas pamatu (bērniem un pusaudžiem) pielietošanu sporta
treniĦos . Iegūt zināšanas par treniĦu teorijas izmantošanas iespējām dažāda vecuma, dzimuma un
fiziskās kondīcijas bērniem un pusaudžiem un to komplekso lomu sporta treniĦu procesā.. Iegūt
zināšanas par treniĦu teorijas likumsakarībām, īpatnībām, izpausmēm un kopsakarībām bērnu un
pusaudžu vecuma periodā

Kursa uzdevumi:

9. Apgūt treniĦu teorijas pamatus (bērniem un pusaudžiem) studiju kursa saturu zināšanu,
prasmju un kompetenču līmenī
10.
Apgūt spēju izvērtēt un novērtēt bērnu un pusaudžu treniĦu teorijas pamatu lomu
jaunatnes sportā, konkretizēt un noteikt atsevišėu treniĦu teorijas komponenšu ietekmi uz
dažāda vecuma, dzimuma un fiziskās kondīcijas indivīdu fizisko darbspēju un trenētības
līmeĦa palielināšanas iespējām
1.Tiks apgūti studiju kursa teorētiskie pamati
2.Tiks apgūta spēja pielietot bērnu un pusaudžu treniĦu teorijas pamatu studiju kursā iegūtās
zināšanas, prasmes un kompetences pielietot bērnu un pusaudžu sporta treneru profesionālās
darbības sfērās
3.Tiks apgūta spēja analītiski izvērtēt atsevišėo bērnu un pusaudžu treniĦu teorijas konceptuālo
sakarību pielietošanu dažāda vecuma un dzimuma bērniem un pusaudžiem sporta veida trenera
profesionālajā darbībā, kā izvēlēties un treniĦu procesā optimāli izmantot fiziskās kondīcijas
veidošanas, darbspēju paaugstināšanas un sportiskās meistarības likumsakarības un konceptuālo
versiju variantus

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 saturs ir saistīts ar plaša diapazona bērnu un pusaudžu treniĦu teorijas pamatu zināšanu,
prasmju un kompetenču pielietošanu sporta skolotāja profesionālajā darbībā
3. V.Krauksts, „TreniĦu teorijas pamati (bērni un pusaudži)
4. LSPA mājas lapa, prof.V.Krauksts, „TreniĦu teorijas principiālie pamati”2009
5. A. Fernāte, „TreniĦu teorija”, LSPA
6. R. Jansone, V.Krauksts,” Fiziskās kondīcijas attīstīšanas iespējas sporta stundās”
7. V. Krauksts, „Bērnu un pusaudžu sporta bioloăijas pamati”, Drukātava, 2009
LSPA mājas lapa, prof. V.Krauksts, „TreniĦu bioloăijas pamati”, 2009
LSPA mājas lapa, prof. V.Krauksts, „Sporta fizioloăijas pamati”. 2009
3.
4.

Internets
Sporta žurnāli un cita veida publikācijas par bērnu un pusaudžu treniĦu teorijas
pamatiem
Studējošie patstāvīgi apgūs studija kursā paredzēto saturu papildus kontakta lekcijās deklarētajam
saturam.
Patstāvīgi apgūt bērnu un pusaudžu treniĦu teorijas izmantošanas iespējām izvēlētajā sporta
veidā dažāda vecuma, dzimuma un fiziskās kondīcijas bērniem un pusaudžiem
8. apmeklējums
9. kontroldarbu un mājas darbu izpilde
10. uzstāšanās semināros
Latviešu
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Kursa nosaukums:

Sporta veida treniĦu teorija un pedagoăiskā pilnveide

Kursa kods:
Kursa veids:

PBNPST 3033
Nozares profesionālās specializācijas kurss – sporta veida vecākais treneris

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:

3.,4.
5., 6., 7.
10 KP / 15 ECTS
Praktisko katedru sporta veidu docētāji

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:

Zināšanas sporta teorijā, pedagoăijā, sporta didaktikā, psiholoăijā, anatomijā,
fizioloăijā un biomehānikā. Nepieciešamas zināšanas, prasmes un iemaĦas kādā no
sporta veidiem, kas apgūtas sporta skolā, klubā .

Kursa mērėis:

Kursa mērėis ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus- sporta veida vecākos
trenerus, kuri var organizēt un vadīt savā sporta veidā profesionālā līmenī mācību
– treniĦu nodarbības, sacensības un mācību – metodiskās nodarbības.

Kursa uzdevumi:

1.Apgūt zināšanas par sava sporta veida mācību-treniĦu process plānošanu un
īstenošanu.2.Apgūt prasmes organizēt un vadīt treniĦu nodarbības, sacensības un
citas ar savu sporta veidu saistītās aktivitātes. 3. Apgūt prasmes veidot, vadīt un
motivēt savam sporta veidam atbilstošu koncepciju, programmas. 4. Apgūt
zināšanas un prasmes novērtēt audzēkĦu un savu profesionālo darbību.

Plānotie studiju
rezultāti:

Studenti iegūst zināšanas par sporta veida treniĦa pedagoăisko procesu: treniĦu
nodarbības konspekta rakstīšanu; par gada, mēneša, nedēĜas treniĦu plāna
sastādīšanu treniĦu grupai.
Studenti apgūst prasmes: vadīt sporta veida treniĦu nodarbību; hospitēt treniĦu
nodarbību; organizēt, vadīt un tiesāt sacensības izvēlētajā sporta veidā; vērtēt
audzēkĦu fizisko ,funkcionālo stāvokli un tehnisko sagatavotību; vērtēt
sasnieguma dinamiku;
Studenti iegūst kompetences analizēt un izvērtēt treniĦos pielietotos pedagoăiskos
līdzekĜus, metodes, paĦēmienus; analizēt izvēlēto mācību metožu, līdzekĜu un
formu atbilstību audzēkĦu spējām un izglītības mērėiem.

Kursa saturs:

Kursa saturs: skat. sporta veida vecākā trenera specializāciju anotācijas.

Obligātā literatūra:

1. Sporta veida specializāciju norādītā literatūra

Papildliteratūra:

1. Trenera rokasgrāmata – I Rīga, - 2003.g. 304 lpp.
2.Trenera rokasgrāmata- II Rīga,- 2006.g. 312 lpp.
3. Bērnu un jauniešu trenera rokasgrāmata. Rīga, 2008.g. 215.lpp

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

1.Interneta datu bāzes

Mācību valoda:

1.Lekcijas. 2. Praktiskās nodarbības. 3. Mācību prakse. 4. Semināri.5. Metodiskās
nodarbības. 6. Grupu darbs. 7. Patstāvīgais darbs.
1.
2.
3.
4.
5.

Teorētisko zināšanu pārbaude (eksāmens).
Semināri.
Mācību prakse.
Sporta veida tehnikas demonstrējums.
Kvalifikācijas sacensības.

Latviešu
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Kursa nosaukums:

Sporta masāža

Kursa kods:

PBNPST3037

Kursa veids:

Nozares profesionālās specializācijas kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

3.

Semestris:

5.

Kredīti:

1KP /1.5 ECTS

Docētāji:

Doc. E.Lešenkovs, fizioterap. U.Veseta

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:

Zināšanas pozitīvs vērtējums med. Bioloăiskos priekšmetos bakalaura studiju
kursa ietvaros

Kursa mērėis:

Dot teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaĦas masāžas procedūras
pielietojumam sporta praksē

Kursa uzdevumi:

Iemācīt masāžas indikācijas un kontrindikācijas; Apgūt masāžas iedarbības
mehānismus; Apgūt masāžas paĦēmienus un to izpildes tehniku . Apgūt masāžas
metodiku un praktisko pielietojumu sporta praksē

Plānotie studiju
rezultāti:

Students patstāvīgi spēj izpildīt masāžas paĦēmienus atsevišėām ėermeĦu daĜām.
Apgūta vispārējās un lokālās masāžas procedūras. Apgūta masāžas metodika
sporta praksē

Kursa saturs:

- Zināšanas. Masāžas paĦēmienu un procedūras fizioloăiskās iedarbības
mehānismi, masāžas procedūras metodika sporta praksē
- prasmes un iemaĦas,; masāžas procedūras
izpilde atbilstoši masāžas
indikācijām
-kompetence; masāžas procedūru pielietojums sporta praksē

Obligātā literatūra:

E.Lešenkovs, V.LāriĦš „Masāža”, 2004.

Papildliteratūra:

A.Birjukovs „Masāža” 2004.
A.Birjukovs „Sporta masāža” 1996.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

www.LFA.lv

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija
un uzdevumi:

Grupu nodarbības masāžas praktiskās daĜas apguvei un pilnveidošanai. Masāžas
teorētiskās daĜas individuāla apguve izmantojot mācību metodiskos materiālus.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Studentam pozitīva attieksme pret studiju kursu, aktīva darbība nodarbībās,
teorētiski - praktiska ieskaite.

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:

Traumas sportā

Kursa kods:

PBNPST3038

Kursa veids:

Nozares profesionālās specializācijas kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

3.

Semestris:

6.

Kredīti:

0,5 KP / 0.75 ECTS

Docētāji:

Prof. V.LāriĦš

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:
Kursa mērėis:

Nepieciešamas priekšzināšanas anatomijā, fizioloăijā, sporta fizioloăijā, higiēnā,
sporta teorijā, iemaĦas un prasmes pirmajā palīdzībā.
Studiju kursa mērėis ir apgūt zināšanas par sporta traumām, to cēloĦiem, traumu
profilaksi un prasmes traumu profilaksē un pirmajā palīdzībā sporta nodarbībās..

Kursa uzdevumi:

1. Radīt izpratni par sporta traumām, to cēloĦiem, klasifikāciju.
2. Apgūt zināšanas par mīksto audu traumām un pirmo palīdzību.
3. Apgūt zināšanas par traumu īpatnībām dažādos sporta veidos.
4. Apgūt zināšanas par noguruma, pārslodzes un locītavu traumām.
5. Apgūt zināšanas prasmes un iemaĦas traumu profilaksē un pirmajā palīdzībā pie
sporta traumām.

Plānotie studiju
rezultāti:

Studenti iegūst zināšanas par sporta traumām, to cēloĦiem, klasifikāciju, traumu
īpatnībām atsevišėos sporta veidos un traumu profilaksi sporta nodarbībās.
Studenti apgūst prasmes pielietot ortozes un teipošanu traumu profilaksē
Studenti iegūst kompetences par sporta traumu profilaksi un pirmo palīdzību sporta
nodarbībās.

Kursa saturs:

Traumas sporta nodarbībās, to cēloĦi, klasifikācija, īpatnības atsevišėos sporta
veidos. Sporta traumu profilakse un pirmā palīdzība.

Obligātā literatūra:

1.Auliks I. Sporta medicīna. Rīga: Zvaigzne, 1985.- 167 lpp.

Papildliteratūra:

1. Peterson L., Renstrom P. Sports Injuries. 3rd. ed. London: Martin Dunitz, 2003.
2. Майкели Л., Дженкинс М. Энциклопедия спортивной медицины. СанктПетербург: Lань, 1997.-400 с.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

1. Trenera rokasgrāmata. Rīga: Jumava, 2004.- 407 lpp.
2. Trenera rokasgrāmata-2. Rīga: LTTC, 2006.- 312 lpp.
3. Bērnu un pusaudžu trenera rokasgrāmata. Rīga:LTTC,2008.- 215 lpp.

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

Jāsagatavo referāts par traumu profilaksi izvēlētā sporta veidā.
Patstāvīga gatavošanās kolokvijam , semināram un teorētiskam pārbaudījumam.
Studentu zināšanas, prasmes un kompetences tiek vērtētas praktiskajās un semināra
nodarbībās, referāta prezentācijā, kolokvijā un teorētiskā pārbaudījumā.
Latviešu
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Kursa nosaukums:

Vieglatlētika ( izturības attīstīšana )

Kursa kods:

PBBIC4026

Kursa veids:

Brīvas izvēles kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

3.

Semestris:

5.

Kredīti:

1 KP/ 1,5 ECTS

Docētāji:

doc.M.Gailis, asist.K.Kuplis

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:

vieglatlētika vidusskolas standarta līmenī. vieglatlētika vidusskolas
standarta līmenī un vēlama studiju kursa „Vieglatlētikas vingrinājumi
iesācējiem” apguve.

Kursa mērėis:

Radīt interesi par vieglatlētiku, tās daudzveidību. Sniegt priekšstatu par
garo distanču skriešanu un izturības skriešanas pielietošanā citos sporta
veidos.
Iepazīstināt ar vieglatlētikas vingrinājumiem skriešanas apguvei.
Vingrinājumu pielietošana citu sporta veidu pilnveidošanai. Sniegt
informāciju par veselības skrējieniem.

Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju
rezultāti;

Kompetence skrējēju speciālajos vingrinājumos un izturības attīšanas
pamatos.

Kursa saturs:

Vieglatlētikas vingrinājumi ,vidējās un garās skriešanas 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:

Gailis M. Vieglatlētikas sacensību organizēšana un tiesāšanas metodika.
Rīga: LSPA, 2003. 27.lpp.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

www.iaaf.org
www.lat-athletics.lv

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija
un uzdevumi:

Patstāvīgajā darbā students studē speciālo literatūru, izstrādā mājas
darbus un trenējas vieglatlētikas vingrinājumu izpildīšanā, pilnveidojot
savas kustību spējas.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Praktiskā un teorētiskā ieskaite, apgūto vingrinājumu demonstrēšanā

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:

Vieglatlētika ( fiziskās sagatavošanas līdzeklis)

Kursa kods:

PBBIC4028

Kursa veids:

Brīvas izvēles kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

3.

Semestris:

6.

Kredīti:

1KP/ 1,5 ECTS

Docētāji:

asoc.prof.I.AvotiĦa, doc.M.Gailis, lekt.T.Lisicina, lekt.S.Škutāne,
asist.K.Kuplis
vieglatlētika vidusskolas standarta līmenī. vieglatlētika vidusskolas
standarta līmenī un vēlama studiju kursa „Vieglatlētikas vingrinājumi
iesācējiem” apguve.

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:
Kursa mērėis:

Radīt interesi par vieglatlētikas vingrinājumu pielietošanu citu sporta veidu
fiziskajā sagatavošanā.

Kursa uzdevumi:

Iepazīstināt ar vieglatlētikas vingrinājumiem biomotoro spēju attīstīšanai.

Plānotie studiju
rezultāti:

Kompetences biomotoro spēju attīstīšanā iesācējiem.

Kursa saturs:

Vieglatlētikas vingrinājumi citu sporta veidu fiziskajā sagatavošanā.

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:

Trenera rokasgrāmata – I Rīga, - 2003.g. 304 lpp.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

www.iaaf.org
www.lat-athletics.lv

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija
un uzdevumi:

Patstāvīgajā darbā students studē speciālo literatūru, izstrādā mājas darbus
un trenējas vieglatlētikas vingrinājumu izpildīšanā, pilnveidojot savas
kustību spējas.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Praktiskā un teorētiskā ieskaite, apgūto vingrinājumu demonstrēšanā

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:

Stresa menedžments
PBBIC4025
Brīvās izvēles studiju kurss

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

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
3.
5.
1KP/ 1.5 ECTS
Prof. Agita Ābele
Nepieciešamas priekšzināšanas: fizioloăijā;
- vispārīgajā, attīstības un sociālajā psiholoăijā.

Kursa uzdevumi:

- sniegt studējošiem zināšanas par stresa teorijām;
- pilnveidot izpratni par stresoru veidiem pedagoăiskā darbībā, stresa norisi un
individuālo ietekmi;
- apgūt stresa vadīšanas un pašvadīšanas paĦēmienus;
- pilnveidot stresa situāciju vadīšanas un pašvadīšanas prasmes pedagoăiskajā
darbībā.
Akadēmiskās kompetences - priekšstata izveide par stresa veidošanās teorētiskajām
pieejām;
Praktiskās kompetences - prasmes izmantot apgūtos teorētiskos jautājumus stresa
situāciju vadīšanā un pašvadīšanā pedagoăiskajā darbībā;
Intelektuālās kompetences - zināšanas un izpratne par stresoru veidiem un stresa
norisēm un to izpausmēm profesionālajā pedagoăiskajā darbībā.
Stress kā organisma vispārējā adaptīvā reakcija un tā teorētiskās koncepcijas.
Stresoru veidi un ietekme.
Stresa vadīšanas un pašvadīšanas pamati.
Stresa vadīšanas un pašvadīšanas paĦēmieni un pielietošanas metodika.
Individuālie stresa situāciju pārvarēšanas paĦēmieni.
5. Selje H. Mana mūža stress. R.:Zinātne, 1983.
6. Geiselharts R.R. Hofmane-Burkarta K. Stresa menedžments.-R. Balta eko
2003.
7. Nucho A.O., Vidnere M. Stresa menedžments: pārvarēšana un profilakse”
R.:AGB, 1998.
8. A.Pīzs. ĖermeĦa valoda. R.: Jumava, 2006.
Pikeringa P. Strīdi, nesaskaĦas, konflikti. R.:Jānis Roze, 2000.
Upeniece J. Stresa filozofija.//Sieviete 2000.g.
Skola visiem. Palīgs pedagogiem, psihologiem un vecākiem. R.:Skolu atb. centrs
2002.
Tiešsaiste www.psiholoăija.lv , www.vegdist.lv

Pilnveidot izpratni par stresa veidošanos un tā individuālo ietekmi, kā arī sekmēt
stresa vadīšanas prasmju izveidi pedagoăiskajā darbībā.

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:

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

Stresa situācijas pedagoăiskajā darbībā un to analītisks izvērtējums. Referāts.
Stresa vadīšanas vingrinājumu kopuma izstrāde.
Stresa situāciju risināšana pedagoga darbībā.
Sekmīgs patstāvīgo darbu veikums;
Nodarbību apmeklēšana;
Sekmīgs zināšanu pārbaudes darba vērtējums.
Latviešu

Kursa nosaukums:

Šaušana

Kursa kods:

PBBIC 4003

Kursa veids:

Brīvās izvēles kurss
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Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

3.

Semestris:

5.

Kredīti:

1 KP/1,5 ECTS

Docētāji:

as.prof.L.Saiva, doc.I,Kravalis

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:
Kursa mērėis:

zināšanas sporta teorijā, pedagoăijā, sporta didaktikā, psiholoăijā, anatomijā, fizioloăijā un
biomehānikā. Prasmes šaušanā nav nepieciešamas.
kursa mērėis ir veidot studentiem tādas profesionālās – pedagoăiskās iemaĦas, kas dod iespējas
mācīt šaušanas teorijas un tehnikas pamatus vispārizglītojošās iestādēs un pielietot prasmes
izklaides pasākumu organizēšanā.

Kursa uzdevumi:

1.Iepazīstināt un radīt interesi studentiem par šaušanas sportu;
2.Dot teorētiskās pamatzināšanas par drošības tehnikas noteikumiem, ieroču lietošanas
noteikumiem, par ieroču galvenajām sastāvdaĜām, šāviena tehnikas elementiem, to mācīšanas
metodiku;
3.Veidot pedagoăiskās prasmes un iemaĦas šaušanā ar pneimatisko šauteni un pneimatisko pistoli.

Plānotie studiju
rezultāti:

Zina vispārējos šaušanas sacensību noteikumus.
Zina un pārvalda šaušanas tehniku ar pneimatisko šauteni un pistoli.
Zina mācīšanas metodika šaušanā ar pneimatiskajiem ieročiem.

Kursa saturs:

Studijas iepazīstina klausītājus ar šaušanas sporta tehnikas pamatiem, mācīšanas metodiku, kā arī
ar materiāli – tehnisko bāzi: ieroču veidiem, munīciju, šautuvēm. Praktiskajās nodarbībās studiju
kursa ietvaros tiek apgūta, praktiski, šaušanas tehnika ar īsstobru un garstobru ieročiem un apgūtās
prasmes un iemaĦas tiek demonstrētas kursa ieskaites sacensībās.

Obligātā literatūra:

1. Saiva L. Šaušana. Mācību līdzeklis LSPA studentiem. Rīga: LSPA,1998.41 lpp.
2. Saiva L.Šaušana ar sporta pistoli. Mācību līdzeklis LSPA studentiem. Rīga: LSPA, 1998. 29
lpp.
3.Saiva L. Šaušanas sacensību organizēšana skolā. Metodiskais līdzeklis LSPA studentiem. Rīga:
LSPA, 2000. 17 lpp.
1. Trenera rokasgrāmata – I Rīga, - 2003.g. 304 lpp.
2.Trenera rokasgrāmata- II Rīga,- 2006.g. 312 lpp.
3. Bērnu un jauniešu trenera rokasgrāmata. Rīga, 2008.g. 215.lpp
1.Interneta datu bāzes

Papildliteratūra:

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

1. Lekcijas. 2. Praktiskās nodarbības. 3. Metodiskās nodarbības. 4. Grupu darbs. 5. Patstāvīgais
darbs.
1. Teorētiskā ieskaite.
2. Praktiskie uzdevumi.
3. Apmeklējums.
Latviešu
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Kvalifikācija „Sporta veida vecākais treneris” 3.studiju gads
Studiju kursu anotācijas
Kursa nosaukums:

Dinamiskā anatomija

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

PBNPST3036
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
3.
6.
1 KP/ 1,5 ECTS
asist. Ieva KundziĦa

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:
Kursa mērėis:

1.studiju gadā LSPA apgūtās zināšanas anatomijas studiju kursā.

Kursa uzdevumi:

Iegūt dziĜas zināšanas par cilvēka ėermeĦa kustību analīzi, t.sk., sporta kustību analīzi,
nosakot kustības fāzes, muskuĜus un locītavas, kas piedalās kustības izpildē.
3.

4.

Apgūt cilvēka pamatkustību dinamisko anatomiju (kustības fāzes, muskuĜus un
locītavas, kas piedalās kustības izpildē, galvenos kustību nervus): stājas anatomiskā
analīze; gaitas kustību analīze; skriešanas kustību analīze; lēcienu kustības analīze;
grūšanas kustības analīze; metiena kustības analīze; spēriena kustības analīze
;smaguma celšanas (grūšanas) kustības analīze u.c.
Analizēt pamatkustību kombinācijas noteiktu sporta veidu kustību analīzē.

Plānotie studiju
rezultāti:

Studenti iegūst zināšanas: par cilvēka pamatkustību dinamisko anatomiju (kustības fāzēm,
muskuĜiem un locītavām, kas piedalās kustību izpildē, galvenajiem kustību nerviem).
Studenti apgūst prasmes: izpildīt vingrinājumus un nosaukt locītavas un muskuĜus, kas tiek
nodarbināti. Studenti apgūst kompetences: analizēt muskuĜu darbību dažādās kustībās –
kādās locītavās, kādi muskuĜi un kādā secībā strādā dažādās sporta kustībās.

Kursa saturs:

Ievads dinamiskajā anatomijā. Pētīšanas metodes. Cilvēka pamatkustību dinamiskā
anatomija: stājas anatomiskā analīze; gaitas kustību analīze; skriešanas kustību analīze;
lēcienu kustības analīze; grūšanas kustības analīze; metiena kustības analīze; spēriena
kustības analīze; smaguma celšanas (grūšanas) kustības analīze u.c. Pamatkustību
kombinācijas noteiktu sporta veidu kustību analīzē.

Obligātā literatūra:

9.

Papildliteratūra:

5.
6.
7.
8.

Studējošo
patstāvīgā darba
organizācija un
uzdevumi:

Gatavoties kontroldarbam par tēmu: cilvēka pamatkustību dinamiskā anatomija. Sameklēt
bibliotēkā literatūras un interneta avotus par muskuĜu darbību dažādos sporta veidos.
Uzrakstīt referātu par kustību analīzi, ietverot pamatkustības, savā sporta veidā. Gatavoties
pārbaudījumam dinamiskajā anatomijā.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Studentu zināšanas, prasmes un kompetences tiek novērtētas vienā kontroldarbā (cilvēka
pamatkustību dinamiskajā anatomijā), pēc referāta uzrakstīšanas par kustību analīzi,
ietverot pamatkustības, savā sporta veidā.. Anatomijas studiju kursa nobeigumā ir
jānokārto ieskaite.
Latviešu

Mācību valoda:

M.ĀboltiĦa, G.Knipše, S.Umbraško. Cilvēka ėermeĦa stāvokĜu un kustību anatomiskā
analīze, 1999.
10. Ackland T., Elliott B., Bloomfield J. Applied Anatomy and Biomechanics in Sport.
Human Kinetics, 2009, 376 p.
M.ĀboltiĦa. Kustību anatomija. I daĜa. Rīga, 1998.
M.ĀboltiĦa. Kustību anatomija. II daĜa. Rīga, 1998.
G. Knipšes redakcijā. Anatomija. Roka. Kāja. LU Akadēmiskais apgāds. 2008.
Watkins J. Structure and Function of the Musculoskeletal System. Human Kinetics,
2009, 408 p.

357

Kursa nosaukums:

TreniĦu teorijas pamati (bērni un pusaudži)

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

PBNPST3076
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
3.
5.
1KP/ 1.5 ECTS
Prof. V.Krauksts
Zināšanas Anatomijā, Bioėīmijas pamatos, Fizioloăijas pamatos, Sporta teorijā, Sporta
fizioloăijā, Sporta bioėīmijā, TreniĦu didaktikā, Fizisko spēju attīstībā, Biomotoro spēju bioloăijā

Kursa mērėis:

Radīt priekšstatu par treniĦu teorijas pamatu (bērniem un pusaudžiem) pielietošanu sporta
treniĦos . Iegūt zināšanas par treniĦu teorijas izmantošanas iespējām dažāda vecuma, dzimuma un
fiziskās kondīcijas bērniem un pusaudžiem un to komplekso lomu sporta treniĦu procesā.. Iegūt
zināšanas par treniĦu teorijas likumsakarībām, īpatnībām, izpausmēm un kopsakarībām bērnu un
pusaudžu vecuma periodā

Kursa uzdevumi:

11.
Apgūt treniĦu teorijas pamatus (bērniem un pusaudžiem) studiju kursa saturu zināšanu,
prasmju un kompetenču līmenī
12.
Apgūt spēju izvērtēt un novērtēt bērnu un pusaudžu treniĦu teorijas pamatu lomu
jaunatnes sportā, konkretizēt un noteikt atsevišėu treniĦu teorijas komponenšu ietekmi uz
dažāda vecuma, dzimuma un fiziskās kondīcijas indivīdu fizisko darbspēju un trenētības
līmeĦa palielināšanas iespējām
1.Tiks apgūti studiju kursa teorētiskie pamati
2.Tiks apgūta spēja pielietot bērnu un pusaudžu treniĦu teorijas pamatu studiju kursā iegūtās
zināšanas, prasmes un kompetences pielietot bērnu un pusaudžu sporta treneru profesionālās
darbības sfērās
3.Tiks apgūta spēja analītiski izvērtēt atsevišėo bērnu un pusaudžu treniĦu teorijas konceptuālo
sakarību pielietošanu dažāda vecuma un dzimuma bērniem un pusaudžiem sporta veida trenera
profesionālajā darbībā, kā izvēlēties un treniĦu procesā optimāli izmantot fiziskās kondīcijas
veidošanas, darbspēju paaugstināšanas un sportiskās meistarības likumsakarības un konceptuālo
versiju variantus

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 saturs ir saistīts ar plaša diapazona bērnu un pusaudžu treniĦu teorijas pamatu zināšanu,
prasmju un kompetenču pielietošanu sporta skolotāja profesionālajā darbībā
8. V.Krauksts, „TreniĦu teorijas pamati (bērni un pusaudži)
9. LSPA mājas lapa, prof.V.Krauksts, „TreniĦu teorijas principiālie pamati”2009
10. A. Fernāte, „TreniĦu teorija”, LSPA
11. R. Jansone, V.Krauksts,” Fiziskās kondīcijas attīstīšanas iespējas sporta stundās”
12. V. Krauksts, „Bērnu un pusaudžu sporta bioloăijas pamati”, Drukātava, 2009
LSPA mājas lapa, prof. V.Krauksts, „TreniĦu bioloăijas pamati”, 2009
LSPA mājas lapa, prof. V.Krauksts, „Sporta fizioloăijas pamati”. 2009
5.
6.

Internets
Sporta žurnāli un cita veida publikācijas par bērnu un pusaudžu treniĦu teorijas
pamatiem
Studējošie patstāvīgi apgūs studija kursā paredzēto saturu papildus kontakta lekcijās deklarētajam
saturam.
Patstāvīgi apgūt bērnu un pusaudžu treniĦu teorijas izmantošanas iespējām izvēlētajā sporta
veidā dažāda vecuma, dzimuma un fiziskās kondīcijas bērniem un pusaudžiem
11. apmeklējums
12. kontroldarbu un mājas darbu izpilde
13. uzstāšanās semināros
Latviešu
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Kursa nosaukums:

Sporta veida treniĦu teorija un pedagoăiskā pilnveide

Kursa kods:
Kursa veids:

PBNPST 3033
Nozares profesionālās specializācijas kurss – sporta veida vecākais treneris

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:

3.,4.
5., 6., 7.
10 KP / 15 ECTS
Praktisko katedru sporta veidu docētāji

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:

Zināšanas sporta teorijā, pedagoăijā, sporta didaktikā, psiholoăijā, anatomijā,
fizioloăijā un biomehānikā. Nepieciešamas zināšanas, prasmes un iemaĦas kādā no
sporta veidiem, kas apgūtas sporta skolā, klubā .

Kursa mērėis:

Kursa mērėis ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus- sporta veida vecākos
trenerus, kuri var organizēt un vadīt savā sporta veidā profesionālā līmenī mācību
– treniĦu nodarbības, sacensības un mācību – metodiskās nodarbības.

Kursa uzdevumi:

1.Apgūt zināšanas par sava sporta veida mācību-treniĦu process plānošanu un
īstenošanu.2.Apgūt prasmes organizēt un vadīt treniĦu nodarbības, sacensības un
citas ar savu sporta veidu saistītās aktivitātes. 3. Apgūt prasmes veidot, vadīt un
motivēt savam sporta veidam atbilstošu koncepciju, programmas. 4. Apgūt
zināšanas un prasmes novērtēt audzēkĦu un savu profesionālo darbību.

Plānotie studiju
rezultāti:

Studenti iegūst zināšanas par sporta veida treniĦa pedagoăisko procesu: treniĦu
nodarbības konspekta rakstīšanu; par gada, mēneša, nedēĜas treniĦu plāna
sastādīšanu treniĦu grupai.
Studenti apgūst prasmes: vadīt sporta veida treniĦu nodarbību; hospitēt treniĦu
nodarbību; organizēt, vadīt un tiesāt sacensības izvēlētajā sporta veidā; vērtēt
audzēkĦu fizisko ,funkcionālo stāvokli un tehnisko sagatavotību; vērtēt
sasnieguma dinamiku;
Studenti iegūst kompetences analizēt un izvērtēt treniĦos pielietotos pedagoăiskos
līdzekĜus, metodes, paĦēmienus; analizēt izvēlēto mācību metožu, līdzekĜu un
formu atbilstību audzēkĦu spējām un izglītības mērėiem.

Kursa saturs:

Kursa saturs: skat. sporta veida vecākā trenera specializāciju anotācijas.

Obligātā literatūra:

1. Sporta veida specializāciju norādītā literatūra

Papildliteratūra:

1. Trenera rokasgrāmata – I Rīga, - 2003.g. 304 lpp.
2.Trenera rokasgrāmata- II Rīga,- 2006.g. 312 lpp.
3. Bērnu un jauniešu trenera rokasgrāmata. Rīga, 2008.g. 215.lpp

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

1.Interneta datu bāzes

Mācību valoda:

1.Lekcijas. 2. Praktiskās nodarbības. 3. Mācību prakse. 4. Semināri.5. Metodiskās
nodarbības. 6. Grupu darbs. 7. Patstāvīgais darbs.
6.
7.
8.
9.
10.

Teorētisko zināšanu pārbaude (eksāmens).
Semināri.
Mācību prakse.
Sporta veida tehnikas demonstrējums.
Kvalifikācijas sacensības.

Latviešu

359

Kursa nosaukums:
Kursa kods:

Sporta masāža
PBNPST3037

Kursa veids:

Nozares profesionālās specializācijas kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

3.

Semestris:

5.

Kredīti:

1KP /1.5 ECTS

Docētāji:

Doc. E.Lešenkovs, fizioterap. U.Veseta

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:

Zināšanas pozitīvs vērtējums med. Bioloăiskos priekšmetos bakalaura studiju
kursa ietvaros

Kursa mērėis:

Dot teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaĦas masāžas procedūras
pielietojumam sporta praksē

Kursa uzdevumi:

Iemācīt masāžas indikācijas un kontrindikācijas; Apgūt masāžas iedarbības
mehānismus; Apgūt masāžas paĦēmienus un to izpildes tehniku . Apgūt masāžas
metodiku un praktisko pielietojumu sporta praksē

Plānotie studiju
rezultāti:

Students patstāvīgi spēj izpildīt masāžas paĦēmienus atsevišėām ėermeĦu daĜām.
Apgūta vispārējās un lokālās masāžas procedūras. Apgūta masāžas metodika
sporta praksē

Kursa saturs:

- Zināšanas. Masāžas paĦēmienu un procedūras fizioloăiskās iedarbības
mehānismi, masāžas procedūras metodika sporta praksē
- prasmes un iemaĦas,; masāžas procedūras
izpilde atbilstoši masāžas
indikācijām
-kompetence; masāžas procedūru pielietojums sporta praksē

Obligātā literatūra:

E.Lešenkovs, V.LāriĦš „Masāža”, 2004.

Papildliteratūra:

A.Birjukovs „Masāža” 2004.
A.Birjukovs „Sporta masāža” 1996.
www.LFA.lv

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

Grupu nodarbības masāžas praktiskās daĜas apguvei un pilnveidošanai. Masāžas
teorētiskās daĜas individuāla apguve izmantojot mācību metodiskos materiālus.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Studentam pozitīva attieksme pret studiju kursu, aktīva darbība nodarbībās,
teorētiski - praktiska ieskaite.

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:

Traumas sportā
PBNPST3038

Kursa veids:

Nozares profesionālās specializācijas kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

3.

Semestris:

6.

Kredīti:

0,5 KP / 0.75 ECTS

Docētāji:

Prof. V.LāriĦš

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:
Kursa mērėis:

Nepieciešamas priekšzināšanas anatomijā, fizioloăijā, sporta fizioloăijā, higiēnā,
sporta teorijā, iemaĦas un prasmes pirmajā palīdzībā.
Studiju kursa mērėis ir apgūt zināšanas par sporta traumām, to cēloĦiem, traumu
profilaksi un prasmes traumu profilaksē un pirmajā palīdzībā sporta nodarbībās..

Kursa uzdevumi:

1. Radīt izpratni par sporta traumām, to cēloĦiem, klasifikāciju.
2. Apgūt zināšanas par mīksto audu traumām un pirmo palīdzību.
3. Apgūt zināšanas par traumu īpatnībām dažādos sporta veidos.
4. Apgūt zināšanas par noguruma, pārslodzes un locītavu traumām.
5. Apgūt zināšanas prasmes un iemaĦas traumu profilaksē un pirmajā palīdzībā pie
sporta traumām.

Plānotie studiju
rezultāti:

Studenti iegūst zināšanas par sporta traumām, to cēloĦiem, klasifikāciju, traumu
īpatnībām atsevišėos sporta veidos un traumu profilaksi sporta nodarbībās.
Studenti apgūst prasmes pielietot ortozes un teipošanu traumu profilaksē
Studenti iegūst kompetences par sporta traumu profilaksi un pirmo palīdzību sporta
nodarbībās.

Kursa saturs:

Traumas sporta nodarbībās, to cēloĦi, klasifikācija, īpatnības atsevišėos sporta
veidos. Sporta traumu profilakse un pirmā palīdzība.

Obligātā literatūra:

1.Auliks I. Sporta medicīna. Rīga: Zvaigzne, 1985.- 167 lpp.

Papildliteratūra:

1. Peterson L., Renstrom P. Sports Injuries. 3rd. ed. London: Martin Dunitz, 2003.
2. Майкели Л., Дженкинс М. Энциклопедия спортивной медицины. СанктПетербург: Lань, 1997.-400 с.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

1. Trenera rokasgrāmata. Rīga: Jumava, 2004.- 407 lpp.
2. Trenera rokasgrāmata-2. Rīga: LTTC, 2006.- 312 lpp.
3. Bērnu un pusaudžu trenera rokasgrāmata. Rīga:LTTC,2008.- 215 lpp.

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

Jāsagatavo referāts par traumu profilaksi izvēlētā sporta veidā.
Patstāvīga gatavošanās kolokvijam , semināram un teorētiskam pārbaudījumam.

Mācību valoda:

Latviešu

Studentu zināšanas, prasmes un kompetences tiek vērtētas praktiskajās un semināra
nodarbībās, referāta prezentācijā, kolokvijā un teorētiskā pārbaudījumā.
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Kursa nosaukums:

Vieglatlētika ( izturības attīstīšana )

Kursa kods:

PBBIC4026

Kursa veids:

Brīvas izvēles kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

3.

Semestris:

5.

Kredīti:

1 KP/ 1,5 ECTS

Docētāji:

doc.M.Gailis, asist.K.Kuplis

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:

vieglatlētika vidusskolas standarta līmenī. vieglatlētika vidusskolas
standarta līmenī un vēlama studiju kursa „Vieglatlētikas vingrinājumi
iesācējiem” apguve.

Kursa mērėis:

Radīt interesi par vieglatlētiku, tās daudzveidību. Sniegt priekšstatu par
garo distanču skriešanu un izturības skriešanas pielietošanā citos sporta
veidos.
Iepazīstināt ar vieglatlētikas vingrinājumiem skriešanas apguvei.
Vingrinājumu pielietošana citu sporta veidu pilnveidošanai. Sniegt
informāciju par veselības skrējieniem.

Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju
rezultāti;

Kompetence skrējēju speciālajos vingrinājumos un izturības attīšanas
pamatos.

Kursa saturs:

Vieglatlētikas vingrinājumi ,vidējās un garās skriešanas 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:

Gailis M. Vieglatlētikas sacensību organizēšana un tiesāšanas metodika.
Rīga: LSPA, 2003. 27.lpp.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

www.iaaf.org
www.lat-athletics.lv

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija
un uzdevumi:

Patstāvīgajā darbā students studē speciālo literatūru, izstrādā mājas
darbus un trenējas vieglatlētikas vingrinājumu izpildīšanā, pilnveidojot
savas kustību spējas.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Praktiskā un teorētiskā ieskaite, apgūto vingrinājumu demonstrēšanā

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:

Vieglatlētika ( fiziskās sagatavošanas līdzeklis)

Kursa kods:

PBBIC4028

Kursa veids:

Brīvas izvēles kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

3.

Semestris:

6.

