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LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA 

                                                                                                        APSTIPRINĀTS 

 LSPA Senāta sēdē    

2010.gada 17.jūnijā,  

protokols Nr. 12    
 

Ar grozījumiem, kas apstiprināti LSPA Senātā un stājas spēkā 04.12.2014. 

  

NOLIKUMS 
PAR PROFESIONĀLĀ BAKALAURA AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS 

PROGRAMMAS ,,SPORTA ZINĀTNE” (kods 42813)   

UN PROFESIONĀLĀ  MAĢISTRA  AUGSTĀKĀS  IZGLĪTĪBAS 

PROGRAMMAS ,,SPORTA ZINĀTNE” (kods 47813)  KVALIFIKĀCIJAS  

REKREĀCIJAS  SPECIĀLISTS 

PRAKSI 

 

1. Vispārējie noteikumi 

1.1. LSPA profesionālās kvalifikācijas Rekreācijas speciālists nolikums par studiju  praksēm 

(turpmāk – Nolikums) nosaka prakses sistēmu profesionālās kvalifikācijas Rekreācijas 

speciālists iegūšanai. 

1.2. Prakse ir augstākās izglītības studiju programmu neatņemama sastāvdaļa, kuras mērķis ir 

nostiprināt un papildināt studējošo zināšanas, kā arī pilnveidot viņa profesionālās prasmes 

atbilstoši rekreācijas speciālista standarta prasībām un studiju programmai un tā tiek 

organizēta saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un Ministru kabineta noteikumiem 

par augstākās profesionālās izglītības mācību prakses organizēšanu: 

- Izglītības likums, Augstskolu likums,  Profesionālās izglītības likums,  

- Ministru kabineta 2010.gada 18. maija noteikumi Nr.461. (prot. Nr.25 33.§) 

- Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem 

pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora 

lietošanas un aktualizēšanas kārtību , 

- Ministru kabineta 2014.gada 26. augusta noteikumi Nr.512. (prot. Nr.45 31.§) 

„Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”. 

- Ministru kabineta 2012.gada 20. novembra noteikumi Nr.785. (prot. Nr.65 9.§)  

Mācību prakses organizācijas un izglītojamo apdrošināšanas kārtība 

- šo Nolikumu. 

1.3. Prakse ir viena no studiju formām, kuras norise var būt gan ārpus izglītības iestādes, gan 

izglītības iestādē. 

1.4. Prakses vietas (bāzes) pārstāvis, LSPA rektors un praktikants slēdz trīspusēju mācību 

prakses līgumu. 

 

2. Prakses norisi reglamentējošie dokumenti 

2.1. Prakses saturu rekreācijas speciālists profesionālās kvalifikācijas iegūšanai nosaka 

izglītības valsts standarts, rekreācijas speciālista profesijas standarts un studiju 

programmas direktora apstiprinātā prakses programma.  

2.2. Prakses programma par praksi ietver: 

2.2.1. prakses mērķus un uzdevumus; 

2.2.2. prakses organizatoriskos jautājumus un norises kārtību; 

2.2.3. kopējo kredītpunktu skaitu un konkrētajiem prakses uzdevumiem atbilstošo 

kredītpunktu skaitu;  

2.2.4. prakses vērtēšanas kārtību. 

2.2.5. prakses dokumentu paraugus;  

http://www.likumi.lv/doc.php?id=50759
http://likumi.lv/doc.php?id=37967
http://www.likumi.lv/doc.php?id=20244
http://likumi.lv/doc.php?id=210806
http://likumi.lv/doc.php?id=210806
http://likumi.lv/doc.php?id=210806
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Owner/Local%20Settings/Temp/Prakse_vadītāji_2014.doc
http://likumi.lv/doc.php?id=252862
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2.3. Nepieciešamības gadījumā, metodiskie norādījumi var tikt tulkoti citās valodās. 

Tulkojumiem jābūt savstarpēji atbilstošiem pēc satura un vizuālā noformējuma 

Tulkojumiem jābūt savstarpēji atbilstošiem pēc satura un vizuālā noformējuma. 

