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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! 

 

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA 

 

projekts “Atbalsts sporta zinātnei” Nr. 2009/0155/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010 

 

 

KĀRTĪBA, 

 

kādā mērķstipendijas saņēmējs 

plāno izlietot kvalitātes atbalsta pasākumu līdzekļus 
 

1. Katram doktorantam kvalitātes atbalsta pasākumiem pieejamais finansējums 1422,87 euro  

gadā. 

 

2. 20 darbadienas pēc līguma slēgšanas par mērķstipendijas saņemšanu, doktorants plāno 

izdevumus kvalitātes atbalsta pasākumiem: 

 

Nr. 

p.k. 

Kvalitātes atbalsta pasākuma nosaukums 

(raksturojums) 

Termiņš Iznākuma 

radītājs 

Summa 

     

     

     

 

3. Pirms pasākuma mērķstipendijas saņēmējs aizpilda veidlapu „Pieteikums dalībai 

konferencē / seminārā / komandējumā” (1.pielikums).  

 

4. Pēc pasākuma mērķstipendijas saņēmējs aizpilda veidlapu „Atskaite par piedalīšanos 

konferencē / seminārā / komandējumā” (2.pielikums). 
 

 

 



1.pielikums 

Kārtībai, kādā mērķstipendijas saņēmējs 

plāno izlietot kvalitātes atbalsta pasākumu līdzekļus 

(Grozīts ar LSPA 28.08.2014  Senāta lēmumu, protokolu Nr.1) 

 

  
 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! 

 

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA 

 

projekts “Atbalsts sporta zinātnei” Nr. 2009/0155/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010 
 

Pieteikums dalībai konferencē / seminārā / komandējumā 

 

Mērķstipendijas saņēmēja 

vārds, uzvārds: 
 

Pasākuma nosaukums:  

Referāta nosaukums:  

Plānotais rezultāts (referāta 

veids, publikācija): 
 

Pasākuma norises vieta:  

Pasākuma norises datums:  

Plānotie izdevumi (euro):  

Tai skaitā:  

Dalības maksa:  

Ceļa izdevumi:  

Naktsmītnes izdevumi  

Dienas naudas apmērs  

 

20___.gada ___.______________________   ___________________________ 
        (mērķstipendijas saņēmēja paraksts) 

 

Promocijas darba 

vadītāja vārds, uzvārds: 

 

Promocijas darba 

vadītāja saskaņojums: 

Akceptēju __________________________________ piedalīšanos 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________. 

 

20___.gada ___.______________________   ___________________________ 
        (promocijas darba vadītāja paraksts) 

 

Projekta vadītājs:  

Projekta vadītāja 

saskaņojums: 

Akceptēju __________________________________ piedalīšanos 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________. 

 

20___.gada ___.______________________   ___________________________ 
        (projekta vadītāja paraksts) 



2.pielikums 

Kārtībai, kādā mērķstipendijas saņēmējs 

plāno izlietot kvalitātes atbalsta pasākumu līdzekļus 

(Grozīts ar LSPA 28.08.2014  Senāta lēmumu, protokolu Nr.1) 

 

  
 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! 

 

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA 

 

projekts “Atbalsts sporta zinātnei” Nr. 2009/0155/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010 

 

Atskaite par piedalīšanos konferencē / seminārā / komandējumā 

 
Mērķstipendijas 

saņēmēja vārds, uzvārds: 
 

Komandējuma veids: 
(konferences, semināra 

nosaukums u.tml.) 

 

Komandējuma rezultāts: 
(referāta veids un nosaukums, 

publikācija u.tml.) 

 

 

Komandējuma vieta:  

Komandējuma datums:  

 

Komandējuma izmaksas (euro):  

Tai skaitā: 

Dalības maksa:  

Ceļa izdevumi:  

Naktsmītnes izdevumi  

Dienas naudas apmērs  

 

Pielikumā: - konferences vai seminārā sniegtās prezentācijas kopija; 

- pasākuma dienas kārtība (programma); 

- sertifikāta/diploma kopija (vai cita veida dalības apliecinošs dokuments); 

- publikācijas kopija (uzrādot oriģināls)  
 

 

 

 

20___.gada ___.______________________   ___________________________ 
        (mērķstipendijas saņēmēja paraksts) 

 
Promocijas darba 

vadītāja vārds, uzvārds: 

 

Promocijas darba 

vadītāja saskaņojums: 

Apliecinu, ka _____________________ komandējuma uzdevumu 

izpildīja / neizpildīja.  

 

20___.gada ___.______________________   ___________________________ 
        (promocijas darba vadītāja paraksts) 



  
 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! 

 

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA 

 

projekts “Atbalsts sporta zinātnei” Nr. 2009/0155/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010 

 

Rekomendācijas mērķstipendijas saņēmēju atskaitēm  

par kvalitātes atbalsta pasākumiem 

 

Aizpildot Kartības, kādā mērķstipendijas saņēmējs plāno izlietot kvalitātes atbalsta 

pasākumu līdzekļus 2.pielikumu, ailē „Komandējuma rezultāts” jāapraksta sava darbība: 

 

1. Atskaite par semināru, konferenci, komandējumu: 
- aprakstīt savu darbību, paradīt saistību ar promocijas darbu: konkrēti aprakstīt ko 

iegūva, lai uzlabot promocijas darba kvalitāti. 

 

Piemērs: par piedalīšanos 2009.gada 3.līdz 4. decembrī PhD studentu zinātniski-

metodiskajā seminārā „Basics of sport Science” Tartu Universitātē (Igaunijā): 

- uzzināju par analoģisko pētījumu (ieteicams minēt pētījuma nosaukumu, autoru), kuru 

rezultātus varēšu izmantot promocijas darba rezultātu analīzē un interpretācijā; 

- saņēmu konsultāciju (uzradot zin.grādu un uzvārdu) par pētījuma metodoloģiju 

(uzrādīt konkrēti par ko); 

- precizēju pētīšanas metodes (uzradīt konkrēti) realizāciju, pielietošanu, pielāgošanu 

(piem. kā un kādus marķierus izmantot); 

- iepazīstināts ar datu bāzi, noslēgts līgums par datu bāzi izmantošanu u.tml.; 

- noslēgts līgums par pētījuma veikšanu TU laboratorijā u.tml. 

 

2. Atskaite par konferenci: 
- promocijas darba rezultātu prezentācija (īsi aprakstīt, pielikumā – prezentācijas 

kopija); 

- diskusijas gaitā tika noskaidrots, precizēts..... 

- diskusija palīdzēja saprasts, kā trūkst .... / vai pa daudz ...  

- uzzināju par jauno metodi, par jauno pētījumu virzieni, ko var izmantot savā darbā, lai 

uzlabot promocijas darba kvalitāti un tml. 
 

 

 