Kredīti:

1KP/ 1,5 ECTS

Docētāji:

asoc.prof.I.AvotiĦa, doc.M.Gailis, lekt.T.Lisicina, lekt.S.Škutāne,
asist.K.Kuplis
vieglatlētika vidusskolas standarta līmenī. vieglatlētika vidusskolas
standarta līmenī un vēlama studiju kursa „Vieglatlētikas vingrinājumi
iesācējiem” apguve.

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:
Kursa mērėis:

Radīt interesi par vieglatlētikas vingrinājumu pielietošanu citu sporta veidu
fiziskajā sagatavošanā.

Kursa uzdevumi:

Iepazīstināt ar vieglatlētikas vingrinājumiem biomotoro spēju attīstīšanai.

Plānotie studiju
rezultāti:

Kompetences biomotoro spēju attīstīšanā iesācējiem.

Kursa saturs:

Vieglatlētikas vingrinājumi citu sporta veidu fiziskajā sagatavošanā.

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:

Trenera rokasgrāmata – I Rīga, - 2003.g. 304 lpp.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

www.iaaf.org
www.lat-athletics.lv

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija
un uzdevumi:

Patstāvīgajā darbā students studē speciālo literatūru, izstrādā mājas darbus
un trenējas vieglatlētikas vingrinājumu izpildīšanā, pilnveidojot savas
kustību spējas.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Praktiskā un teorētiskā ieskaite, apgūto vingrinājumu demonstrēšanā

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:

Stresa menedžments

Kursa kods:
Kursa veids:

PBBIC4025
Brīvās izvēles studiju kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:

3.
5.
1KP/ 1.5 ECTS
Prof. Agita Ābele

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:
Kursa mērėis:

Nepieciešamas priekšzināšanas: fizioloăijā;
- vispārīgajā, attīstības un sociālajā psiholoăijā.

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:

Pilnveidot izpratni par stresa veidošanos un tā individuālo ietekmi, kā arī sekmēt
stresa vadīšanas prasmju izveidi pedagoăiskajā darbībā.
- sniegt studējošiem zināšanas par stresa teorijām;
- pilnveidot izpratni par stresoru veidiem pedagoăiskā darbībā, stresa norisi un
individuālo ietekmi;
- apgūt stresa vadīšanas un pašvadīšanas paĦēmienus;
- pilnveidot stresa situāciju vadīšanas un pašvadīšanas prasmes pedagoăiskajā
darbībā.
Akadēmiskās kompetences - priekšstata izveide par stresa veidošanās teorētiskajām
pieejām;
Praktiskās kompetences - prasmes izmantot apgūtos teorētiskos jautājumus stresa
situāciju vadīšanā un pašvadīšanā pedagoăiskajā darbībā;
Intelektuālās kompetences - zināšanas un izpratne par stresoru veidiem un stresa
norisēm un to izpausmēm profesionālajā pedagoăiskajā darbībā.
Stress kā organisma vispārējā adaptīvā reakcija un tā teorētiskās koncepcijas.
Stresoru veidi un ietekme.
Stresa vadīšanas un pašvadīšanas pamati.
Stresa vadīšanas un pašvadīšanas paĦēmieni un pielietošanas metodika.
Individuālie stresa situāciju pārvarēšanas paĦēmieni.
9. Selje H. Mana mūža stress. R.:Zinātne, 1983.
10. Geiselharts R.R. Hofmane-Burkarta K. Stresa menedžments.-R. Balta eko
2003.
11. Nucho A.O., Vidnere M. Stresa menedžments: pārvarēšana un profilakse”
R.:AGB, 1998.
12. A.Pīzs. ĖermeĦa valoda. R.: Jumava, 2006.
Pikeringa P. Strīdi, nesaskaĦas, konflikti. R.:Jānis Roze, 2000.
Upeniece J. Stresa filozofija.//Sieviete 2000.g.
Skola visiem. Palīgs pedagogiem, psihologiem un vecākiem. R.:Skolu atb. centrs
2002.
Tiešsaiste www.psiholoăija.lv , www.vegdist.lv
Stresa situācijas pedagoăiskajā darbībā un to analītisks izvērtējums. Referāts.
Stresa vadīšanas vingrinājumu kopuma izstrāde.
Stresa situāciju risināšana pedagoga darbībā.
Sekmīgs patstāvīgo darbu veikums;
Nodarbību apmeklēšana;
Sekmīgs zināšanu pārbaudes darba vērtējums.
Latviešu
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Kursa nosaukums:

Šaušana

Kursa kods:

PBBIC 4003

Kursa veids:

Brīvās izvēles kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

3.

Semestris:

5.

Kredīti:

1 KP/1,5 ECTS

Docētāji:

as.prof.L.Saiva, doc.I,Kravalis

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:
Kursa mērėis:

zināšanas sporta teorijā, pedagoăijā, sporta didaktikā, psiholoăijā, anatomijā, fizioloăijā un
biomehānikā. Prasmes šaušanā nav nepieciešamas.
kursa mērėis ir veidot studentiem tādas profesionālās – pedagoăiskās iemaĦas, kas dod iespējas
mācīt šaušanas teorijas un tehnikas pamatus vispārizglītojošās iestādēs un pielietot prasmes
izklaides pasākumu organizēšanā.

Kursa uzdevumi:

1.Iepazīstināt un radīt interesi studentiem par šaušanas sportu;
2.Dot teorētiskās pamatzināšanas par drošības tehnikas noteikumiem, ieroču lietošanas
noteikumiem, par ieroču galvenajām sastāvdaĜām, šāviena tehnikas elementiem, to mācīšanas
metodiku;
3.Veidot pedagoăiskās prasmes un iemaĦas šaušanā ar pneimatisko šauteni un pneimatisko pistoli.

Plānotie studiju
rezultāti:

Zina vispārējos šaušanas sacensību noteikumus.
Zina un pārvalda šaušanas tehniku ar pneimatisko šauteni un pistoli.
Zina mācīšanas metodika šaušanā ar pneimatiskajiem ieročiem.

Kursa saturs:

Studijas iepazīstina klausītājus ar šaušanas sporta tehnikas pamatiem, mācīšanas metodiku, kā arī
ar materiāli – tehnisko bāzi: ieroču veidiem, munīciju, šautuvēm. Praktiskajās nodarbībās studiju
kursa ietvaros tiek apgūta, praktiski, šaušanas tehnika ar īsstobru un garstobru ieročiem un apgūtās
prasmes un iemaĦas tiek demonstrētas kursa ieskaites sacensībās.

Obligātā literatūra:

1. Saiva L. Šaušana. Mācību līdzeklis LSPA studentiem. Rīga: LSPA,1998.41 lpp.
2. Saiva L.Šaušana ar sporta pistoli. Mācību līdzeklis LSPA studentiem. Rīga: LSPA, 1998. 29
lpp.
3.Saiva L. Šaušanas sacensību organizēšana skolā. Metodiskais līdzeklis LSPA studentiem. Rīga:
LSPA, 2000. 17 lpp.

Papildliteratūra:

1. Trenera rokasgrāmata – I Rīga, - 2003.g. 304 lpp.
2.Trenera rokasgrāmata- II Rīga,- 2006.g. 312 lpp.
3. Bērnu un jauniešu trenera rokasgrāmata. Rīga, 2008.g. 215.lpp
1.Interneta datu bāzes

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

1. Lekcijas. 2. Praktiskās nodarbības. 3. Metodiskās nodarbības. 4. Grupu darbs. 5. Patstāvīgais
darbs.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

1. Teorētiskā ieskaite.
2. Praktiskie uzdevumi.
3. Apmeklējums.

Mācību valoda:

Latviešu
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Kvalifikācija „Vadītājs sporta jomā” 3.studiju gads
Studiju kursu anotācijas
Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:
Kursa mērėis:

Finanšu vadība, vadības grāmatvedība

PBNPSV 3041
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
3.

5.
2 KP/ 3 ECTS
Dr.oec. T.Tambovceva
Studiju kursu apguve: Vadības teorija, Vadības psiholoăija

Apskatīt ar finanšu vadību saistītus jautājumus, iemācīt studentus noteikt
finansiālo stāvokli un identificēt iespējas pilnveidot esošās finansu
vadības metodes un uzlabot uzĦēmuma finansu stāvokli. Izmantojot
kursa informāciju studenti varēs identificēt saimnieciskās darbības
rādītāju uzlabošanas iespējas īsākā un ilgākā laika periodā.

Kursa uzdevumi:
-Apgūt teorētiskas nostādnes par finanšu vadības jautājumiem;
-Sagatavot studentus noteikt uzĦēmuma finansiālo stāvokli;
-Modelēt situācijas un mēăināt rast tām risinājumus;
- Apgūt dažādas finanšu vadības metodes.

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā
literatūra:

Papildliteratūra:

Pārzina finanšu vadības teorētiskās nostādnes.
Pārzina finanšu vadības metodes.
Spēj izvēlēties, novērtēt un izmantot finanšu vadības metodi konkrētajā
situācijā.
Prot izstrādāt dokumentus, kas nepieciešami finanšu vadībai.
1. Ievads finanšu vadībā, Finanšu sistēma
2. Valsts finanšu vadīšana, Valsts budžeta veidošana
3. Firmas finanšu sistēma un tās mērėi.
4. Kredītu sistēma. Kredītu aprēėināšanas metodes.
5. Banku sistēma, finanšu operācijas un kredītu piedāvājumi.
6. Akcijas, to veidi. Akciju klasifikācija un novērtēšana.
7. Firmas aktīvu un kapitāla vadīšana.
8. Investīciju vadīšana.
9. Finanšu riska vadīšana. Finanšu plāna formēšana.
10. Firmas maksātnespējas vadīšana..
1. Rurāne M. Finanšu menedžments : mācību.- R.: Rīgas Starptautiskā
ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, 2006 .- 383 lpp.
2.Saksonova S. UzĦēmuma finanšu vadības praktiskās metodes .- R.:
Merkūrijs LAT, 2006.- 225 lpp.
1. Dienas Bizness. Finanšu vadības rokasgrāmata. – R.: Korporatīvo
finanšu kompānija „LAIKA STARS” .
2. Rurāne M. UzĦēmuma finansu vadība. – R.: Turības mācību centrs,
1997.- 254.lpp.
3. Stewart B. Sport Funding and Finance. Netherlands: Elsevier. 2007.-215 pp.

Citi izmantojamie

4. Fried G., Shapiro S., DeSchriver T. Sport Finanse (2nd ed.). Sheridan
Books. 2008.- 400 pp.
5. Жариков В. В., Жариков В. Д. Управление финансами: Учеб.
пособие. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2002. 80 с.
Darbu ar finansēm regulējošie normatīvie akti.
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informācijas avoti: Interneta resursi.
Periodiskie izdevumi.
Izzina finanšu vadības teorētiskās nostādnes.
Studējošo
Sagatavo dokumentu.
patstāvīgā darba
organizācija un
Izstrādā darbus par dažādu finanšu vadības jautājumu risināšanas iespējām.
uzdevumi:
Studiju rezultātu
Zināšanas, prasmes, kompetence, attieksme.
vērtēšanas
kritēriji:
Latviešu, angĜu
Mācību valoda:
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Studējošo
Kursa nosaukums:
patstāvīgā
Kursa kodsdarba
organizācija
Kursa veids: un
uzdevumi:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Studiju rezultātu
Kredīti:
vērtēšanas kritēriji:
Docētāji:
Prasības studiju
kursa apguves
Mācību
valoda:
uzsākšanai:
Kursa mērėis:
Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

Mikroekonomika
Izdalītais patstāvīgā darba laiks tiek sadalīts divās daĜās: pirmā teorētisko
jautājumu
sagatavošanai, bet otrā to praktiskais pielietojums.
PBNPSV3039
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
3.

5. Lai saĦemtu kredītpunktus par šo studiju kursu, kopvērtējumā jāsaĦem vismaz
42KP
balles.
/ 3Vērtējumu
ECTS ballēs students saĦem apkopojot noteikto punktu skaitu par
atsevišėu uzdevumu izpildi. Tiek vērtētas studentu zināšanas, prasmes, attieksme
As.prof., dr.oec J.Saulītis
un individuālā izaugsmes dinamika.

Priekšmets balstās uz vispārējām zināšanām, kas iegūtas vidējā mācību
iestādē. Mācību priekšmets ir bāze visiem ar ekonomiku un
Latviešu
uzĦēmējdarbību saistītiem priekšmetiem.
Sniegt zināšanas mikroekonomikas teorijā un tās pielietošanu praksē
1) noskaidrot mikroekonomisko teoriju pamatjēdzienus;
2) izprast pieprasījuma un piedāvājuma teoriju, patērētāja uzvedības
teoriju, ražošanas un izmaksas teoriju, firmas un tirgus struktūras teoriju,
ražošanas faktoru tirgus pamatproblēmas, sabiedriskās izvēles teoriju.
Kursa apguves rezultātā students:
- izprot robežteorijas būtību un prast formulēt tās praktisko
pielietojamību;
- zina mikroekonomikas pamatjēdzienus un to izmantošanas
iespējas
- prot aprēėināt mikroekonomikā izmantotos rādītājus.
1.Mikroekonomikas priekšmets
2.Pieprasījuma un piedāvājuma teorija.
3.Patērētāju izvēles teorija.
4.Ražošana un ražošanas līdzsvars.
5.Ražošana un ražotāja izmaksas.
6.Firmas peĜĦas maksimizēšana pilnīgas konkurences apstākĜos.
7.Firmas peĜĦas maksimizēšana pilnīga monopola apstākĜos.
1.
Firmas darbība monopolkonkurences un oligopola apstākĜos.
2.
Ražošanas faktora tirgus.
3.
Tirgus un sabiedrisko (valsts) institūciju mijiedarbība.
1. Dzelmīte M., Volodina M. Mikroekonomika. – Rīga: „Izglītības soĜi”,
2005.
2. Gods U. Mikroekonomika. – Rīga: „Biznesa augstskola Turība”, 2008.
3. Nešpors V. Ievads mikroekonomikas teorijā. – Rīga: Kamene, 2008.
4. Nešpors V., Ruperte I., Saulītis J. Mikroekonomika. – Rīga: Kamene,
2003.
5. Nešpors V. Mikroekonomikas teorija. Mācību līdzeklis patstāvīgam
darbam. – Rīga: RTU, 2000.
6.Škapars R. Loăistiskās shēmas mikroekonomikā. – Rīga: LU, 2006.
7.OĜevskis G. Mikroekonomika: saimniekošanas subjektu rīcība preču
tirgū. – Rīga: LTVSVI, 1996.
8.OĜevskis G. Mikroekonomika: saimniekošanas subjektu rīcība ražošanas
faktoru tirgū. – Rīga: LTVSVI, 1997.
9.Samuelson P.A., Nordhaus W.D. Microeconomics. – Mcrow-Hill Book
Company, 1989.
10.H.Hуреев Р.Н. Курс микроэкономики. – 1998.
Latvijas statistikas gada grāmata kā elektriskie resursi.
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:

Komercdarbības vadība
PBNPSV3042
Nozares profesionālās specializācijas kurss

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

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
3.
5.
1KP/1,5 ECTS
MBA S.Luika
Studiju kursi: komercdarbības pamati, mikroekonomika, makroekonomika.

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:

Apgūt teorētiskas zināšanas un attīstīt praktiskas iemaĦas komercdarībā.
4) Iepazīstināt ar aktualitātēm komercdarbībā,
5) Sniegt izpratni par biznesa plāna nozīmi, izveides kārtību un principiem;
6) Informēt par komercdarbības ekonomiskajiem aspektiem.
Zina: komerdarbības formas, komercdarbības juridiskos aspektus,
Prot: izvēlēties attiecīgo komerdarbības formu uzĦēmējdarbības uzsākšanai,
novērtēt komercdarbības uzsākšanas vidi – iespējas, draudus, analizēt
svarīgākās problēmas un objektīvi pieĦemt lēmumus.
Spēj: izstrādāt biznesa plānu un uzsākt komercdarbību.
7. Komerdarbības būtība. Komercdarbības jēdziens, mērėi. Komerdarbības
veidi. Komerdarbības nozares Latvijā.
8. Komerdarbības formas.
9. Komercdarbības dibināšanas tiesiskie un organizatoriskie jautājumi.
10. Komerdarbības vide.
11. Komercdarbības finansēšanas avoti.
12. Mazie un vidējie uzĦēmumi (MVU).
13. UzĦēmējdarbības efektivitāte un to ietekmējošie faktori..
5. AlsiĦa R., Gertners G. UzĦēmējdarbības plānošanas principi un metodes.R.: RTU. 2005.- 47 lpp. ISBN 9984-32-322-6
6. Diderihs H. UzĦēmumu ekonomika. - Rīga: Zinātne, 2000.
7. Hofs K.G. Biznesa ekonomika. – Rīga: J.Rozes apgāds, 2002.
8. Rurāne M. UzĦēmuma finansu vadība. – Rīga: Turības mācību centrs,
1997.
9. Saksonova S. UzĦēmuma finanšu vadības praktiskās metodes .- R.:
Merkūrijs LAT, 2006.- 225 lpp.
10. VedĜa A. UzĦēmējdarbības kurss. - Rīga, 2000.
11. Živītere M. Komercdarbības (biznesa) plāns. – Rīga: KIF „Biznesa
centrs”, 1999.
1.Forands I. Biznesa vadības tehnoloăijas. Latvijas Izglītības fonds, 2006.
2.Šėiltere D. UzĦēmuma vadīšana, - Rīga, 1998.

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

Komercdarbību reglamentējoši enormatīvie akti
Interneta resursi.
Biznesa plāna izstrāde

Mācību valoda:

Latviešu, angĜu

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.
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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:

Makroekonomika
PBNPSV3040
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
3.
6.
1KP /1,5 ECTS
As.prof., dr.oec J.Saulītis
Studiju programma paredz iepriekš apgūt mikroekonomiku

Makroekonomikas kā mācību priekšmeta mērėis ir ekonomisko likumsakarību
izzināšana nacionālās ekonomikas līmenī.
1) izprast makroekonomikas likumsakarības kā pamatu ekonomiskās politikas
veidošanai;
2) noteikt ekonomiskās politikas galvenos mērėus un virzienus;
3) izprast tautsaimniecības makroekonomiskās regulēšanas mehānismu;
4) mācēt novērtēt pieĦemto lēmumu sociāli ekonomiskās sekas.
Kursa apguves rezultātā students:
- izprot ekonomikas izaugsmes būtību, tendences, izmaiĦu cēloĦus un tos
noformulēt;
- zina makroekonomikas attīostības pamatrādītājus, faktorus, kā arī tās
regulēšanas paĦēmienus.
- spēj aprēėināt makroekonomiko procesu rādītājus un to izmaksas.
1. Makroekonomikas būtība, mērėi un metodoloăija.
2. Ekonomiskā izaugsme un tās rādītāji.
3. Makroekonomikas līdzsvars.
4. Inflācija kā cēloĦu un sociāli ekonomiskās sekas.
5. Bezdarbs kā cēloĦa veidi un sociālekonomiskās sekas.
6. Valsts budžets un fiskālā politika.
7. Nauda, banku sistēma un monetārā politika.
8. Makroekonomikas modelis IS-LM un tā praktiskā nozīme.
9. Starptautiskās ekonomikas attiecības.
1. Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi. – Rīga, 2007.
2.Gods U. Makroekonomika. – Rīga: „Biznesa augstskola Turība”, 2002.
3. Saulītis J., Šenfelde M. Ievads makroekonomikā. – Rīga: RTU, 2004.
4. Šenfelde. Makroekonomika. 3.izd. – Rīga: RTU, 2009.
5.Abel A.B., Bernanke B.S., CrousHose D. Macroeconomics. 6th ed.- Pearson
Education, Inc., 2008.
6.Bode R., Parkin M. Foundation of Macroeconomics. – Addison – Wesley
Publishing Company, 2002.
7. Blanchard O. Macroeconomics. 4th ed. – Pearson education, Inc., 2006.
8. Доллан Э.Дж. Макроэкономика. – М. ׃Дело и сервис¸2005. – 95с.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

9.Latvijas Statistikas gada grāmatas
10. Latvijas Bankas gada pārskati.
11.LR Ekonomikas ministrijas ziĦojumi par Latvijas tautsaimniecības attīstību.
Šo institūciju elektroniskie resursi.

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija
un uzdevumi:

Izdalītais patstāvīgā darba laiks tiek sadalīts divās daĜās: pirmā teorētisko
jautājumu sagatavošanai, bet otrā to praktiskais pielietojums.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

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.
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Latviešu
Kursa nosaukums: Sporta un fitnesa tirgzinības

Mācību valoda:

Kursa kods:

PBNPSV3043

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

Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju
rezultāti:

3.

6.
2KP / 3 ECTS
MBA, S.Luika
Vidējās vispārējās izglītības zināšanas sociālo zinību jomā.

Apgūt teorētiskas zināšanas un attīstīt praktiskas iemaĦas sporta un fitnesa
tirgzinībā.
4)
Apgūt tirgzinības plānošanu un vadīšanu sporta un fitnesa
uzĦēmumā.
5)
Noskaidrot tirgzinības (mārketinga) pamatkoncepcijas, tirgzinības
(mārketinga) nozīmi un vietu sabiedrībā un sporta un fitnesa uzĦēmumā.
6)
Apgūt cenu noteikšanas politiku un stratēăiju.
7)
Iepazīt patērētāju izturēšanos tirgū.
Zina: sporta un fitnesa uzĦēmuma mārketinga specifiku, tā nozīmi, faktorus,
kas ietekmē mārketinga lēmumu pieĦemšanu.
Prot: atšėirt faktorus, kas ietekmē mārketinga lēmumu pieĦemšanu
uzĦēmumā, definēt ētiskus mārketinga lēmumus.
Spēj:izstrādāt sporta un fitnesa mārketinga stratēăiju, izveidot cenu
mārketinga politiku sporta un fitnesa uzĦēmumā, noteikt patērētāju
izturēšanos tirgū.

Kursa saturs:

1. Tirgzinības (mārketinga) būtība.
2. Produkts, produkta elementu analīze, klasifikācija sporta un fitnesa
uzĦēmumā.
3. Cenu noteikšanas politika un stratēăija.
4. Produktu sadales vieta un sadales kanāli.
5. Produktu realizācijas veicināšanas procesi.
6. Patērētājs un tā izturēšanās tirgū.
7. Tirgus izpētes nozīme tirgzinības (marketinga) stratēăisko lēmumu
pieĦemšanas procesā.
8. Tirgus izpētes process un praktiskais pielietojums. Kvalitatīvie un
kvantitatīvie pētījumi. Tirgus segmentācija.
9. Sekundāro datu resursi un to analīze. Sekundāro datu pielietošana
tirgus izpētes procesā.
10. Patērētāja lēmuma pieĦemšanas process

Obligātā literatūra:

1. Praude V., BeĜčikovs J. Mārketings. Rīga: Vaidelote, 1999.
2. Džounss G. Mārketinga lēmumi. Rīga: VIF, 1994.
3. Autoru kolektīvs. Tirgzinības pamati. Rīga: Jumava, 1998.
4. Denisons D., Tobi L. Ievads reklāmā. Rīga: Kamene, 2000.
5. Cutlip S. M. Effective Public Relations. Prentice Hall, 1999.
6. Kotler Ph.& Armstrong G. Principles of Marketing. Prentice Hall, 2000.
7. Lovelock Ch. & Wright L. Principles of Service Marketing and Management. Prentice
Hall, 2001.
8. Rogenbuka I. UzĦēmējdarbības ētika. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999.

9. Hemblina K. Īsi par marketingu. Rīga: Komercizglītības centrs, 1995.
10. David A.Aaker, V.Kumar , George S.Day. Marketing Research.
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John Wiley&Sons, 2000.
Studējošo
patstāvīgā darba
organizācija un
uzdevumi:
Studiju rezultātu
vērtēšanas
kritēriji:

Mācību valoda:

3) Tirgzinības (mārketinga) stratēăijas izstrāde.
4) Tirgzinības (mārketinga) stratēăijas realizācijas cenu izstrāde.
5) Tirgzinības (mārketinga) stratēăijas un cenu 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, angĜu
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Kursa
nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:

Stratēăiskā vadība

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

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

3.
6.
1KP /1.5 ECTS
MBA J.Baumanis

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:

PBNPSV3047
Nozares profesionālās specializācijas kurss

Priekšzināšanas Vadības teorijā.
Paplašināt zināšanas par stratēăisko vadīšanu, kā arī veidot izpratni par stratēăiskās
plānošanas uzbūvi un stratēăisko plānu realizēšanu praksē balstoties uz pasaules
pieredzi.
1. Iepazīties ar stratēăiskās plānošanas pamatiem.
2. Apgūt stratēăiskās plānošanas analīzi un uzbūvi;
3. Iepazīties ar jaunākajiem sasniegumiem stratēăiskajā plānošanā.
- Studenti ir zina un spēj izskaidrot stratēăiskās plānošanas pamatus.
- Studenti ir apguvuši informāciju par stratēăiskās plānošanas analīzi un
uzbūvi, kā arī jaunākajiem sasniegumiem stratēăiskajā plānošanā;
- Studenti spēj interpretēt un kritiski analizēt stratēăiskās plānošanas biznesa
modeĜus.
1. Stratēăiskās plānošanas uzbūve;
2. Stratēăiskā plānošana un analīze (stratēăiju, industrijas, resursu);
3. Konkurētspējas analīze un tās plānošana uzĦēmumos;
4. Korporatīvā stratēăiskā plānošana;
5. Pasaulē populāru biznesa stratēăiju apskats un analīze.
1.„Contemporary Strategy Analysis”: Grant, Robert M., Malden: Blackwell 2005;
2.Nevils Leiks: „Stratēăiskā plānošana”, Multineo, 2007;

1.„The Boston Consulting Group on Strategy”, Carl W. Stern, Michael S. Deimler,
John Wiley & Sons, 2006;
2.Harvard Business Review (ikmēneša menedžmenta žurnāls);
3.„Funky Business”, Kjell A Nordstrom, Jonas Ridderstrale, Book House
Publishing 2001;
4.”Entrepreneurial Strategies”, Arnold C. Cooper, Sharon A. Alvarez, Alejandro A.
Carrera, Luiz F. Mesquita, Roberto S. Vassolo, Blackwell 2006.
www.mckinsey.com
www.db.lv
http://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_planning
http://www.bcg.com/about_bcg/strategyinstitute/research/future_strategy.aspx
u.c.
Patstāvīgi un grupās pētīt informāciju par stratēăisko plānošanu, kā arī būt
informētam par pēdējiem jaunumiem stratēăiskajā plānošanā un biznesa pasaulē
kopumā.
Studenta spējas izklāstīt un analizēt stratēăiskās plānošanas pamatus.
Studenta spējas prezentēt grupas darbu.
Studenta spējas interpretēt un kritiski analizēt biznesa stratēăiju modeĜus.
Latviešu un angĜu.
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:
Kursa mērėis:

Ekonomiski -matemātiskās metodes
PBVI106
Vispārizglītojošais
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
3.
6.
0.5 KP /0,75 ECTS
M.sc.ing. A.Tambovcevs
Studiju kursu apguve: Vadības teorija, Mikroekonomika, Makroekonomika
Apskatīt teorētiskās zināšanas un praktiskā darba prasmes, kas nepieciešamas
pētījumu veikšanai ekonomikā un biznesā, kā arī šajos pētījumos pielietojamās
pētījumu metodes. Iemācīt studentus izmantot šis metodes pētījumos, kursa
darbu, kvalifikācijas darbu u.c. izstrādāšanā un aizstāvēšanā.

Kursa uzdevumi:

- Apgūt teorētiskas nostādnes par pētījumu plānošanas jautājumiem;
- Apskatīt dažādas ekonomiski-matemātiskās metodes.
- Modelēt situācijas un mēăināt rast tām risinājumus;
Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:

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

-Pārzina teorētiskās nostādnes par pētījumu plānošanas jautājumiem.
-Pārzina dažādas ekonomiski-matemātiskās metodes.
-Spēj izvēlēties, novērtēt un izmantot konkrēto metodi konkrētajā situācijā.
-Prot sagatavot datus konkrētu metožu izmantošanai.
11. Ievads pētījumu plānošanā. Informācijas avoti pētījumu veikšanai
ekonomikā un biznesā.
12. Pētījumu metožu klasifikācija.
13. Matemātiskās metodes ekonomikā.
14. Statistiskās metodes ekonomikā.
15. Lēmumu pieĦemšanas metodes.
1. Pētījumu metodes ekonomikā un biznesā: mācību līdzeklis / Autoru kol.- R.:
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, 2005 .- 93
lpp.
2. AlsiĦa R., Gertners G. UzĦēmējdarbības plānošanas principi un metodes.- R.:
RTU. 2005.- 47 lpp. ISBN 9984-32-322-6
3. Лугинин О., Фомишина В. Экономико-математические методы и модели.
Теория и практика с решением задач. M.: Феникс, 2009.- 440 стр.
1. Vasermanis E., Šėiltere D., Krasts J. Prognozēšanas metodes. Mācību
līdzeklis.- R.: LU, 2004.- 121 lpp.
2. Revina I. Ekonometrija. Mācību līdzeklis.- R.: LU, 2002.- 270 lpp.
3. Goša Z. Statistika. Mācību grāmata. R.: LU, 2004.- 334 lpp.
Interneta resursi.
Prasme iegūt, apstrādāt un analizēt informāciju, kura satur zināšanu kopu par
faktiskajiem datiem un mijsakarībām starp tiem.
Izzina ekonomiski-matemātiskās metodes.
Sagatavo pētījumu datus dažādu metožu izmantošanai.
Zināšanas, prasmes, kompetence, attieksme.

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:

Sporta sacensību organizēšana
PBBIC 4070
Brīvās izvēles kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
3.
6.
1 KP/ 1,5 ECTS
Mag. paed. Doc B.Luika
Studiju kursu apguve: Sporta vadība,
Nodrošināt iespēju studentiem apgūt sporta sacensību planošanu, organizēšanu
un vadīšanu.
Apgūt:
- sporta sacensību tiesisko pamatu;
- sporta sacensību plānošanu, organizēšanu;
- sporta sacensību ekonomisko pamatu.
• Zina normatīvos aktus, kas reglamentē sacensību rīkošanu, spēj tos ievērot;
• Spēj plānot sacensības, to norisi atbilstoši izvirzītajiem mērėiem un
kontingentam;
• Prot izstrādāt sporta sacensību, sporta pasākumu nolikumu atbilstoši
noteiktiem mērėiem;
• Spēj plānot sacensību finansiālo nodrošinājumu.
1. Sporta sacensības, to loma sporta attīstībā;
2. Tiesību akti, kas reglamentē sporta sacensību rīkošanu;
3. Sporta sacensību plānošana;
4. Sporta sacensību nolikums;
5. Sporta sacensību vispārējie noteikumi;
6. Sporta sacensību vērtēšanas sistēmas;
7. Sporta sacensību finansiālais nodrošinājums;
8. Sporta sacensību atklāšanas pasākumu režija;
9. Sporta sacensību materiāli tehniskais nodrošinājums.
9. BriĦėis G. Komercializācijas procesi sportā – Rīga, LSPA, 1999.
10. Forands I. Red. Latvijas sporta vēsture – Rīga, 1994.
11. Кузина В.В. Экономика физической культуры и спорта – Москва,
2001
4. Степанов О.Н. Маркетинг в сфере физической культуры и спорта –
Москва, 2007, 254 с.
5. Akselrods S., Borzenkova L. Sacensību organizēšana fizkultūras kolektīvos
–Rīga, „Liesma”, 206 lpp.
6. Шааф Ф. Спортивный маркетинг – Москва, 1998
www.olimpiade.lv
Tiesību aktu studēšana.
Dokumentu (Nolikuma, Izdevumu tāmes, Scenārija u.c.) izstrāde.
Dalība sporta sacensību organizēšanā un tiesāšanā.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Tiek vērtētas: teorētiskās zināšanas; praktisko darbu atbilstība uzdevumiem;
praktiskā darbība sporta pasākumos; attieksme.

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:

Profesionālā komunikācija ( latviešu valodas kultūras jautājumi)

Kursa kods:

PBBIC 4014

Kursa veids:

Brīvās izvēles kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

2., 3.

Semestris:

3., 4., 5., 6..

Kredīti:

1KP/1,5 ECTS – 3.sem;
1KP/1,5 ECTS – 4.sem;
1KP/1,5 ECTS – 5.sem;
1KP/1,5 ECTS – 6.sem.

Docētāji:
Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:

I.Budviėe
Latviešu valodas zināšanas, iemaĦas un prasmes atbilstoši vidējās
izglītības standartam.

Kursa mērėis:

Uzlabot latviešu valodas kvalitāti komunikācijai specialitātē

Kursa uzdevumi:

Iepazīstināt ar latviešu literārās valodas normām, kas jāievēro,
izstrādājot zinātnisku darbu.

Plānotie studiju rezultāti:

Zināšanas par zinātniska
kultūras normām.

Kursa saturs:

Latviešu valodas prakses jautājumi komunikācijai specialitātē

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:
Citi izmantojamie
informācijas avoti:

teksta izstrādi atbilstoši latviešu valodas

1.Budviėe I. Mūsdienu latviešu literārās valodas kultūras
jautājumi. - R., 2000., 48 lpp.
2. Rubīna A. Latviešu valodas rokasgrāmata:. valodas
kultūra teorijā un praksē. -R., Apgāds Zvaigzne ABC,
2005., - 188 lpp.
3.Latviešu valodas pareizrakstības vārdnīca. – R.:Avots, 1996.
4. Latviešu valodas vārdnīca. A-Ž. – Rīga.: Avots, 2006.
Sporta terminu, svešvārdu vārdnīcas

Studējošo patstāvīgā darba
organizācija un uzdevumi:

Tekstu rediăēšana, testi, vingrinājumi, literārās valodas normu
nostiprināšana, zinātniska teksta izstrāde

Studiju rezultātu vērtēšanas
kritēriji:

Zināšanas ortogrāfijā, sintaksē, stilistikā; prasme izstrādāt zinātnisku
tekstu; attieksme veicot kursa uzdevumus; individuālā dinamika zināšanu, prasmju un iemaĦu izaugsme kursa laikā.
Latviešu

Mācību valoda:
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Kursa nosaukums:

Profesionālā komunikācija (krievu valoda)

Kursa kods:
Kursa veids:

PBBIC 4014
Brīvās izvēles kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

2., 3.

Semestris:

3.,4.,5.,6.

Kredīti:
Docētāji:

1KP/ 1,5 ECTS – 3.; 1KP/ 1,5 ECTS – 4.sem.; 1KP/ 1,5 ECTS – 5.sem.;
1KP/ 1,5 ECT- 6.sem;
Doc. Malahova L.

Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:

Krievu valodas zināšanas, iemaĦas un prasmes atbilstoši vidējās izglītības
standartam.

Kursa mērėis:

Pilnveidot speciālo leksiku un komunikāciju krievu valodā.

Kursa uzdevumi:

Dot iespēju pilnveidot speciālo leksiku krievu valodā un prasmi strādāt ar
speciālo literatūru bakalaura darba izstrādei, attīstīt starpkultūru un
komunikatīvo kompetenci.

Plānotie studiju rezultāti:

Pilnveidota speciālā leksika krievu valodā; prasme patstāvīgi strādāt ar
speciālo literatūru krievu valodā; attīstīta starpkultūru un komunikatīvā
kompetence.

Kursa saturs:
Obligātā literatūra:

Speciālā literatūra leksikas apguvei krievu valodā un komunikācijai
specialitātē.
Pēc individuālas izvēles atbilstoši bakalaura darba tematikai.

Papildliteratūra:

Pēc individuālas izvēles atbilstoši bakalaura darba tematikai.

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

Sporta terminu vārdnīcas, terminu skaidrojošās vārdnīcas.

Studiju rezultātu vērtēšanas
kritēriji:

Mācību valoda:

Patstāvīgi izvēlēto tekstu lasīšana krievu valodā atbilstoši bakalaura darba
tematikai, gatavošanās diskusijai un semināram atbilstoši studiju kursa
saturam.
Ar testiem tiek vērtētas zināšanas sporta leksikā; ar prezentācijām: publiskās
uzstāšanās un individuālā darba prasmes; veicot kursa uzdevumus:
attieksme un grupu darba iemaĦas; izvērtējot zināšanu, prasmju un iemaĦu
izaugsmi kursa laikā, tiek noteikta individuālā dinamika.
Krievu.
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Mācību valoda
Kursa nosaukums:
Kursa kods:

Vācu.
Profesionālā komunikācija (vācu valoda)
PBBIC 4014

Kursa veids:

Brīvās izvēles kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

2., 3.

Semestris:

3.,4.,5.,6.

Kredīti:
Docētāji:

1KP/ 1,5 ECTS – 3.; 1KP/ 1,5 ECTS – 4.sem.; 1KP/ 1,5 ECTS – 5.sem.;
1KP/ 1,5 ECT- 6.sem;
Doc. Malahova L., Doc. Stirna N.

Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:

Vācu valodas zināšanas, iemaĦas un prasmes atbilstoši vidējās izglītības
standartam.

Kursa mērėis:

Pilnveidot speciālo leksiku un komunikāciju vācu valodā.

Kursa uzdevumi:

Dot iespēju pilnveidot speciālo leksiku vācu valodā un prasmi strādāt ar speciālo
literatūru bakalaura darba izstrādei, attīstīt starpkultūru un komunikatīvo
kompetenci.

Plānotie studiju rezultāti:

Pilnveidota speciālā leksika vācu valodā; prasme patstāvīgi strādāt ar speciālo
literatūru vācu valodā; attīstīta starpkultūru un komunikatīvā kompetence.

Kursa saturs:

Speciālā literatūra leksikas apguvei vācu valodā un komunikācijai specialitātē.

Obligātā literatūra:

Pēc individuālas izvēles atbilstoši bakalaura darba tematikai.

Papildliteratūra:

Pēc individuālas izvēles atbilstoši bakalaura darba tematikai.

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

Sporta terminu vārdnīcas, terminu skaidrojošās vārdnīcas.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Patstāvīgi izvēlēto tekstu lasīšana vācu valodā atbilstoši bakalaura darba
tematikai, gatavošanās diskusijai un semināram atbilstoši studiju kursa saturam.

Ar testiem tiek vērtētas zināšanas sporta leksikā; ar prezentācijām: publiskās
uzstāšanās un individuālā darba prasmes; veicot kursa uzdevumus: attieksme un
grupu darba iemaĦas; izvērtējot zināšanu, prasmju un iemaĦu izaugsmi kursa
laikā, tiek noteikta individuālā dinamika.
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Kursa līmenis:

Ar testiem tiekkomunikācija
vērtētas zināšanas
sporta
leksikā; ar prezentācijām: publiskās
Profesionālā
(angĜu
valoda)
uzstāšanās
un
individuālā
darba
prasmes;
veicot kursa uzdevumus:
PBBIC 4014
attieksme un grupu darba iemaĦas; izvērtējot zināšanu, prasmju un iemaĦu
Brīvās
izvēles
izaugsmi
kursakurss
laikā, tiek noteikta individuālā dinamika.
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Mācību gads:
valoda
Studiju

AngĜu.
2.,
3.