2.4. LSPA, prakses bāzes vietas (rekreācijas centri- viesu nami, sporta un atpūtas kompleksi, 

valsts un pašvaldību institūcijas u.c. (turpmāk – organizācijas)) Latvijā un Eiropas 

Savienības valstīs un studenta sadarbību reglamentē trīspusējs līgums par praksi, kurā 

nosaka LSPA, prakses organizācijas un praktikanta tiesības, pienākumus, prakses ilgumu 

un līguma izbeigšanas nosacījumus.  

 

3. Prakses mērķis 

 Prakses mērķis ir izveidot un nostiprināt studentā tādas praktiskā darba prasmes, 

iemaņas un kompetences, kuras kopā ar iegūtajām teorētiskajām zināšanām ļautu viņam 

sekmīgi darboties kā rekreācijas speciālistam valsts un pašvaldību institūcijās, biedrībās un 

privātajā citās institūcijās, veikt komercdarbību vai veikt rekreācijas darbības kā 

pašnodarbināta persona.   

 

4. Prakses uzdevumi 
4.1. Prakses vispārīgie uzdevumi: 

4.1.1. sekmēt rekreācijas speciālistam nepieciešamās profesionālo iemaņu, prasmju un 

kompetenču pilnveidi; 

4.1.2. iesaistīt studentus mērķtiecīgā praktiskās pieredzes apgūšanā, informācijas vākšanā, 

sistematizēšanā un izskaidrošanā ar nolūku iegūt jaunas zināšanas un sekmēt to 

izmantošanu studiju procesā; 

4.1.3. rosināt veikt zinātniski – pētniecisko darbu rekreācijā; 

4.1.4. sekmēt studentu konkurētspēju darba tirgū. 

4.2. Prakses konkrētie uzdevumi noteikti prakses programmās un metodiskajos norādījumos 

par praksēm. 

 

5. Prakses  īstenošana pa studiju gadiem 

5.1. Bakalaura programmas prakses apjoms: 

5.1.1. Pirmā prakse: 2.st.g. 2.sem. (pēc LSPA plāna), 2 nedēļas- 80 st.,  2 KP  

5.1.2.  Otrā prakse:  3.st.g. 6.sem. (pēc LSPA plāna), 6 nedēļas- 240 st.,  6 KP  
*Pēc katedras plāna: 3.st.g. 6.sem. (pēc 2.st.g.līdz 3.st.g 6.sem.) 6 nedēļas-240 st. 6 KP 

5.1.3. Trešā prakse: 4.st.g. 8.sem. (8 nedēļas), 8 nedēļas- 320 st.  8 KP 
   *Pēc katedras plāna:  4.st.g. 8.sem. (pēc 3.st.g.līdz 4.st.g.8.sem.) – 8 nedēļas – 320 st. 8 KP 

5.2. Maģistra programmas prakses apjoms: prakse notiek 2.studiju gada 1.semestrī saskaņā 

ar studiju plānu 6 (sešas) nedēļas – 6 KP. 

5.3. Prakses programmas īstenošana notiek saskaņā ar bāzes prakses vadītāju un pamatojoties uz 

prakses realizēšanas iespējām atkarībā no sezonalitātes. Prakses KP tiek ieskaitīti attiecīgā semestrī. 
 

6. Prakses vērtēšanas forma un kārtība, parametri un kritēriji 10 ballu skalā 

6.1. Prakses darbu vērtē ar diferencētu atzīmi 10 (desmit) ballu skalā. 10 (desmit) balles 

students var iegūt, ja izrāda iniciatīvu un veic kādu aktivitāti (papildus pasākumu vadīšanu, 

organizēšanu vai pētniecības darbu)  prakses ietvaros ārpus obligātajās prasībās noteiktajam. 

6.2. Prakses vērtēšana notiek prakses pārskata aizstāvēšanas laikā. 

6.3. Prakses vērtēšanas parametri bakalaura programmā: 

6.3.1. attieksme pret praksi, 

6.3.2. organizatoriskās iemaņas, 

6.3.3. profesionālās prasmes un iemaņas, 

6.3.4. prakses laikā veiktie uzdevumi un to kvalitāte, 

6.3.5. prakses pārskata dokumentācijas noformējums un atbilstība prasībām (10.punkts.) 

