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NOLIKUMS 
PAR PROFESIONĀLĀ BAKALAURA AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS 

„SPORTA ZINĀTNE” (kods 42813)   KVALIFIKĀCIJAS VADĪTĀJS SPORTA JOMĀ 

  PRAKSI 

 

1. Vispārīgie noteikumi 
1.1.Prakse tiek organizēta atbilstoši LSPA akreditētajai profesionālās augstākās 

izglītības programmai „Sporta zinātnē” ar kvalifikāciju Vadītājs sporta jomā un 

saskaņā ar:  

- LR MK (2014) Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

valsts standartu (Nr. 512);  

- šo Nolikumu. 

1.2.Prakses vietas (bāzes) pārstāvis, LSPA pilnvarots pārstāvis un studējošais slēdz 

trīspusēju mācību prakses līgumu. 

 

2. Prakses mērķi 
     Apvienot iegūtās sporta vadības teorētiskās zināšanas, prasmes un iemaņas ar 

praktisko darbību, papildinot, padziļinot un nostiprinot tās. 

 

3. Prakses uzdevumi 
3.1. Pilnveidot kompetenci šādās jomās: 

3.1.1. sporta organizācijas dibināšanas un darbības tiesiskie aspekti; 

3.1.2. sporta organizācijas vadības process – plānošana, organizēšana, motivēšana 

un kontrole; 

3.1.3. resursu (personāla, finanšu, materiālo, informācijas) plānošana, 

nodrošinājums un izlietojumus; 

3.1.4. sporta tirgzinības; 

3.1.5. sporta darba vadītāja darba stili un metodes;  

3.1.6.sporta sacensību un pasākumu plānošanu un organizēšanu; 

3.2. Piedalīties sporta organizācijas praktiskajā darbā. 
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4. Prakses apjoms un vieta 

4.1. Bakalaura programmas prakses apjoms: 

4.1.1. 1. prakse – 2 KP II studiju gads 4. semestrī; 

4.1.2.  2. prakse – 6 KP III studiju gada 6. semestrī; 

4.1.3.  3. prakse – 5 KP IV studiju gada 8. Semestrī. 

 

4.2. Prakses notiek sporta iestādē/biedrībā/nodibinājumā/kapitālsabiedrībā. 

4.3. Prakses saturu-uzdevumu īstenošanu plāno individuāli, saskaņojot ar prakses 

bāzes vadītāja nozīmēto prakses vadītāju. 

 

5. Prakses vērtēšana 
5.1. Praksi vērtē 10 ballu skalā. 

5.2. 10 balles iegūst, ja studējošā veiktais pārsniedz Programmā noteiktos 

uzdevumus. 

5.3. Lai saņemtu pozitīvu vērtējumu par studiju kursu, kopvērtējumam jāatbilst 

vismaz 4 ballēm. 

5.4. Vērtējumu ballēs studējošais saņem, apkopojot noteikto punktu skaitu, 

novērtējot zināšanas, prasmes un kompetences programmas uzdevumu izpildē, 

attieksmi un individuālās attīstības dinamiku. 

 

6. Prakses vadība 
6.1. Profesionālās kvalifikācijas – Vadītājs sporta jomā vadītāja: 

6.1.1. izstrādā prakses programmu; 

6.1.2. ieceļ LSPA docētājus, atbildīgos par prakses organizēšanu, vadīšanu un 

vērtēšanu; 

6.1.3.apkopo un analizē prakses gaitu un rezultātus, sagatavo atskaites 

6.2. LSPA docētājs – prakses vadītājs:  

6.2.2. iepazīstina studējošo ar prakses programmu, tiesībām un pienākumiem 

prakses laikā; 

6.2.3. nodrošina studējošo ar mācību prakses dokumentiem un iepazīstina ar to 

noformēšanas prasībām; 

6.2.4. apkopo informāciju par prakses vietām, kurās studējošais var papildināt 

praktiskās iemaņas, atbilstoši profesijai - vadītājs sporta jomā, un sniedz šo 

informāciju studējošajam; 

6.2.5. sniedz atbalstu studējošajam un prakses vietai saskaņā ar mācību prakses 

programmu;  

6.2.4. novērtē studējošā praksi. 

 

6.3. Studējošais: 

6.3.1. iepazīstas ar mācību prakses mērķiem, uzdevumiem un vērtēšanas 

kritērijiem; 
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6.3.2.izpilda mācību prakses programmā noteiktos uzdevumus un ievēro mācību 

prakses vadītāju norādījumus; 

6.3.3. ievēro darba aizsardzības un darba drošības noteikumus, kā arī prakses vietas 

iekšējās kārtības noteikumus; 

6.3.4. noformē mācību prakses Pārskatu un kopā ar Vērtējumu-raksturojumu 

iesniedz LSPA. 

 

6.3. Prakses bāzes atbildīgais darbinieks: 

6.3.1. pieņem studējošo praksē un organizē tā darbu saskaņā ar LSPA izstrādātu 

prakses programmu; 

6.3.2. nodrošina studējošo ar darba drošības, ugunsdrošības un sanitāri 

higiēniskajām normām atbilstošu darbavietu; 

6.3.3. nodrošina iespējami augstu prakses kvalitāti, nodrošinot studējošo ar 

nepieciešamajiem materiāliem, dokumentiem, dodot pieeju ar prakses programmu 

saistītiem aprēķiniem, tabulām un materiāliem; 

6.3.4. informē LSPA par mācību prakses norisi, studējošā pārkāpumiem vai 

nelaimes gadījumiem prakses vietā; 

6.3.5. pēc prakses iepazīstas ar studējoša izstrādāto Pārskatu, parakstās par 

saskaņojumu, sniedz studējošā Vērtējumu – raksturojumu.  

 

6.4. Papildus trīspusējam līgumam prakses vieta un studējošais var noslēgt 

divpusēju līgumu par savstarpējo norēķinu kārtību. 

 

 

                                                                                  LSPA Sporta vadības nodaļa 

 

  

 
 