Semestris:

3.,4.,5.,6.

Kredīti:

1KP/1,5 ECTS – 3.sem; 1KP/1,5 ECTS – 4.sem; 1KP/1,5 ECTS – 5.sem;
1KP/1,5 ECTS – 6.sem.

Docētāji:

Doc. Berga I., Doc.Boge I., Lekt..Rudzinska I.

Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:

AngĜu valodas zināšanas, iemaĦas un prasmes atbilstoši vidējās izglītības
standartam.

Kursa mērėis:

Pilnveidot speciālo leksiku un komunikāciju angĜu valodā.

Kursa uzdevumi:

Dot iespēju pilnveidot speciālo leksiku angĜu valodā un prasmi strādāt ar
speciālo literatūru bakalaura darba izstrādei, attīstīt starpkultūru un
komunikatīvo kompetenci.

Plānotie studiju rezultāti:

Pilnveidota speciālā leksika angĜu valodā; prasme patstāvīgi strādāt ar
speciālo literatūru angĜu valodā; attīstīta starpkultūru un komunikatīvā
kompetence.

Kursa saturs:

Speciālā literatūra angĜu valodā leksikas apguvei un komunikācijai
specialitātē.

Obligātā literatūra:

Pēc individuālās izvēles atbilstoši bakalaura darba tematikai.

Papildliteratūra:

Pēc individuālās izvēles atbilstoši bakalaura darba tematikai.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

Sporta terminu vārdnīcas, terminu skaidrojošās vārdnīcas; internets:
www.oup.com/elt/headway.

Studējošo patstāvīgā darba
organizācija un uzdevumi:

Patstāvīgi izvēlēto tekstu lasīšana angĜu valodā atbilstoši bakalaura darba
tematikai, gatavošanās diskusijai un semināram atbilstoši studiju kursa
saturam.

Studijunosaukums:
rezultātu
Kursa
vērtēšanas
Kursa kods:kritēriji:
Kursa veids:
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:
Kursa mērėis:

Apgūt nometĦu plānošanu un organizēšanu, satura veidošanu un realizēšanu.
Apgūt:
- nometĦu organizēšanas teorētiskos un tiesiskos nosacījumus;
- apgūt nometnes plānošanas procesu, resursu nodrošinājumu;
- nometnes satura izstrādi atbilstoši noteiktam mērėim;
- apgūt nodarbību, treniĦu organizēšanas specifiku bērnu un jaunatnes nometnēs.
Students:
- zina nometnes organizēšanas teorētiskos aspektus;
- spēj ievērot normatīvos aktus, kas attiecas uz nometĦu organizēšanu;
- spēj plānot nepieciešamos resursus nometnes organizēšanai;
- spēj plānot nometnes saturu atbilstoši noteiktam mērėim;
- zina nodarbību un treniĦu organizēšanas specifiku bērnu un jaunatnes
nometnē;
- prot plānot nodarbības atbilstoši nometnes mērėiem.
1) Vadības process nometĦu organizēšanā.
2) Tiesību akti.
3) Personāla, finanšu, materiāli tehniskie un informācijas resursu plānošasna.
4) Satura izstrāde atbilstoši noteiktiem mērėiem.
5) Nodarbību un treniĦu plānošana un organizēšana.

Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:

5. Brūders A. NometĦu mācība. Metodiskais izdales un darba materiāls LSPA
2.un 3.kursa studentiem.-LSPA-Rīga, [b.i.], 2000.-71 lpp.
6. NometĦu vadītāja rokasgrāmata. Metodiskais materiāls.-Rīga: IZM, VJIC,
LNA, 2009- 176 lpp.
3. I.LiepiĦa., I.Smukā „Metodiskie ieteikumi aktīvās atpūtas un fizisko aktivitāšu
pasākumiem lokālās administratīvās teritorijās (pašvaldībās). SVA, LR
Izglītības ministrija, 2008.g.

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:

NometĦu organizēšana un vadīšana
PBNPSV 3088
Brīvās izvēles kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
3.
6.
2 KP/3 ECTS
Lekt. I.Smukā, prof. D.Krauksta, lekt. I.LiepiĦa
Vispārizglītojošie studiju kursi, nozares teorētiskie pamata kursi

1.

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

1. Kornels Dž. Spēles dabā.- Rīga: Bērnu vides skola, 1994.
2. Praude V.,BeĜčikovs J. Menedžments.- Rīga: Vaidelote, 2001
3. Projekta menedžments.-Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2006
7. Interneta vietne: www.likumi.lv, un citas saistītās interneta vietnes.
8. Žurnāli un cita veida publikācijas par nometĦu mācības aspektu pamatiem
Studējošie patstāvīgi apgūs studiju kursā paredzēto saturu papildus kontakta
lekcijās izklāstītajam saturam.
apmeklējums; attieksme pret studiju kursu; kontroldarbu un mājas darbu izpilde;
praktiskā darbība nometnes projekta izstrādē un nometnes darbā
Latviešu
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Kursa nosaukums:

Lietišėā etiėete

Kursa kods:

PBBIC4032

Kursa veids:

Brīvās izvēles kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

3.

Semestris:

6

Kredīti:

1KP /1,5 ECTS

Docētāji:

Mg.mag., viesasistente M.JakovĜeva

Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:

priekšzināšanas: Ievads ētikā; Profesionālās ētikas pamati; Vadības pamati;
Saskarsmes psiholoăija

padziĜināt topošo speciālistu ētisko kompetenci sniedzot zināšanas
lietišėajā etiėetē
apgūt lietišėas sadarbības pamatprincipus, oficiālās un neoficiālās saskarsmes
Kursa uzdevumi:
formas un paĦēmienus.
Plānotie studiju rezultāti: prasmes un spējas iegūtās zināšanas lietišėajā etiėetē un uzvedības kultūrā
pielietot praktiski kopējā mērėa sasniegšanas interesēs;
spēja patstāvīgi un komandā risināt lietišėas sadarbības jautājumus, organizēt
lietšėos kontaktus un realizēt komunikatīvos procesus.
1.Lietišėā etiėete kā korporatīvās kultūras sastāvdaĜa.
Kursa saturs:
2. Vadītāja un darbinieku savstarpējo attiecību etiėete.
3. Lietišėa cilvēka ārējais veidols.
4. Lietišėās etiketes paveidu raksturojums. Valodas kultūra un dienesta
sarunas. Sasveicināšanās un iepazīšanās. Tālsakaru kultūra. Vizītkartes.
Lietišėais protokols, prezentācijas, pieĦemšanas.
1.Dubkēvičs L., Ėestere I. Saskarsme. Lietišėā etiėete. – R.: Jumava, 2003.
Obligātā literatūra:
2.Kincāns V. Etiėete sadzīvē, lietišėajos kontaktos, starptautiskajās attiecībās.
– R.:SIA Biznesa partneri, 2000.
3.Kincāns V. Lietišėā etiėete un protokols. – R.: Zvaigzne ABC, 1997.
4.KuzĦecova A. Lietišėas sadarbības etiėete. – R.: LSPA, 2000.
5.Latiševs U. Lietišėas sarunas un lietišėie kontakti.- R., 1995.
Papildliteratūra:
6.Toisena Ă. Kā jāuzvedas darba vietā. – R.: IĜjus, 1996.
7.Pincus M. Everyday Business Etiquette. – Barron's, 1996
8.http//www.businessgerman.com/business-knigge/
Citi izmantojamie
9.http//www.etiquetteint.com/Articles/MannersMomNeverTaughtYou.asp
informācijas avoti:
Referāta izstrāde par brīvi izvēlētu studiju kursa tēmu, gatavošanās
Studējošo patstāvīgā
diferencētai ieskaitei.
darba organizācija un
uzdevumi:
Prasības 1 kredītpunkta iegūšanai: 30 % semestra darba vērtējums: apmeklēt
Studiju rezultātu
lekcijas,
vērtēšanas kritēriji:
patstāvīgi studēt kursā paredzēto literatūru un izstrādāt referātu;
35% aktīva līdzdalība kontaktstundās;
35% diferencētā ieskaite.
Kursa mērėis:

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:

Pašaizsardzība

Kursa kods:

PBBIC4033

Kursa veids:

Brīvais izvēles kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

3.

Semestris:

6.

Kredīti:

1 KP/ 1,5 ECTS

Docētāji:

Doc. A.Pimenovs, lekt. N. PeĜnika., prof. L.Čupriks, lekt. U.Ciematnieks,
asist.M.Lesčinskis, asist. S.Saulīte
Ėermeniskā kondīcija atbilstoša LSPA prasībām.

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

Radīt priekšstatu par pašaizsardzības pamatiem, pašaizsardzības didaktiku un mācēt
tās pielietot sporta skolotāja profesionālajā darbībā.
Kursa uzdevums apmācīt programmā minēto aizsardzības un pretpaĦēmienu tehniku,
veidot un nostiprināt iemaĦas šo paĦēmienu izpildei pret uzbrukumu ar sitieniem, ar
rokām un kājām, satvērieniem, metieniem, sāpju paĦēmieniem, žĦaugšanu,
pretuzbrukumu ar auksto ieroci.

Plānotie studiju
rezultāti:

Tiks izveidota prasme izpildīt pašaizsardzības pamattehnikas vingrinājumus un
izvēlēties to izmantojumu atbilstošās situācijās.

Kursa saturs:

Pašaizsardzības elementu un tehnikas apgūšana. Dažādu paĦēmienu klašu
savienojumu apgūšana un to pielietošana pret dažādiem uzbrukuma veidiem.
3. M. Arājs. Aizstāvaties bez ieročiem. Rīga: Grāmatu zieds, 1973. – 120 lpp.
4. V. Kolosovs. Pašaizsardzības paĦēmieni. Rīga, mācību grāmata, 1994. – 64 lpp.

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:

4. A. Pimenovs. Sporta cīĦu veidi. Rīga: LSPA, 1998. – 41 lpp.
5. A. LiepiĦš. Boksa tehnikas pamati. Rīga: LVFKI, 1975. – 55 lpp.
6. А. Тарас. Искусство рукопашного боя. Минск, 1991. – 112 с.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

5. Sporta žurnāli un cita veida publikācijas.

Studējošo
patstāvīgā darba
organizācija un
uzdevumi:

Patstāvīgas kursa teorētiskās daĜas studijas un gatavošanās mācību praksei.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

1.Pašaizsardzības tehnikas demonstrēšana stāv cīĦā un guĜus cīĦā (eksāmens).
2. Apmeklējums
3. Referāta uzrakstīšana

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:

Sporta dejas

Kursa kods:
Kursa veids:

PBNPS3050
Brīvās izvēles kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

3.

Semestris:

6.

Kredīti:

1KP/1,5 ECTS

Docētāji:

Lekt. L. Freimane

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:

Vispārējās izglītības standarta „Sports” līmenī

Kursa mērėis:

Radīt priekšstatu par sporta dejām un to iedalījumu

Kursa uzdevumi:

1. Iepazīstināt ar sporta deju vēsturi, terminoloăiju, klasifikāciju un uzvedības
kultūru deju laukumā;
2. Izanalizēt deju tehniku ST (W,V,F,T), LA (Ch,J), Polonēzes un Salsas
dejām;
3. Veidot zināšanas par ST, LA, Polonēzes un Salsas deju pamatsoĜiem un
kombināciju veidošanu

Plānotie studiju
rezultāti:

1. Zina sporta deju vēsturi, terminoloăiju, klasifikāciju;
2. Zina ST, LA, Polonēzes un Salsas dejas un to tehniku;
3. Prot precīzi izpildīt deju pamatsoĜus un kombinācijas

Kursa saturs:

Sporta dejas, Polonēze un Salsa

Obligātā literatūra:
Papildliteratūra:

Ă. Krombholca, A. Hāze-Tirka „Standartdejas”, Rīga: Madris 2009.g.
„Ballroom dancing”, A. Moore, London: A&C Black, 2002
„Technique of Latin dancing”, W. Laird, England, 1998

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

UzziĦu literatūra, periodiskie izdevumi, interneta resursi

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija
un uzdevumi:

1. Paststāvīgi pilnveidot zināšanas un prasmes sporta dejās, Salsā un Polonēzē
2. Referāts – sporta deju vēsture, uzvedības kultūra deju laukumā, Polonēze,
Salsa

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Vērtēšana 10 ballu skalā

Mācību valoda:

Latviešu
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Kvalifikācija „Vadītājs sporta jomā” 4.studiju gads
Studiju kursu anotācijas
Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:

Vadības informācijas sistēmas
PBVI116
Vispārizglītojošais
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
4.
7.

Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:
Kursa mērėis:

1KP/ 1,5 ECTS
M. sc.ing. A.Tambovcevs
Studiju kursu apguve: Vadības teorija

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:

Sniegt teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaĦas uzĦēmumu informatīvo sistēmu (UIS) projektēšanā,
reālu biznesa datu bāzu izveidē, lai risinātu uzĦēmuma vadības vai pakalpojumu sniegšanas procesu
dažādām stratēăiskajām pieejām izstrādājot uzĦēmuma informatīvo sistēmu risinājumus, darījuma
finansu avotu piesaistē, kā arī uzĦēmuma īpašnieku un menedžmenta iespējamās rīcības motivāciju.
-Apgūt informācijas sistēmu teorētiskās nostādnes.
-Sagatavot studentus noteikt uzĦēmuma informācijas plūsmas, to apjomu un šo plūsmu apstrādes
veidus;
- Dot zināšanas par uzĦēmumu informatīvu sistēmu veidiem un to organizēšanas principiem, IS
nepieciešamības pamatojumu;
-Apgūt informācijas sistēmu drošības politiku, kā arī ar to saistītus riskus;
- Dot zināšanas par internetu un e-komercijas veidiem, kā arī to lomu uzĦēmumu informācijas sistēmu
darbībā.
-Pārzina informācijas sistēmu teorētiskās nostādnes.
-Spēj raksturot uzĦēmuma informācijas plūsmas, to apjomu un šo plūsmu apstrādes veidus.
- Pārzina uzĦēmumu informācijas sistēmu veidus un to organizēšanas principus.
- Pārzina uzĦēmumu informācijas sistēmu drošības politiku, kā arī ar to saistītus riskus.
-Pārzina interneta un e-komercijas lomu informācijas sistēmu darbībā.
-informāciju sistēmu īpašības un to loma
-informāciju sistēmu vide (informāciju sistēmu stratēăija un organizācija, IS identificēšanas procedūras,
iegūšanas process, drošības un konfidencialitātes prasības, sistēmu darbība un kontrole);
-sistēmu attīstības (sistēmu analīze, sistēmu attīstības tehnika, sistēmu uzbūve, konfidencialitāte un
darbība;
-sistēmas īstenošana, vadīšana un attīstība (projektu vadīšana, sistēmas īstenošana, sistēmu uzturēšana
un attīstība).
-internets un e-komercija.
1. Robina P. Informācijas menedžments. – R.: Jumava. 2006.- 256 lpp.
2. Jessup L., Valacich J. Information Systems Today: Why IS Matters. 2 ed. Pearson Education, Inc.
2006.
3. Информационные системы и технологии в экономике и управлении / Под редакцией В. В.
Трофимова. М.: Юрайт-Издат, 2009.- 528 стр.
4. Шуремов Е. Л., Чистов Д. В., Лямова Г. В. Информационные системы управления
предприятиями.- M.: : Бухгалтерский учет, 2006.- 112 стр.
5. Digital Security. Руководство по практическому применению международного стандарта
безопасности информационных систем ISO 17799.- Digital Security, 2004.
1. Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon. Management Information Systems. Sixth Edition.
Organization and Technology in the Networked Enterprise.- N.J.: Prentice Hall, 2000.
2. Юркевич Е.В. Введение в теорию информационных систем.- М.: ИД Технологии, 2004.-164.с.
Darbu ar IT regulējošie normatīvie akti.
Interneta resursi. Periodiskie izdevumi.
Studentiem tiks dots konkrēts uzdevums –darbs - veikt pētījumu par konkrētu informatīvo sistēmu
noteiktā jomā.
Zināšanas, prasmes, kompetence, attieksme.
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:

Personāla vadība

PBNPSV3084
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
4.
7.
1 KP / 1,5 ECTS
Dr.oec. T.Tambovceva
Studiju kursu apguve: Vadības teorija, Vadības psiholoăija, Lietvedība,
Darba tiesības
Iepazīstināt studējošos ar personāla vadības teoriju un tās jēdzieniem,
sniegt iespēju praktiski apgūt personāla vadības funkcijas un metodes un
novērtēt personāla vadības nozīmi un problēmas.

Kursa uzdevumi:

-Apgūt teorētiskas nostādnes par personālvadības jautājumiem;
-Sagatavot dokumentu projektus, kas nepieciešami personālvadības organizēšanai;
-Modelēt situācijas un mēăināt rast tām risinājumus;
-Izstrādāt darbus par dažādu personālvadības jautājumu risināšanas iespējām.

Plānotie studiju
rezultāti:

Pārzina personāla vadības teorētiskās atziĦas.
Spēj izstrādāt un realizēt personāla politiku.
Spēj izvēlēties, novērtēt un motivēt personālu.
Spēj strādāt komandā/grupā, deleăēt pienākumus, koordinēt to izpildi..
Prot izstrādāt dokumentus, kas nepieciešami personālvadības
organizēšanai.
Prot pielietot normatīvos aktus darbā ar personālu.

Kursa saturs:

Obligātā
literatūra:

Papildliteratūra:

1.Personāldarba organizācija: mērėi, funkcijas un uzdevumi.

2.Organizācijas personāla politika un stratēăija.
3.Personāla plānošana un nodrošināšana: plānošana, meklēšana un atlase.
4.Personāla budžeta veidošana, atalgojuma sistēmas.
5.Personāla dokumenti.
6.Personālvadība: mērėi un uzdevumi, vadības situācijas un vadības
instrumenti.
7.Personāla novērtēšana un motivēšana.
8.Personāla organizēšana: darba laiks, ergonomiskie aspekti, darba
organizācija.
9.Personāla kvalitātes vadīšana. PārmaiĦu vadīšana.
1. Boitmane I. Personāla atlase un novērtēšana. – R.:SIA LID, 2006.160.lpp.
2.Ešenvalde I. Personāla praktiskā vadība.- R.: Merkurijs LAT, 2004.308
lpp.
3. Forands I. Personāla vadība. – R.: Latvijas izglītības fonds, 2002.
4. Pikeringa P. Personāla vadība. - Rīga: JāĦa Rozes apgāds, 2002.
5. Praude V., BeĜčikovs J. Menedžments. – Rīga: Vaidelote, 2001.
6.Torrington R. Human resourse management. – England: Pearson
Education Limited, 2002.
7. Flannery T., Swank M. Personnel Management For Sport Directors.
Human Kinetics. 1998.
1. Forands I. Palīgs personāla speciālistam. – R.: Latvijas Izglītības
fonds, 2007.
2. Hindls T. Prasmīga intervija. – R.: Zvaigzne ABC, 2000.
3. Kehre M. Personālmenedžments uzĦēmumā. – R.: BAT, 2004.
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4.Vīksna A. Personāla vadība. -R.: Jumava, 1999.
5.Vorončuka I. Personāla vadība. – Rīga: Latvijas Universitāte, 2001.320.lpp.
6. The Future of Human Resource Management: 64 Thought Leaders
Explore the Critical HR Issues of Today and Tomorrow / Michael
Losey, Sue Meisinger and Dave Ulrich. - John Wiley & Sons © 2005
(448
pages).
ISBN:9780471677918
7. Harvard Business Review on Managing People. Управление
персоналом. M.: Альпина Бизнес Букс, 2008, 272 стр. ISBN 978-59614-0815-7
Citi izmantojamie Darbu ar personālu regulējošie normatīvie akti.
informācijas avoti: Darba likums: LR likums//Latvijas vēstnesis.-2007.g.5.marts.
Periodiskie izdevumi: „Kapitāls”, „Karjeras diena”.
Izzina personālvadības teorētiskās nostādnes.
Studējošo
Sagatavo dokumentu projektus. Izstrādā darbus par dažādu
patstāvīgā darba
personālvadības jautājumu risināšanas iespējām.
organizācija un
uzdevumi:
Zināšanas, prasmes, kompetence, attieksme.
Studiju rezultātu
vērtēšanas
kritēriji:
Latviešu, angĜu
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:

Fitnesa pakalpojumu organizēšana
PBNT227
Nozares teorētiskas pamatkurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
4.
7.
2KP / 3 ECTS
Bakalaurs sporta ped. G.KuzĦecovs
Apgūti studiju kursi: Vadības teorija, Komercdarbības pamati, Sporta un fitnesa tirgzinības
Sagatavot darbam fitnesas klubos efektīvai fitnesa pakalpojumu sniegšanai.
• Apgt nepieciešamā aprīkojuma izvēles kritērijus;
• Sniegt teorētiskās zināšanas par dažādiem grupu (aerobikas, cīĦu, speciālajiem) nodarbību
veidiem.
• Apgūt to organizēšanas aspektus no vadības un mārketinga viedokĜa.
• Apgūt jaunākos aspektus un tendences nozarē .
• Apgūt prasības musdienīgam aprīkojumam – drošības, kvalitātes, dizaina aspekti grupu
nodarbību inventāra izvēlē.
• Pārzināt individuālo treniĦu veidus un organizēšanas aspektus.
-Iegūt zināšanas par Fitnesa nozares vēsturi pasaulē, Latvijā, attīstības tendencēm;
- Apgūt teorētiskās zināšanas par dažādiem grupu (aerobikas, cīĦu, speciālajiem) nodarbību
veidiem.
- Apgūt grupu nodarbību organizēšanas aspektus no vadības un mārketinga viedokĜa;
-Iegūt zināšanas par sporta kluba materiāli tehnisko bāzi un tās vadīšanu.
-Apgūt prasības musdienīgam aprīkojumam – drošības, kvalitātes, dizaina aspektus;
-Iegūt zināšanas par tirgus piedāvājumu, klasifikāciju sporta kluba aprīkošanā ar tā darbībai
nepieciešamo tehnisko bāzi (iekārtas, inventārs, grīdas segumi, IT aspekti);
-Fitnesa nozares vēsture pasaulē, Latvijā, attīstības tendences.
-Fitnesa klubu klasifikācija atkarībā no līmeĦa, apjoma un aprīkojuma.
-Fitnesa klubu darbības modeĜi, vadības sistēmas;
-Personāls, personāla struktūra, darbs ar personālu;
- Finanšu modeĜi un instrumenti, budžets;
- Dažādu programmu veidošana fitnesa klubos;
- Sporta kluba plānošanas galvenie aspekti, telpu proporcijas, klientu plūsmas aprēėini;
- - Sporta kluba aprīkošanas dažādas aprīkojuma grupas;
- Trenažieru klasifikācija, pēc grupām un pielietojuma, kvalitātes, drošības, biomehānikas un
dizaina;
- Iekārtu un inventāra iepirkuma procedūra;
- Fitnesa klubu klientu klasifikācija, klientu reăistrācijas sistēmas.
1.Fitness Managment Stephen J. Tharrett. James A. Peterson, 2 nd Edition, ExRx.net, 2008.
2.Thoughts on Industry Growth, Competition and the Club Business. John McCarthy. IHRSA.
2007.
3.How to Prevail in Competitive Markets, John McCarthy. IHRSA 2006.
4.IHRSA guide to Membership Retention, John McCartny, second edition, IHRSA 2007.
5.Fitness Equipment Byers guide 2009, IHRSA, 2009.
Dažādu ražotāju tehniskās brošuras
LR likumi, MK noteikumi ;Periodiskie izdevumi „Club Business international”,
Praktiskie darbi – aprēėini.
Praktiskie darbi – analīzes, novērtējumi.
Tiek vērtētas strudentu zināšanas, prasmes, spējas un attieksme.
Latviešu, angĜu.
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:
Kursa mērėis:

Sabiedriskās attiecības
PBVI107
Vispārizglītojošais
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
4.
7.
1KP / 1,5 ECTS
MBA, Signe Luika
Vidējās vispārējās izglītības zināšanas sociālo zinību jomā.

Kursa uzdevumi:

1)Apgūt sabiedrisko attiecību būtību, funkcijas;
2) Apzināt sabiedrisko attiecību metodes;
3) Apgūt sabiedrisko attiecību instrumentus;
Zina: sabiedrisko attiecību būtību, instrumentus, metodes, mērėauditorijas
klasifikāciju.

Plānotie studiju
rezultāti:

Apgūt teorētiskās zināšanas un attīstīt praktiskās iemaĦas sabiedriskajās
attiecībās.

Spēj: izstrādāt sabiedrisko attiecību plānu, izvēlēties optimālākās metodes
sabiedrisko attiecību realizācijai.
Prot: organizēt sabiedriskās attiecības, izmantot attiecīgās sabiedrisko attiecību
metodes attiecīgajai mērėgrupai, pielietot sabiedrisko attiecību instrumentus.
Kursa saturs:

1)Sabiedrisko attiecību būtība un nepieciešamība. SA modeĜi. Sabiedrisko
attiecību praktiėu funkcionālie pienākumi un lomas.
2)SA vieta organizatoriskajā sistēmā.
3)SA metodes (sadarbība ar plašsaziĦas līdzekĜiem (informācija presei, preses
konferences utt.), informatīvo materiālu veidošana, dalības izstādēs organizēšana
u.c.).
4) Sabiedriskās attiecības krīzes situācijās.

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:

1) Veinberga S. Masmediji. Prese, radio un televīzija. Zvaigzne ABC, 2007.
2) Grīns E. Efektīva personiskā saziĦa sabiedriskajās attiecībās. Lietišėās
informācijas dienests, 2008.
3) Gregorija A. Sabiedrisko attiecību kampaĦu plānošana un vadīšana. Lietišėās
informācijas dienests, 2007.
4) Olivera S. Sabiedrisko attiecību stratēăija. Lietišėās informācijas dienests,
2009.
5) Herbsts D. Komunikācija uzĦēmumā. Zvaigzne ABC, 2007.
1) Macnamara, J. Jim Macnamara's Public relations Handbook (5th ed. ed.).
Melbourne: Archipelago Press., 2005.

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

Interneta resursi

Mācību valoda:

Latviešu, angĜu

3) Sabiedrisko attiecību metožu pielietošana.
4) Sabiedrisko attiecību plāna izstrāde
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.
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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:

Sporta organizācijas vadīšana
PBNPSV3045
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
4.
7.
1KP/ 1,5 ECTS
Mag.paed. B.Luika
Studiju kursu apguve: Vadības teorija, Sporta vadība
Apgūt nevalstiskas sporta organizācijas dibināšanas un vadības procesus.
- Izstudēt tiesiskos akts par biedrību un nodibinājumu dibināšanu un darbību.
- Apzināt Eiropas nevalstiskās sporta organizācijas.
- Izpētīt Latvijas nevalstisko sporta organizāciju sistēmu.
- Apgūt biedrību statūtu izstrādi.
- Apgūt sporta nevalstiskās organizācijas plānošanas procesu.
Student,apgūstot studiju kursu:
- zina nevalstisko sporta organizāciju tiesiskos pamatu;
- zina nevalstisko sporta organizāciju dibināšanas procesu;
- spēj izstrādāt biedrības statūtus; vadības struktūru;
- spēj plānot biedrības attīstību;
- spēj analizēt un vērtēt biedrības darbību.
1. Nevalstisko sporta organizāciju sistēma pasaulē un Latvijā.
2. Biedrību un nodibinājumu tiesiskais pamats.
3. Biedrību un nodibinājumu dibināšanas process.
4. Biedrību un nodibinājumu statūti.
5. Biedrību un nodibinājumu vadības struktūra.
6. Biedrību un nodibinājumu finanšu avoti, finansiālā darbība.Sponsorēšana.
7. Biedrību darbības plānošana un organizēšana.
8. Uzskaites un atskaites dokumentācija biedrībā.
12. Brūne A., Apine R. Sports Latvijā – Rīga, 2001.
13. Forands I. Red. Latvijas sporta vēsture – Rīga, 1994.
14. Luika B. Sporta vadība (lekciju materiāli) – Rīga, LSPA, 2008.
15. Pereverzin I.I. Menedžment sportivnoi organizacii – Moskva:Spoirtakadem Press, 2002, 242
lpp.
1. Praude V., BeĜčikovs S. Menedžments – Rīga, 2001.
2.Hogedāls L. Rokasgrāmata trenerim un vadītājam – Rīga, 1998.
3.Luika B. Sanāksmju organizēšana un vadīšana – Rīga, LSPA, 1996.
4.Ferrand A. Routlenge handbook of sports sponsorship=succesful strategies- London; New
York: Routledge, 2007, 278 lpp.
- Sporta likums, 13.11.2002.
- MK 05.02.2008. noteikumi Nr.73 Noteikumi par sporta federāciju atzīšanas kritērijiem un
kārtību
- Biedrību un nodibinājumu likums, 30.10.2003
- Sabiedriskā labuma organizāciju likums, 07.07.2004.;
www.olimpiade.lv
www.latsport.lv
Tiesisko aktu studēšana.
Biedrību – sporta klubu un nacionālo sporta veidu federāciju statūtu, darbības rezultātu
izpēte.
Praktiskie darbi.
Vērtētas tiek zināšanas prasmes, spējas un attieksme.

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:

Biznesa un vadības psiholoăija
PBNPSV3046
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
4.
7.
1 KP/ 1,5 ECTS
Dr.paed. A.Ābele
Apgūti studiju kursi: Vadības teorija, Komercdarbības vadība, Personāla vadība.

Kursa uzdevumi:

• Sniegt studējošiem zināšanas par vadības psiholoăijas teorētiskiem pamatiem;
sekmēt teorētisko atziĦu praktiskās pielietošanas iespējas uzĦēmējdarbībā sporta vidē;
• PadziĜināt izpratni par personāla vadīšanu un efektīvas darba komandas izveidi.
• Akadēmiskās kompetences – parādīt izpratni par vadības procesu norisi uzĦēmējdarbībā un
vadīšanas psiholoăijas teorētiskajiem pamatvirzieniem;
• Praktiskās kompetences - prasmes izmantot apgūtos teorētiskos pamatus praktiskā darbībā
individuāli un komandā;
• Intelektuālās kompetences - zināšanas un izpratne par vadīšanas procesa profesionālajiem
aspektiem sporta nozarē un personāla vadīšanas jautājumu risināšanas iespējām.
1.Vadības pamatprincipi un līderības teorijas;
2.Personāla vadīšanas iespējas, dažādu faktoru ietekme uz darbinieka uzvedību un darba rezultātu;
3.Personāla motivācija, motivēšanas metodes;
4.organizācija, kā formāla grupa;
5.Darba grupa, komandas veidošana; vadītāja un padotā attiecības;
6.Grupa un personība, vadīšana;
7.Lēmumu pieĦemšanas process, tā norises efektivitāte;
8.Konflikti komandā, to risināšana;
9.Vadības un līderības īpatnības sporta vidē.
1. Garleja R. Darbs, organizācija un psiholoăija. R.: RaKa, 2003.
2. Renăe V. Mūsdienu organizāciju psiholoăija. R.: Zvaigzne ABC, 2007.
3. Praude V., BeĜčikovs J. Menedžments: teorija un prakse. R: Vaidelote, 2001.
4. Forands I. Personāla vadība.R.:Latvijas izglītības fonds, 2002.
5.Edeirs Dž. Nevis priekšnieki, bet līderi. R.:LID, 2008.
1. Artjuhova J., Kreišmane B., Seržante I. Personāla vadības rokasgrāmata. R: Dienas bizness,
2007.
2. Ešenvalde I. Personāla vadības mūsdienu metodes. R.:Merkūrijs LAT, 2008.
3. Pelše G., Ruperte I. UzĦēmēja rokasgrāmata. R.:Jumava, 2003.

Plānotie studiju rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:

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

Sekmēt studentu izpratni par vadīšanas procesu norisi uzĦēmējdarbībā un vadošā līmeĦa
darbinieku prasmēm mūsdienu darba tirgus prasībām atbilstošā profesionālajā darbībā sportā.

Tiešsaistes www.biznesapsihologija.lv
Darbinieku motivēšanas koncepciju salīdzinošais izvērtējums.
Lēmumu pieĦemšanas tehnikas grupā.
PārmaiĦas uzĦēmumā, to vadīšana mainīgajā biznesa vidē.
KomercuzĦēmuma veidošana sporta vidē.
Sekmīga patstāvīgo darbu veikšana;
Nodarbību apmeklēšana;
Sekmīgs zināšanu pārbaudes darba vērtējums.
Latviešu, angĜu
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Kvalifikācija „Rekreācijas speciālists” 3.studiju gads
Studiju kursu anotācijas
Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:

Rekreācijas pamati
PBNPSR3048
Nozares teorētiskais pamatkurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
3.
5.
1KP/ 1.5 ECTS
prof. Daina Krauksta
Priekšzināšanas profesionālā bakalaura programmas vispārizglītojošos studiju
kursos un nozares teorētiskos pamata kursos.

Kursa mērėis:

Radīt priekšstatu par rekreāciju kā cilvēka fizisko spēju, emocionālo un
veselības atjaunošanu un apgūt prasmes cilvēku rekreācijas darbību un
rekreatīvo resursu izvērtēšanā.

Kursa uzdevumi:

1. Apgūt rekreācijas teorētisko pamatojumu (terminoloăija, klasifikācija,
funkcijas, ekonomisko potenciālu, atpūta un brīvais laiks.), izvērtēt un analizēt
citu valstu teorētiskās un zinātniskās koncepcijas rekreācijas jautājumos. 2.
Apgūt rekreācijas nozīmi cilvēka brīvā laikā, atpūtā, analizēt rekreācijas
darbības un rekreācijas resursu pieejamību cilvēka fizisko, garīgo spēju
atjaunošanā un veselības uzturēšanā.

Plānotie studiju
rezultāti:

Studenti iegūst zināšanas: par rekreāciju kā zinātnes pamatiem, rekreācijas
terminoloăiju, funkcijām, par rekreācijas ekonomisko potenciālu un rekreācijas
politiku pasaulē un valstī, rekreācijas vadību, likumdošanu un profesionālo
ētiku. Studenti apgūst prasmes: noteikt cilvēka rekreatīvās darbības vadoties
no sociālā statusa, interesēm, motīviem, noteikt rekreācijas darbību pieejamību
Latvijā. Studenti apgūst kompetences: spēs analizēt un izvērtēt teorētiski
metodoloăiskās pieejas rekreācijas jautājumiem, novērtēt rekreācijas darbības,
izvērtēt rekreācijas darbību ekonomisko potenciālu.

Obligātā literatūra:

1. Apsīte E., Krišjāne Z., Rozīte M. Ăeogrāfija tūrisma izglītībai. – Rīga:
Jumava, 1995.- 126 lpp.
2. Latvijas Tūrisma attīstības koncepcija.-Rīga: Latvijas Tūrisma padome,
2008-2015. – 23 lpp.

Papildliteratūra:

3. Александрова А.Ю. Международный туризм. М.: 2004.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

1. Advanced Leisure and Tourism. Oxford. 1996. 473 p.
2. Douglas Pearce. Tourism Today: A Geographical Analysis. Second edition.
Edinburgh Gate, Harlow, 1997. 204 p.

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:

1.Internets
2.Žurnāli, publikācijas par rekreācijas teorijas un prakses pamatiem

Mācību valoda:

1.Literatūras studēšana, gatavošanās semināriem un praktiskajām nodarbībām.
2.Praktiska iepazīšanas ar rekreācijas centu piedāvājumu un pieprasījuma, tā
izvērtēšana.
3.Rekreācijas un rekreatīvo darbību izvērtēšana dažādu sociālo grupu
iedzīvotājiem
latviešu
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:

Dabas potenciāls, rekreācijas veidi, līdzekĜi -Rekreācijas resursi
PBNPSR3049
Nozares teorētiskais pamatkurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
3.
5.
1KP/ 1.5 ECTS
prof. D. Krauksta
Priekšzināšanas profesionālā bakalaura programmas vispārizglītojošos studiju
kursos un nozares teorētiskos pamata kursos.

Kursa mērėis:

Nodrošināt speciālistu kompetences par dabas potenciālu rekreācijā, tūrisma
resursiem, veidiem un līdzekĜiem, un sekmēt to izmantošanu cilvēka fizisko
spēju, emocionālo un veselības atjaunošanā.

Kursa uzdevumi:

1. Sekmēt studējošo zināšanu apguvi un izpratni par daudzveidīgu dabas,
tūrisma resursu, sporta veidu un līdzekĜu iazmantošanu rekreācijā. 2.
Pilnveidot prasmes izvērtēt dabas, tūrisma, sporta veidu un līdzekĜu
izmantošanu rekreācijā darbā ar dažāda vecuma cilvēkiem.
3.Sekmēt izpratni par dabas resursu noslogojumu, saglabāšanu un saudzīgu
attieksmi cilvēku rekreācijas nodrošināšanai.

Plānotie studiju
rezultāti:

Studenti iegūst zināšanas: par rekreācijas resursiem (dabas, tūrisma,
kultūrvēsturiskiem, sporta veidiem, fiziskiem īdzekĜiem, vingrinājumiem)
Studenti apgūst prasmes: analizēt un izvērtēt rekreācijas resursu
izmantošanu, teritoriālo noslogojumu un saglabāšanu
Studenti apgūst
kompetences: spēs izvērtēt un ieteikt rekreācijas resursu izmantošanu
fizisko, emocionālo un garīgo spēju atjaunošanā.

Obligātā literatūra:

1. Apsīte E., Krišjāne Z., Rozīte M. Ăeogrāfija tūrisma izglītībai. – Rīga:
Jumava, 1995.- 126 lpp.
2. Latvijas Tūrisma attīstības koncepcija.-Rīga: Latvijas Tūrisma padome,
2008-2015. – 23 lpp.
3. Александрова А.Ю. Международный туризм. М.: 2004.

Papildliteratūra:
1. Advanced Leisure and Tourism. Oxford. 1996. 473 p.
2. Douglas Pearce. Tourism Today: A Geographical Analysis. Second
edition. Edinburgh Gate, Harlow, 1997. 204 p.
3. http://www.office.geog.uvic.ca, www.mammadaba.lv, www.dap.gov.lv
www.eco.celotajs.lv

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

1.Internets
2.Žurnāli, publikācijas par rekreācijas teorijas un prakses pamatiem
1.Literatūras studēšana, gatavošanās semināriem un praktiskajām
nodarbībām.
2.Praktiska iepazīšanas ar rekreācijas centu piedāvājumu un pieprasījuma, tā
izvērtēšana.
3.Rekreācijas un rekreatīvo darbību izvērtēšana dažādu sociālo grupu
iedzīvotājiem

Mācību valoda:
latviešu
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:

Āra aktivitāšu didaktika

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

3.