6.3.6. prakses atbildīgie: 
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- prakses vadītāja (organizācijas) vērtējums, 

- rekreācijas speciālista prakses vadītāja – programmas docētāja vērtējums, 

6.3.7. prakses pārskata prezentēšana un aizstāvēšana.  

6.4. Prakses vērtēšanas parametri bakalaura programmā: 

6.4.1. veiktie uzdevumi un to kvalitāte, 

6.4.2. organizatoriskās prasmes un iemaņas, 

6.4.3. vadīto pasākumu dažādība (vecuma grupas, intereses, dalībnieku skaits, 

pasākumos izmantotais inventārs (laivas, velosipēdi, virves u.tml.)). 

6.4.4. prakses dokumentācijas noformējums un atbilstība prasībām (10.punkts.) 

6.4.5. par praksi atbildīgo vērtējums: 

- prakses vietas bāzes (organizācijas) vērtējums; 

- rekreācijas speciālista prakses vadītāja (kvalifikācijas vadītāja vai rekreācijas nodaļas 

docētāja) vērtējums, 

6.4.6. prakses pārskata prezentēšana un aizstāvēšana. 

 

7. Prakses aizstāvēšanas forma, kārtība, saturs 

7.1. Bakalaura programmā prakses aizstāvēšanā piedalās kvalifikācijas vadītājs, prakses 

vadītājs un rekreācijas speciālista programmas docētājs. Prakses aizstāvēšanā vēlams 

pieaicināt arī prakses (organizācijas) vadītāju vai pārstāvi. 

7.2. Aizstāvēšanā piedalās profesionālā maģistra programmas rekreācijas kvalifikācijas 

vadītājs, LSPA Rekreācijas nodaļas vadītājs, prakses vadītājs un rekreācijas speciālista 

programmas docētājs (i). 

7.3. Prakses aizstāvēšana notiek grupā kvalifikācijas vadītāja noteiktā kārtībā. 

7.4. Bakalaura programmā pēc vērtējuma izlikšanas Rekreācijas programmas prakses vadītājs 

izliek vērtējumu protokolā.  

7.5. Maģistra programmā pēc vērtējuma izlikšanas profesionālā maģistra programmas 

rekreācijas kvalifikācijas vadītājs izliek vērtējumu protokolā 

  

8. Prakses vadība 

8.1. Bakalaura programmā LSPA Slēpošanas, šaušanas, orientēšanās, tūrisma un 

rekreācijas katedra:  

8.1.1. organizē  normatīvo dokumentu izstrādi prakses jautājumos; 

8.1.2. kontrolē studiju programmu direktoru, prakses vadītāju darbu prakses organizēšanā 

un aizstāvēšanā;  

8.1.3. kontrolē dokumentu apriti prakses jautājumos; 

8.1.4. izsniedz studentiem norīkojumus uz praksi un trīspusējo līgumu par praksi starp 

LSPA, prakses uzņēmumu un studentu par prakses norisi; 

8.1.5. piedalās studentu ievadinstruktāžā pirms prakses;   

8.1.6. sekmē pastāvīgas sadarbības izveidi ar prakses organizāciju atbildīgajiem  

pārstāvjiem vai fizisku personu; 

8.1.7. sagatavo informāciju LSPA vadībai par prakses norisi, kā arī sniedz priekšlikumus 

prakses jautājumu pilnveidošanai; 

8.1.8. veicina pieredzes apmaiņu ar citām augstskolām, darba devēju organizācijām un 

citiem sadarbības partneriem prakses jautājumos. 

8.2. Bakalaura programmā profesionālās kvalifikācijas „Rekreācijas speciālists” 

kvalifikācijas vadītājs: 

8.2.1.    izstrādā prakses programmu; 

8.2.2.    organizē metodisko norādījumu izstrādi prakses jautājumos atbilstoši studiju    

programmām un apstiprina tos; 

8.2.3.   ieceļ rekreācijas programmas un/vai LSPA docētājus, atbildīgos par prakses 

organizēšanu, vadīšanu un vērtēšanu; 

8.2.4.   organizē prakses vadītāju konsultācijas;  



 4 

8.2.5.   kontrolē prakses vadītāju darbu;  

8.2.6.   organizē prakses atskaišu aizstāvēšanu; 

8.2.7.   apkopo prakses norisi, rezultātus un  sagatavo atskaiti. 

