
 Latvijas   Sporta   pedagoģijas   akadēmijas   Senāta   

LĒMUMS 
Rīgā                                                                     

2015.gada 18.jūnijā                                                                                                           Nr. 14 

                                                                                                           protokols Nr. 10 

                                                    Ar labojumiem 2015.gada 1.oktobrī, protokols Nr.2 
 

Par studiju procesu 2015./2016.ak.gadā 
 

1. Pilna laika dienas nodaļas un nepilna laika neklātienes nodaļas visu programmu un studiju gadu 

studentiem 2015./2016.akadēmiskajā gadā studijas notiek atbilstoši 2013. gadā akreditētajām studiju 

programmām. 

 

2. Apstiprināt studiju programmu direktorus:  

* Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Izglītības un sporta 

speciālists” (41813) - I.BLEKTE 

* Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Pedagoģija” (43142) - prof. R.JANSONE 

* Profesionālā bakalaura studiju programma „Sporta zinātne” (42813) – prof. R.JANSONE 

* Profesionālā bakalaura studiju programma „Fizioterapija” (42722) – prof. V.LĀRIĽŠ 

* Profesionālā maģistra studiju programma „Sporta zinātne” (47813) - T.ĽIKIFOROVA 

* profesionālā maģistra studiju programma „Veselības aprūpes speciālists sportā” (47722) 

- prof. V.LĀRIĽŠ 

* Doktora studiju programma „Sporta zinātne” (51813) - prof. J.GRANTS 

 

3. Apstiprināt pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Izglītības un 

sporta speciālists” (41813) un profesionālās bakalaura studiju programmas „Sporta zinātne” (42813)  

kvalifikāciju   vadītājus: 

* kvalifikācija sporta skolotājs - doc. I. BULA-BITENIECE 

* kvalifikācija vadītājs sporta jomā - doc. B.LUIKA 

* kvalifikācija rekreācijas speciālists - doc. I.SMUKĀ  

* kvalifikācija sporta veida vecākais treneris - asoc.prof. L.SAIVA 

* kvalifikācija sporta veida treneris - I.BLEKTE 

   

4. Apstiprināt profesionālās maģistra studiju programmas „Sporta zinātne” (47813) kvalifikāciju    

  vadītājus: 

* kvalifikācija sporta skolotājs - doc. I. BULA-BITENIECE 

* kvalifikācija vadītājs sporta jomā - doc. B.LUIKA 

* kvalifikācija rekreācijas speciālists - asoc. prof. I.KRAVALIS 

* kvalifikācija sporta veida vecākais treneris - asoc.prof. L.SAIVA 

o kvalifikācija fiziskās sagatavotības vecākais treneris – doc. R.LĪCIS 

o kvalifikācija psiholoģiskās sagatavotības vecākais treneris - asoc. prof. Ţ.VAZNE 

 

5. Apstiprināt profesionālās maģistra studiju programmas „Veselības aprūpes speciālists sportā” 

(47722) kvalifikāciju vadītājus: 

* kvalifikācija sporta fizioterapeits – lektors N.VĀRPA 

* kvalifikācija pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists rehabilitācijā - prof. A.KĻAVIĽA 

 

6. Apstiprināt atbildīgos par praksēm: 

● profesionālā bakalaura studiju programma „Sporta zinātne” (42813): 

* sporta skolotāja 2.studiju gada prakse – doc. I.BULA-BITENIECE 

* sporta skolotāja 3.studiju gada prakse -  doc. I.IMMERE 

* sporta skolotāja 4.studiju gada prakse -  doc. I. BULA-BITENIECE 



* vadītāja sporta jomā prakse - doc. B.LUIKA 

* rekreācijas speciālista prakse - doc. I.SMUKĀ  

* sporta veida vecākā trenera prakse - asoc.prof. L.SAIVA 

● profesionālā bakalaura studiju programma „Fizioterapija” (42722): 

* fizioterapeita ar specializāciju sporta jomā 4. un 4.5 studiju gada prakse - lekt. A.LIEPA 

● pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Izglītības un sporta 

speciālists” (41813): 

* sporta veida trenera prakse - programmas direktore I.BLEKTE 

● profesionālā maģistra studiju programma „Sporta zinātne” (47813): 

* sporta skolotāja prakse - doc. I. BULA-BITENIECE 

* vadītāja sporta jomā prakse - doc. B.LUIKA 

* rekreācijas speciālista prakse - asoc. prof. I.KRAVALIS 

* sporta veida vecākā trenera prakse  - asoc.prof. L.SAIVA 

o kvalifikācija fiziskās sagatavotības vecākais treneris – doc. R.LĪCIS 

o kvalifikācija psiholoģiskās sagatavotības vecākais treneris - asoc. prof. Ţ.VAZNE. 

● profesionālā maģistra studiju programma „Veselības aprūpes speciālists sportā” 

 (47722): 

* kvalifikācija sporta fizioterapeits- lektors N.VĀRPA. 

* kvalifikācija pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists rehabilitācijā –asist.K.RODIONOVA 

 

  7. Atbildīgā par lēmuma izpildi studiju prorektore asoc.prof. A.FERNĀTE. 

 

 

 

 

 

 

Senāta priekšsēdētājs                                                                                      U.Grāvītis 

 