Semestris:

5.

Kredīti:

1 KP/1.5 ECTS

Docētāji:

prof.J.Grants

Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:

Zināšanas pedagoăijā, sporta didaktikā, psiholoăijā, anatomijā, fizioloăijā vispārizglītojošie studiju kursi un nozares teorētiskie pamata kursi

Kursa mērėis:

Kursa mērėis ir veidot studentiem tādas profesionālās – pedagoăiskās iemaĦas un
sniegt zināšanas, kas dod iespējas rekreācijas āra aktivitātes organizēt un vadīt,
vadoties no didaktiskajiem nosacījumiem dažāda vecuma posma cilvēku personības
attīstības veicināšanā.

Kursa uzdevumi:

Iepazīstināt un radīt interesi studentiem par āra aktivitāšu pedagoăiskajiem un
psiholoăiskajiem aspektiem, āra aktivitāšu didaktiku, rotaĜām un spēlēm brīvā dabā,
latviešu gadskārtu tradīcijām un svētkiem, veidot pedagoăiskās prasmes un iemaĦas
aktivitāšu organizēšanā un vadīšanā.

Plānotie studiju
rezultāti:

Apgūt āra aktivitāšu didaktikas studiju kursa saturu zināšanas, prasmes un
kompetences. Apgūt spēju izvērtēt un pielietot āra aktivitāšu didaktikas
likumsakarības atsevišėu aktivitāšu organizēšanā un vadīšanā.

Kursa saturs:

Āra aktivitāšu pedagoăiski un psiholoăiskajiem aspekti, āra aktivitāšu didaktiku,
rotaĜas un spēles brīvā dabā, latviešu gadskārtu tradīcijas un svētki.

Obligātā literatūra:

1.Geidžs N., Berlingers D. Pedagoăiskā psiholoăija. Rīga, Zvaigzne ABC, 1998.
2.Grants J. Mācīsimies slēpot! Rīga, Raka, 2007.
3. Karaša D. Latviskās sadzīves tradīcijas un godi. Rīga, Zinātne, 1991.
4.Mācīsimies sadarbojoties (Grigules L., Silovas I. redakcijā), Rīga, Mācību grāmata,
1998.
5.Smits E. Paātrināta mācīšanās klasē. Rīga, Pētergailis, 2000.

Papildliteratūra:

6.Neuman J. Education and Learning through Outdoor Activities, Czech Republic,
IYNF, 2004.
7.Attractive Youth Work. A Guide to making things happen! Czech Republic, IYNF,
2005.
8.Žurnāls: Variety – International Young Naturefriends’Magazine
Asociācijas International Young Naturefriends mājas lapa: www.iynf.org

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

PBNPSR3052
Nozares profesionālās specializācijas kurss – rekreācijas speciālists

Darba organizācija: grupu darbs, individuāls darbs, diskusijas, projekti,
problēmsituāciju analīze, lomu spēles, “prāta vētra”, pārrunas, āra aktivitāšu pasākumu
organizācija un vadīšana.
Darba uzdevumi:
Teorētiskā un praktiskā daĜa:
Āra aktivitāšu pedagoăiskajiem un psiholoăiskajiem aspekti. Kontroldarbs.
Āra aktivitāšu didaktika, organizējot dažādus aktīvā tūrisma pasākumus (2 rakstu
anotācijas no svešvalodas).
RotaĜas un spēles brīvā dabā (rotaĜās vai spēles vadīšana)

Mācību valoda:

Latviešu gadskārtu tradīcijas un svētki (referāts).
Latviešu un angĜu val.
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:

Āra aktivitātes I

Kursa veids:

Nozares profesionālās specializācijas kurss – rekreācijas speciālists.

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

3.

Semestris:

5.

Kredīti:

1 KP/1.5 ECTS

Docētāji:

lekt. I.LiepiĦa

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:

zināšanas pedagoăijā, sporta didaktikā, psiholoăijā, anatomijā, fizioloăijā, tūrismā, orientēšanās
sprotā un veselības zinātnē. Nepieciešamas zināšanas, prasmes un iemaĦas kādā no sekojošiem
veidiem - sporta tūrismā, rotaĜas un spēles brīvā dabā, nūjošanā, piedzīvojumu sportā, ziemas
sporta aktivitātēs vai kalnu kājnieku pārgājieni, kas apgūtas C kursā I un II studiju gados (4
kredītpunkti).
kursa mērėis ir veidot studentiem tādas profesionālās – pedagoăiskās iemaĦas, kas dod iespējas
studentam iemācīties plānot, izstrādāt un īstenot brīvā laika, atpūtas projektus, pasākumus un
programmas dažāda vecuma un dzimuma klientiem ar mērėi atjaunot un nostiprināt cilvēka
fizisko un garīgo spēku un veselību, orientējoties uz tūrisma, sporta, dziednieciskām un citām
rekreācijas darbībām un ievērojot konkrētā administratīvā rajona rekreācijas resursus un
pielietošanā.
Radīt interesi par aktīvā tūrisma pārgājiena veidiem un to piemērotību rekreācijā.
Dot teorētiskās un praktiskās pamata zināšanas velo un kājnieku pārgājiena organizēšanas
metodiku.
Sniegt praktiskas un teorētiskas zināšanas par zemo virvju uzdevumiem – aktivitātēm.
veidot pedagoăiskās prasmes un iemaĦas pārgājienu organizēšanā un vadīšanā.
1. Apgūt rekreācijas āra aktivitāšu didaktiku studiju kursa saturu zināšanu, prasmju un
kompetenču jomās.
2. Apgūt spēju izvērtēt un pielietot rekreācijas dažādu āra aktivitāšu didaktikas likumsakarības.
Plānot, noorganizēt kājnieku pārgājienu. Zemo virvju kurss.
Pasākumu materiāli tehniskais nodrošinājums, drošība, profilakse, iespējamie riski.

PBNPSR 3053

Kursa mērėis:

Kursa uzdevumi:

1)
2)
3)
4)

Plānotie studiju
rezultāti:
Kursa saturs:

Krauksta D., Brūders A., Tūrisms, - LSPA, 1998.
Obligātā literatūra:6.
7.
Krauksta D., LiepiĦa I. Lekcija „Tūrisma pārgājiena organizēšana”,- LSPA, 2006., 21 lpp.
8.
Brencis A., Aktīvais tūrisms. – Raka/Turība - 2003., 223 lpp.
9.
LiepiĦa I. Maăistra darbs „Tūrisma tehnikas paĦēmieni”.- LSPA, 2004., 78 lpp.
10. LiepiĦa I. Lekcija “Tūrisma speciālais inventārs”.-LSPA 2006., 21 lpp.
11. Rumans P. Urtāne S. Ar mugursomu plecos. - Rīga/ Zvaigzne. – 1982
1. Interneta datu bāzes.
Papildliteratūra:
2. Rumans P. Tūrisms. - Rīga. - 1954.
3. Rumans P. Tūrisms skolā. - Rīga: Liesma. - 1975.
4. Hjū Makmanners CeĜotāja rokasgrāmata Apgāds Zvaigzne ABC SIA ISBN 9984-17-169-8
latviešu izdevums
Citi izmantojamie
informācijas avoti:
Studējošo
patstāvīgā darba
organizācija un
uzdevumi:
Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:
Mācību valoda:

Interneta resursi.
Viena no aktīvā tūrisma pārgājiena veida anotācijām.
Pārgājienu (velo, kājnieku) – plānošana un vadīšana.
Zemo virvju uzdevuma iekārtošana, pārvarēšana, drošība.
Anotācija, prasmju un iemaĦu pielietošana pārgājiena plānošanā, organizēšanā un zemo virvju
uzdevuma iekārtošanā, apmeklējums.
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:

Pedagoăiskā pilnveide rekreācijā - PPR
PBNPSR3055
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
3.
5.
1 KP/1.5ECTS
asist.K. Ciekurs
Vispārizglītojošie studiju kursi, nozares teorētiskie pamata kursi
Kursa mērėis ir radīt priekšstatu par rekreācijas speciālistu darbu dažādos sporta
veidos un sagatavot teorētiski, praktiski studentu treniĦu līdzekĜu un metožu izvēlē un
pielietošanā.
1) Celt studentu vispārējās un speciālās sagatavotības līmeni .
2) Dot teorētiskās un praktiskās zināšanas par dažādos sporta rekreācijas veidos, to
inventārā, sagatavošanā, kopšanā un eĜĜu pielietojumā.
3) Nostiprināt, pilnveidot praktiskās iemaĦas dažādos sporta rekreācijas veidos.
Prast analizēt treniĦu procesu, mācēt praktiski sastādīt treniĦu plānu un analizēt to.
5) Sniegt zināšanas rolleslēpošanas, skrituĜslidošanas, nūjošanas,
orientēšanās u.c. pārvietošanās veidiem, to specifiku, mācību metodiku.

Kursa uzdevumi:

6)
Plānotie studiju
rezultāti:

1. Tiks celta studentu vispārējā un speciālā sagatavotība.
2. Tiks apgūts rekreācijas sporta veidu inventārs, tā sagatavošana mācību un treniĦu
darbam (pedagoăiskā pilnveide).
3. Tiks nostiprinātas praktiskās iemaĦas dažādos sporta rekreācijas veidos.
4. Tiks iegūtas zināšanas rollerslēpošanas, skrituĜslidošanas, nūjošanas u.c.
pārvietošanās veidos un mācīšanas metodiku.

Kursa saturs:

Kursa saturs ir saistīts ar rekreācijas sporta veidu zināšanu, prasmju iemaĦu
pielietošanu pedagoăiskās pilnveides procesā – tas ir skrituĜslidošanā, nūjošanā,
slēpotāju imitācijā, kā arī spēles dabā

Obligātā literatūra:

Grants J. Fiziskā audzināšana, sports un vesels bērns mācību grāmata, 1997.
Grants J., Mācīsimies slēpot Raka, 2007. Grants J., Mācīsimies slēpot Raka, 2007.
[DVD videoieraksts]
Krauksta D, Krauksts K. Slēpošanas treniĦa pamati Rīga: Drukātava , 2006.
Zauters U. SkrituĜslidošana, aprīkojums, braukšanas tehnika un prakse - Jumava –
1999.
Čelmers A. SkrituĜslidas – Kontinents – 2001

Papildliteratūra

Grants J., Ukins V. Slēpošana – 2 daĜa Rīga: LSPA, 2001.
Kops K. Distanču slēpošana Rīga: Zvaigzne, 1989.

Internets
Citi izmantojamie
informācijas avoti:
10.
Žurnāli un cita veida publikācijas par āra sporta veidu aspektu pamatiem
Studējošie patstāvīgi veiks treniĦa darbu, uzlabojot savu vispārējo un specialo fizisko
Studējošo patstāvīgā
sagatavotību
darba organizācija un
Patstāvīgi pilnveidos apgūtos sporta veidus gan treniĦos, gan dažāda mēroga
uzdevumi:
sacensībās
Studenti izveidos paši sev treniĦa plānu mēnesim – mezociklam, pēc kura trenēsies
vasaras periodā – jūlijā
Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Mācību valoda:

14.
15.
16.
17.

apmeklējums
attieksme pret studiju kursu
dienasgrāmata
treniĦu plāns - mezociklam
Latviešu, (studentiem no ārzemēm angĜu valoda)
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Kursa nosaukums
PB
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:

Rekreācijas menedžments un mārketings
NPSR3057
Nozares profesionālais specializācijas kurss
Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā
3.
5.
1 KP/1.5 ECTS
lekt.I.Smukā.
profesionālā bkaaura priekšzināšanas vispārteorētiskajos studiju kursos un
nozares teorētiskajos pamatkursos.

Kursa mērėis:

Sniegt ieskatu jēdziena menedžments skaidrojumā, ievads rekreācijas
menedžmentā; Apgūt rekreācijas menedžmenta faktorus;Jēdziena „mārketings”
skaidrojums, ievads rekreācijas mārketingā; Apgūt ar rekreāciju saistītu projektu
izstrādi un vadīšanu;
1.
Izprast jēdzienu „rekreācijas menedžments”;

Kursa uzdevumi:

2. Apgūt menedžmenta faktorus, izprast to ietekmi uz procesu norisi;
3.Izprast jēdzienu „rekreācijas mārketings”;
6.
Gūt izpratni par rekreācijas iespēju (pakalpojumu) piedāvājumu
un pieprasījumu Latvijā;
7.

Plānotie studiju
rezultāti:

Veikt rekreācijas pakalpojumu cenu analīzi;

6. Izstrādāt projektus rekreācijas jomā.
Students būs radis priekšstatu par:
Rekreācijas menedžmenta un mārketinga jēdzienu;
Rekreācijas pakalpojumu piedāvājumu un pieprasījumu Latvijā;
Rekreācijas pakalpojumu cenu veidošanos;
Ar rekreāciju saistītu projektu veidošanu, vadību, kontroli.

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

Jēdzienu - menedžments un mārketings skaidrojums; Jēdzienu rekreācijas
menedžments un mārketings skaidrojums; rekreācijas pakalpojumu (Latvijā)
piedāvājumu un cenu analīze; zināšanu sniegšana par projektu izstrādi
rekreācijā; projektu izstrāde, saistībā ar rekreācijas jomu.
2. L.Petrova, R.AlsiĦa „Esi uzĦēmējs” – Rīga., „Kamene”, 1999.g.
3.R.Templers „Menedžmenta likumi”, Rīga, ZVAIGZNE ABC, 2007.g.
4.I.Forands „Projekta menedžments”, Rīga, Latvijas Izglītības fonds, 2006.g.
5.Mārketings
8.
A.Durovič „Tūrisma mārketings”, mācību palīglīdzeklis, Minska,
izdevniecība „Novoje znaĦije”2007.
N.Kabuškin „Tūrisma menedžments”, mācību grāmata, Minska,
izdevniecība „Novoje znaĦije” 2007.

9.

Džeimss P.Luiss, „Projektu vadīšanas pamati”, Rīga,
izdevniecība PUSE PLUS, 1997.
10.

Papildliteratūra:

V.ReĦăe „Sociālā psiholoăija”, Rīga, ZVAIGZNE ABC, 2002.
1.LiepiĦa., I.Smukā „Metodiskie ieteikumi aktīvās atpūtas un fizisko aktivitāšu
pasākumiem lokālās administratīvās teritorijās (pašvaldībās). SVA, LR Izglītības
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Citi izmantojamie
informācijas avoti:
Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:

ministrija, 2008.g.;
.Mācību līdzeklis„Ăeogrāfija tūrisma izglītībai”
Interneta vietne: www.likumi.lv, un citas saistītās interneta vietnes.
Patstāvīgā darba uzdevumi:
Papildus literatūras izpēte;
Darbs ar interneta vietnēm;

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:
Mācību valoda:

Projektu rakstīšana;
Vērtēšanas kritēriji: Izpratne par semestrī apgūto vielu. Semestra laikā tiks pildīti
3 pārbaudes darbi – praktiskie (2) un teorētiskie(1) par apgūto vielu. Vērtēšana
10 ballu sistēmā.
Latviešu
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Kursa nosaukums:

Rekreācijas pasākumu modelēšana un vērtēšana

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

PBNPSR3056
Nozares profesionālais specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
3.
5.
1KP/1.5 ECTS
lekt.I.Smukā.
profesionālā bkaaura priekšzināšanas vispārteorētiskajos studiju kursos un nozares
teorētiskajos pamatkursos.

Apgūt LR likumdošanā ar masu pasākumu organizēšanu un realizāciju saistītos
likumus un normatīvos aktus; Sniegt ieskatu rekreācijas pasākumu daudzveidībā;
apgūt rekreācijas pasākumu organizēšanas un vadīšanas specifiku un īpatnības;
.Izpētīt LR likumdošanā ar masu pasākumu organizēšanu un realizāciju saistītos
Kursa uzdevumi:
likumus un normatīvos aktus;
.Apgūt rekreācijas pasākumu veidus; .Apgūt pasākumu plāna veidošanu;Apgūt
zināšanas par rekreācijas pasākumos izmantojamo aktivitāšu izvēli atbilstoši
pasākuma dalībnieku vecumam, fiziskajai sagatavotībai un interesēm;Apgūt
zināšanas par pasākumu scenārija rakstīšanu;
Students būs guvis zināšanas par:LR likumdošanu saistībā ar masu pasākumu
Plānotie studiju
organizēšanu un realizāciju; Rekreācijas pasākumu veidiem; Rekreācijas
rezultāti:
pasākumos izmantojamo aktivitāšu izvēli atbilstoši pasākuma dalībnieku
vecumam, fiziskajai sagatavotībai un interesēm; Rekreācijas pasākumu scenāriju
veidošanu;
Students spēs: Stratēăiski un analītiski formulēt rekreācijas pasākumu
organizēšanas un realizācijas aspektus un problēmas, komunicēt par tiem;
Izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, risināt profesionālus
jautājumus saistībā ar rekreācijas pasākumu organizēšanu un realizāciju;
Studentam būs praktiskās iemaĦas rekreācijas pasākumu organizēšanā un
realizācijā.
LR likumdošanas izpēte saistībā ar masu pasākumu organizēšanu un telizēšanu un
Kursa saturs:
ar to saistīto likumu un normatīvo aktu izpēte.
Rekreācijas pasākumos izmantojamo aktivitāšu daudzveidība un izvēle atbilstoši
dalībnieku kontingentam;
Rekreācijas pasākumu plānu un scenāriju veidošana;
Mācību līdzeklis: „Ăeogrāfija tūrisma izglītībai’
Obligātā literatūra:
2.I.LiepiĦa., I.Smukā „Metodiskie ieteikumi aktīvās atpūtas un fizisko aktivitāšu
pasākumiem lokālās administratīvās teritorijās (pašvaldībās). SVA, LR Izglītības
ministrija, 2008.g.;
3.T.Galperina „ Kultūras programmu režisēšana tūrisma animācijas menedžera darbā”,
mācību palīglīdzeklis, Izdevniecība „Sovetskij sport”, Maskava 2006.
1.I.Forands „Projekta menedžments”, Rīga, Latvijas Izglītības fonds, 2006.g.
Papildliteratūra:
2. Džeimss P.Luiss, „Projektu vadīšanas pamati”, Rīga, izdevniecība PUSE
PLUS, 1997.
Interneta vietne: www.likumi.lv, un citas saistītās interneta vietnes.
Citi izmantojamie
informācijas avoti:
Studējošo patstāvīgā Patstāvīgā darba uzdevumi: Papildus literatūras izpēte;Darbs ar interneta
vietnēm;Projektu, scenāriju, pasākumu plānu rakstīšana;
darba organizācija
un uzdevumi:
Vērtēšanas kritēriji: Izpratne par semestrī apgūto vielu. Semestra laikā tiks pildīti 3
Studiju rezultātu
pārbaudes darbi – praktiskie (2) un teorētiskie(1) par apgūto vielu. Vērtēšana 10
vērtēšanas kritēriji:
ballu sistēmā.
Latviešu
Mācību valoda:
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Interneta resursi.

Citi
izmantojamie
Kursa
nosaukums:
informācijas
Kursa kods: avoti:
Studējošo patstāvīgā
Kursa veids:
darba organizācija un
uzdevumi:
Kursa līmenis:
Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:
Studiju gads:

PBNPSR 3053
Vienas ziemas aktivitātes organizēšana.
Nozares profesionālās specializācijas kurss – rekreācijas speciālists.
Ūdens tūrisma pārgājiena plānošana un vadīšana.
Piedzīvojuma sacensību plānošana un organizēšana.
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
Prasmju un iemaĦu pielietošana ūdens tūrisma pārgājiena plānošanā, organizēšanā,
piedzīvojuma sacensību organizēšanā un apmeklējums.
3.

Mācību valoda:
Semestris:

latviešu
6.

Kredīti:

1,5 KP/2.25 ECTS

Docētāji:

lekt. I.LiepiĦa

Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:

zināšanas pedagoăijā, sporta didaktikā, psiholoăijā, anatomijā, fizioloăijā, tūrismā,
orientēšanās sprotā un veselības zinātnē. Nepieciešamas zināšanas, prasmes un iemaĦas
kādā no sekojošiem veidiem - sporta tūrismā, rotaĜas un spēles brīvā dabā, nūjošanā,
piedzīvojumu sportā, ziemas sporta aktivitātēs vai kalnu kājnieku pārgājieni, kas apgūtas
C kursā I un II studiju gados (4 kredītpunkti) un 3.studiju gada 5.semestrī.

Kursa mērėis:

kursa mērėis ir veidot studentiem tādas profesionālās – pedagoăiskās iemaĦas, kas dod
iespējas studentam iemācīties plānot, izstrādāt un īstenot brīvā laika, atpūtas projektus,
pasākumus un programmas dažāda vecuma un dzimuma klientiem ar mērėi atjaunot un
nostiprināt cilvēka fizisko un garīgo spēku un veselību, orientējoties uz tūrisma, sporta,
dziednieciskām un citām rekreācijas darbībām un ievērojot konkrētā administratīvā rajona
rekreācijas resursus un pielietošanā.

Kursa uzdevumi:

1)

Radīt interesi par aktīvā tūrisma pārgājiena veidiem un to piemērotību
rekreācijā.

2)

Radīt interesi un dot teorētiskas, praktiskas pamata zināšanas par ziemas
aktivitātēm brīvā dabā.

3)

Dot teorētiskās un praktiskās pamata zināšanas par ūdenstūrisma pārgājiena
organizēšanas metodiku.

4)

Sniegt praktiskas un teorētiskas zināšanas par piedzīvojumu sportu un
piedzīvojuma sacensībām.

5)

veidot pedagoăiskās prasmes un iemaĦas dažādu pasākumu organizēšanā un
vadīšanā.

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

Āra aktivitātes II

1. Apgūt rekreācijas āra aktivitāšu didaktiku studiju kursa saturu zināšanu, prasmju un
kompetenču jomās.
2. Apgūt spēju izvērtēt un pielietot rekreācijas dažādu āra aktivitāšu didaktikas
likumsakarības.
Dažādas ziemas aktivitātes brīvā dabā. Piedzīvojumu sports un piedzīvojumu sacensības.
Plānot, organizēt ūdenstūrisma pārgājienu.
Pasākumu materiāli tehniskais nodrošinājums, drošība, profilakse, iespējamie riski.
12. Krauksta D., Brūders A., Tūrisms, - LSPA, 1998.
13. Krauksta D., LiepiĦa I. Lekcija „Tūrisma pārgājiena organizēšana”,- LSPA, 2006., 21
lpp.
14. Brencis A., Aktīvais tūrisms. – Raka/Turība - 2003., 223 lpp.
15. LiepiĦa I. Maăistra darbs „Tūrisma tehnikas paĦēmieni”.- LSPA, 2004., 78 lpp.

Papildliteratūra:

5. Interneta datu bāzes.
2. Izglītības ministrija, “RotaĜas un spēles tūrisma pasākumos”, 1987.
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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 11.
informācijas avoti: 12.
Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:

18.
Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji: 19.
20.
21.
Mācību valoda:

Pedagoăiskā pilnveide rekreācijā -PPR
PBNPSR3055
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
3.
6.
1 KP/1.5 ECTS
Asist. K .Ciekurs
Vispārizglītojošie studiju kursi, nozares teorētiskie pamata kursi

Kursa mērėis ir radīt priekšstatu par rekreācijas speciālistu darbu dažādos sporta
veidos un sagatavot teorētiski, praktiski studentu treniĦu līdzekĜu un metožu izvēlē
un pielietošanā.
1) Celt studentu vispārējās un speciālās sagatavotības līmeni .
2) Dot teorētiskās un praktiskās zināšanas par dažādos sporta rekreācijas veidos, to
inventārā, sagatavošanā, smēru, parafīnu pielietojumā.
3) Nostiprināt, pilnveidot praktiskās iemaĦas dažādos sporta rekreācijas veidos.
Prast analizēt treniĦu procesu, mācēt praktiski sastādīt treniĦu plāna gada plānu un
analizēt to.
4) Sniegt zināšanas par slēpošanas, pārvietošanās veidiem, to specifiku, mācību
metodiku.
5) Sniegt zināšanas par orientēšanos, kartes lasīšanu (noorientēšanu, virzienu u.c.)
mācību metodiku.
1. Tiks celta studentu vispārējā un speciālā sagatavotība.
2. Tiks apgūts rekreācijas sporta veidu inventārs (slēpošanas, orientēšanās, laivu)
tā sagatavošana mācību un treniĦu darbam (pedagoăiskā pilnveide).
3. Tiks nostiprinātas praktiskās iemaĦas dažādos sporta rekreācijas veidos – ziemas
apstākĜos (slēpošana).
4. Tiks iegūtas zināšanas slēpošanas pārvietošanās veidos un mācīšanas metodikā.
Kursa saturs ir saistīts ar rekreācijas sporta veidu zināšanu, prasmju iemaĦu
pielietošanu pedagoăiskās pilnveides procesā, tas ir slēpošanā un orientēšanās
sportā
Grants J. Fiziskā audzināšana, sports un vesels bērns mācību grāmata, 1997.
Grants J., Mācīsimies slēpot Raka, 2007. Grants J., Mācīsimies slēpot Raka, 2007.
[DVD videoieraksts]
Grants J., Ukins V. Slēpošana – 2 daĜa Rīga: LSPA, 2001.
Kops K. Distanču slēpošana Rīga: Zvaigzne, 1989.
Krauksta D, Krauksts K. Slēpošanas treniĦa pamati Rīga: Drukātava , 2006.
Žilko J. Orientēšanās ABC Rīga: Avots, 2005.
Smila B. Indriksone L. Orientēšanās – 1. daĜa Rīga: LSPA, 2000.
Smila B. Indriksone L. Orientēšanās – 2. daĜa Rīga: LSPA, 2002.
Krauksts V. Kas jauns slēpošanā Drukātava, 2006.
Smila B. Orientēšanās tehnika Rīga: LSPA, 1999.
Internets
Žurnāli un cita veida publikācijas par āra sporta veidu aspektu pamatiem
Studējošie patstāvīgi veiks treniĦa darbu, uzlabojot savu vispārējo un specialo
fizisko sagatavotību
Patstāvīgi pilnveidos apgūtos sporta veidus gan treniĦos, gan dažāda mēroga
sacensībās
Studenti izveidos paši sev treniĦa plānu gadam mēnesim – mezociklam, pēc kura
trenēsies vasaras periodā – augustā
apmeklējums
attieksme pret studiju kursu
dienasgrāmata
treniĦu gada plāns
Latviešu
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Kursa nosaukums:

Piedzīvojumu pasākumi

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

PBBIC 4022
Brīvas izvēles studiju kurss
Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā
3.
6.
1 KP/ 1.5 ECTS
lekt. I.LiepiĦa, asist. K.Ciekurs,

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:
Kursa mērėis:

Bakalaura programmas vispārizglītojošie un nozares teorētiskie pamatkursi.

Radīt priekšstatu par piedzīvojumu pasākumu, tā veidiem, apgūt tehniskās
iemaĦas, ieinteresēt studentus dalībai piedzīvojumu pasākumu, sacensībās.
Sniegt padziĜinātas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaĦas un prasmes
piedzīvojumu pasākumu, sagatavošanā dalībai sacensībās treniĦu metodikā,
sacensību organizēšanā un tiesāšanā.

Kursa uzdevumi:

1. Apgūt piedzīvojumu sporta daudzveidīgās tehnikas pamatus;
2. Uzlabot fizisko sagatavotību, gūt emocionālo baudījumu, uzlabot fizisko
sagatavotību;

Plānotie studiju
rezultāti:

1. Tiks apgūti piedzīvojumu pasākumu, daudzveidīgie tehnikas veidu pamati;
2. Tiks uzlabota fiziskā un garīgā sagatavotība.

Kursa saturs:

piedzīvojumu pasākumu, Ĝaus studentiem uzlabot fizisko un garīgo
sagatavotību, apgūstot un pilnveidojot piedzīvojumu pasākumu, tehnikas
veidus, ka arī gatavoties dažāda līmeĦa sacensībām gan teorētiski, gan praktiski.

Obligātā literatūra:

1. www.vx.lv
2. www.raid.lv
3. www.tinis.lv
3. Dermans, P. Drošība ekstremālās situācijās. Jumava - 2000, 326 lpp.

Papildliteratūra:

žurnāla „Tēvijas Sargs” 2009.
Brents R.Piedzīvojumu sports – 2001.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

1. Interneta resursi, www.sargs.lv
2. Sporta žurnāli

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

Studējošais patstāvīgi trenēsies arī ārpus LSPA, uzlabos savu fizisko un garīgo
sagatavotību, uzskaitīs savu treniĦos paveikto darbu.

Mācību valoda:

Latviešu

Lai students iegūtu sekmīgu vērtējumu piedzīvojumu pasākumu,, tiks skatīts:
-apmeklējums, attieksme, mājas darbu izpilde, piedzīvojumu pasākumu plānu
izstrāde un dalība pasākumos.
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Kursa
nosaukums:
Kursa kods
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:

Orientēšanās metodika rekreācijā
PBBIC4037
Brīvās izvēles studiju kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
3.
5.
1KP/ 1.5 ECTS
asoc.prof., Dr.paed. B.Smila, lekt. M.paed. L.Indriksone

Prasības studiju Orientēšanās metodika rekreācijā kursa studijas uzsākot ir nepieciešamas
zināšanas, iemaĦas un prasmes atbilstoši orientēšanās pamati un didaktika beidzot.
kursa apguves
uzsākšanai:
iepazīstināt studentus ar orientēšanos pamatzināšanām, kā vienu no cilvēku
Studiju kursa
rekreācijas līdzekĜiem veselības uzturēšanā, nostiprināšanā un saglabāšanā.
īstenošanas
mērėis:
11)
radīt interesi par orientēšanos, kā vienu no rekreācijas līdzekĜiem ;
Studiju kursa
12)
sniegt teorētiskās zināšanas un prasmes par orientēšanos, kā rekreācijas
uzdevumi:
nodarbību, mācīšanas metodiku.
Plānotie studiju
rezultāti:

Obligātā
literatūra:

-spēj patstāvīgi iemācīt orientieristam iesācējam kartes noorientēšanu, radīt
izpratni par kartes būtību orientēšanās kartes krāsām un karšu zīmēm;
- spēj vadīt rekreācijas-orientēšanās nodarbības;
-prot sagatavot un uzzīmēt skolas apkārtnes karti (shēmu);
- prot patstāvīgi izveidot orientēšanās vingrinājumus un rotaĜas;
-prot ietekt, izvēlēties orientēšanās, kā rekreācijas pasākuma norises vietu
atbilstoši klienta sagatavotībai.

12.

Indriksone L., Smila B. Orientēšanās I daĜa – Rīga: LSPA, 2000. – 83 lpp.

13.

Indriksone L., Smila B. Orientēšanās II daĜa – Rīga: LSPA, 2002. – 67 lpp.

14.
Papildliteratūra:

Orientēšanās bērniem un jauniešiem/ Svenska Orientierinsgs forbundet –
Rīga: 1997.-144 lpp.

15.

McNeil C. Orienteering. The Skills of Game. Great Britain: The Crowood
Press, 1989.- 126p

16.

Interneta resursi:

www.nzorienteering.com;
www.magnets.lv ;
www.orientesanas.lv
17.
Larss E. Orienteering technic from start to finish –SOF, 1994.-38 lpp.
18.

Indriksone L.Orientēšanās pamati – Rīga: LSPA, 1998. – 46 lpp.
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19.
Interneta resurs:
Citi
izmantojamie
www.orient.lv;
informācijas
www.orientesanas.lv
;
avoti:
www.attackpoint.org ;
20.
Sporta žurnāli
Studējošo
patstāvīgā darba Patstāvīgais darbs- rekreācijas pasākums OS.
organizācija un Dalība OS sacensībās, pasākumos.
uzdevumi:
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Kursa
nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:
Kursa mērėis:

Sporta kāpšana
PBBIC 4038
Brīvās izvēles studiju kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
3.
6.
1KP/1.5 ECTS
lekt. I.LiepiĦa
Vispārizglītojošie studiju kursi, nozares teorētiskie pamata kursi

Radīt priekšstatu par sporta kāpšanu kā vienu no sporta tūrisma veidiem, apgūt sporta
kāpšanas pamatus, veidus. Radīt studentu interesi nodarboties ar kāpšanas sportu un
dalību sporta kāpšanas aktivitātēs.
Sniegt padziĜinātas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaĦas un prasmes sporta
kāpšanas mācīšanas metodikā.
13.
Apgūt sporta kāpšanas veidu pamatus studiju kursa saturu zināšanu, prasmju
Kursa
un kompetenču līmenī.
uzdevumi:
14.
Apgūt teorētiskās zināšanas, iemaĦas un prasmes sporta kāpšanas pamatos.
15.
Apgūt spēju izvērtēt un novērtēt sporta kāpšanu kā vienu no atpūtas un brīvā
laika aktivitātēm cilvēka fizisko, garīgo spēju un veselības atjaunošanas procesā, kā
būtisku āra aktivitāti.
Plānotie studiju 1. Apgūti studiju kursa teorētiskie pamati un praktiskās iemaĦas un prasmes.
2. Apgūti sporta kāpšanas veidu tehnikas pamati.
rezultāti:
3. Tiks apgūta sporta kāpšanas pozitīvie aspekti uz fizisko, garīgo spēju atjaunošanās
procesu
Kursa saturs ir saistīts ar sporta kāpšanu zināšanu, prasmju un kompetenču pielietošanu
Kursa saturs:
profesionālajā darbībā
1. „Climbing” 2000. gada 15.marts
Obligātā
2. „Kāpjam kalnos” Rīga, Avots, 1989 Valdis Ėikāns
literatūra:
3. No OliĦkalna līdz Everestam” Rīga, JāĦa Sēta 1997 red. L.ZariĦa
Papildliteratūra: 1. Training for climbing. Eric J. Horst ; A Falcon guide 2003
2. “Worls Mountaineering + Climbing” The builletin of the UIAA 2/98
“First 6. Decade of International Climbing Competitions under the Aegis of UIAA”,
Yurii Skurlato
1. Interneta resursi: www.adventurerace.lv
Citi
www.climbing.lv
izmantojamie
www.climbing.apollo.lv
informācijas
http://users.tinyonline.co.uk/david.newlands/climbinghistory1.htm
avoti:
http://www.rusclimbing.ru/e/hist.htm
http://www.kathysnostalgiabilia.com/lemelson.htm
Sporta žurnāli Žurnāli un cita veida publikācijas
Studējošie patstāvīgi apgūs studija kursā paredzēto saturu papildus kontakta lekcijās
Studējošo
patstāvīgā darba izklāstītajam saturam. Patstāvīgi apgūs sporta kāpšanas materiāli – tehnisko bāzi,
inventāru, veidus. Sporta kāpšanas grūtības pakāpi un piemērotību atkarībā no klientu
organizācija un
fiziskās sagatavotības un spējām.
uzdevumi:
Apmeklējums, attieksme pret studiju kursu, mājas darbu izpilde, uzstāšanās
Studiju
semināros
rezultātu
vērtēšanas
kritēriji:
Mācību valoda: Latviešu

Kursa nosaukums:

Ekstrēmie pasākumi
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Kursa kods:

PBBIC 4041

Kursa veids:

Brīvās izvēles studiju kurss

Kursa līmenis:

Izglītības zinātnes bakalaura akadēmiskais grāds sportā

Studiju gads:

3.

Semestris:

5.

Kredīti:

1KP/1.5 ECTS

Docētāji:

lekt. I.LiepiĦa, asist. K.Ciekurs, doc.I.Kravalis, prof.J.Grants

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:
Kursa mērėis:

Bakalaura programmas vispārizglītojošie un nozares teorētiskie
pamatkursi

Kursa uzdevumi:

1. Apgūt ekstrēmiem piedzīvojumu organizēšanas, vadīšanas, dalības
motivācijas un vajadzību pamatnosacījumus;
2. Uzlabot fizisko sagatavotību, gūt emocionālo baudījumu
sagatavotību.

Plānotie studiju
rezultāti:

1. Tiks apgūti ekstrēmu pasākumu organizēšanas un vadīšanas
pamati;
2. Tiks uzlabota fiziskā un garīgā sagatavotība.
Ekstrēmiem piedzīvojumi Ĝaus studentiem iepazīties ar neordināru
atpūtas un brīvā laika pavadīšanas veidu, uzlabot fiziskās un garīgās
spējas, paaugstināt emocionālo stāvokli;
Dos iespēju organizēt un vadīt ekstremālo piedzīvojumu pasākumus
dažāda līmeĦa fiziskās sagatavotības un vecuma klientiem.

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

Radīt priekšstatu par ekstrēmiem pasākumiem, uzlabot fizisko un
garīgo sagatavotību. Apgūt ekstrēmo piedzīvojumu būtību,
pedagoăiski-psiholoăiskos un spēt pielietot to praksē.

Dž. Vaizmens SAS izdzīvošanas māksla Rīga Zvaigzne2003. 574 lpp.
Dermans Pīters. Drošība ekstremālās situācijās. Jumava-2000

Papildliteratūra:

Vīksna Ludmila. CeĜotāja veselības rokasgrāmata. SIA
Nacionālais medicīnas apgāds – 2002.
K.Redmond, A.Foran, S.Dwyer. Outdoor education. Human
Kinetics-2010.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

1. Interneta resursi, www.sargs.lv
2. Sporta žurnāli
3. K.Dž.Hamfriss. Augi, putni un kukaiĦi. CeĜvedis dabā. Zvaigzne
ABC, 2008.