8.3. Bakalaura programmā profesionālās kvalifikācijas „Rekreācijas speciālists”  

docētājs – prakses vadītājs: 

8.3.1. apkopo informāciju par prakses vietām, kurās praktikanti var papildināt praktiskās 

iemaņas, atbilstoši profesijai – rekreācijas speciālists, un sniedz šo informāciju 

praktikantam; 

8.3.2. nodrošina praktikantu ar prakses dokumentiem, 

8.3.3. iepazīstina praktikantu ar prakses programmu, izskaidrojot: 

8.3.3.1. prakses uzdevumus un to izpildes kārtību, 

8.3.3.2. prakses dienasgrāmatas iekārtošanu, prakses atskaišu izstrādāšanu, 

nodošanu un aizstāvēšanas kārtību, 

8.3.3.3. praktikanta pienākumus un tiesības prakses laikā, 

8.3.4. sniedz atbalstu un konsultē praktikantu un prakses bāzes vadītāju saskaņā ar mācību 

prakses programmu prakses norises vietā; 

8.3.5.  pieņem un izvērtē prakses pārskatus; 

8.3.6. atbild par prakses aizstāvēšanas norisi.  

8.4.. Bakalaura programmā prakses bāzes (organizācijas) vadītājs: 

8.4.1.   kopā ar akadēmijas docētāju – prakses vadītāju atbild par prakses programmas 

realizāciju;  

8.4.2.  iepazīstina studentus – praktikantus ar organizācijas vadību, darbības stratēģiju un  

virzieniem, saturu un darba specifiku, drošību un pieredzi; 

8.4.3.  dod tiešus uzdevumus studentam atbilstoši prakses uzdevumiem un kontrolē to 

izpildi;    

8.4.4.  kontrolē ierakstus prakses pārskatā; 

8.4.5.  konsultē un māca studentus patstāvīgi un sistemātiski izpildīt prakses uzdevumus; 

8.4.6. palīdz studentiem izstrādāt prakses dokumentāciju, pārbauda to izpildes atbilstību 

reāli paveiktajam, novēro, analizē un vērtē studentu darbību pasākumu 

organizēšanā un vadīšanā; 

8.4.7.  iesniedz praktikanta prakses vadītājam, praktikanta raksturojumu un prakses 

vērtējumu (10 ballu skalā), 3 dienu laikā pēc studenta prakses beigām; iesniedz 

priekšlikumus studentu prakses pilnveidošanai. 

8.5. Maģistra programmā LSPA Rekreācijas nodaļa: 

8.5.1. organizē normatīvo dokumentu izstrādi prakses jautājumos; 

8.5.2. sadarbībā ar kvalifikācijas vadītāju piedalās prakses organizēšanā un aizstāvēšanā;  

8.5.3. seko dokumentu apritei prakses jautājumos; 

8.5.4. izsniedz studentiem trīspusējo līgumu par praksi starp LSPA, prakses uzņēmumu 

un studentu par prakses norisi; 

8.5.5. veicina pastāvīgas sadarbības izveidi ar prakses organizāciju atbildīgajiem  

pārstāvjiem vai pašnodarbinātajiem; 

8.5.6. veicina pieredzes apmaiņu ar citām augstskolām, darba devēju organizācijām un 

citiem sadarbības partneriem prakses jautājumos. 