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija
un uzdevumi:

Studējošais patstāvīgi trenēsies arī ārpus LSPA, uzlabos savu fizisko
un garīgo sagatavotību, uzskaitīs savu treniĦos paveikto darbu.
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Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Lai students iegūtu sekmīgu vērtējumu ekstrēmo piedzīvojumu kursā
tiks skatīts:
-apmeklējums, attieksme, mājas darbu izpilde, piedzīvojumu sportu
pasākumu plānu izstrāde

Mācību valoda:

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 13.
informācijas avoti: 14.
Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:
22.
Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji: 23.
24.
25.
26.
Mācību valoda:

SkrituĜslidošana
PBBIC4040
Brīvās izvēles studiju kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
3.
6.
1 KP/1.5 ECTS
asist. K .Ciekurs
Vispārizglītojošie studiju kursi, kā pedagoăija, sporta didaktika, psiholoăija,
anatomija, fizioloăija, distanču slēpošana, rollerslēpošana, pirmā palīdzība u.c.
Kursa mērėis ir radīt priekšstatu par skrituĜslidošanas pārvietošanās veidiem un
sagatavot teorētiski, praktiski skrituĜslidošanas speciālistu (instruktoru, treneri
u.c.). Apgūt dažādu līdzekĜu un metožu pielietošanu mācot skrituĜslidotājus
iesācēju un profesionālajā līmeni. Sniegt zināšanas treniĦu metodikā, sacensību
organizēšanā un tiesāšanā.
1) Radīt interesi par skrituĜslidošanu, kā mūsdienās Ĝoti populāru sporta veidu,
ka arī ieinteresēt studentus atgrūsties ar nūjām (Nordic blading).
2) Dot teorētiskās un praktiskās zināšanas par inventāru, tā sagatavošanu, eĜĜu
un citu kopšanas līdzekĜu pielietojumu.
3) Apgūt, nostiprināt un pilnveidot praktiskās iemaĦas un prasmes
skrituĜslidošanā.
4) Sniegt zināšanas par skrituĜslidošanas, pārvietošanās veidiem, to specifiku,
mācību metodiku.
5) Apgūt drošības tehniku ievērojot noteikumus skrituĜslidošanas nodarbībās,
iespējamās traumas un profilakse.
1. Tiks radīta interese par skrituĜslidošanas sportu.
2. Tiks apgūtas teorētiskās un praktiskās zināšanas inventāra izvēlē,
sagatavošanā un kopšanā.
3. Tiks nostiprinātas un pilnveidotas praktiskās iemaĦas skrituĜslidošanā.
4. Tiks iegūtas zināšanas par skrituĜslidošanas pārvietošanās veidiem un
mācīšanas metodiku.
5. Apgūti drošības jautājumi organizējot skrituĜslidošanas nodarbības.
Kursa saturs ir saistīts ar skrituĜslidošanas pārvietošanās veidu apguvi,
teorētisko zināšanu, prasmju iemaĦu pielietošanu pedagoăiskā procesā,
Drošības tehnikas apguve – inventāra sagatavošana un traumu novēršana.
Zauters U. SkrituĜslidošana, aprīkojums, braukšanas tehnika un prakse Jumava – 1999.
Čelmers A. SkrituĜslidas – Kontinents – 2001.
Krauksts V. Kas jauns slēpošanā Drukātava, 2006.
Grants J. Fiziskā audzināšana, sports un vesels bērns mācību grāmata, 1997.
Grants J., Mācīsimies slēpot Raka, 2007. Grants J., Mācīsimies slēpot Raka,
2007. [DVD videoieraksts]
Krauksta D, Krauksts K. Slēpošanas treniĦa pamati Rīga: Drukātava , 2006.
Interneta resursi
Žurnāli un cita veida publikācijas par skrituĜslidošanas
Studējošie patstāvīgi uzlabos un pilnveidos savas prasmes skrituĜslidošanā.
Studenti izveidos paši sev mācību materiālu, ko varēs izmantot vēlāk mācot
citus braukt ar skrituĜslidām.
apmeklējums
attieksme pret studiju kursu
pārvietošanās tehnika
mācību materiāls
dalība sacensībās
Latviešu
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Kvalifikācija „Rekrācijas speciālists” 4.studiju gads
Studiju kursu anotācijas
Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:

Rekreācija un cilvēka veselība
PBNPSR3050
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
4.
7.
1KP/ 1.5 ECTS
doc. I.Kravalis

Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:

Priekšzināšanas profesionālā bakalaura programmas vispārizglītojošos studiju
kursos un nozares teorētiskos pamata kursos

Kursa mērėis:

Radīt priekšstatu par veselību veicinošo pasākumu nozīmi cilvēka fizisko un garīgo
darba spēju atjaunošanā.
Radīt priekšstatu par veselību veicinošo pasākumu organizēšanu un vadīšanu,
dažāda vecuma cilvēku iesaistīšanu tajos, veselības nostiprināšanas pasākumu
plānošanu.
Apgūt zināšanas par veselības ietekmi uz cilvēka fizisko un garīgo labsajūtu,
veselību labvēlīgi ietekmējošo paradumu veidošanu.
Apgūt zināšanas izmantot iespējas veselības nostiprināšanai un uzlabošanai.
Apgūt zināšanas dažāda vecuma cilvēku iesaistīšanai veselību nostiprinošos
pasākumos, šo pasākumu plānošana, veselību veicinošās darbības plānošanā.
Apgūti studiju kursa teorētiskie pamati. Iegūtas akadēmiskās, intelektuālās un
praktiskajam darbam nepieciešamās kompetences.

Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju
rezultāti:
Kursa saturs:

Kursa saturs ir saistīts ar rekreācijas pasākumu veselības uzlabošanai un
nostiprināšanai organizēšanu, vadīšanu,
veselības nostiprināšanas plānošanu,
veselību nostiprinošo projektu veidošana un īstenošana, prasmju un kompetenču
pielietošanu rekreācijas speciālista profesionālajā darbībā

Obligātā literatūra:

http://www.lvm.lv/lat/atputa/medibas/?doc=371
www.ezeri.lv/blog/recreation
http://www.eionet.europa.eu/gemet/groups?langcode=lv
http://raznasnpa.gov.lv
www.vidm.gov.lv/files/text/ biol_daudzveid_nac_progr.doc
Internets

Papildliteratūra:
Citi izmantojamie
informācijas avoti:

Tūrisma un ceĜojumu žurnāli, publikācijas presē.

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:

Studējošie patstāvīgi apgūs studija kursā paredzēto saturu papildus kontakta lekcijās
izklāstītajam. Patstāvīgi apgūst rekreācijas pasākumu daudzveidību dažādās
pasaules valstīs. Rekreācijas pasākumu izmantošanas iespējas dažāda vecuma un
dzimuma indivīdiem
27.
Apmeklējums
28.
Attieksme pret studiju kursu
29.
Patstāvīgo darbu izpilde, uzstāšanās semināros
Latviešu

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:
Mācību valoda:
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Kursa nosaukums

Tradicionālie un pielāgotie sporta veidi un līdzekĜi brīvā dabā

Kursa kods:
Kursa veids
Kursa līmenis:

PBNPSR3051
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

4.

Semestris:

7.

Kredīti:
Docētāji:

1.5 KP/ 2.25 ECTS
prof. J.Grants, prof. D.Krauksta, asoc, prof. B.Smila, doc. I.Kravalis, lekt.
I.Indriksone, lekt. I.LiepiĦa, assist. K.Ciekurs

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:
Kursa mērėis:

Studijas uzsākot nav nepieciešamas īpašas pamatzināšanas.

Obligātā
literatūra:

www.nordicwalkingexperts.com ;
www.inwa-nordicwalking.com ;
Žurnāli un cita veida publikācijas par aktivitātēm brīvā dabā

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

www.adventuretravel.lv , www.piedzivo.lv, www.piedabas.lv,
www.adventurelab.lv, www.izkusties.lv, www.pdb.lv, www.pargajieni.lv,

Apgūt skrituĜslēpošanas, skrituĜslidošanas, nūjošanas, dažādus pielāgotos
sporta veidus brīvā dabā.
Kursa uzdevumi:13) nostiprināt interesi par skrituĜslēpošanu, skrituĜslidošanu, nūjošanu un
dažādirm pielāgotajiem sporta veidiem brīvā dabā;
14) sniegt teorētiskās un praktiskās iemaĦas un prasmes nodarbību vadīšanā
dažāda vecuma dzimuma un fiziskās sagatavotības cilvēkiem brīvā dabā.
Noklausoties studiju ciklu, studentiem jāiegūst profesionālā bakalaura
Plānotie studiju
akadēmiskās un profesionālās, intelektuālās un praktiskās kompetences:
rezultāti:
Akadēmiskās un intelektuālās kompetences:
analītiski formulēt priekšmeta būtību, terminoloăiju;
kursā apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes prot pielietot, praksē.
Profesionālās kompetences:
-spēj plānot, izveidot praktisko nodarbību brīvā dabā saturu atbilstoši
audzēkĦu sagatavotībai;
Praktiskās kompetences:
-spēj patstāvīgi izvēlēties atbilstošu līdzekĜus, veidus brīvā dabā;
-spēj patstāvīgi vadīt nodarbības brīvā dabā
1. Tradicionālo un pielāgoto sporta veidu didaktikas pamati.
Kursa saturs:
2. Mācīšanas metodika. Drošības noteikumi

Referāta „Tradicionālie un pielāgotie sporta veidi mācīšanas metodika”
izstrāde

Kompetences tests.

latviešu
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:

Ekskursijas vadība, gida darbības aspekti
PBNPSR3054

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

Nozares profesionālais specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
4.
7.
1 KP/1.5 ECTS
lekt.I.Smukā.
profesionālā bkaaura priekšzināšanas vispārteorētiskajos studiju kursos
un nozares teorētiskajos pamatkursos.

Apgūt LR likumdošanas likumus un normatīvos aktus saistošus
ekskursiju organizēšanai un vadīšanai, iepazīties ar ekskursiju
veidošanas un realizācijas pamatiem un gida darbu;
Kursa uzdevumi: 11. Izpētīt LR likumdošanā ar ekskursiju organizēšanu un realizāciju
saistītos likumus un normatīvos aktus;
12. Apgūt zināšanas par ekskursijas veidošanas pamatiem.
Apgūt zināšanas par ekskursiju maršruta sastādīšanu un praktiski
noorganizēt un realizēt ekskursiju;
Students būs guvis zināšanas par:
Plānotie studiju
LR likumdošanu saistībā ar ekskursiju organizēšanu un realizāciju,
rezultāti:
ekskursiju veidiem, ekskursiju maršruta izveidi atbilstoši pasākuma
dalībnieku vecumam un interesēm un gida darbu.
Students spēs:Stratēăiski un analītiski formulēt ekskursiju organizēšanas
un realizācijas aspektus un problēmas, komunicēt par tiem; Izmantojot
apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, risināt profesionālus
jautājumus saistībā ar ekskursiju organizēšanu un realizāciju;
Studentam būs praktiskās iemaĦas ekskursiju organizēšanā un
realizācijā.
LR likumdošanas izpēte saistībā ar ekskursiju organizēšanu un
Kursa saturs:
realizēšanu un ar to saistīto likumu un normatīvo aktu izpēte.
Iepazīšanās ar ekskursiju veidiem; Ekskursiju maršrutu izstrāde
atbilstoši dalībnieku kontingentam; Gida darba iepazīšana;
Obligātā literatūra: 1..I.LiepiĦa., I.Smukā „Metodiskie ieteikumi aktīvās atpūtas un fizisko
aktivitāšu pasākumiem lokālās administratīvās teritorijās (pašvaldībās).
SVA, LR Izglītības ministrija, 2008.g.;
2..T.Galperina „ Kultūras programmu režisēšana tūrisma animācijas
menedžera darbā”, mācību palīglīdzeklis, Izdevniecība „Sovetskij
sport”, Maskava 2006.
1. V.ReĦăe „Sociālā psiholoăija”, Rīga, ZVAIGZNE ABC, 2002.
Papildliteratūra:
2. Džeimss P.Luiss, „Projektu vadīšanas pamati”, Rīga, izdevniecība
PUSE PLUS, 1997.
Interneta vietne: www.likumi.lv, un citas saistītās interneta vietnes.
Citi izmantojamie
informācijas avoti:
Patstāvīgā darba uzdevumi:
Studējošo
Papildus literatūras izpēte;
patstāvīgā darba
Darbs ar interneta vietnēm;
organizācija un
Ekskursiju maršrutu izvēle, sastādīšana;
uzdevumi:
Vērtēšanas kritēriji: Izpratne par semestrī apgūto vielu. Semestra laikā
Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji: tiks pildīti 3 pārbaudes darbi – praktiskie (2) un teorētiskie(1) par
apgūto vielu. Vērtēšana 10 ballu sistēmā.
Latviešu
Mācību valoda:
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Kursa
nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:

Āra aktivitātes III
PBNPSR 3053

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

4.

Semestris:

7

Kredīti:

2,5 KP/3.75 ECTS

Docētāji:

lekt.I.LiepiĦa

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:

zināšanas pedagoăijā, sporta didaktikā, psiholoăijā, anatomijā, fizioloăijā,
tūrismā, orientēšanās sprotā un veselības zinātnē. Nepieciešamas zināšanas,
prasmes un iemaĦas kādā no sekojošiem veidiem - sporta tūrismā, rotaĜas un
spēles brīvā dabā, nūjošanā, piedzīvojumu sportā, ziemas sporta aktivitātēs
vai kalnu kājnieku pārgājieni, kas apgūtas C kursā I un II studiju gados (4
kredītpunkti) un 3.studiju gada 5., 6. semestrī.
kursa mērėis ir veidot studentiem tādas profesionālās – pedagoăiskās
iemaĦas, kas dod iespējas studentam iemācīties plānot, izstrādāt un īstenot
brīvā laika, atpūtas projektus, pasākumus un programmas dažāda vecuma un
dzimuma klientiem ar mērėi atjaunot un nostiprināt cilvēka fizisko un garīgo
spēku un veselību, orientējoties uz tūrisma, sporta, dziednieciskām un citām
rekreācijas darbībām un ievērojot konkrētā administratīvā rajona rekreācijas
resursus un pielietošanā.
Radīt interesi par rekreācijas āra aktivitāšu daudzveidību un to piemērotību
Latvijā.
Radīt interesi un dot teorētiskas, praktiskas pamata zināšanas par
izdzīvošanas skolu.
Sniegt praktiskas un teorētiskas zināšanas par augsto virvju pamata
uzdevumiem – aktivitātēm.
Veidot pedagoăiskās prasmes un iemaĦas dažādu pasākumu organizēšanā un
vadīšanā.
1. Apgūt rekreācijas āra aktivitāšu didaktiku studiju kursa saturu zināšanu,
prasmju un kompetenču jomās.
2. Apgūt spēju izvērtēt un pielietot rekreācijas dažādu āra aktivitāšu
didaktikas likumsakarības.
Aktivitātes brīvā dabā. Augsto virvju pamatkurss. Izdzīvošanas skola.
Pasākumu materiāli tehniskais nodrošinājums, drošība, profilakse, iespējamie
riski.

Nozares profesionālās specializācijas kurss

Kursa mērėis:

Kursa uzdevumi: R
R
S
V
Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā
literatūra:

16. Krauksta D., LiepiĦa I. Lekcija „Tūrisma pārgājiena organizēšana”,- LSPA,
2006., 21 lpp.
17. Brencis A., Aktīvais tūrisms. – Raka/Turība - 2003., 223 lpp.
18. LiepiĦa I. Maăistra darbs „Tūrisma tehnikas paĦēmieni”.- LSPA, 2004., 78
lpp.

Papildliteratūra:

6. Interneta datu bāzes.
2. Izglītības ministrija, “RotaĜas un spēles tūrisma pasākumos”, 1987.

Citi izmantojamie
informācijas

Interneta resursi.
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avoti:
Studējošo
patstāvīgā darba
organizācija un
uzdevumi:
Studiju rezultātu
vērtēšanas
kritēriji:

Gatavošanās izdzīvošanas skolas pārgājienam.
Augsto virvju pamata uzdevuma iekārtošana, pārvarēšana, drošība.

Mācību valoda:

latviešu

Prasmju un iemaĦu pielietošana izdzīvošanas pārgājienā un tā organizēšanā,
augsto virvju uzdevuma iekārtošanā, pārvarēšanā, apmeklējums.
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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:

Pedagoăiskā pilnveide rekreācijā - PPR
PBNPSR3055
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
4.
7.
1 KP/1.5 ECTS
asist. K. Ciekurs
Vispārizglītojošie studiju kursi, nozares teorētiskie pamata kursi

Kursa mērėis ir radīt priekšstatu par rekreācijas speciālistu darbu dažādos sporta veidos un
sagatavot teorētiski, praktiski studentu treniĦu līdzekĜu un metožu izvēlē un pielietošanā.
1) Celt studentu vispārējās un speciālās sagatavotības līmeni .
2) Dot teorētiskās un praktiskās zināšanas par dažādos sporta rekreācijas veidos, to
inventārā, sagatavošanā, kopšanā un eĜĜu pielietojumā.
3) Nostiprināt, pilnveidot praktiskās iemaĦas dažādos sporta rekreācijas veidos.
Prast analizēt treniĦu procesu, treniĦu plānu.
4) Sniegt zināšanas rolleslēpošanas, skrituĜslidošanas, nūjošanas u.c. Pilnveidot soĜu
tehniku, nostiprināt to.
1. Tiks celta studentu vispārējā un speciālā sagatavotība.
2. Tiks apgūts rekreācijas sporta veidu inventārs, tā sagatavošana mācību un treniĦu
darbam (pedagoăiskā pilnveide).
3. Tiks nostiprinātas praktiskās iemaĦas dažādos sporta rekreācijas veidos.
4. Tiks iegūtas zināšanas rollerslēpošanas, skrituĜslidošanas u.c. taktikā sacensību
laikā.
Kursa saturs ir saistīts ar rekreācijas sporta veidu zināšanu, prasmju iemaĦu pielietošanu
pedagoăiskās pilnveides procesā – tas ir rollerslēpošanā, skrituĜslidošanā, nūjošanā,
slēpotāju imitācijā, kā arī spēles dabā

Grants J. Fiziskā audzināšana, sports un vesels bērns mācību grāmata, 1997.
Grants J., Mācīsimies slēpot Raka, 2007. Grants J., Mācīsimies slēpot Raka, 2007. [DVD
videoieraksts]
Zauters U. SkrituĜslidošana, aprīkojums, braukšanas tehnika un prakse - Jumava – 1999.
Čelmers A. SkrituĜslidas – Kontinents – 2001.
Grants J., Ukins V. Slēpošana – 2 daĜa Rīga: LSPA, 2001.
Papildliteratūra
Kops K. Distanču slēpošana Rīga: Zvaigzne, 1989.
Krauksts V. Bērnu un pusaudžu fiziskās aktivitātes un sports SIA Drukātava, 2006.
Krauksts V., Biomotoro spēju treniĦu teorija Rīga: LSPA, 2003.
Krauksta D, Krauksts K. Slēpošanas treniĦa pamati Rīga: Drukātava , 2006.
Citi izmantojamie 15. Internets
informācijas avoti:16. Žurnāli un cita veida publikācijas par āra sporta veidu aspektu pamatiem

Obligātā literatūra:

Studējošie patstāvīgi veiks treniĦa darbu, uzlabojot savu vispārējo un specialo fizisko
Studējošo
sagatavotību
patstāvīgā darba
Patstāvīgi pilnveidos apgūtos sporta veidus gan treniĦos, gan dažāda mēroga sacensībās
organizācija un
Studenti izveidos paši sev treniĦa plānu gadam
uzdevumi:
apmeklējums
Studiju rezultātu 30.
attieksme pret studiju kursu
vērtēšanas kritēriji:31.
32.
dienasgrāmata
33.
treniĦu gada plāns
Latviešu,
(studentiem no ārzemēm angĜu valoda)
Mācību valoda:
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Kvalifikācija „Fizioterapeits” 3.studiju gads
Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:
Kursa mērėis:

Deontoloăija
PBNPSF3114
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
3.
5.
0.5 KP/ 0.75 ECTS
Doc. E.Lešenkovs
Apgūts kurss „ Ievads fizioterapijā”

Kursa uzdevumi:

Studiju kursa pārskata lekciju laikā studenti tiek iepazīstināti ar medicīnas
ētikas jautājumiem, kā arī analizētas sabiedrībā aktuālas problēmas, kas
saistītas ar cilvēku veselību. Patstāvīgā darba ietvaros studenti saĦem
individuālās tēmas par kurām izmantojot literatūras avotus jāuzraksta referāts
kurš semināra nodarbību laikā jāaizstāv atbildot uz pasniedzēja un kolēău
jautājumiem aizstāvāmā referāta apjoma, satura, kvalitātes, aizstāvēšanas un
attieksmes, aktivitātes nodarbībās.

Plānotie studiju
rezultāti:

Students pārzin medicīnas ētkas normas, atbilstoši tām komunicē ar
pacientiem, viĦu radiniekem, kā arī ar ievēro tās saskarsmē ar kolēăiem

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

Dot nepieciešamās zināšanas medicīnas ētikas jautājumos, kas nepieciešamas
fizioterapijas speciālistiem ikdienas profesionālajā darbībā attiecībās ar
kolēăiem, pacientiem, pacientu tuviniekiem un radiniekiem, kā arī prasmi
orientēties aktuālās sociālās problēmās, kas saistīts ar cilvēku garīgo un
fizisko veselību.

Medicīnas ētikas vēsture, deontoloăija mūsdienu medicīnas ētikā, medicīnas
darbinieku savstarpējās attiecības, medicīnas darbinieku pienākumi,
medicīnas darbinieku tiesības, medicīnas darbinieku un pacientu attiecības,
tiesiskā atbildība, aborts, eitanāzija, pašnāvības, narkomānija, alkoholisms,
AIDS, HIV, seksuālās minoritātes, dzimuma nomaiĦa, nāves sods.
1. Hipokrāta zvērests,
2. LR ārstniecības likums,
3. Latvijas ārstu ētikas kodeks,
4. Ženēvas cilvēktiesību konvencija,
5. LR fizioterapeitu asociācijas statūti

Papildliteratūra:

1. Latvijas ārstu žurnāls „Doctus”,

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

www.lfa.lv
www.medicīna.lv

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija
un uzdevumi:

Pastāvīga darba ietvaros studenti gatavo referētu pēc indviduālām
tēmām,izmantojot bibliotēku, lasītavu un interneta informāciju

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Referāta apjoms, saturs, kvalitāte, aizstāvēšana. Attieksme un aktivitāte
studiju kursa darbā.

Mācību valoda:

Latviešu

Studiju kursu anotācijas
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:

Sabiedrības veselība

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

PBNPSF3117
Nozares teorētiskais pamatkurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
3.
5.
1 KP/ 1.5 ECTS
Veselības zinātĦu maăistre Z.LiepiĦa
Vidējā vai vidējā speciālā izglītība, ietverot dabas zinātĦu profila priekšmetus:
bioloăiju, anatomiju, fiziku, ėīmiju, sociālās zinātnes, 1.studiju gadā LSPA apgūtās
zināšanas fizioterapijas pamatos.
Veidot izpratni par sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumiem un
apzināt fizioterapijas specialitātes potenciālu būt veselību veicinošai profesijai.
Nodrošināt zināšanu bāzi, kas nepieciešama pārējo medicīnisko studiju kursu
apgūšanai.
5. Veidot izpratni par sabiedrības veselības problēmām Latvijā;
6. Apgūt iemaĦas analizēt sabiedrības veselības jautājumus un veikt slimību biežuma
aprēėinus;
7. Veidot izpratni par veselības veicināšanas programmu izveidi dažādām klientu
grupām.
Studenti iegūst zināšanas: par sabiedrības veselības pamatjēdzieniem, sabiedrības
veselības situāciju Latvijā un veselību ietekmējošiem faktoriem, profilakses līmeĦiem
un veselības veicināšanu, epidemioloăijas pamatjēdzieniem un slimību biežuma
aprēėiniem.
Studenti apgūst prasmes: analizēt sabiedrības veselības jautājumus un veikt slimību
biežuma rādītāju aprēėinus (saslimstība, izplatība) un saslimstības un mirstības rādītāju
salīdzinājumu.
Studenti apgūst kompetences: analizēt sabiedrības veselības rādītājus.
1. Veselība un norma.
2. Sabiedrības veselība un veselību ietekmējošie faktori.
3. Profilakse un veselības veicināšana.
4. Epidemioloăijas pamatjēdzieni un koncepcijas, slimību biežuma aprēėini.
5. Dzīves kvalitāte.
7. BaltiĦš M. Veselība un norma. Lietišėā epidemioloăija. Rīga, „Zinātne”, 17.- 34.
lpp.
8. BaltiĦš M. Sabiedrības veselība. Lietišėā epidemioloăija. Rīga, „Zinātne”, 37.- 47.
lpp.
9. BaltiĦš M. Epidemioloăijas pamatjēdzieni un koncepcijas. Lietišėā epidemioloăija.
Rīga, „Zinātne”, 48. – 66. lpp.
10. BaltiĦš M. Slimību biežuma aprēėini. Lietišėā epidemioloăija. Rīga, „Zinātne”,
68. – 106. lpp.
11. Labklājības ministrija, Sabiedrības veselības stratēăija, 2001.g.
12. Stepčenko A., Dzīves kvalitātes indikatori Eiropas Savienībā. Metodoloăiskie
jautājumi. Latvijas Universitātes raksti. 2006.701. sēj: Socioloăija, 142.- 154. lpp.
4. Valsts Statistikas Medicīnas Tehnoloăiju valsts aăentūra, Latvijas iedzīvotāju
veselības un veselības aprūpes pārskats, Rīga, 2008.
5. Valsts Statistikas Medicīnas Tehnoloăiju valsts aăentūra, Sabiedrības veselības
analīze Latvijā, Rīga, 2008.
3. WHO, Promoting physical activity and active living in urban environments, 2006.,
66 p.
4. LR Veselības ministrija, Latvijas Kardiologu biedrība, Sirds veselības veicināšanas
ieteikumi, 2006., 29.lpp.
1.Literatūras studijas.
2. Gatavoties studentu grupas uzdevumam (literatūras studijas, grupas darba izstrāde,
prezentācijas sagatavošana): veselības veicināšanas programmas projekta izstrāde
dažādām klientu grupām.
Studentu zināšanas, prasmes un kompetences tiek novērtētas ieskaites grupas
uzdevuma prezentācijā un pārbaudē.

Mācību valoda:

Latviešu

Kursa mērėis:

Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:
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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:

Mikrobioloăija, virusoloăija
PBNPSF3121
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
3.
5.
1 KP/1.5 ECTS
Doc. I.Mockus
Zināšanas cilvēka anatomijā, fizioloăijā, patoloăiskajā fizioloăijā
Studentu zināšanas par mikroorganismu un vīrusu pasauli, to īpašībām, izplatību
vidē, par mikroorganismu un vīrusu lomu infekcijas slimību etioloăijā un imūnās
atbildes attīstībā, par cilvēka organisma un vides mikroflorām, par medicīnisko
instrumentu un aparatūras dezinfekcijas un sterilizācijas metodēm.
-

Plānotie
rezultāti:

studiju

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:

Sniegt zināšanas par par mikroorganismu un vīrusu morfoloăiju un
biologīskajām īpašībām, klasifikācijas principiem;
Iepazīties ar mikroorganismu un vīrusu lomu infekcijas procesā;
Iepazīties ar bakterioloăijas, virusoloăijas diagnostikas metodēm;
Gūt priekšstatu par galvenajiem organisma aizsardzības spēkiem pret
mikroorganismiem un vīrusiem

Studenti iegūst zināšanas par par mikroorganismu un vīrusu morfoloăiju un
bioloăiskajām īpašībām, par cilvēka organisma normālo un patogēno mikrofloru,
organisma aizsardzības spēėiem.
-

Mikroorganismu un vīrusu iedalījums, klasifikācijas principi,
mikroorganismu morfoloăija un fizioloăija, kultivēšanas un identifikācijas
galvenās metodes. Fizikāli – ėīmisko faktoru ietekme
uz
mikroorganismiem un vīrusiem.
- Jēdziens par infekciju. Imunitāte. Organisma nespecifiskie aizsardzības
mehānismi
- Biežāko elpceĜu, kuĦăa un zarnu trakta, uroăenitālās, nervu sistēmas, ādas
un gĜotādu infekciju ierosinātāju bioloăiskās īpašības. Sevišėi bīstamo
infekciju vispārējais raksturojums.
1. Žileviča A, Rinkuža D., Viesturs U. Mikroorganismi un vīrusi:
morfoloăiskās, fizioloăiskās un antigēnās īpašības (krievu valodā). - Rīga.
Zinātne, 1992., 278 Ipp.
2. Šuvalova J. Infekcijas slimības. - Maskava. Medicīna, 1990., 560 Ipp.
3. Timakovs V., ěevašovs V., Borisovs L. Mikrobioloăija. - Maskava. Medicīna,
1983.,512 Ipp.
4. V.I. KalniĦa Virusoloăija, Nacionālais apgāds, 2003
5. Audere A., Avots A., BērziĦa A. u.c. Higiēna. - Rīga. Zvaigzne, 1991.
6. Vītols Dz., Celma M., Vītols H., Tropa A. Ekoloăija un dabas aizsardzība. Rīga. Zvaigzne, 1990., 109 Ipp.
1. Raipulis J. Vides piesārĦojuma ietekme uz iedzimtību. - Rīga.
VērmaĦparks, 1999.,301 Ipp.
2. BĜugers A., Davidova V., Novickis I. Infekcijas slimības. - Rīga. Zvaigzne,
1977., 431 Ipp.
Patstāvīgi gatavoties lekcijām izmantojot lekciju materiālus un rekomendētos
lteratūras avotus

Studiju
rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Iegūtās zināšanas tiek vērtētas pēc 10 baĜĜu sistēmas skalas. Mikrobioloăijas,
virusoloăijas lekciju noslēguma pārbaudes darbs.

Mācību valoda:

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:

Mācību valoda:

Klīniskās aprūpes pamati
PBNPSF3122
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
3.
5.
1 KP/ 1.5 ECTS
Ves. Zin. Maă. B. Druvmale - Druvleja
LSPA apgūtās zināšanas anatomijā, fizioloăijā, edicīnas terminoloăijā
Zināšanu un izpratnes veidošana par galvenajiem veselības aprūpes jēdzieniem, uz
problēmu balstīta aprūpes veidošana un problēmu risināšana.
Veidot izpratni par galvenajiem jēdzieniem aprūpē un to savstarpējo saistību; Sniegt
zināšanas par holistisku pieeju aprūpei, kas vērsta uz klientu; Sniegt izpratni par
dažādām aprūpes teorijām; Sniegt zināšanas par aseptikas un antiseptikas principiem,
infekcijas ierobežošanas pasākumus un kontroli, intrahospitālās infekcijas nozīmi
pacientu atveseĜošanās periodā; Sniegt zināšanas par dezinfekcijas un sterilizācijas
metodēm; Iepazīstināt ar jaunākajiem dezinfekcijas līdzekĜiem un to pielietošanu;
Sniegt zināšanas un izpratni par brūču klasifikāciju, brūču ārstēšanas un aprūpes
uzdevumiem; Sniegt izpratni brūces stāvokĜa izvērtēšanā un pārsēju izvēlē; Sniegt
zināšanas par izgulējumu veicinošiem faktoriem un to profilaksi; Sniegt zināšanas par
sāpju izvērtēšanas un aprūpes principiem
Studenti iegūst zināšanas: par aprūpes jēdzieniem, holistisku aprūpi, dezinfekcijas
un sterilizācijas metodēm un infekcijas kontroli, brūču novērtēšanas principiem un
aprūpes uzdevumiem, izgulējumu veicinošiem faktoriem un profilaksi, sāpju
izvērtēšanas un aprūpes principus sāpju mazināšanā. Studenti apgūst prasmes: varēs
izvērtēt brūču dzīšanas stadiju un spēs pielietot atbilstošu pārsēju, spēs izvēlēties
atbilstošu dezinfekcijas līdzekli virsmas, roku un telpu uzkopšanā. Varēs pareizi
pielietot aprūpes piederumus pašaprūpes spēju nodrošināšanai. Studenti apgūst
kompetences: spēs izvērtēt pacienta vajadzības un nodrošināt holistisku pieeju
aprūpē. Spēs izvērtēt pacienta vispārējo stāvokli, izvērtēt aprūpes problēmas, sakārtot
tās prioritārā secībā, zinās galvenos aprūpes principus veselības veicināšanā.
Aprūpes jēdzieni: cilvēks, veselība, vide, slimība. Aprūpes kvalitāte. Holistiska pieeja
aprūpē. Veselības aprūpes līmeĦi.Aseptika, antiseptika, dezinfekcijas, sterilzācija,
intrahospitālā infekcija. Brūces klasifikācija un aprūpe. Brūču kopšanas
līdzekĜi.Hroniski ulceratīva brūce – izgulējums to klasifikācija un aprūpe.Sāpju
novērtēšana un atsāpināšanas metodes – medikamentozās un nemedikamentozās.
Medicīnas māsas palīgs slimnieku kopšanā. Madonas tipogrāfija, 1994.
ŠiliĦa M., DāboliĦa D. Ievads aprūpē. 1998.
LEMON Mācību materiāli māsām. World Health Organization, 1996.
I. Paudere un autoru kol. ”Medicīniskās aprūpes rokasgrāmata” Jumava, 2001.
Granuma V. Pacienta Izglītošana – R.: MPIC, 1998.- 99 lpp.
Priede – KalniĦa Z. Māsas prakse pamatota teorijā – Milwauke, Hertage Printing/
Graphics,1998
ŠiliĦa M., Dupure I. Pacientu izglītošana- māsas kompetence.-R.: Nacionālais
apgāds,2004.-104 lpp
Ėirurăija. J.Gardovska redakc. – Rīga
G. IĜėēns. Sāpju patoăenēzes mehānismi. Medikamentozās terapijas iespēja.
Valmiera, sia ”Lapa”, 2003.
Darba higiēna - – R.Labklājības ministrija, 2003.
Uzraktīt referātu par pieauguša cilvēka vai bērna aprūpi ar veselības traucējumiem,
ietverot referātā visus aprūpes jēdzienus, sasaistīt ar rehabilitāciju. Sagatavot pareizās
atbildes iepriekš izstrādātam testam ar atbilžu variantiem. Izpildīt grupu darbu brūču
klasifikācijā un aprūpē. Apmeklēt lekciju kursu
Studentu zināšanas, prasmes un kompetences tiek novērtētas vienā seminārā, kad
students izstrādā grupu darbu. Iesniedz testa variantu ar pareizām atbildēm, nodrod
referātu, kas tiek novērtēts pēc iepriekš izstrādātiem kritērijiem. Lekciju apmeklējums
kā bonuss, kas var uzlabot atzīmi par vienu punktu.
Latviešu
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:

Dinamiskā anatomija I, II
PBNPSF3102
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
3.
5., 6.
3,5 KP/ 5.25 ECTS
Asoc.prof. E.Eglītis

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:
Kursa mērėis:

LSPA apgūtās zināšanas anatomijā, fizioloăijā, medicīnas terminoloăija.

Kursa uzdevumi:

Apmācīt studentus novērtēt balsta kustību aparātu statikā un pēc iegūtiem
rezultātiem, skeleta muskuĜu funkcionālo stāvokli pielietojot vizuālo
diagnostiku un speciālos testus.

Plānotie studiju
rezultāti:

Students iegūst zināšanas kustību anatomijā un izprot cilvēka ėermeĦa
kustību organizāciju katrā atsevišėā kustību segmentā un ėermenī kopumā.
Studenti prot novērtēt iespējamās novirzes balsta kustību aparātā kā statikā,
tā dinamikā, kā arī pielietojot izmeklēšanas testus dot elementāru
skaidrojumu par funkcionālo noviržu attīstības cēloĦiem.

Kursa saturs:

Saistaudu funkcionālais stāvoklis un tā saistības ar morfoloăiskām un
fizikālām īpatnībām. Locītavu kustību principi: Atsevišėu locītavu funkciju
nodrošinošā muskulatūra, speciālie muskuĜu funkcionālā stāvokĜa
novērtēšanas testi.

Obligātā literatūra:

Radīt priekšstatu nākamajiem fizioterapijas speciālistiem par cilvēka balsta
kustību aparāta funkcionālo stāvokli, detalizēti izzinot kustību organizāciju
katrā locītavā un visā ėermenī kopumā.

1. Frank H.Netter „Atlas der Anatomie des Menschen”, 2003.
2. Philip I.Rasch „Kinesiology and Applied Anatomie”, 1989.
3. Darlene Hertling, Randolph M. Kessler „Managment of common
Muskculoskeletal Disorders”, 1996.
4. Barbara Tyldesley, June I.Grieve „Muskules, Nerves and
Movement Kinesiology in Daily living”, 1989.

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija
un uzdevumi:

Gatavoties praktiskajām un teorētiskajām nodarbībām par uzdoto tēmu.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Studentu zināšanas, prasmes un kompetences tiek novērtētas 2 mutiskās
ieskaitēs un 1 diferencētā ieskaitē.

Mācību valoda:

Latviešu

31

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

Iekšėīgo slimību propedeitika
PBNPSF3101
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
3.
5.
1.5 KP/2.25 ECTS
Asoc.prof. E.Eglītis

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:
Kursa mērėis:

LSPA apgūtās zināšanas anatomijā, fizioloăijā, medicīnas terminoloăija.

Kursa uzdevumi:

Apmācīt studentus saskarmes prasmēs ar slimiem cilvēkiem, kā arī ievākt
anamnēzi un veikt apskati; elementāri izmeklēt slimniekus pa orgānu
sistēmām kā arī studenti apgūst slimnieku izmeklēšanu metodiku prasmes,
apgūst kompetences: perkusiju, auskultāciju, palpāciju. Studenti tiek
informēti par mūsdienās pieejamām instrumentālām slimnieku izmeklēšanas
metodēm un iespējām.

Plānotie studiju
rezultāti:

Studenti iegūst teorētiskās zināšanas par slimniekiem, izmeklēšanas
metodēm, kā arī apgūst praktiskās iemaĦas, to pielietošanā. Studenti prot
izmantot un interpretēt iegūtos izmeklējumu rezultātus.

Kursa saturs:

Iekšėīgo slimību propedeitika kā priekšmets slimnieku vispārējās un speciālās
izmeklēšanas metodes, to pielietošanas teorētiskais pamatojums un praktiskā
pielietošana.

Obligātā literatūra:

Radīt priekšstatu studentiem fizioterapeitiem par slimnieku vispārējām un
speciālām izmeklēšanas metodēm.

1. Frank H. „Netter Atls der Anatomie des Menschen”, 2003.
2. Philip I. Rasch „Kinesiology and Applied Anatomie”, 1989.
3. Darlene Hertlins, Randolph M. Kessler „Managment of common
Muskuloskeletal disorders”, 1996.
4. K.Rudzītis „Diagnostikas pamati un terapijas preambula”, 1972.g.

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija
un uzdevumi:

Gatavoties praktiskajām un teorētiskajām nodarbībām par uzdoto tēmu.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Studentu zināšanas, prasmes un kompetences tiek novērtētas 2 mutiskās
ieskaitēs un 1 diferencētā ieskaitē.

Mācību valoda:

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:

Patoloăiskā fizioloăija
PBNPSF3103
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
3.
5.
2 KP/ 3 ECTS
Lekt. B.Černovska
1.,2.,3. studiju semestrī apgūtās zināšanas fizioloăijas pamatos un bioėīmijas
Veidot topošajiem fizioterapeitiem izpratni par patoloăiskā procesa sākšanās
cēloĦiem un tā attīstību, par dzīvībai svarīgo funkciju regulācijas mehānismu
traucējumiem organismā; veidot nepieciešamo zināšanu bāzi jebkura patoloăiskā
procesa izpratnei, lai pieĦemtu pareizu lēmumu pacienta ārstēšanai.

Kursa uzdevumi:

1. Sniegt zināšanas par slimību etioloăijas un patoăenēzes likumsakarībām pie
dažādu sistēmu saslimšanām organismā, par iekaisuma procesu un drudža nozīmi
2. Veidot izpratni par centrālās nervu sistēmas un endokrīnās sistēmas lomu
slimības attīstībā, par iedzimtības, apkārtējās vides, dzīves veida nozīmi u.c.
3. Iepazīstināt ar organisma svarīgāko sistēmu funkcionālo rādītāju
izmaiĦām(salīdzinot ar normu), to noteikšanas iespējām (teorētiski) un analīzi

Plānotie studiju
rezultāti:

Studenti gūst zināšanas un izpratni par: 1. slimību sākšanās iespējamiem cēloĦiem
un attīstības mehānismiem, * par reaktivitātes un alerăijas lomu, * iekaisuma un
drudža nozīmi u.c. 2. par centrālās nervu sistēmas, endokrīnās sistēmas noteicošo
lomu slimības attīstībā, ko var ietekmēt daudz citu faktoru 3. par dzīvībai svarīgo
orgānu sistēmu funkcionālo rādītāju izmaiĦām pie dažādiem patoloăiskiem
procesiem. Students apgūst prasmes un kompetenci : novērtēt elpošanas un sirds
asinsrites sistēmu nepietiekamības funkcionālās klases , un novērtēt šo sistēmu
funkcionālo stāvokli pēc standarta fiziskas slodzes, stresa situācijas, atrašanās
paaugstinātas temperatūras apstākĜos u.c.

Kursa saturs:
Obligātā literatūra:

Studiju kurss sastāv no 64. kontaktsundām un 36. patstāvīgā darba stundām.
1. Leja J. Vispārējā klīniskā patoloăiskā fizioloăija. Rīga, “Zvaigzne”, 1993
2. Leja J. Peuznere E. Speciālā klīniskā patoloăiskā fizioloăija. Rīga “Zvaigzne”,
1988

Papildliteratūra:

1. Scholmerich P.Pathophysiologie, Klinik, Ergebnisse.2. Aufl.,Stuzzgart 2000
2. Hilger, H.H. Taschenbuch der Pathophysiologie, Stuttgart 1998
3. Heilmeyer L., Lehrbuch der speziellen pathologischen Physiologie. Berlin,
2002

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

1. Slimību cēloĦi, to kvalifikācija un raksturojums.
2. Slimību attīstības stadija.

Mācību valoda:

Studentu zināšanas, prasmes un kompetence tiek vērtētas 3 kontroldarbos(par
reaktivitāti un alerăiju, par vielu maiĦas traucējumiem- atrofiskiem, distrofiskiem
u.c. procesiem, par iekaisumu), 3 semināros( par etioloăiju, patoăenēzi, kad tiek
prezentēts arī patstāvīgais darbs- referāts, par imunitāti, alerăiju, kad tiek
prezentēts patstāvīgais darbs- referāts par alergēnu klasifikāciju u.c., par
vispārējiem un vietējiem asinsrites traucējumiem)Studiju kursa nobeigumā
studentiem jākārto kontroles tests.
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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 izamantojamie
informācijas avoti:
Studējošo patstāvīgā
darba organizācija
un uzdevumi:

Kinezioloăija
PBNPSF3123
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
3.
5.
2 KP/ 3 ECTS
Prof. J.Lanka
Anatomija, biomehānikas
Iepazīstināt studentus ar teorētiskās mehānikas jēdzieniem un galvenajiem likumiem, pēc
kuriem kustas cilvēka ėermenis un tā daĜas, muskuĜu saraušanās biodinamiku un kustību
vadības sistēmām, bioloăisko audu mehāniskajām īpašībām, sporta treniĦa ietekmi uz
cilvēka organisma dažādām struktūrām, īslaicīgās un ilglaicīgās adaptācijas īpatnībām.
1) radīt interesi par kinezioloăiju, kā medicīnas un sporta zinātnes sastāvdaĜu;
2) dot teorētiskās zināšanas par cilvēka kustību balsta sistēmu, bioloăisko audu
mehāniskajām un biomehāniskajām īpašībām, fizisko vingrinājumu izstrādāšanas un
pielietošanas metodiku, strādājot ar dažāda vecuma, dzimuma un sagatavotības
cilvēkiem;
3) noskaidrot sporta traumatisma cēloĦus un iepazīstināt ar profilakses pasākumiem.
Nobeidzot studiju kursu studenti zin kinezioloăijas vēsturi, kinezioloăijas priekšmetu un
metodi, kustības sistēmu un to struktūrelementu uzbūvi un īpašības; audu mehāniskās
izturības kritiskās vērtības, muskuĜu saraušanās biodinamiku un darbības mehāniskos
nosacījumus; ātruma, spēka, izturības, lokanības pamatus. Prot novērtēt cilvēka motoriku
ontoăenēzē, noteikt mehānisko slodžu raksturu dažādos kustību uzdevumos un teorētisi
pamatot veicamos profilaktiskos pasākumus veselības atjaunošanai.
Kustību mehānika un kustības analīzes pamati; kustību balsta sistēmas biomehānisks,
morfoloăisks un funkcionāls raksturojums; kustību vadīšanas un kustību organizācijas
principi un mehānismi; bioloăisko audu mehāniskās īpašības, īslaicīgā un ilglaicīgā
adaptācija uz mehāniskām slodzēm.
Lanka J. Biomehānika. - Rīga: 1995. - 135 lpp.
1)M.J. Alter Science of fleksibility. Human Kinetics,1998. 421 p.
2)R. Bartlett Sports biomechanics. Reducing injury and improving performance. E&FN
SPON London and New York, 1999. 276 p.
3)B. Abernethy, S.J. Hanrahan, V. Kippers The biophysical foundations of human
Motion. Human Kinetics, second.ed., 2005. 363 p.
4)Watkins J. Structure and function of the musculoskeletal system. Human Kinetics,
1999. 366 p.
5)В.М. Зациорский, А.С. Аруин, В.Н. Селуянов Биомеханика двигательного
аппарата человека. Москва: ФиС, 1981. 141 с.
1. J. Lanka Biomehānika. -Rīga: LSPA, 1995. - 135 lpp.
2. Р.М. Энока Основы кинезиологии. -Киев:Олимпийская литература, 1998. -399
стр.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

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 praksi.
Tiek vērtēts programmas apguves līmenis pēc kontroldarbu rezultātiem, atbildēm uz
jautājumiem iekaites laikā, aktivitātēm semināros.

Mācību valoda:

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:

Farmakoloăijas pamati
PBNPSF3105
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
3.
5.
1 KP/1.5 ECTS
asoc.prof. A.Skutelis
Pamatzināšanas fizioloăijā, anatomijā, medicīnas terminoloăijā.

Kursa uzdevumi:

1)Sniegt studentiem informāciju par ZāĜu darbības medikamentiem;
2) Raksturot svarīgākās medikamentu grupas, to darbības spektru un
izmantošanu medicīnā;
3)Praktiskajās nodarbībās apgūt iemaĦas, atrast vajadzīgo informāciju par
medikamentu darbību.

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa noslēgumā students pamatzināšanu līmenī pārzina galvenās preparātu
grupas, spēj literatūrā rast informāciju par situācijai piemēroto preparātu,
pārzin medikamentu lietošanā svarīgākos principus.

Kursa saturs:

1. Vispārējā farmakoloăija, farmakodinamika, farmakokinētikas, zāĜu
formu raksturojums.
2. LīdzekĜi, kas ietekmē perifēro nervu sistēmu.
3. LīdzekĜi, kas ietekmē centrālo nervu sistēmu.
4. LīdzekĜi, kas ietekmē sirds un asinsvadu sistēmu.
5. LīdzekĜi, kasietekmē elpošanu un gremošanu.
6. Pretmikrobu līdzekĜi.
7. VielmaiĦu ietekmējošie līdzekĜi.

Iepazīstināt fizioterapeitus ar biežāk
farmakoloăiskajām grupām, to īpatnībām.

izmantojamo

medikamentu

Obligātā literatūra: 1. 1. V.LāriĦš „Sporta farmakoloăija”, Rīga, 1999.
2. I.PurviĦš, S.PurviĦa „Praktiskā farmakoloăija ZIC”,2002.
Papildliteratūra:

1. „ZāĜu rokasgrāmata”, Nacionālais apgāds, 2009.
2. A.Skutelis, D.Pakalns „Ārstniecības augu farmakoloăija”
3. I.Eglīte „ZāĜu lietošana pediatrijā”, Rīga 2005.

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija
un uzdevumi:

Katras tēmas noslēgumā students saĦem 3 uzdevumus patstāvīgam darbam,
kur 1. uzdevums ir atrast piemēroto preparātu dotajai situācijai, 2.
uzdevums pēc dotās darbības atrast atbilstošo preparātu un 3. uzdevumu
raksturot kādu farmakoloăisko grupu. Veiktais uzdevums tiek vērtēts ar
atzīmi.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Studentu zināšanas, prasmes un kompetences tiek novērtētas semināros un
pēc ieskaites kontroldarba farmakoloăijā. Medicīnas vēstures kursa
nobeigumā ir jānokārto pārbaudījums (eksāmens). Vērtēšana notiek pēc 10
punktu sistēmas.

Mācību valoda:

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

Kustību terapijas pamati
PBNPSF3130
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
3.
5.
2 KP/ 3 ECTS
Asoc.prof. A.KĜaviĦa
Priekšzināšanas, kas balstās uz teorētiskām un praktiskām zināšanām
fizioloăijā un anatomijā.

Kursa mērėis:

Veidot priekšstatu par kustību terapijas plānošanu, ieviešanu un
palīglīdzekĜu pielietošanu, lai nodrošinātu mērėtiecīgu un sekmīgu terapijas
procesu.

Kursa uzdevumi:

Sniegt pamata zināšanas par kustību attīstību.
- Iepazīstināt ar kustību terapijas metodēm (piem., Bobata), to plānošanas
un ieviešanas principiem.
- Sniegt zināšanas par kustību spēju novērtēšanu un funkcionālo traucējumu
noteikšanu.
- Sniegt zināšanas par speciālā inventāra izmantošanu kustību terapijā.

Plānotie studiju
rezultāti:

Studenti iegūst zināšanas: Par kustību terapijas pamatprincipiem un to
vietu fizioterapijas procesā; par dažādiem funkcionāliem traucējumiem un
to ietekmi uz kustību terapijas procesu; par kustību terapijas programmu
izveides un ieviešanas principiem.
Studenti apgūst prasmes: Izveidot kustību terapijas programmu; novērtēt
pacientu funkcionālās spējas; izmantot atbilstošu palīginventāru. Studenti
apgūst kompetences: īstenot kustību terapijas principus rehabilitācijas
mērėu īstenošanai; īstenot kustību terapijas programmas cilvēkiem ar
dažādiem funkcionāliem traucējumiem.

Kursa saturs:

Kustību attīstība. Pamata kustības. Kustību traucējumu raksturojums.
Kustību spēju novērtēšana. Kustību terapijas metodes (Bobata terapija)

Obligātā literatūra:

3.

KĜaviĦa, A. Kursa „Kustību terapijas pamati” materiāli.

4.

Papildliteratūra:
Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Mācību valoda:

1. Flēmiga, I. ZīdaiĦa attīstība un attīstības traucējumi. Zvaigzne, Rīga,
1982. – 308.lpp.
Novērtēt un aprakstīt motorās spējas bērniem. Izstrādāt Bobata terapijas
plānu bērnam ar cerebrālo paralīzi. Sagatavoties pārbaudes darbam par
kustību terapijas programmas plānošanu un īstenošanu personām ar
funkcionāliem traucējumiem .
Studentu zināšanas, prasmes un kompetences tiek novērtētas četros
semināros (kustību attīstība, kustību spēju novērtēšana, Bobata terapijas
pamati, kustību spēju traucējumu raksturojums), patstāvīgā darbā par
motoro spēju novērtēšanu bērniem, Bobata terapijas plāna izstrādē un
pārbaudes darbā par kustību terapijas programmas plānošanu un īstenošanu
personām ar funkcionāliem traucējumiem
.
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:
Mācību valoda:

Motorā attīstība, motorā kontrole
PBNPSF3135
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
3.
5.
1.5 KP/ 2.25 ECTS
Veselības zinātĦu maăistre I. Ērgle
Vidējā vai vidējā speciālā izglītība, ietverot dabas zinātĦu profila priekšmetus:
bioloăiju, anatomiju,kā arī LSPA apgūtās zināšanas anatomijā un funkcoinālajā
antomijā, zīdaiĦa motorājā attīstībā.
Veidot topošajiem fizioterapeitiem izpratni par terapijas programmas
izveidošanu balstoties uz motorās kontroles pamatelementiem.
1. Sniegt zināšanas par zīdaiĦa motoro attīstību.
2. Sniegt zināšanas par motorās kontroles pamatelementu saistību ar
vingrojumu izvēli.
3. Apskatīt anatomisko struktūru bojājumu ietekmi uz motorās kontroles
pozu un kustību.
4. Apskatīt primāras un sekundāras fizioterapijas profilakses pasākumus.
5. Iemācīt izveidot terapijas plānu fizioterapijas slimības vēsturē un
izvirzīt terapijas mērėus.
Studenti iegūst zināšanas: par motorās attīstības pozu secību un tām atbilstošu
vingrojumu izvēli, par anatomisko struktūru bojājumu ietekmi uz pozu un
kustību kvalitāti, par motorās kontroles pamatelementu ietekmi uz ikdienas
aktivitātes kvalitāti, par primāro un sekundāro fizioterapijas profilaksi, par
slimības vēstures terapijas plāna izveidi.Studenti apgūst prasmes: motorās
attīstības pozu analīze un demonstrācija, ikdienas aktivitāšu praktiska analīze,
slimības vēstures aizpildīšana un prezentācija.
ZīdaiĦa motorās attīstības secība. Motorās kontroles pamatelementi.
Anatomisko struktūru bojājumu ietekme uz motorās kontroles pozu un kustību.
Motorās kontroles pamatelementi un vingrojumu izvēle. Primārā un sekundārā
fizioterapijas profilakses pasākumi. Fizioterapijas pasākumu plānošana.
Slimības vēsture.
1. Flēmige I. ZīdaiĦa attīstība un attīstības traucējumi – Rīga, 1999.
2. Alī M. Mana bērna attīstības ceĜš – rīga,2009.
3. Galley P.M., Forster A.L., Human muvement- an introductory text for
physioterapy students, Second adition, Singapore, Longman Singapore
Publishers Ltd,1994
1.Smith Laura K., Weiss Elizabeth L., Lehmkuhl Don L., Brunnstrom`s Clinical
Kinesiology 5th Edition, Philadelphia, F.A.Davis Company, 1996.
2. Rudzītis K., Diagnostikas pamati un terapijas prambula, Rīga, Nacionālais
apgāds, 2005..
www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entr

Gatavoties semināriem par tēmām : anatomisko struktūru bojājumu ietekme uz
pozu un kustību, motorās kontroles pamatelementi un vingrojumu izvēle,
primārie un sekundārie fizioterapijas pasākumi, fizioterapijas pasākumu
plānošana.
Analizēt: motorās attīstības pozu, ikdienas aktivitātes.
Sastādīt slimības vēsturi un prezentācija
Studentu zināšanas un prasmes tiek vērtētas divos semināros, pēc divām pozu
anlīzēm un slimības vēstures prezentācijas.
Latviešu
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Vispārīgā fizikālā medicīna
PBNPSF3124
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
3.
5.
1 KP/ 1.5 ECTS
fizikālās medicīnas ārste Dz.Vāvere
Vidējā vai vidējā speciālā izglītība, ietverot dabas zinātĦu profila
priekšmetus: bioloăiju, anatomiju, fiziku, ėīmiju.
Veidot nākošajiem sporta speciālistiem izpratni par dabas nepārmainītu un
pārmainītu fizikālo faktoru iedarbību cilvēka veselības profilaksē, ārstēšanā
un rehabilitācijā.
1. Sniegt zināšanas par izmantoto fizikālo faktoru iedarbes
mehānismiem un sasniedzamiem efektiem cilvēka organismā.
2. Sniegt zināšnas par fizikālo faktoru daudzveidīgajām iespējām,
atbalstot organisma fizioloăiskās norises.
3. Iepazīstināt ar gaismas, elektroterapijas, magnēta terapijas u.c.
fizikālās medicīnas metodoloăiju pielietošanas iespējām.
Studenti iegūst zināšanas par gaismas un elektro terapiju, skaĦas un magnēta
terapiju, balneoloăiju un siltuma procedūrām, mikroviĜĦiem un
kombinētajām procedūru darbībām. Studenti apgūst prasmes: pielietot
fizikālās medicīnas metodes vienkāršotas shēmas konkrētos saslimšanu
gadījumos. Studenti apgūst kompetences: analītiski piedalīties individuālā
pacienta gadījuma apspriešanā, izvērtēšanā, efektīvāko fizikālo faktoru
izvēlē, terapijas kursa nozīmēšanā.
Vispārīgā fizikālā medicīna, neperformētie un performētie fizikālie faktori,
vēsture, pētījumi, attīstītās tehnoloăijas, izmantotās metodoloăijas.
I. Zeidlers, Vispārīgā fizikālā medicīna un kūrortrehabilitācija, Rīga, RSU, 2004.
I. Zeidlers, Elektroterapija un magnētterapija, Zvaigzne, 1999.

Papildliteratūra:

1. Alain – Thuan, Belanger Lippincott Williams & Wilkims, Evidence – Baced
Guide to Therapeutic Fhysical Agents, Canada, 2002.
2. Cameron M.H. Physical Agents in Rehabilitation, 1999., 490 p.
3. I. Hāznere, Fizikālās medicīnas metožu izmantošana sāpju ārstēšanā, Rīga, 2005.
4. I. Hāznere, Fizikālā medicīna reimatoīdā artrīta terapijā, Latvijas Ārsts,
10/2005.
5. I. Logina, Muguras sāpes, Nacionālais apgāds, 2006.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

1.V. Pugačevs, Dz. Vāvere, Elastīgo magnētu pielietojums terapijā, Latvian Journal
of Physics and Tehnical Sciences, 2007. N6, 55-59.
2. Dzintra Vāvere, Uldis Teibe, Ints Zeidlers, Juris Pokrotnieks, Inga
Zandersone, Magnētterapijas efektivitāte slimniecei ar akūtu bilaterālu
salpingoooforītu (klīniskais novērojums). Rīgas StradiĦa universitātes
Zinātniskā konference, Rīgā, 2007.g. 29. - 30. martā, tēzes 235. lpp.
Izvēlēta pētnieciskā darba tēma, literatūras apskats, mērėi un uzdevumi,
plāns uzdevumu izpildei, pastāvīgā darba starpposma vērtējums,
aizstāvēšanās mācību grupas priekšā. Aktīva piedalīšanās diskusijās, testu un
kontroles situāciju risinājumi.
Testu un kontroles jautājumu, aktīvo diskusiju vērtēšana. Individuālā
pētnieciskā projekta izvēle, sagatavošana un aizstāvēšana.
Latviešu

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija
un uzdevumi:
Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:
Mācību valoda:
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:

Izmeklēšanas metodes
PBPAII3127
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
3.
6.
2.5 KP/ 3.75 ECTS
mag. paed. Z. Galeja

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:
Kursa mērėis:

1. un 2. studiju gadā LSPA medicīniski - bioloăisko priekšmetu iegūtās
zināšanas

Kursa uzdevumi:

Attīstīt praktiskās iemaĦas pacientu izmeklēšanā un iegūto rezultātu
novērtēšanā.
Iemācīt veikt pacienta funkcionālā stāvokĜa izmeklēšanu un novērtēšanu.
Izmantojot anamnēzi, somatoskopiju, palpāciju, funkcionālos testus statikā un
dinamikā

Plānotie studiju
rezultāti:

Studenti iegūst zināšanas: par organismu sistēmu izmeklēšanas metodēm
fizioterapijā
Studenti apgūst prasmes: praktiski pielietot apgūtās organismu sistēmu
izmeklēšanas metodes
Studenti apgūst kompetences: prast skaidrot izmeklēšanā iegūtos rezultātus.

Kursa saturs:

Organisma kā sistēmu kopuma adaptīvās izmaiĦas un to izmeklēšana un
rezultātu vērtēšanu.

Sniegt topošajiem speciālistiem zināšanas un izpratni par pacientu izmeklēšanas
pamatprincipiem fizioterapijā.

1. Brēmanis E. Sporta fizioloăija. – Rīga : Zvaigzne, 1991. 245. lpp.
2. EniĦa G., GodĜevska M., Smeltere E.. Neiroloăiskie sindromi. Rīga,
Zvaigzne, 1987
13. 3. Hoppenfeld s. Physical examination of the spine and extremities. Appeleton
&Lange:1976
14. 4. Kendall F. P. , Kendall E, Creary Mc., Provance P.G.Muscles testing and
function. Fourth edition. W&W, M – Y. 1994. 451 lpp.
15. 5. Levangie P.K., Norkin C.C. Joint structure and function, F.A. Davis
Compny, 2001
6. Васильева Л.Ф. Визуальная диагностика нарушений статики и
динамики опорно- двигательного аппарата человека. Иваново Мик, 1995.
110 с.

Obligātā literatūra:

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija
un uzdevumi:

Gatavoties semināra tēmām un ieskaitei .
 Balsta – kustības sistēmas izmeklēšana
 Sirds asinsrites sistēmas un nervu sistēmas izmeklēšana
Elpošanas sistēmas izmeklēšana un fizisko darba spēju novērtēšana

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Studentu zināšanas, prasmes un kompetence tiek novērtētas pēc trīs semināru
un kopējās ieskaites rezultātiem

Mācību valoda:

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:

Fizioterapija skolā
PBNPSF3129
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
3.
6.
1.5 KP/ 2.25 ECTS
mag.paed. K.KaĦepe
1. un 2. studiju gadā LSPA medicīniski - bioloăisko priekšmetu iegūtās
zināšanas.
Sniegt topošajiem speciālistiem zināšanas un izpratni par fizioterapijasārstnieciskās vingrošanas nodarbību
organizēšanas un vadīšanas
pamatprincipiem vispārizglītojošā skolā.
Attīstīt praktiskās iemaĦas fizioterapijas- ārstnieciskās vingrošanas
nodarbību organizēšanā un vadīšanā.
Iemācīt veikt fizioterapijas – ārstnieciskās vingrošanas nodarbību
organizēšanas un vadīšanas pamatprincipus vispārizglītojošā skolā. Novadīt
nodarbību, atlasīt atbilstošus vingrinājumus pēc skolēnu balsta kustību
aparāta diagnostikas rezultātiem, prast piemērot atbilstošu slodzi, metodes un
inventāru.
Studenti iegūst zināšanas: par fizioterapijas nodarbību organizēšanu un
vadīšanas pamatprincipiem vispārizglītojošā skolā.
Studenti apgūst prasmes: praktiski pielietot apgūtās zināšanas nodabību
organizēšanā un vadīšanā.
Studenti apgūst kompetences: prast organizēt un vadīt nodarbības patstāvīgi
analīzējot skolēnu balsta kustību aparāta diagnostikas rezultātus.

Kursa saturs:

Kompetenta nodarbību organizēšana un vadīšana analīzējot skolēnu balsta
kustību aparāta diagnostikas rezultātus.

Obligātā literatūra:

1.LāriĦš Viesturs. Koriăējošā vingrošana jaunākā skolas vecuma bērniem :
māc. līdz. LSPA stud. / [Viesturs LāriĦš, Lidija MauriĦa] ; Latvijas Sporta
pedagoăijas akadēmija.1.d. - Rīga : [b.i.], 1995. - 56 lpp.
2.MauriĦa Lidija. Ārstnieciskās vingrošanas pamati : māc. līdz. Latvijas
Sporta pedagoăijas akadēmijas stud. / Lidija MauriĦa ; Latvijas Sporta
pedagoăijas akadēmija. Sporta medicīnas, ārstnieciskās vingrošanas, higiēnas
un masāžas katedra. - Rīga : [b.i.], 1999. – 74.
3.MauriĦa Lidija. Ieteicamās fiziskās aktivitātes bērniem ar dažādiem
veselības traucējumiem / Lidija MauriĦa, Tija Tripāne ; Latvijas Republikas
Izglītības un zinātnes ministrija ; māksl. Ieva Veitnere. - Rīga : Madris,
[1999]. - 118 lpp.
4.Purmale Inita. Ārstnieciskā vingrošana skolā / Inita Purmale. - [Rīga] :
RaKa, [2006]. - 138 lpp.

Papildliteratūra:

Frederiks Delavjē. Muskulatūras attīstīšana./ Delavjē Frederiks.- [Rīga] : Zvaigzne
ABC, [2009]. - 144 lpp.
Gatavoties ieskaitei .
Fizioterapijas- ārstnieciskās vingrošanas nodarbības vadīšana.

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

Studentu zināšanas, prasmes un kompetence tiek novērtēta pēc ieskaites
rezultātiem.
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:

Klīniskā fizikālā medicīna
PBNPSF3125
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
3.
6.
1 KP/ 1.5 ECTS
Dr. Dz. Vāvere
Vidējā vai vidējā speciālā izglītība, ietverot dabas zinātĦu profila priekšmetus:
bioloăiju, anatomiju, fiziku, ėīmiju.
Veidot nākošajiem sporta speciālistiem izpratni par dabas nepārmainītu un
pārmainītu fizikālo faktoru iedarbību cilvēka veselības profilaksē, ārstēšanā un
rehabilitācijā.
1. Sniegt zināšanas par izmantoto fizikālo faktoru iedarbes mehānismiem un
sasniedzamiem efektiem cilvēka organismā atšėirīgos disfunkciju stāvokĜos.
2. Sniegt zināšanas par fizikālo faktoru daudzveidīgajām iespējām, atbalstot
organisma fizioloăiskās norises, tonizēt pirms un relaksēt pēc sporta
nodarbībām.
3. Iepazīstināt ar klīniskās fizikālās medicīnas daudzpusīgo metodoloăiju
klāstu un to kombināciju pielietošanas iespējām, ja ir dažādu orgānu sistēmu
saslimšanas.

Plānotie studiju
rezultāti:

Studenti iegūst zināšanas par sirds un asinsvadu sistēmas, neiro-endokrīnās
sistēmas, balsta un kustību aparāta, ādas un to derivātu slimību, ausu, kakla,
deguna slimību, elpošanas sistēmas un gremošanas sistēmas saslimšanu, kā arī
urogenitālās patoloăijas ārstēšana ar fizikālās medicīnas metodēm. Studenti
apgūst prasmes: pielietot fizikālās medicīnas metodes vienkāršotas shēmas
konkrētos saslimšanu gadījumos. Studenti apgūst kompetences:analītiski
piedalīties individuālā pacienta gadījuma apspriešanā, izvērtēšanā, efektīvāko
fizikālo faktoru izvēlē, terapijas kursa nozīmēšanā.

Kursa saturs:

Klīniskā fizikālā medicīna dažādu orgānu sistēmu saslimšanu ārstēšanā un
rehabilitācijā , kā arī saslimšanu prevencijā bērna un pusaudžu vecumā, darba
spējīgiem cilvēkiem, geriatrijas pacientiem.

Obligātā literatūra:

1. I. Zeidlers, Klīniskā fizikālā medicīna, Nacionālais apgāds, 2004.
2. G. N. Ponomarenko, Fizičeskije metodi ĜečeĦija, Sankt-Peterburg, 2002.

Papildliteratūra:

1. G. Ancāne, Hronisku sāpju stāvokĜu psihosomatiska izpratne, Latvijas Ārsts, Nr1, 2004,
40 - 43.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

1. V. Pugačevs, Dz. Vāvere, Elastīgo magnētu pielietojums terapijā, Latvian Journal of
Physics and Tehnical Sciences, 2007. N6, 55-59.
2. Dzintra Vāvere, Uldis Teibe, Ints Zeidlers, Juris Pokrotnieks, Inga
3. Zandersone, Magnētterapijas efektivitāte slimniecei ar akūtu bilaterālu
salpingoooforītu (klīniskais novērojums). Rīgas StradiĦa universitātes
4. Zinātniskā konference, Rīgā, 2007.g. 29. - 30. martā, tēzes 235. lpp.

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:

Izvēlēta pētnieciskā darba tēma, literatūras apskats, mērėi un uzdevumi, plāns
uzdevumu izpildei, pastāvīgā darba starpposma vērtējums, aizstāvēšanās mācību
grupas priekšā. Aktīva piedalīšanās diskusijās, testu un kontroles situāciju
risinājumi.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Testu un kontroles jautājumu, aktīvo diskusiju vērtēšana, ieskaite. Individuālā
pētnieciskā projekta izvēle vienā no saslimšanām, ārstēšanas plāna sagatavošana
un aizstāvēšana. Kvalitatīvais un kvantitatīvais vērtējuma kritērijs, radošā pieeja,
efektivitāte un ekonomiskums pacienta piedāvātajā atveseĜošanas shēmā.

Mācību valoda:

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:

Ergonomija
PBNPSF3106
Nozares profesionālais specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
3.
6.
1 KP/ 1.5 KP
dr. S. Seimane
Pirmajos studiju gados LSPA apgūtās zināšanas anatomijā, fizioloăijā,
biomehānikā, u.c.
Apgūt un spēt pielietot biomehānikas iemaĦas, kas nepieciešamas darbā ar klientiem,
lai mazinātu profesionālu traumu skaitu darba vietā un uzlabotu darba vidi.
Apgūstot ergonomijas pamatprincipus, padarīt darbu maksimāli drošu, veicināt
cilvēka labklājību un paaugstināt darba spējas.

Kursa uzdevumi:

Sniegt ieskatu par ergonomiju kā zinātni, tās pamatprincipiem. Sniegt zināšanas par
pareizu ėermeĦa stāju miera un darba laikā. Veidot izpratni par dabisku, fizioloăisku
kustību. Sniegt ieskatu par aktuālākām mūsdienu ergonomijas problēmām darba,
mājas (slimnīcas, u.c.) vidē. Sniegt zināšanas par cilvēka iespējām, ierobežojumiem,
motivāciju, pielāgojot darba vidi strādājošo vajadzībām. Sniegt zināšanas par
muguras, u.c. sāpju etioloăiju, patoăenēzi, profilaksi. Iepazīstināt ar metodēm un
pamatprincipiem, kas saistīti ar klientu (citu smagumu) pārvietošanu, novēršot
muguras, u.c. sāpju rašanos. Veidot praktiskas iemaĦas, pielietojot smagumu
pārvietošanas tehnikas.

Plānotie studiju
rezultāti:

Studenti iegūst zināšanas: Par aktuālajām ergonomikas problēmām mūsdienās. Par
iespējām, ierobežojumiem, motivāciju pielāgot darba vidi. Par muguras, u.c. sāpēm,
to iemesliem, profilaksi. Par klientu citu smagumu) pārvietošanas metodēm.
Studenti apgūst prasmes: Noteikt darba, u.c. vides riskus. Pareizi pielietot
iespējamos palīglīdzekĜus Noteikt klienta resursus. Pielietot ergonomiski pareizas
smagumu pārvietošanas tehnikas.
Studenti apgūst kompetences: Noteikt galvenos darba un citas vides ierobežojumus
.Izvērtēt dažādas smagumu pārvietošanas tehnikas, to potenciālo pielietojumu
attiecīgajā situācijā.
Izvērtēt klientu veselības stāvokli, potenciālos resursus attiecīgās kustības veikšanai.

Kursa saturs:

Ergonomijas teorētiskie pamati. Pareiza ėermeĦa stāja miera un darba
laikā.Vispārējie
celšanas
un
pārvietošanas
likumi.Dabiskas
kustības
izpratne.Pieejamo palīglīdzekĜu izmantošanas iespējas.Darba vides kontrolēšana.
Klienta vispārējā veselības stāvokĜa novērtēšana, resursu noteikšana.
1.Roja Ž. Ergonomikas pamati.Rīga.2008.
2. KaĜėis V. Darba vides risku novērtēšanas metodes. Rīga, 2008.
3. Eglīte M. Vides veselība. Rīga, 2009.
4. V. KaĜėis, Ž. Roja, H. KaĜėis Riski Darba vidē. Rīga, 2007.

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:

Darba aizsardzības likums un saistošie MK noteikumi.

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:

1.Gatavoties semināram par tēmu: Darba vides riska faktori; Muguras sāpes, to veidi
2.Sameklēt bibliotēkā literatūras un interneta avotus par darba vides riska faktoriem,
izvēlēties kādu no tiem, kas ir būtisks Tavā darba vietā. Uzrakstīt referātu par darba
vides riska faktoru Tavā vietā, tā novēršanas iespējām.
3.Gatavoties praktiskam pārbaudījumam ergonomijas pamatos.
Studentu zināšanas, prasmes un kompetences tiek novērtētas pēc diviem rādītājiem:
kvalitatīvā un kvantitatīvā: kvalitatīvajam vērtējumam tiek izmantota 10 ballu skalas
sistēma, lai iegūtu zināšanu, prasmju un kompetenču vērtējumu ballēs ir jāiegūst
noteikts punktu un ieskaišu daudzums.
Latviešu

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

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

Izmeklēšanas metodes fizioterapijā
PBNPSF 3127
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
3.
6
4,5 KP/6.75 ECTS
Asoc.prof. A.Paeglītis
1. un 2. studiju gadā LSPA medicīniski - bioloăisko priekšmetu iegūtās
zināšanas

Kursa mērėis:

Dot studentiem zināšanas un izpratni par pacienta fizioterapeitiskās
izmeklēšanas pamatprincipiem un iegūto rezultātu vērtēšanu.
Attīstīt praktiskās iemaĦas pacientu izmeklēšanā un novērtēšanā.
Iemācīt veikt pacienta funkcionālā stāvokĜa izmeklēšanu un rezultātu
novērtēšanu.
Izmantojot anamnēzi, somatoskopiju, palpāciju, funkcionālos testus
statikā un dinamikā, lai novērtētu:
 balsta – kustību sistēmu
 sirds asinsrites sistēmu
 nervu sistēmu
 elpošanas sistēmu
 fiziskās darba spējas
Studenti iegūst zināšanas: par organismu sistēmu izmeklēšanas metodēm
fizioterapijā
Studenti apgūst prasmes: praktiski pielietot apgūtās organismu sistēmu
izmeklēšanas metodes
Studenti apgūst kompetences: prast skaidrot izmeklēšanā iegūtos
rezultātus.
Organisma kā sistēmu kopuma adaptīvās izmaiĦas un to izmeklēšana un
rezultātu vērtēšanu.
1. Aberberga -Augškalne L., KoroĜova O. Fizioloăija ārstiem.
Rīga: Medicīnas apgāds, 2007.516 lpp.
2. EniĦa G., GodĜevska M., Smeltere E.. Neiroloăiskie sindromi.
Rīga, Zvaigzne, 1987
3. Hoppenfeld s. Physical examination of the spine and
extremities. Appeleton &Lange:1976
4. Kendall F. P. , Kendall E, Creary Mc., Provance P.G.Muscles
testing and function. Fourth edition. W&W, M – Y. 1994. 451
lpp.
5. Levangie P.K., Norkin C.C. Joint structure and function, F.A.
Davis Compny, 2001
6. Rene Caillliet M.D. Soft tissue pain and disabilittu. F.A. Davis
Compny, 1988
7. Васильева Л.Ф. Визуальная диагностика нарушений статики
и динамики опорно- двигательного аппарата человека.
Иваново Мик, 1995. 110 с.
Gatavoties semināra tēmām.

Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:
Obligātā literatūra:

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

Studentu zināšanas, prasmes un kompetence tiek novērtētas pēc
sešpadsmit semināru rezultātiem
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:

Manuālās terapijas pamati
PBNPSF3128
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
3.
6.
2.5 KP/3.75 ECTS
Asoc.prof.E.Eglītis
LSPA apgūtās zināšanas anatomijā, fizioloăijā, medicīnas terminoloăija.
Radīt studentiem priekšstatu par manuālo terapiju kā ārstniecības metodi.
Iepazīstināt ar manuālās terapijas klīniski fizioloăisko pamatojumu.
Apmācīt pielietot dažādas manuālās terapijas izmeklēšanas metodes un
ārstnieciskās tehnikas.
1. Sniegt ziĦas par balsta-kustību aparāta funkcionālo traucējumu
attīstības mehānismiem
2. Izskaidrot manuālās terapijas pielietojamo izmeklēšanas metožu
būtību un nozīmi
3. Apmācīt kā izvēlēties un pielietot manuālās terapijas ārstniecības
tehnikas, kā arī kontrolēt iedarbības efektivitāti.

Plānotie studiju
rezultāti:

Studenti iegūst izpratni par manuālo terapiju kā par ārstniecisku metodi.
Uzzina kādās situācijās manuālā terapija ir indicēta slimniekiem un kā lietot
ārstnieciskās tehnikas, kā arī kontrolēt ārstniecisko pasākumu efektivitāti.

Kursa saturs:

Manuālā terapija kā ārstnieciskā metode. Attīstības vēsture. Klīniskifizioloăiskais pamatojums. Balsta- kustību aparāta funkcionālo traucējumu
attīstības mehānismi un to ārstēšanas iespējas ar manuālās terapijas
metodēm .

Obligātā literatūra:

1. Stephen L. Hauser Harrisons. Neurology in Clinical Medicine
2. Darlene Hertliny, Randolph M. Kesster. Management of Common
Musculoseuletal Disoders. 1996.
3. Dvorak I., Dvorak V., Gilliar W., Shcneider W., Spring H.,
Tritschler T. Musculoseuletal Manual Medicine Diagnosis and
Treatment. 2008
4. Lewits K. Manipulative Therapy in Rehabilitation of the
Locomotor System. 1991

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija
un uzdevumi:

Gatavoties praktiskajām un teorētiskajām nodarbībām par uzdoto tēmu.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Studentu zināšanas, prasmes un kompetences tiek novērtētas 2 mutiskās
ieskaitēs un 1 diferencētā ieskaitē.

Mācību valoda:

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

Ortopēdija

Kursa mērėis:

Nodrošināt studējošiem teorētisko izglītību un praktisko iemaĦu apguvi, kas
nepieciešama fizioterapeita darbā ar cilvēkiem, kam ir kustību un balsta aparāta
saslimšanas, iegūtas vai iedzimtas deformācijas un traumu sekas.