8.6. Profesionālās maģistra programmas kvalifikācijas „Rekreācijas speciālists”   

       vadītājs: 

8.6.1.    izstrādā prakses programmu; 

8.6.2.    organizē metodisko norādījumu izstrādi prakses jautājumos atbilstoši studiju 

programmai; 

8.6.3.   nozīmē atbildīgo(s) par praksi; 

8.6.4.   organizē prakses vadītāju konsultācijas;  

8.6.5.   organizē prakses aizstāvēšanu; 

8.6.6.   apkopo prakses norisi, rezultātus un sagatavo atskaiti. 
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8.7. Profesionālās maģistra programmas kvalifikācijas „Rekreācijas speciālists” prakses 

vadītājs: 

8.7.1. apkopo informāciju par prakses vietām, kurās praktikanti var papildināt praktiskās 

iemaņas, sniedz šo informāciju praktikantiem; 

8.7.2. nodrošina praktikantu ar prakses dokumentiem, 

8.7.3. iepazīstina praktikantu ar prakses programmu, izskaidrojot: 

8.7.3.1. prakses uzdevumus un to izpildes kārtību, 

8.7.3.2. prakses dokumentācijas noformēšanu,  

8.7.3.3. praktikanta pienākumus un tiesības prakses laikā, 

8.7.4. sniedz atbalstu un konsultē praktikantu un prakses bāzes vadītāju saskaņā ar mācību 

prakses programmu prakses norises vietā. 

8.8.. Profesionālās maģistra programmas prakses bāzes (organizācijas) vadītājs: 

8.8.1.   kopā ar akadēmijas docētāju – prakses vadītāju atbild par prakses programmas 

realizāciju;  

8.8.2.  iepazīstina studentus – praktikantus ar organizācijas vadību, darbības stratēģiju un  

virzieniem, saturu, darba specifiku un pieredzi; 

8.8.3.  dod tiešus uzdevumus praktikantam atbilstoši prakses uzdevumiem; 

8.8.4.  iesniedz prakses vadītājam no LSPA prakses vērtējumu (10 ballu skalā) un 

praktikanta raksturojumu. 

 

9. Studenta pienākumi prakses uzdevumu izpildē 

9.1. patstāvīgi, saskaņojot ar prakses vadītāju, izvēlas prakses vietu un vienojas ar attiecīgā 

prakses uzņēmuma vadību par prakses norisi. Students aizpilda iesniegumu un iesniedz 

kvalifikācijas vadītājam; 

9.2. vēršas pēc konsultācijas pie kvalifikācijas vadītāja, ja gadījumā nav spējis izvēlēties 

prakses vietu; 

9.3. piedalās informatīvā ievadlekcijā par prakses jautājumiem;  

9.4. iepazīstas ar metodiskajiem norādījumiem par praksi;  

9.5. izpilda noteiktos prakses uzdevumus, ievērojot prakses vadītāja norādījumus; 

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

kārtības noteikumus; 

9.7. gadījumos, kad īpašu apstākļu dēļ nav iespējams ierasties prakses vietā vai uzņēmums 

izmainījis prakses laika periodu vai nomainījusies prakses vieta, nekavējoši par to paziņo 

prakses vadītājam; 

9.8. sagatavo prakses dokumentāciju – prakses pārskatu atbilstoši šo Noteikumu 10.punktā 

minētajām prasībām; 

9.9. iesniedz prakses dokumentāciju - pārskatu prakses vadītājam ne vēlāk kā 3 dienas pirms 

prakses aizstāvēšanas un aizstāv to atbilstoši prakšu aizstāvēšanas grafikam. 

 

10. Prakses pārskats 

10.1. Prakses pārskats ir dokumentu kopums, kas apstiprina prakses uzdevumu izpildi, un 

students tajā analizē prakses gaitu atbilstoši dotajiem uzdevumiem. 

10.2. Pārskats jānodod datorrakstā uz A4 formāta lapām (Times New Roman 12, atstarpes 

starp rindām 1). Lapas ir numurētas. Prakses pārskatam jābūt iesietam.  

 

11. Noslēguma jautājumi 

11.1. Slēpošanas katedrā var tikt organizēti konkursi, konferences vai citas aktivitātes prakses 

jautājumos. 

11.2. Prakses pārskats, tam pievienotie materiāli, konferences referātu materiāli un citi 

materiāli prakses jautājumos var tikt apkopoti un publicēti. 

11.3. Prakses pārskati glabājas LSPA Rekreācijas nodaļā. 

                        LSPA  