Kursa uzdevumi:

1. Apmācības laikā dot studentiem pamatzināšanas par medicīnas praksē biežāk
sastopamajām ortopēdiskajām saslimšanām, to klīniskajām izpausmēm,
diagnostikas un ārstēšanas principiem, potenciālajām rehabilitācijas iespējām.
2. Izveidot priekšstatu par bērnu ortopēdijas īpatnībām un atšėirībām no
pieaugušo ortopēdijas. Iepazīstināt ar biežāk sastopamām bērnu ortopēdiskām
slimībām un iedzimtām balsta-kustību aparāta attīstības anomālijām, to etioloăiju,
patoăenēzi, klīnisko ainu, diagnostiku un ārstēšanu.
1.Orientēties kustību un balsta aparāta saslimšanu diagnostikā un ārstēšanas
metodēs;
2.Apgūt prasmi, pamatojoties uz saĦemtajām teorētiskajām zināšanām un
iegūtajām praktiskajām iemaĦām, izvirzīt rehabilitācijas uzdevumus slimniekam
ar kustību un balsta aparāta saslimšanām.
Lekcijās studējošie apgūst pamatzināšanas par locītavu saslimšanām,
mugurkaulāja saslimšanām, kaulu audzējiem, strutaino kaulu infekciju,
iespējamiem sarežăījumiem, bērnu vecuma un gerontoloăijas problēmām
ortopēdijā.
Praktiskajās nodarbībās studējošie praktiski apgūst:
- prasmi izmeklēt slimnieku ar kustību un balsta aparāta saslimšanām, to sekām;
- prasmi orientēties radioloăiskajos izmeklējumos;
- prasmi sastādīt rehabilitācijas plānu.

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:

PBNPSF3109
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
3.
6.
1 KP/ 1.5 ECTS
Traumatoloăe – ortopēde, medicīnas zinātĦu doktore Z. Pavāre
Labas zināšanas anatomijā un fizioloăijā, pamatzināšanas latīĦu valodā,
neiroloăijā un rentgenoloăijā.

Obligātā literatūra:

1. J. Volkolakovs „Vispārējā ėirurăija” Rīga, “Zvaigzne”, 1989.g.
2. J. Heglins „Ėirurăiskā izmeklēšana” Rīga, “Zvaigzne”,1985. g.

Papildliteratūra:

1. Canale T.S., Beaty J.H. Operative pediatric orthopaedics. Mosby (2nd edition),
1995.
2. Haerring J.A. Tachdjian’s pediatric orthopaedics. Saunders W.B. Company,
2002.
Staheli L.T. Practice of pediatric orthopaedics. Lippincott Williams & Wilkins,
Staheli.Seattle, 2001.
1. JBJS http://www.ejbjs.org/ un http://www.jbjs.org.uk/;
2. Clinical Orthopaedics and Related Research;
3. Acta Orthopaedica Scandinavica
Par patstāvīgi apgūto vielu students sagatavo konspektu un referātu, kuru
semināra laikā prezentē, pēc tam tiek veidota diskusija un uzklausīti pārējo
studējošo viedokĜi par attiecīgo tēmu. .

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

Ortopēdijā - studējošo apgūtās teorētiskās zināšanas un praktisko iemaĦu
prasmi docētājs novērtē katrā praktiskajā nodarbībā ar atzīmi “sekmīgi” vai
“nesekmīgi”. Beidzot mācību ciklu, studējošais kārto ieskaiti, kas sastāv no
testa un mutiskā jautājuma.

Mācību valoda:

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

Sporta medicīna-3 „Funkcionālās diagnostikas metodes”
PBNPST3068
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
3.
6.
1 KP /1.5 ECTS
Prof. V.LāriĦš
Nepieciešamas priekšzināšanas fizioloăijā, biomotoro spēju bioloăijā, sporta
bioėīmijā, fiziskās kondīcijas bioloăiskos pamatos, zināšanas un prasmes
sporta fizioloăijā, sporta medicīnā.

Kursa mērėis:

Kursa mērėis ir apgūt zināšanas, prasmes un kompetences sportistu
funkcionālās sagatavotības noteikšanai.
1. Radīt izpratni par sportistu funkcionālo sagatavotību un noteikšanas
metodēm.
2. Apgūt zināšanas un prasmes fiziskā darba spēju, aerobo un anaerobo
darbaspēju noteikšanai;
3. Apgūt prasmes un kompetences trenētības un fiziskās slodzes iedarbības
noteikšanai ar medicīniski pedagoăisko novērojumu metodēm sporta
nodarbībās.
Studenti iegūst zināšanas par sportistu funkcionālo sagatavotību,
noteikšanas metodēm un testiem.
Studenti apgūst prasmes noteikt un novērtēt sportistu fiziskā darba spējas,
aerobās un anaerobās darbaspējas.
Studenti iegūst prasmes un kompetences noteikt un novērtēt sportista
trenētību un fiziskās slodzes iedarbību ar medicīniski pedagoăisko
novērojumu metodēm sporta nodarbībās.

Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

Sportista funkcionālā sagatavotība, fiziskā darba spējas, noteikšanas
metodes, testi. Aerobās, anaerobās darbaspējas, noteikšanas metodes, testi.
Medicīniski pedagoăisko novērojumu metodes sporta nodarbībās.
1. LāriĦš V. Sporta medicīna.1.daĜa. Rīga: LSPA, 2004.- 100 lpp.
2. Auliks I. Sporta medicīna. Rīga: Zvaigzne, 1985.- 167 lpp.

Papildliteratūra:

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

1. Åstrand P-O., Textbook of Work Physiology: Physiological Bases of
Exercise. 4rd ed. / Astrand P-O., Rodahl K. // New York: McGraw Hill,
2003.- 656 p.
2. Физиологическое тестирование спортсмена высокого класса. МакДугалл Дж.Д., Уэнгер Г.Э., Грин Г.Дж. Киев: Олимпийская литература,
1998.-432 с.
1. Trenera rokasgrāmata. Rīga: Jumava, 2004.- 407 lpp.
2. Trenera rokasgrāmata-2. Rīga: LTTC, 2006.- 312 lpp.

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija
un uzdevumi:

Studenti patstāvīgi noformē praktisko nodarbību protokolus, izdara
secinājumi un rekomendācijas. Patstāvīgi sagatavo referātu, gatavojas
semināriem, teorētiskajam pārbaudījumam.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:
Mācību valoda:

Studentu zināšanas, prasmes un kompetence tiek vērtētas praktiskajās
nodarbībās, semināros un terētiskajā pārbaudījumā.
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:

Hidroterapija
PBNPSF3131
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
3.
6.
1 KP/1.5 ECTS
Asoc. prof. A. Paeglītis
1. un 2. studiju gadā LSPA medicīniski - bioloăisko priekšmetu iegūtās
zināšanas
Iepazīstināt studentus ar pirts terapiju kā vienu no rehabilitācijas metodēm
Sniegt zināšanas par pirts terapijas pielietojumu. Attīstīt prasmes un
iemaĦas:
 Novērtēt pacienta funkcionālo stāvokli un piemērotību pirts
terapijai;
 Uzstādīt terapijas mērėus un sastādīt hidroterapijas plānu;
 Pielietot dažādas tehnikas un paĦēmienus pacientu ārstēšanā

Studenti iegūst zināšanas: par pirts terapiju
Studenti apgūst prasmes un kompetences: praktiski pielietot iegūtās
zināšanas par pirts terapiju

Kursa saturs:

1. Ievads pirts terapijā
2. Ūdens fizikālās īpašības, cilvēka fizioloăiskās reakcijas uz ūdens vidi.
3. Siltuma iedarbība uz cilvēka organismu.
4. Siltuma – mitruma ietekme uz cilvēka organisma sistēmām
5. Augu pielietojums pirts terapijā

Obligātā literatūra:

1. Mana pirtiĦa grāmata veselīgam dzīvesveidam. A. I.Baškevics. H.
Amatnieks, V.EniĦa, Rīga: apgāds Mantojums – 2001.140 lpp.
2.Oberbeils K. Ūdens – dzīvības eliksīrs. Rīga: Jumava, 2004. 147 lpp
3.Ruoti R.G., Morris D.M., Cole A. J. Aquatic rehabilitation. Lippincott
Philadelphia, New York, 1997. 410 lpp

Papildliteratūra:

1. Aukums A., KrūmiĦš J., Sprieslis J., Valters A., Teibe U. Fizika
augstskolu reflektantiem. Rīga: Zvaigzne, 1983.

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija
un uzdevumi:

Gatavoties semināriem un praktiskajām pirts procedūrām.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Studentu zināšanas, prasmes un kompetence tiek novērtētas pēc semināru
rezultātiem.

Mācību valoda:

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

Aromterapija
PBBIC4042
Brīvās izvēles kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
3.
5.
1 KP/1.5 ECTS
aromterapeite L.Molokova
Vidējā vai vidējā speciālā izglītība, ietverot dabas zinātĦu profila
priekšmetus: bioloăiju, anatomiju, fiziku, ėīmiju, LSPA apgūtās
zināšanas anatomijā.

Kursa mērėis:
Kursa uzdevumi:

Veidot nākošajiem sporta speciālistiem izpratni par aromaterapiju.
1. Sniegt zināšanas par aromterapijas vēsturi.
2. Sniegt zināšanas par ēteriskām eĜĜām.
3. Sniegt zināšanas par ēterisko eĜĜu iegūšanas metodēm.
4. Iepazīstināt ar aromterapijas metodēm.

Plānotie studiju
rezultāti:

Studenti iegūst zināšanas: par aromterapijas vēsturi, par ēteriskām
eĜĜām, ēterisko eĜĜu iegūšanas metodes, par aromterapijas metodēm.
Studenti apgūst prasmes: izmantot ēteriskās eĜĜas.
Studenti apgūst kompetences: izmantot ēteriskās eĜĜas.

Kursa saturs:

Aromterapijas vēsture. Kas ir ēteriskās eĜĜas. Ēterisko eĜĜu iegūšanas
metodes. Ēterisko eĜĜu uzglabāšana. Aromterapijas metodes.
1. Šērlija Praisa. Praktiskā aromterapija. ZVAIGZNE-Rīga, 2003.,
220.lpp.
2. Geibriels Modžejs. Aromterapija. JUMAVA-Rīga, 2003., 177.lpp.

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:

1. Valerie Ann Worlwood. The Fragrant harmacy. London. 1990.,
546 lpp.
2.Kurt Schnaubelt. Medical aromatherapy. FROG,LTD.BERKLEY,
CALIFORNIA. 1998.,296. lpp.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

1.Лайт Миллер., Брайен Миллер. Ароматерапия. СаттваМосква., 2003., 446 с.

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija
un uzdevumi:

Gatavoties par tēmām: aromterapijas pamati, ēteriskās eĜĜas
lietošana, aromterapijas metodes.
Uzraktīt referātu par ēteriskās eĜĜas lietošanu. Gatavoties
pārbaudījumam.
Studentu zināšanas, prasmes un kompetences tiek novērtētas četros
semināros un pēc referāta uzrakstīšanas. Aromterapijas studiju kursa
nobeigumā ir jānokārto eksāmens.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Mācību valoda:

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:

Psihoterapijas pamati
PBNPSF3108
Bbrīvās izvēles kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
3.
6.
1 KP/ 1.5 ECTS
Lektore J.SmiltiĦa
Vidējā vai vidējā speciālā izglītība, psiholoăijas pamati
Dot ieskatu dažādu psihoterapijas teorijām, psihoterapijas veidiem, personības
strukturālo iedalījumu un iepazīstināt ar plašāk pielietotām psihoterapijas
tehnikām
1.
2.
3.

Plānotie studiju
rezultāti:

Radīt priekšstatu par dažādām psihoterapijas teorijām to vēsturiskajā
attīstībā
Iepazīstināt studentus ar dažādiem psihoterapijas veidiem un
pielietotākajām psihoterapijas tehnikām
Dot priekšstatu par psihoterapijā pielietotiem personības strukturāliem
iedalījumiem

Studenti iegūst zināšanas: par psihoterapijas kā speciālo terapijas metožu
kopumu un tā vēsturisko attīstību.
Studenti apgūst prasmes: par personības vērtēšanu izdalot būtiskākos personības
strukturālos tipus.

Kursa saturs:

1.
2.
3.
4.
5.

Pārskats par plašāk pazīstamajām psiho analītiskajām teorijām
Pārskats par dažādiem psihoterapijas veidiem
Personības struktūru tipiem psihoterapijā
Biežāk lietotās psihoterapijas pamattehnikas
Psihoterapeitiskā darba struktūras veidi

Obligātā literatūra:

1.
2.
3.
4.

Boulbijs Dž. Drošais pamats. Rasa ABC, 1998
Karpova Ā. Personība. Teorijas un to radītāji. Zvaigzne ABC, 1998
Kulbergs J. Dinamiskā psihiatrija. Jumava, 2001
ReĦăe V. Psiholoăija. Personības psiholoăiskās teorijas. Zvaigzne
ABC, 1999
Vinikots D.V. Bērns un viĦa māte. Raka, 2004
Vinikots D.V. Sarunas ar vecākiem. Raka, 2004
Vorobjovs A. Sociālā psiholoăija. Rīga,2002

5.
6.
7.

Papildliteratūra:

1.
2.
3.
4.

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija
un uzdevumi:

1.
2.

Utināns A. Cilvēka psihe. Tās darbība, funkcionēšanas traucējumi
un ārstēšanas iespējas. Nacionālais apgāds,2005
Brown D., Pedder J. Introduction to psychotherapy. Routledge,1993
Мак – Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика. Москва, 1998
Нельсон – Джоунс. Теория и практика консультирования. Питер,
2000
Uzrakstīt referātu par izvēlēto tēmu.
Gatavoties ieskaitei

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Studentu zināšanas, prasmes un kompetence tiek novērtētas pēc referāta
teorētiskās ieskaites rezultātiem.

Mācību valoda:

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:

ēs

Obligātā literatūra:

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

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Mācību valoda:

Logopēdija
PBNPSF3120
Brīvās izvēles kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
3.
6.
1 KP/ 1.5 ECTS
Dr. paed., asoc. prof. S. Tūbele
Priekšzināsānas ārstnieciskajā vingrošanā, zināšanas par elpošanas vingrinājumu
pielietošanu pie fiziskām slodzēm.
Iepazīstināt topošos sporta speciālistus ar logopēdijas zinātnes mērėi, uzdevumiem,
klasifikāciju un profilakses pasākumiem. Raksturot runas un valodas traucējumu
struktūru, to radītos mācīšanās traucējumus un iespējamos korekcijas pasākumus.
1. Dot iespēju studentiem iepazīties ar teorētiskajām nostādnēm un dažādām
logopēdijas teorijām, klasifikācijām un traucējumu izpausmēm.2. Veidot izpratni
par klīniskās un pedagoăiski psiholoăiskās pieejas mijsakarībām, komplekso
ārstēšanu un korekciju.3. Sniegt ieskatu bērna ar runas un valodas traucējumiem
izpētē un valodas traucējumu noteikšanā; tā nozīme mācīšanās traucējumu izcelsmē
un palīdzības iespējās.
4. Speciālistu komandas (logopēds, psihologs,
fizioterapeits, pedagogs u.c. pēc vajadzības) darbs sarežăītu runas un valodas
traucējumu korekcijā (afāzija, alālija, dizartrija, rinolālija u. c.).5. Logopēdiskā
darba organizācija Latvijā un preventīvo pasākumu nepieciešamība.
Studentiem būs iespēja iegūt zināšanas par logopēdijas pamata jautājumiem, runas
un valodas traucējumiem un to mijsakarībām klīniskajā un pedagoăiski
psiholoăiskajā aspektā. Zināšanu spektrā ietilpst arī dažādu runas traucējumu
galvenās izpausmes un mehānismi, korekcijas un ārstēšanas iespējas un
profilakse.Apgūstamo prasmju lokā – runas un valodas traucējumu izvērtēšana,
izmantojot izpētes sistēmu.Kompetenču līmeĦa paaugstināšanā – izvērtēšanas
sistēmas struktūrkomponentu noteikšana un mijsakarību apzināšana, veicot bērna
izpēti, fiksējot iegūtos rezultātus un nosakot palīdzības iespējas.
Runas un valodas traucējumu cēloĦi. Runas un valodas traucējumu klasifikācijas.
Runas un valodas traucējumi bērniem vispārējās izglītības iestādē. Bērna ar runas
un valodas traucējumiem psiholoăiskās, emocionālās, socializācijas u.c. problēmas.
Runas un valodas problēmu izraisītie mācīšanās traucējumi. Palīdzība bērniem,
kam ir lasīšanas un rakstīšanas traucējumi. 1. klases skolēnu runas un valodas
attīstības raksturojums un izpēte. Iespējamie korekcijas darba virzieni un skolotāja
līdzdalība runas traucējumu novēršanas procesa atsevišėos posmos
Valodas traucējumu veidi: Dislālija. Alālija. Dizartrija. Afāzija. Mācību līdzeklis.
Rīga: Zvaigzne ABC.
MiltiĦa, I. (2005) SkaĦu izrunas traucējumi. Rīga: RaKa.
MiltiĦa, I. (2008) Skolotāja logopēda darba mape. Rīga: RaKa..
Волкова, Л. С. (ред.) (1999) Логопедия. Москва: Владос.
HadaĦonoka I., HadaĦonoka L., StaĜăe L., Merirande R. Kā raisās valodiĦa. Rīga:
Rasa ABC, 1999.
Žurnāli “Skolotājs”, “Mans mazais”, «Дефектология», «Логопед».
Gatavoties semināriem par tēmām: Bērna ar runas un valodas traucējumiem
psiholoăiskās, emocionālās, socializācijas u.c. problēmas; dažādu speciālistu
sadarbība; ieskats alālijas, afāzijas, rinolālijas, dizartrijas izpausmēs un problēmās.
Patstāvīgi veikt bērna izpēti, izmantojot pārbaudes sistēmu un nosakot dažādo
aspektu mijsakarības.
Studentu zināšanas, prasmes un kompetences tiek vērtētas semināros un pēc
patstāvīgā darba veikšanas. Logopēdijas studiju kursa nobeigumā ir jākārto
eksāmens,
Studentu zināšanas, prasmes un kompetences tiek novērtētas, izmantojot 10 ballu
skalas sistēmu .
Latviešu
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Kvalifikācija „Fizioterapeits” 4.studiju gads
Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:
Kursa mērėis:

Ėirurăijas pamati
PBNPSF3104
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
4.
7.
0.5 KP/0.75 ECTS
Doc. M.LiepiĦa
LSPA apgūtās zināšanas pirmajā palīdzībā, medicīnas terminoloăijā.
Kursa mērėis ir iemācīt studentiem ėirurăijas pamatnostādnes – aseptiku,
antiseptiku, intensīvās terapijas principus ėirurăijas klīnikā, ėirurăiskās
infekcijas pamatjautājumus un iepazīstināt studentus ar biežākajām
ėirurăiskajām slimībām, to ārstēšanas metodēm. Iemācīt studentu novērtēt
ėirurăiska slimnieka stāvokli pirms- un pēcoperācijas, lai labāk izvēlētos
optimālāko rehabilitācijas metodi.

Kursa uzdevumi:

Iemācīt studentiem ievērot aseptikas un antiseptikas pamatprincipus. Iemācīt
ėirurăiskās operācijas norises pamatelementus, anestēzijas un intensīvās terapijas
pamatelementus, vienkāršāko ėirurăisko manipulāciju pielietojumu. Apgūt brūces
dzīšanas gaitu, brūču ārstēšanas principus. Iemācīt ėirurăiskās infekcijas
pamatjautājumus, iemācīt atpazīt biežāko vienkāršo akūto ėirurăisko slimību
simptomātiku.

Plānotie studiju
rezultāti:

Studenti iegūst teorētiskās zināšanas par ėirurăijas pamatnostādnes – aseptiku,
antiseptiku, intensīvās terapijas principus ėirurăijas klīnikā, ėirurăiskās infekcijas
pamatjautājumus un iepazīstināt studentus ar biežākajām ėirurăiskajām slimībām, to
ārstēšanas metodēm.
Galvenās tēmas: Aseptikas un antiseptikas pamatprincipi. Ėirurăiskā operācija.
Slimnieka sagatavošana akūtām un plānveida operācijām. Operāciju etapi. Šuvju
veidi. Akūtie stāvokĜi ėirurăijā. Diagnostikas un ārstēšanas pamatprincipi.
Pēcoperācijas periods. Pēcoperācijas intensīvās terapijas principi. Agrīnie
pēcoperācijas sarežăījumi. Ėirurăiskā infekcija. Vietējās un vispārējās
ėirurăiskās infekcijas formas. Vēlīnie ėirurăisko operāciju sarežăījumi.

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:

1.Ėirurăija / prof. J.Gardovska red. – Rīga: Latvijas Medicīnas Akadēmija/ Rīgas
StradiĦa universitāte, Latvijas Ėirurgu asociācija, 2001
2.Modernās tehnoloăijas ėirurăijā / Prof. J.Gardovska red. – Rīga: Latvijas Ėirurgu
asociācija, 1999
Kirk R., Ribbans W. Clinical Surgery in General, 4th ed. London: Elsevier Churchill
Livingstone, 2004
3 Lawrence P.F. et al. Essentials of General Surgery, 4th ed. Philadelphia: Lippincott
Williams & Wilkins, 2005
1.Beauchamp R.D., Evers B.M., Mattox K.L. Textbook of Surgery: The biological
basis of modern surgical practice. 17th ed. Philadelphia: W.B.Saunders, 2004
2.Browse N.L. An Introduction to the Symptoms and Signs of Surgical Disease. 2nd ed.
London: Edward Arnold, 1991
3.Brunicardi F.C. et al. Principles of Surgery, 8th ed. New York: McGraw-Hill, 2004

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:

Gatavoties teorētiskajām nodarbībām par uzdoto tēmu.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Mācību kursa laikā teorētiskajās nodarbības zināšanu pārbaudi veic, pielietojot
vienkāršus testus (izvēles atbildes) pa atsevišėām tēmām.

Mācību valoda:

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:
Mācību valoda:

Traumatoloăija
PBNPSF3110
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
4.
7.
1,5 KP/ 2.25 ECTS
Traumatoloăe – ortopēde, medicīnas zinātĦu doktore Z.Pavāre
Labas zināšanas anatomijā un fizioloăijā, pamatzināšanas medicīnas
terminoloăijās, neiroloăijā un diagnostikas radioloăijas metodēs.
Nodrošināt studējošiem teorētisko izglītību un praktisko iemaĦu apguvi, kas
nepieciešama rehabilitologa – fizioterapeita praksē, strādājot ar pacientiem, kam ir
kustību un balsta aparāta traumas vai to sekas.
Apmācības laikā dot studentiem pamatzināšanas par medicīnas praksē biežāk
sastopamajiem kustību balsta aparāta traumatiskiem bojājumiem, to klīnisko ainu,
diagnostikas
un
ārstēšanas
principiem,
potenciālām
rehabilitācijas
iepējām.Nodrošināt studentiem praktisko iemaĦu apguvi semināros, kas Ĝautu,
beidzot studijas patstāvīgi sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību traumas
gadījumā, orientēties kustību un balsta aparāta traumu un saslimšanu diagnostikā
un ārstēšanas metodēs. Apgūt prasmi, pamatojoties uz saĦemtajām teorētiskajām
zināšanām un iegūtajām praktiskajām iemaĦām, nospraust rehabilitācijas darbības
uzdevumus slimniekam ar kustību un balsta aparāta traumām.
1. Orientēties kustību un balsta aparāta traumu diagnostikā un ārstēšanas
metodēs;
2. Apgūt prasmi, pamatojoties uz saĦemtajām teorētiskajām zināšanām un
iegūtajām praktiskajām iemaĦām, izvirzīt rehabilitācijas uzdevumus
slimniekam ar kustību un balsta aparāta traumām.
Lekcijās studējošie apgūst pamatzināšanas par ekstremitāšu kaulu lūzumu
veidiem, to normālu un traucētu reăenerāciju, mugurkaulāja traumām,
iespējamiem sarežăījumiem un gerontoloăijas problēmām traumatoloăijā.
Praktiskajās nodarbībās studējošie praktiski apgūst: - prasmi izmeklēt slimnieku ar
kustību un balsta aparāta traumām un to sekām;- neatliekamās pirmās
medicīniskās palīdzības iemaĦas (imobilizāciju);- prasmi orientēties
radioloăiskajos izmeklējumos;- prasmi sastādīt rehabilitācijas plānu.
Biežākie ekstremitāšu traumatisko bojājumu veidi bērniem. Radioloăiskās
izmeklēšanas pielietošanas indikācijas un rezultātu izvērtēšana bērnu ortopēdijā.
Indikāciju noteikšana operatīvai ārstēšanai. Potenciālās rehabilitācijas problēmas
un mērėi pie dažāda veida kaulu un locītavu bojājumiem.
1. J. Volkolakovs „Vispārējā ėirurăija”. Rīga, “Zvaigzne”. 1989.g.
2. J. Heglins ”Ėirurăiskā izmeklēšana”. Rīga, “Zvaigzne”.1985. g.
3. „Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Traumas.” D. KrieviĦa redakcija. NMPC.
Rīga. 2001.
*Canale T.S., Beaty J.H. Operative pediatric orthopaedics. Mosby (2nd edition),
1995.*Haerring J.A. Tachdjian’s pediatric orthopaedics. Saunders W.B. Company,
2002.
1. JBJS http://www.ejbjs.org/ http://www.jbjs.org.uk/
2. Clinical Orthopaedics and Related Research
Par patstāvīgi apgūto vielu students sagatavo konspektu un referātu, kuru
semināra laikā prezentē, pēc tam tiek veidota diskusija un uzklausīti pārējo
studējošo viedokĜi par attiecīgo tēmu. Patstāvīgā darba uzdevums ir apgūt prasmi
strādāt ar medicīnas literatūru, salīdzināt un izvērtēt iegūtās teorētiskās
informācijas pielietošanas iespējas praktiskajā darbā.
Traumatoloăijā - studējošo apgūtās teorētiskās zināšanas un praktisko iemaĦu
prasmi docētājs novērtē katrā praktiskajā nodarbībā. Beidzot mācību ciklu,
studējošais kārto ieskaiti, kas sastāv no mutiskas rentgenogrammas interpretācijas.
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:

Iekšėīgās slimības, gerontoloăija
PBNPSF3111
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
4.
7.
2 KP/ 3 ECTS
Dr. P. Mustafins
LSPA apgūtās zināšanas anatomijā, fizioloăijā, farmakoloăijā, medicīnas
terminoloăijās un angĜu valodā
Zināšanu, izpratnes un elementāro iemaĦu veidošana attiecībā uz sirds asinsvadu,
elpošanas, gremošanas, nieru, urīnizvadceĜu, citu iekšėīgo orgānu un orgānu sistēmu
biežākām slimībām, to attīstīšanās iemesliem un gaitu, attiecīgo pacientu
izmeklēšanas, ārstēšanas un rehabilitācijas principiem, fizisko slodžu ietekmi pie
attiecīgajām diagnozēm.

Kursa uzdevumi:

Sniegt zināšanas par anamnēzes vākšanas principiem, pacientu apskates, fizikālas un
instrumentāls izmeklēšanas principiem, par izplatītāko iekšėīgo slimību iemesliem,
tipiskiem simptomiem, sūdzībām, klasifikāciju, attiecīgo slimību gaitu, ārstēšanas un
rehabilitācijas principiem.

Plānotie studiju
rezultāti:

Studenti iegūst zināšanas: par iekšėīgo slimību etioloăiju, patoăenēzi, pacientu
sūdzībām, simptomiem, apskati, izmeklēšanu, diferenciālas diagnostikas principiem,
profilakses, ārstēšanas un rehabilitācijas principiem. Studenti apgūst prasmes:
ăimenes, slimības un sporta anamnēzes vākšana, pacienta apskate, izmeklēšanas
rezultātu izmantošana praksē. Studenti apgūst kompetences: spēs iekĜauties
ārstēšanas komandā pie iekšėīgam slimībām atbilstoši savai specialitātei.
Tiek apskatītas sekojošas slimības: sirds išēmiska slimība, hipertoniska slimība,
miokardiopātijas, ateroskleroze, sirds mazspēja, patoloăiska un fizioloăiska
„sportista sirds”, bronhiāla astma, pneimonijas, plaušu Ĝaundabīgie audzēji,
tuberkuloze, gastrīts, gastroduodenīts, kuĦăa čūla, gremošanas trakta Ĝaundabīgie
audzēji, hepatīts, aknu ciroze, žults akmeĦu slimība, gremošanas trakta funkcionālas
saslimšanas, apendicīts, glomerulonefrīts, pielonefrīts, nieru akmeĦu slimība, cistīts,
uretrīti, vairogdziedzera saslimšanas, pirmā un otra tipa cukura diabēts.

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

1. Lazovskis I. Iekšėīgo slimību pamati.Zvaigzne, Rīga 1985
2. The Merck Manual of Diagnosis and Therapy, 17th ed, 2005
( http://www.merck.com/pubs/manual/)

Papildliteratūra:

1. Harrisson's Principles of Internal Medicine, 16th ed, 2004
2. MacAuley D. Oxford Handbook of Sport and Exercise Medicine. Oxford
University Press. 2007

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

Žurnāli „Latvijas ārsts”, „Doctus”, interneta mājas lapas: http://www.medscape.com;
http://www.studentconsult.com

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija
un uzdevumi:

Studenti veic patstāvīgu darbu ar literatūru, iepriekš gatavojas nodarbību tēmām,
raksta referātus par attiecīgajām slimībām.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Kontakta stundu ietvaros studenti tiek iesaistīti aktīvajā diskusijā, viĦiem tiek uzdoti
mutiskie jautājumi, tiek vērtēta viĦu spēja analizēt tekošu informāciju. Tiek rīkotas
īsas rakstiskas ieskaites par apskatītām tēmām. Kursa ietvaros ir divas lielas
ieskaites.

Mācību valoda:

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:

Neiroloăija
PBNPSF3112
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
4.
7.
1.5 KP/ 2.25 ECTS
fizioterapeite: D. Stirāne
Zināšanas anatomijā, fizioloăijā, patoloăiskajā fizioloăijā, klīniskās aprūpes
pamatos.
Sniegt zināšanas par centrālās un perifērās nervu sistēmas saslimšanām, to
etioloăiju, patoăenēzi, klīniku, izmeklēšanas un terapijas iespējām.
1.

2.

3.

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:
Citi izmantojamie
informācijas avoti:

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:

Sniegt zināšanas par nervu sistēmas darbības mehānismiem un
funkcijām, par iespējamajām fizioloăiskajām un patoloăiskajām
izmaiĦām nervu sistēmā.
Veidot izpratni par biežāk sastopamajām centrālas un perifērās nervu
sistēmas saslimšanām, to etioloăiju, patoăenēzi, klīniskajām
izpausmēm.
Iepazīstināt ar neiroloăisko saslimšanu izmeklēšanas metodēm un
veidot praktiskas iemaĦas neiroloăisku pacientu novērtēšanā.

4.
Studenti iegūst zināšanas: par nervu sistēmas darbības mehānismiem un
funkcijām, par iespējamajām fizioloăiskajām un patoloăiskajām izmaiĦām
nervu sistēmā, par biežāk sastopamajām centrālas un perifērās nervu sistēmas
saslimšanām, to etioloăiju, patoăenēzi, klīniskajām izpausmēm, par neiroloăisko
saslimšanu izmeklēšanas metodēm
Studenti apgūst prasmes: neiroloăisku pacientu novērtēšanā – motoro iemaĦu,
līdzsvara un kustību koordinācijas novērtēšana, cīpslu un patoloăisko refleksu
novērtēšana, virspusējās uz dziĜās jušanas novērtēšana.
Studenti apgūst kompetences: izmantojot apgūtās teorētskās zināšanas un
prasmes spēj spriest par biežāko neiroloăiso saslimšanu etioloăiju, patoăenēzi,
atpazīt klīniskās izpausmes, būt zinošiem par neiroloăisku pacientu
izmeklēšanas metodēm.
Neiroloăijas priekšmets. Centrālās un perifērās nervu sistēmas fizioloăija.
Centrālās un perifērās nervu sistēmas biežākās saslimšanas, to etioloăija,
patoăenēze, klīniskās izpausmes, izmeklēšanas un terapijas iespējas.
I.Supe „Rokasgrāmata neiroloăijā”, Valters un Rapa, 2004.
E. Smeltere, I.Logina „Neiroloăija shēmās”, Avots, 2009.
P.A.Downie ‘’Cach’s Textboox of Neurology for Physiotherapists’’, 4th Edition,
Butterworth Heinemann, 1995.
Rene Cailliet M.D. ‘’Soft tissue pain and disability’’, F.A. Davis
Company,1988.
Rene Cailliet M.D. ‘’ Neck and arm pain’’, F.A. Davis Company, 1991.
Rene Cailliet M.D. ‘’Low back pain syndrome’’, F.A. Davis Company, 1995.
Gatavoties semināriem par tēmām: nervu sistēmas darbības mehānismi un
funkcijas, iespējamās fizioloăiskās un patoloăiskās izmaiĦas nervu sistēmā,
neiroloăisku pacientu izmeklēšanas metodes.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Studentu zināšanas, prasmes un kompetences tiek vērtētas katrā nodarbībā,
teorētisko vināšanu pārbaudei tiek izmantoti īsi testi. Lekciju apmeklējums kā
bonuss, kas var uzlabot atzīmi par vienu punktu.

Mācību valoda:

Latviešu 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:
Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:
Mācību valoda:

Fizioterapija iekšėīgās slimībās
PBNPSF3132
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
4.
7.
1.5 KP/ 2.25 ECTS
Veselības zinātĦu maăistre I. Ērgle
Vidējā vai vidējā speciālā izglītība, ietverot dabas zinātĦu profila priekšmetus:
bioloăiju, anatomiju,kā arī LSPA apgūtās zināšanas anatomijā un iekšėīgās
slimībās.
Veidot topošajiem fizioterapeitiem izpratni par atbilstošu fizioterapijas metožu
izvēli pie dažādām saslimšanām un attīstības pacientiem ar iekšėīgās
saslimšanām.
Iemācīt veikt izmeklēšanas un novērtēšanas metodes pacientiem ar iekšėīgām
saslimšanām; Sniegt zināšanas par fizioterapijas plāna sastādīšanu atbilstoši
izmeklēšanas rezultātiem; Pielietot pacientam individuālas terapijas metodes;
Iepazīstināt pacientus ar saslimšanai profilaktisku izglītošanu.
Studenti iegūst zināšanas: par fizioterapijas diagnostikas metodēm pacientiem ar
iekšėīgām saslimšanām, par fizioterapijas plāna sastādīšanu un terapijas mērėu
izvirzīšanu; Studenti apgūst prasmes: veikt fizioterapijas diagnostiku; sastādīt
terapijas plānu; izvēlēties terapijas metodes; sastādīt vingrošanas kompleksus
atbilstoši saslimšanai; sastādīt pacientiem profilakses programmas.
Fizioterapijas diagnostikas metožu izvēle attiecībā uz iekšėīgo slimību profīla
pacientiem. Elpošanas tehnikas un to pielietošana. Relaksācijas tehnikas un to
pielietošana. Fizioterapijas
metodes un slodzes dozēšana ar asinsrites
traucējumiem.
1. Aberberga-Augškalne, L. Fizioloăija rehabilitoloăiem un veselības sporta
speciālistiem, Rīga, „Medicīnas apgāds”, 2008, 270.
2. Gūtenbrunners, K., Glēzerners, Ž.Ž., Rehabilitācija, fizikālā medicīna un dabas
dziedniecība, SIA „Nacionālais apgāds”, Rīga, 2008, 217;
1. www.cfeducation.ca/en/airway_clearance.aspx (Rainbow babies` and
children`s hospital, Cleveland, Ohio);
2. www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entr
3. ŠiliĦš V., Padomi bronhiālās astmas slimniekiem, Rīga, reklāmas aăentūra
1997
1.MauriĦa, L. Fiziskās aktivitātes kardioloăijā. Rīga, Nacionālais apgāds, 2005.,
31
2.DeLisa, J.A. Rehabilitation medicine principles and practice. Philadelphia,
J.B.Lippincot company, 1998, 696-699
Gatavoties semināriem par tēmām:

Gatavoties semināriem par tēmām: elpošanas tehnikas sekrēta izvadei,
relaksācijas metodes, slodzes dozēšana pacientiem ar akūtām aisnrites
problēmām,vingrojumu izvēle reimatoloăiska profila pacientiem, profilaktiskie
pasākumi pacientiem ar asinsvadu saslimšanām, slodzes dozēšana un terapijas
metožu izvēle pacientiem ar aptaukošanos.Sastādīt vingrojumu programmas:
novērtēt diagnostikas metodes izvēli pacientiem ar iekšėigām saslimšanām,
relaksācijas vingrojumu komplekss, elpošanas dinamiskie vingrojumi,
gremošanas slimību vidējas intensitātes slodzes vingrojumi, vingrojumu izvēle
geriatrijas pacientiem, vingrojumu komplekss pacientiem ar cukura diabētu.
Gatavoties pārbaudījumam Fizioterapijai iekšėīgās slimībās.
Studentu zināšanas un prasmes tiek vērtētas sešos semināros, pēc sešu
vingrojumu programmu sastādīšanas un studiju nobeiguma pārbaudījuma.
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:

Fizioterapija traumatoloăijā
PBNPSF3136
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
4.
7.
1.5 KP/ 2.25 ECTS
Ārsts rehabilitologs, fizioterapeits M.Osovskis
Priekšzināšanas traumatoloăijā un ortopēdijā, anatomijā, dinamiskajā anatomijā,
fizioterapijas pamatos, izmeklēšanas metodēs, diagnostikas radioloăijas
metodēs.
Nodrošināt studējošiem teorētisko zināšanu un praktisko iemaĦu apguvi, kas
nepieciešamas fizioterapeita praksē, strādājot ar pacientiem, kam ir kustību un
balsta aparāta traumas vai to sekas.
Dot studentiem pamatzināšanas par medicīnas praksē biežāk sastopamo kustību
balsta aparāta traumatisko bojājumu fizisko rehabilitāciju.
Nodrošināt studentiem praktisko iemaĦu apguvi kustību un balsta aparāta
traumu un to seku fiziskajā rehabilitācijā .
Apgūt prasmi, pamatojoties uz teorētiskajām zināšanām un iegūtajām
praktiskajām iemaĦām, noteikt rehabilitācijas darbības uzdevumus pacientam ar
kustību un balsta aparāta traumām.
3. Orientēties kustību un balsta aparāta traumu fiziskās rehabilitācijas
metodēs.
4. Apgūt prasmi, pamatojoties uz iegūtajām teorētiskajām zināšanām un
praktiskajām iemaĦām, izvirzīt rehabilitācijas uzdevumus slimniekam ar
kustību un balsta aparāta traumām un izveidot darba plānu.
5. Apgūt fiziskās rehabilitācijas metodes un līdzekĜus pie dažādām kustību un
balsta aparāta traumām un to sekām.
Praktiskajās nodarbībās studējoši apgūst:- prasmi novērtēt funkcionālās spējas
pacientiem ar kustību un balsta aparāta traumām un to sekām;- prasmi un
iemaĦas fiziskās rehabilitācijas metožu pielietošanā pacientiem ar kustību
un balsta aparāta traumām un to sekām;- prasmi izveidot fiziskās
rehabilitācijas plānu.Fiziskā rehabilitācija pie dažādām kustību un balsta
aparāta traumām un to sekām.
Fiziskās rehabilitācijas mērėi un īpatnības pie sporta traumām.
1. S.J.Garrison “Handbook of Physical Medicine and Rehabilitation
Basics.” J.B.Lippincott Company. 2003
2. G.J. Davies Orthopaedic and Sports Physical Therapy. ChurchillLivingstone, NY. 2000

Papildliteratūra:

1. Vernon L. Nickel, M.D., Mishael J. Botte, M.D. “Orthopaedic
Rehabilitation.” Churchill Livingstone, 1992. Second Edition.
2. M.E.Tidswell “Cash`s Textbook of Orthopaedics and Rheumatology for
Physiotherapists.” Mosby. 1992
3. A.Thomson, A.Skinner, J.Piercy “Tidy`s Physiotherapy.” Butterworth
Heinemann Twelft edition. 1995

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

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:
Mācību valoda:

1. Clinical Orthopaedics and Related Research
2. www. ortop.traumat.rehab.com
Students sagatavo praktiskās nodarbības konspektu, kuru pielieto praktiskajā
darbā ar pacientu, pēc kā tiek veidota diskusija un uzklausīti pārējo studējošo
viedokĜi par attiecīgo tēmu. Patstāvīgā darba uzdevums ir apgūt prasmi strādāt
ar medicīnas literatūru, salīdzināt un izvērtēt iegūtās teorētiskās informācijas
pielietošanas iespējas praktiskajā darbā.Gatavošanās teoretiskai un praktiskai
ieskaitei.
Studējošo apgūtās teorētiskās zināšanas un praktisko iemaĦu prasmi docētājs
novērtē katrā praktiskajā nodarbībā. Beidzot studiju kursu, studējošais kārto
ieskaiti, kas sastāv no teorētiskās un praktiskās daĜas.
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:

Fizioterpija neiroloăija
PBNPSF3137
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
4.
7.
1.5 KP/3 ECTS
fizioterapeite: D. Stirāne
Zināšanas anatomijā, fizioloăijā, patoloăiskajā fizioloăijā, klīniskās aprūpes
pamatos, neirolăijā.
Sniegt zināšanas par fizioterapijas iespējām centrālās un perifērās nervu
sistēmas saslimšanu gadījumos.
1. Sniegt zināšanas par biežāko neiroloăisko slimību radītiem kustību, stājas,
pozas un koordinācijas traucējumiem;
2. Izprast biežāko neiroloăisko slimību pamatproblēmas;
3. Iemācīt izveidot atbilstošu fizioterapijas plānu un to pielietot dažādu
neiroloăisko slimību gadījumos.

Plānotie studiju
rezultāti:

Studenti iegūst zināšanas: par biežāko neiroloăisko slimību radītiem kustību,
stājas, pozas un koordinācijas traucējumiem; Izprast biežāko neiroloăisko
slimību pamatproblēmas;
Studenti apgūst prasmes: novērtēt stājas, gaitas, muskulatūras tonusa,
koordinācijas izmaiĦas neiroloăiskiem pacientiem; izvēlēties visatbilstošāko
fizioterapijas metodi dažādu neiroloăisko slimību pacientiem, lai mazinātu
slimības radītos traucējumus un palielinātu viĦu ikdienas aktivitātes iespējas.
Studenti apgūst kompetences: izmantojot apgūtās teorētskās zināšanas un
prasmes spēj prast izvēlēties visatbilstošāko fizioterapijas metodi dažādu
neiroloăisko slimību pacientiem, lai mazinātu slimības radītos traucējumus un
palielinātu viĦu ikdienas aktivitātes.

Kursa saturs:

Fizioterapijas iespējas centrālās nervus sistēmas saslimšanu gadījumos.
Fizioterapijas iespējas perifērās nervus sistēmas saslimšanu gadījumos.

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

1.

Handbook of neurological rehabilitation / edited by Richard J.
Greenwood ... [et al.] ; foreword by Lord Walton. - 2nd ed. - Hove
;New York : Psychology Press, c2003 - xv, 740 lpp. : il.
2. Kisner, Carolyn Therapeutic exercise : foundations and techniques /
Carolyn Kisner, Lynn Allen Colby ; illustrations by Jerry L. Kisner. 4th ed. - Philadelphia : F.A. Davis, c2002. - xix, 844 lpp. : il.
1.
Patricia M. Davies “Right in the Middle”, Springer – Verlag, 1990
2.
Martha Freeman Somers “Spinal cord injury”, Appleton& Lange,
1992 1. Patricia M. Davies “Steps To Follow”, Springer –
Verlag,1985
3.
P. A. Downie “Cach’s Textbook of Neurology for Physiotherapists”,
4th Edition, 1995
1.
Martin, Suzanne. Neurologic interventions for physical therapy /
Suzanne "Tink" Martin, Mary Kessler. - 2nd ed. - St. Louis, Mo. :
Saunders Elsevier, c2007. - xv, 494 lpp. : il., diagr.
2.
Pamela Enderby; with Alexandra John & Brian Petheram, Therapy
outcome measures for rehabilitation professionals : speech and
language therapy, physiotherapy, occupational therapy, rehabilitation
nursing, hearing therapists 2nd ed. / Chichester, West Sussex, England
;Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, c2006., viii, [1], 152 lpp. : il., tab.
Mācību kursa laikā uzrakstīt slimības vēsturi par pacientu ar centrālās vai
perifērās nervu sistēmas saslimšanu.

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

Praktisko iemaĦu pārbaudes nodarbību laikā, fizioterapijas vēstures
aizstāvēšana.

Mācību valoda:

Latviešu 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:

Diagnostiskās radioloăijas metodes
PBNPSF3107
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
4.
7.
1 KP/ 1.5 ECTS
Dr. I. ČerĦavska
Dinamiskā anatomija, Fizikas pamati

Studenti tiks iepazīstināti ar vizuālās diagnostikas metodēm, to
pamatprincipiem un iespējām dažādu klīniski - morfoloăisku pataloăiju
diagnostikā, izmantojot jaunākos sasniegumus šajā jomā, kā arī
radioloăiskās aizsardzības pamatnostādnēm. Lekcijās un semināros
paredzēts iemācīt studentiem orientēties dažādu orgānu sistēmu vizuālās
diagnostikas attēlos, īpašu uzmanību pievēršot muskulaskeletārajai un
traumu radioloăijai..
Sniegt zināšanas studentiem par vizuālās diagnostikas metodēm, tās
darbības pamatpricipiem, indikācijām; par muskulaskeletārās sistēmas
traumatiskiem bojājumiem, deăeneratīvām izmaiĦām un taktiku slimību
diagnostikā;
Studenti iegūs zināšanas: par radiologiskās diagnostikas iespējām,
darbības principiem; par ceĜa, gūžas, pēdas locītavu traumatiskām,
deăeneratīvām izmaiĦām, diagnostikas iespējām, indikācijām un sekām;
par mugurkaula fizioloăiskām izmaiĦām, iedzimtām un iegūtām
saslimšanām, diagnostiku, ārstēšanu un sekām; praktsikās iemaĦas Rtg,
CT un US analīzē.
Radiācijas
fizika.
Rentgenstari.
Rentgenoloăijas
vēsture.
Rentgeniekārta, tās uzbūve. Attēlu analīzes principi, izmeklējumu
indikācijas; Vesela cilvēka orgānu un sistēmu vizuālās diagnostikas
attēli, normālā anatomija. Pēdas un gūžas locītavas anatomija, traumas,
to radioloăiskā diagnostika; CeĜa locītavas anatomija, traumas, to
radioloăiskā diagnostika; Standartprojekcijas skeleta rentgenoloăijā, to
nepieciešamība,
mugurkaula
traumas;
Kompjūtertomogrāfija.
Magnētiskā rezonanse. Pielietojums. Ultrasonogrāfija, doplerogrāfija.
Virspusējo un dziĜo struktūru izmeklēšana.
1.
P.Līkums “Skeleta rentgenogrāfijas rokasgrāmata”, 2005.
2.
Medicīniskā rentgenoloăija. J. Nemiro., A. AmoliĦš. 1983.
3.
Textbook of Diagnostic imaging. C.E. Putman. C.E. Ravin. 1994.
4.
Gallucci M., Puglielli E., Splendiani A., et al.. Degenerative
disorders of the spine [review]. Eur Radiol. 2005;
www.medscape.com, www.imaging.consult.com, www.medline.com

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Gatavoties semināram par tēmu: potīšu lūzumi, to diagnostika un
arstēšana; ceĜa locītavas traumatiski bojājumi; gūžas locītavas traumatiski
un deăeneratīvi bojājumi, radioloăiskā diagnostika; mugurkaula traumas,
skoliozes un deăeneratīvas izmaiĦas.
Jābūt apmeklētām 75% no nodrabībām.
Gala pārbaudījuma daudzizvēĜu jautājumu tests.

Mācību valoda:

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:

Fizioterapija pediatrijā
PBNPSF3133
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
4.
8.
1 KP/ 1.5 ECTS
Veselības zinātĦu maăistre I. Ērgle
Vidējā vai vidējā speciālā izglītība, ietverot dabas zinātĦu profila priekšmetus:
bioloăiju, anatomiju,kā arī LSPA apgūtās zināšanas anatomijā un pediatrijā.
Veidot topošajiem fizioterapeitiem izpratni par atbilstošu fizioterapijas metožu
izvēli pie dažādām saslimšanām un attīstības īpatnībām bērna vecumā.
Iemācīt veikt izmeklēšanas un novērtēšanas metodes bērna vecuma pacientiem;
Sniegt zināšanas par fizioterapijas plāna sastādīšanu atbilstoši izmeklēšanas
rezultātiem; Pielietot atbilstošās terapijas metodes; Iepazīstināt ar profilaktisku
vecāku izglītošanu, atbilstoši bērna saslimšanai.

Plānotie studiju
rezultāti:

Studenti iegūst zināšanas: par fizioterapijas diagnostikas metodēm dažāda vecuma
bērnu saslimšanām un attīstības traucējumiem; par fizioterapijas plāna sastādīšanu;
par fizioterapijas darba metodēm bērnu vecumā; par vecāku izglītošanu atbilstoši
bērna saslimšanai. Studenti apgūst prasmes: veikt fizioterapijas diagnostiku; sastādīt
terapijas plānu; izvēlēties terapijas metodes; sastādīt vingrošanas kompleksus
atbilstoši bērna vecumam; sastādīt profilakses programmas vecākiem.

Kursa saturs:

Bērnības periodi un atbilstošā terapijas metožu izvēle. ZīdaiĦa motorās attīstības
novērtēšana un terapijas iespējas. Neiznestu zīdaiĦu fizioterapijas iespējas.
Fizioterapijas metodes zīdaiĦu aprūpē. Fizioterapija pulmonoloăijā. Fizioterapija
bērniem ar neiroloăiskiem un kustību - balsta aparāta bojājumiem. Fizioterapija
bērniem ar ortopēdiskām saslimšanām.

Obligātā literatūra:

1. Flēmige I. ZīdaiĦa attīstība un attīstības traucējumi – Rīga, 1999.
2. Alī M. Mana bērna attīstības ceĜš – rīga,2009.
3. Cambell S.K. Physical therapy for children. 1989.
4. Aberberga-Augškalne, L. Fizioloăija rehabilitoloăiem un veselības sporta
speciālistiem, Rīga, „Medicīnas apgāds”, 2008, 270.

Papildliteratūra:

1.Biltona, D, Medicine, Respiratory disoders // Part 3 of 4, volume 36, Issue 5, May
2008, 273-278;
2.DeLisa, J.A. Rehabilitation medicine principles and practice. Philadelphia,
J.B.Lippincot company, 1998, 696-699;
3.Gūtenbrunners, K., Glēzerners, Ž.Ž., Rehabilitācija, fizikālā medicīna un dabas
dziedniecība, SIA „Nacionālais apgāds”, Rīga, 2008, 217.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

1. www.cfeducation.ca/en/airway_clearance.aspx (Rainbow babies` and children`s
hospital, Cleveland, Ohio);
2. www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entr

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:

Gatavoties semināriem par tēmām: zīdaiĦa motorā attīstība un bērnības pariodi,
neiznestu zīdaiĦu fizioterapijas metodes, zīdaiĦu aprūpas metodes motorās
attīstības sekmēšanai, fizioterapijas metodes pulmonoloăijā Sastādīt vingrojumu
programmas: stājas korekcijai, vingrojumu izvēle atšėirīgu vecumu bērniem,
muskutatūras disbalansa korekcijai, elpošanas akta korekcijai.
Gatavoties pārbaudījumam Fizioterapijai pediatrijā.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Studentu zināšanas un prasmes tiek vērtētas sešos semināros, pēc četru vingrojumu
programmu sastādīšanas un studiju nobeiguma pārbaudījuma.

Mācību valoda:

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

Pediatrija
PBNPSF3113
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
4.
8.
1 KP/ 1.5 ECTS
Dr. A. Dzirniece

Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:

LSPA apgūtās zināšanas
patoloăiskajā fizioloăijā.

Kursa mērėis:

Studentu zināšanas, izpratne par bērna organisma fizioloăiju un
patoloăijām, saistītām ar funkcionāliem traucējumiem, atpazīt un
novērtēt tās.

Kursa uzdevumi:

1.Sniegt zināšanas par bērnu augšanas un attīstības fizioloăiskiem
procesiem, likumsakarībām. Vesels bērns un veselību ietekmējošie
faktori pa dzīves periodiem. ZīdaiĦa perioda psihomotorās attīstības
novērtēšana, fizioloăijas un patoloăijas diferencēšana.
2.Sniegt zināšanas par biežāk sastopamām bērnu infekcijas
slimībām,vakcinācijas kalendāru. Atpazīt iedzimtos un iegūtos
veselības traucējumus. MaĦu orgānu anatomiski- funkcionālā
attīstība, iedzimtas un iegūtas patoloăijas.
3.Veidot izpratni par elpošanas sistēmas, gremošanas trakta, nervu
sistēmas, kaulu- muskuĜu un saistaudu sistēmas anatomiski
funkcionālajām īpatnībām bērnu vecumā, patoloăiju klīniskie
simptomi bērniem, to izvērtēšana.

Kursa saturs:

Pediatrija kā medicīnas nozare. Psihomotorās attīstības novērtēšana
bērnu vecumā. Iedzimtie un iegūtie veselības traucējumi. Elpošanas
sistēmas, nervu sistēmas, kaulu- muskuĜu un saistaudu sistēmas
anatomiski funkcionālās īpatnības un traucējumi bērnu vecumā.

Obligātā literatūra:

1.Педиатрия .Под редакцией Дж. Грефаб 1997 Москва, 911 стр.
2.Geske R. Bērna bioloăiskā attīstība.-Rīga, 2005 -314lpp.
3. Л.О. Бадалян.Детская неврология. 3-ое изд. Москва 1984, 574
стр.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

1.Nelson textbook of pediatrics. – 18 th ed. – Philadelfia, PA,
2007.-lii, 3147lpp.
2. Pediatric Infectious Diseases.-3th ed. Churchill Livingstone,
2008, 1617p.

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:

Pilnīgs lekciju apmeklējums. Jautājumi un diskusijas par tekošo
tēmu. Situācijas uzdevumu analīze.
Gatavoties pediatrijas lekciju cikla noslēguma testam.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Studentu zināšanas un prasmes tiek novērtētas diskusijās un
situācijas
uzdevumu
analīzēs.
Lekciju
apmeklējuma
izvērtēšana.Pediatrijas lekciju noslēguma testa vērtējums 10 baĜĜu
sistēmā.

Mācību valoda:

Latviešu
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cilvēka

anatomijā,

fizioloăijā,

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

Sievietes veselības aprūpe
PBNPSF3138
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
4
8
1 KP/ 1.5 ECTS
Asoc.prof. A. KĜaviĦa
Priekšzināšanas, kas balstās uz teorētiskām un praktiskām zināšanām anatomijā,
ārstnieciskajā vinrgošanā, fizioloăijā.

Kursa mērėis:

Veidot priekšstatu par sievietes veselību, fizisko aktivitāšu plānošanu un
ieviešanu, lai nodrošinātu mērėtiecīgu, sekmīgu un drošu sieviešu veselības
aprūpi.

Kursa uzdevumi:

Sniegt pamata zināšanas par sievietes anatomisko, fizioloăisko komponentu
saistību ar sievietes veselību.
Iepazīstināt ar fiziskās aktivitāšu plānošanas, ieviešanas principiem un
novērtēšanas metodēm sievietēm grūtniecības periodā.
Iepazīstināt ar fizisko aktivitāšu plānošanas, ieviešanas principiem un
novērtēšanas metodēm sievietēm pie dažādiem veselības traucējumiem
(hroniskām saslimšanām, psihoemocionāliem traucējumiem, pie onkoloăiskām
saslimšanām).

Plānotie studiju
rezultāti:

Studenti iegūst zināšanas: Par sievietes anatomisko, fizioloăisko komponentu
saistību ar sievietes veselību; fiziskās aktivitāšu plānošanas, ieviešanas
principiem un novērtēšanas metodēm sievietēm grūtniecības periodā; fiziskās
aktivitāšu plānošanas, ieviešanas principiem un novērtēšanas metodēm
sievietēm pie hroniskām saslimšanām; par fiziskās aktivitāšu plānošanas,
ieviešanas
principiem
un
novērtēšanas
metodēm
sievietēm
ar
psihoemocionāliem traucējumiem; par fiziskās aktivitāšu plānošanas, ieviešanas
principiem un novērtēšanas metodēm sievietēm pie onkoloăiskām saslimšanām
un sievietēm virs 65 gadu vecuma. Studenti apgūst prasmes: Izveidot fizisko
aktivitāšu un speciālo vingrojumu programmu sievietēm grūtniecības periodā;
izprast individuālo pieeju fiziskās rehabilitācijas programmā sievietēm pie
dažādiem funkcionāliem traucējumiem. Studenti apgūst kompetences: sagatavot
fizisko aktivitāšu un speciālo vingrojumu programmu sievietēm grūtniecības
periodā; noteikt indikācijas un kontraindikācijas fizisko aktivitāšu programmās
sievietēm pie dažādiem veselības traucējumiem.

Kursa saturs:

Sievietes veselība. Vingrošana grūtniecēm. Fiziskā rehabilitācija pacientiem ar
funkcionāliem traucējumiem . Fizisko aktivitāšu programmās sievietēm pie
dažādiem veselības traucējumiem.

Obligātā literatūra:

5.

KĜaviĦa, A. Kursa „Sieviešu veselības aprūpe” materiāli.

Papildliteratūra:

5.

Delavjē, F. Vingrinājumi sievietēm. Zvaigzne ABC, 2003, 135.lpp.

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:

Izstrādāt vingrojumu un vingrinājumu kopumu sievietēm grūtniecības laikā.
Sagatavot prezentāciju par fizisko aktivitāšu programmu sievietēm ar veselības
traucējumiem. Sagatavoties pārbaudes darbam sieviešu veselības aprūpē.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Studentu zināšanas, prasmes un kompetences tiek novērtētas piecos semināros
(grūtnieču vingrošana, fiziskās aktivitātes
sievietēm pie hroniskām
saslimšanām, pie
psihoemocionāliem traucējumiem, pie onkoloăiskām
saslimšanām un sievietēm virs 50 gadu vecuma), prezentācijā par fizisko
aktivitāšu programmu sievietēm ar veselības traucējumiem.

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:

Fizioterapija sportā
PBNPSFI3139

Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
4.
8.
1 KP/ 1.5 ECTS
Doc.E.Lešenkovs

Nokārtotas akadēmskās prasības ( ieskaites, eksāmeni) un iegūtas
teorētiskās zināšanas un praktiskās iemanas fizioterapijas
tehnoloăijās, testēšanas un kontroles tehnikās, treniĦa metodikā,
teorijā un praksē, dažādos sporta veidos.
Dot nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaĦas dažādu
fizioterapeitisko metožu pielietošanai sporta praksē.
iepazīstināt ar fizioterapeita darba organizāciju sporta praksē;
dot teorētiskās zināšanas praktiskās iemaĦas fizioterapeita darbībai
sportistu treniĦa un sacensību periodos;dot teorētiskās zināšanas un
praktiskās iemaĦas fizioterapeita darbībai sportistu traumu un saslimšanu
ārstēšanai un profilaksei; dot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaĦas
fizioterapeita darba īpatnībām dažādos sporta veidos;dot teorētiskās
zināšanas un praktiskās iemaĦas sportistu balsta un kustību sistēmas
pārbaudēm un korekcijai;dot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaĦas
dažādu fizikālās medicīnas metožu pielietošanai sporta praksē
- Zināšanas – studentam ir nepieciešamās teorētiskās
zināšanas
fizioterapeita praksei dažādu sporta veidu medicīniskajai aprūpei;
- prasmes un iemaĦas -.studentam ir nepieciešamās praktiskās iemaĦas
fizioterapeitisko tehnologu pielietošanā sporta praksē;
- kompetence – studentam ir nepieciešamās zināšanas sportistu treniĦa
metodikā, ārstnieciskajā kontrolē, antidopinga programmā, treniĦa un
sacensību nolikumos.
- fizioterapeita darba organizācija sporta praksē;- fizioterapeita darbībai
sportistu treniĦa un sacensību periodos;- fizioterapeita darbībai sportistu
traumu un saslimšanu ārstēšanai un profilaksei; - fizioterapeita darba
īpatnībām dažādos sporta veidos;- sportistu balsta un kustību sistēmas
pārbaudes un korekcija;- fizikālās medicīnas metožu pielietošanai sporta
praksē
E.Lešenkovs, V.LāriĦs „Masaža”
H.,Duane Saunders Robin Saunders „Evaluation, Treatment and
Preventio of Musculosceletal Disorders” volume 1,2,3, The saunders
droup Chaska, Minesota.
Latvijas ārstu žurnāls „Doctus”, 36,6 (grādi)
A.A Birjukovs „Sporta masāža”
Wilma Waters „Medical taping concept”, Niderlands, 2006.
www.lfa.lv, LSM semināru materiāli, LMM semināru materiali
Studenti patstāvigā darba ietvaros pilnveido praktiskās iemaĦas masāžā,
PIR, ĀV, manuālājā terapijā, miofasciālajās tenikās no studiām brivajā
laikā un aadēmijas mācību telpās, sporta bāžu un klubu rehabilitācijas
kabinetos.
Studenti patstāvigā darba ietvaros pilnveido praktiskās iemaĦas masāžā,
PIR, ĀV, manuālājā terapijā, miofasciālajās tehnikās no studijām brivajā
laikā un akadēmijas mācību telpās, sporta bāžu un klubu rehabilitācijas
kabinetos.
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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:

Fizioterapija sportistu rehabilitācijā
PBNSF3141
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
4.
8.
1 KP/ 1.5 ECTS
Doc. E.Lešenkovs
Nokārtotas akadēmiskās prasības ( ieskaites, eksāmeni) un iegūtas
teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaĦas fizioterapijas tehnoloăijās,
testēšanas un kontroles tehnikās, treniĦa metodikā, teorijā un praksē dažādos
sporta veidos.
Dot nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktisās iemĦas fizioterapijas
praksē treniĦu un sacensību pēcslodžu, traumu, saslimšanu rehbilitācijā un to
profilaksē
Dot nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktisās iemĦas fizioterapijas
praksē treniĦu un sacensību pēcslodžu rehabilitācijā un teorētiskās zināšanas un
praktisās iemĦas fizioterapijas praksē sportistu, traumu, saslimšanu rehbilitācijā
Dot nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktisās iemĦas fizioterapijas
praksē sportistu, traumu, saslimšanu profilaksē
- Zināšana - Dot nepieciešamās teorētiskās zināšanas fizioterapijas praksē
treniĦu un sacensību pēcslodžu, traumu, saslimšanu rehbilitācijā un to profilaksē
- prasmes un iemaĦas - Dot nepieciešamās praktisās iemĦas fizioterapijas
praksē treniĦu un sacensību pēcslodžu, traumu, saslimšanu rehbilitācijā un to
profilaksē
- kompetence -zināšanas treniĦa teorijā un metodikā un sportistu medicīniskajā
kontrolē
sportistu rehabilitācja treniĦa peiodā *sportistu rehabiliācija sacensību peridā
*sportistu BK sistēmas kontrole *rehabilitācija sporta traumu gadījumos
*rehabiltācija sportistu saslimšanu gadījumo *sporta traumu un saslimšanu
profilake *fizikālā medicīna sporta trumu un saslišanu gadījumos *rehabilitācijas
īpatnības dažādos sporta veidos
E.Lešenkovs, V.LāriĦš „Masaža”
H.,Duane Saunders, Robin Saunders „Evaluation, Treatment and Preventio of
Musculosceletal Disorders”, volume 1,2,3, The saunders droup Chaska,
Minesota
„Trenera rokasgrāmata” izdevumu 1.,2.,3. daĜas, Rīga
Lowrence H.Jones „Strain- couterstrain”, Boise, USA
Kazuyoshi Sumita „Hakata method” Osaka, Japan, 1995.
L.Larsens „Sporta traumas” Stoholma, Zviedrija 2001.
Latvijas ārstu žurnāls „Doctus”, 36,6(grādi)
A.A Birjukovs „Sporta masāža”
Wilma Waters „Medical taping concept”, Niderlands, 2006.
www.lfa.lv, LSM semināru materiāli, LMM semnāru materiali
Patstāvīgā darba ietvaros studenti pielnveido praktiskās iemaĦas dažādu
fizioterapijas tehnoloăiju pielietošanā ( masāža, PIR, ĀV, manuālā terapija,
miofasciālās tehnikas, PNF )
Students spēj patstāvīgi veikt pacienta apskati un testēšau, noteikt funkcionālo
diagnoze, izvirzīt ilgtermiĦa mērėus, nospraust īstermiĦa uzdevumus, izvēlēties
atbilstošas fzioterapijas tehnoloăijas un pielietot tās, dot nepiecieamās
rekomendācijas.
Negatīvs; Students nespēj ar docētāja palīzību veikt pacienta apskati un testēšau,
noteikt funkcionālo diagnoze, izvirzīt ilgtermiĦa mērėus, nospraust īstermiĦa
uzdevumus, izvēlēties atbilstošas fzioterapijas tehnoloăijas un pielietot tās, dot
nepiecieamās rekomendācijas
Latviešu
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:

Pielāgotās fiziskās aktivitātes fiziskajā rehabilitācijā
PBNPSF3134
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
4.
8.
2 KP/ 3 ECTS
Asoc.prof. A.KĜaviĦa
Priekšzināšanas, kas balstās uz teorētiskām un praktiskām zināšanām
sporta medicīnā, fiziskās audzināšanas teorijā, fizioloăijā.

Kursa mērėis:

Veidot priekšstatu par fizisko aktivitāšu plānošanu, ieviešanu un
palīglīdzekĜu pielietošanu, lai nodrošinātu mērėtiecīgu, sekmīgu un drošu
līdzdalību fiziskajā rehabilitācijā.

Kursa uzdevumi:

Sniegt pamata zināšanas par fiziskām aktivitātēm kā fiziskās
rehabilitācijas līdzekli.Iepazīstināt ar fiziskās rehabilitācijas nodarbību
plānošanas, ieviešanas principiem un novērtēšanas metodēm.Sniegt
zināšanas par funkcionālo traucējumu veidiem un to ietekmi pielāgoto
fizisko aktivitāšu programmu. Radīt izpratni par individuālu pielāgoto
fizisko aktivitāšu programmu izstrādi fiziskajā rehabilitācijā. Sniegt
zināšanas par tehniskajiem palīglīdzekĜiem (piem., ratiĦkrēsli, ortozes,
protēzes) un speciālā inventāra pielāgošanu.

Plānotie studiju
rezultāti:

Studenti iegūst zināšanas: Par pielāgoto fizisko aktivitāšu (PFA)
pamatprincipiem un to vietu fiziskajā rehabilitācijā, par dažādiem
funkcionāliem traucējumiem un to ietekmi uz rehabilitācijas procesu; par
PFA programmu izveides un ieviešanas principiem. Studenti apgūst
prasmes: Izveidot individuālo PFA plānu fiziskajā rehabilitācijā; novērtēt
pacientu fiziskās spējas; pielāgot fiziskās aktivitātes cilvēkiem ar dažādiem
funkcionāliem traucējumiem. Studenti apgūst kompetences: sagatavot un
pielāgot vidi PFA programmas mērėu īstenošanai;
īstenot PFA
programmas cilvēkiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem.

Kursa saturs:

Pielāgotās fiziskās aktivitātes. Funkcionālo traucējumu raksturojums.
Fiziskā rehabilitācija pacientiem ar funkcionāliem traucējumiem .
6. KĜaviĦa, A. Kursa
„Pielāgotās fiziskās aktivitātes fiziskajā
rehabilitācijā” materiāli. .
6. Sherrill, C. Adapted physical activity, recreation and sports
Crossdisciplinary and lifespan (6th ed.). 2004, McGraw Hill

Obligātā literatūra:
Papildliteratūra:

7.

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija
un uzdevumi:

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:
Mācību valoda:

Sagatavot prezentāciju par fizisko rehabilitāciju personām ar funkcionāliem
traucējumiem. Izstrādāt kursa projektu „PFA programma fiziskajā
rehabilitācijā personai ar funkcionāliem traucējumiem". Sagatavoties PFA
programmas plānošanu un īstenošanu personām ar funkcionāliem
traucējumiem .
Studentu zināšanas, prasmes un kompetences tiek novērtētas sešos
semināros kursa projektā un pēc prezentācijas par PFA fiziskajā
rehabilitācijā.
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:

Fizioterapeitu prakse

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

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
4.
8.
8 KP/12 ECTS
doc. E.Lešenkovs
Apgūta studiju kursa programma un nokārtoti pārbaudījumi prakses uzsākšanai.

Kursa mērėis:

Nodrošināt studiju procesā iegūto zināšanu, prasmju un iemaĦu pielietošanu praktiskajā darbībā.
Veidot konkurētspējīgus profesionālus speciālistus fizioterapeita specialitātē, kuri aktīvi iesaistās
veselības aprūpes sistēmā.
1. Dot teorētiskās zināšanas profesionālās studiju programmas “ Fizioterapeits”
vispārējās daĜas ietvaros un praktiskās iemaĦas fizioterapeita specialitātē.
2. Sniegt fizioterapeita specialitātē nepieciešamās zināšanas studiju programmas
speciālās daĜas ietvaros, pamatojoties uz pagūtās teorētiskās bāzes apjomu.
3. Pilnveidot teorētiskās zināšanas, praktiskās prasmes un iemaĦas Dienas un Neklātienes
nodaĜas studentu mācību un stažēšanās prakses laikā, izstrādājot un aizstāvot
kvalifikācijas projektu fizioterapeita specialitātē.

Kursa uzdevumi:

PBPAII500

Plānotie studiju rezultāti:

Jāzin: fizioterapeitiskās izmeklēšanas pamatprincipi; fizioterapeitiskās ārstēšanas principi;
praksē sastopamo slimību etioloăija, patoăenēze, klīnika, terapija; ārstniecības plāna
sastādīšanas pamatprincipi. Jāprot: izmeklēt un noteikt slimnieka funkcionālo diagnozi; ārstēt
slimnieku pielietojot fizioterapeitisko ārstniecības metodi; sastādīt ārstniecības plānu un
atbilstoši tiem veikt slimnieku rehabilitāciju; dokumentācija.
Kompetences pacienta balsta – kustību sistēmas korekcijā ar fizioterapijas tehnoloăijām

Kursa saturs:

Fizioterapijas kvalifikācijas mācību procesa noslēgumā studenti izstrādā kvalifikācijas projektu
balstoties uz teorētiskajām zināšanām un praktiskajām iemaĦām iegūtām studiju laikā, kas
atspoguĜojas mācību procesa noslēguma fāzē- stažēšanās praksē. Pēdējā studiju gadā mācību un
stažēšanās prakses laikā iegūto materiālu apkopotu, sistematizētu un analizētu noformē atbilstoši
kvalifikācijas projekta prasībām un iesniedz kvalifikācijas eksāmenu komisijai ne vēlāk kā vienu
darba dienu pirms kvalifikācijas eksāmena praktiskās daĜas (atklātā nodarbība stažēšanās vietā).

Obligātā literatūra:

E.Lešenkovs, V.LāriĦš „Masaža”
H.,.Duane Saunders Robin Saunders „Evaluation, Treatment and Preventio of
Musculoskeletal Disorders” volume 1,2,3, The saunders droup Chaska, Minesota
„Trenera rokasgrāmata” izdevumu 1,2,3, Rīga
Lowrence H.Jones „Strain- counterstrain”, Boise USA
Kazuyoshi Sumita „Hakata method ”, Osaka Japan, 1995.
L.Larsens „Sporta traumas” Stoholma, Zviedrija, 2001.

Papildliteratūra:

Latvijas ārstu žurnāls „Doktus”, „36,6’’
A.A Birjukovs „Sporta masāža”
Wilma Waters „Medical taping concept”, Niderlands, 2006.
www.lfa.lv, LSM semināru materiāli, LMM semināru materiāli

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

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Speciālās literatūras studēšana. Individuālais darbs ar slimniekiem sertificēta
speciālista vadībā. Individuālā ārstnieciskās vingrošanas programmas
sastādīšana. Ārstniecības plāna konspekta veidošana.

Fizioterapijas praksē praktikanta darbu vērtē pēc šādiem rādītājiem:
fizioterapeitiskās profFesionālās prasmes un iemaĦas: veikt pacienta anamnēzi un
fizioterapeitisko testēšanu; noteikt pacienta funkcionālo diagnozi; sastādīt
pacienta ārstniecības plānu; izvēlēties un pielietot fizioterapeitiskās terapijas
metodes; analizēt pacienta fizioterapeitisko ārstēšanu, attieksme pret praksi.
Darba organizēšanas prasmes prakses laikā. Spēja patstāvīgi veikt izvirzītos
mērėus un uzdevumus. Kontakts ar pacientu. Radošā pieeja ārstēšanas procesā.
Ieskaites un atklātas nodarbības vadīšana; Prakses dokumentācijas noformēšana;
Kvalifikācijas projekta aizstāvēšana
Ja kāds no prakses rezultātiem ir zemāks par “4”, prakse netiek ieskaitīta. Ja domas par
praktikanta darbības vērtējumu dalās, noteicošais ir prakses vadītāja vērtējums.

Mācību valoda:

Latviešu
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Kursa nosaukums:
Kursa kods:

Klīniskā prakse (traumatoloăija, ortopēdija, neiroloăija, iekšėīgās slimības,

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

Prakse ārpus izglītības iestādes

Kursa uzdevumi:

gerontoloăija)
PBPAII500
4.
7.
8 KP/12 ECTS
medicīnas zinātĦu doktore Z.Pavāre, fizioterapeite D. Stirāne, Dr. P.Mustafins
Labas zināšanas anatomijā un fizioloăijā, pamatzināšanas latīĦu valodā, neiroloăijā un
diagnostikas radioloăijas metodēs.
Nodrošināt studējošiem teorētisko izglītību un praktisko iemaĦu apguvi, kas nepieciešama
rehabilitologa – fizioterapeita praksē, strādājot ar pacientiem, kam ir kustību un balsta aparāta
traumas, iedzimtās deformācijas un to sekas. Sniegt zināšanas par centrālās un perifērās nervu
sistēmas saslimšanām, to etioloăiju, patoăenēzi, klīniku, izmeklēšanas un terapijas iespējām. Zināšanu,
izpratnes un elementāro iemaĦu veidošana attiecībā uz sirds asinsvadu, elpošanas, gremošanas,
nieru, urīnizvadceĜu, citu iekšėīgo orgānu un orgānu sistēmu biežākām slimībām.
Apmācības laikā dot studentiem pamatzināšanas par medicīnas praksē biežāk sastopamajiem
kustību balsta aparāta traumatiskiem bojājumiem, to klīnisko ainu, diagnostikas un ārstēšanas
principiem, potenciālām rehabilitācijas iepējām. Orientēties kustību un balsta aparāta traumu un
saslimšanu diagnostikā un ārstēšanas metodēs. Sniegt zināšanas par nervu sistēmas darbības
mehānismiem un funkcijām, par iespējamajām fizioloăiskajām un patoloăiskajām izmaiĦām nervu
sistēmā. . Sniegt zināšanas par anamnēzes vākšanas principiem, pacientu apskates, fizikālas un
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instrumentāls izmeklēšanas principiem, par izplatītāko iekšėīgo slimību iemesliem, tipiskiem
simptomiem, sūdzībām, klasifikāciju, attiecīgo slimību gaitu, ārstēšanas un rehabilitācijas
principiem.
Orientēties kustību un balsta aparāta traumu diagnostikā un ārstēšanas metodēs;
Apgūt prasmi, pamatojoties uz saĦemtajām teorētiskajām zināšanām un iegūtajām praktiskajām
iemaĦām, izvirzīt rehabilitācijas uzdevumus slimniekam ar kustību un balsta aparāta traumām.
Lekcijās studējošie apgūst pamatzināšanas par ekstremitāšu kaulu lūzumu veidiem, to normālu
un traucētu reăenerāciju, mugurkaulāja traumām, iespējamiem sarežăījumiem un gerontoloăijas
problēmām traumatoloăijā, locītavu saslimšanām, mugurkaulāja saslimšanām, kaulu audzējiem,
strutaino kaulu infekciju, iespējamamjiem sarežăījumiem, bērnu vecuma un gerontoloăijas
problēmām ortopēdijā. Neiroloăijas priekšmets. Centrālās un perifērās nervu sistēmas
fizioloăija. Centrālās un perifērās nervu sistēmas biežākās saslimšanas, to etioloăija,
patoăenēze, klīniskās izpausmes, izmeklēšanas un terapijas iespējas. Tiek apskatītas sekojošas
slimības: sirds išēmiska slimība, hipertoniska slimība, miokardiopātijas, ateroskleroze, sirds
mazspēja, patoloăiska un fizioloăiska „sportista sirds”, bronhiāla astma, pneimonijas, plaušu
Ĝaundabīgie audzēji, tuberkuloze, gastrīts, gastroduodenīts, kuĦăa čūla, gremošanas trakta
Ĝaundabīgie audzēji, hepatīts, aknu ciroze, žults akmeĦu slimība, gremošanas trakta
funkcionālas saslimšanas, apendicīts, glomerulonefrīts, pielonefrīts, nieru akmeĦu slimība,
cistīts, uretrīti, vairogdziedzera saslimšanas, pirmā un otra tipa cukura diabēts.
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Patstāvīgā darba uzdevums ir apgūt prasmi strādāt ar medicīnas literatūru, salīdzināt un izvērtēt
iegūtās teorētiskās informācijas pielietošanas iespējas praktiskajā darbā.
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