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Latvijas  Sporta  pedagoģijas  akadēmijas  Senāta  
LĒMUMS 

 
Rīgā,                                                                                                                            Nr. 5 
2022.gada 3.novembrī                                                                                protokols Nr. 3 

 

LAIKA NORMAS SLODZES APRĒĶINĀŠANAI   
 

1. Noteikt šādas laika normas slodzes aprēķināšanai: 

Nosaukums Studiju 

gads 

Pilna laika  

klātiene 

Nepilna laika 

neklātiene vai klātiene 

I  Prakses vadītājs 

 

„Sporta skolotājs” 

 kvalifikācijas prakse 

2.  
(Ievirzes 
prakse) 

līdz 30 st. ned.  

prakses vadītājam 

līdz 15 st. ned.  

prakses vadītājam 

3., 4., 5. 
Maģistra 

studijas 

līdz 6 st.  

par prakses bāzi 

līdz 5 st.  

par prakses bāzi 

 

„Sporta veida vecākais treneris”  

kvalifikācijas prakse 

2.,3. 
līdz 1 st. par 

studentu 

līdz 0,5 st. par 

studentu 
4.,5. 

Maģistra 

studijas 

līdz 1,5 st.  

par studentu 

līdz 1 st.  

par studentu 

„Sporta veida treneris”   

mācību  prakse 

2. līdz 1 st.  

par studentu 

 

„Izglītības un sporta darba 

menedžeris” kvalifikācijas prakse;  

„Vadītājs sporta jomā” 

kvalifikācijas prakse  

4., 5. 

 
2., 3., 4. 
Maģistra 

studijas 

līdz 2 st.  

par prakses bāzi 

 

līdz 2 st.  

par prakses bāzi 

 

„Aktīvā tūrisma un brīvā laika 

menedžeris” prakse; 
 

„Rekreācijas speciālists” 

kvalifikācijas prakse 

4., 5. 
līdz 1,5 st. par 

studentu 

līdz 1,5 st. par 

studentu 
2. 

(ievirzes 

prakse)  

līdz 30 st. ned.  

prakses vadītājam 

līdz 15 st. ned.  

prakses vadītājam 

3.,4.  
Maģistra 

studijas 

līdz 1 st.  

par studentu 

līdz 0,5 st.  

par studentu 

Profesionālā bakalaura izglītības 

programmas „FIZIOTERAPIJA” 

(42722) kvalifikācijas prakse 

4., 4.5. 

līdz 1,5 st.  

par studentu 

mēnesī 

līdz 1,5 st.  

par studentu mēnesī 

Profesionālā maģistra augstākās 

izglītības programmas „Veselības 

aprūpes speciālists sportā” (47722) 

1., 2. 

līdz 2 st.  

par studentu 

mēnesī 

 

II  Prakses bāzes metodiķis 

Skolas direktors  līdz 1 st.  

par studentu 

grupu 

līdz 1 st.  

par studentu grupu 

Klases audzinātājs  līdz 2 st. par 

studentu 

līdz 2 st. par studentu 

Sporta skolotājs  līdz 1 st.  

par studentu 

nedēļā 

līdz 4 st.  

par studentu nedēļā 

Profesionālā bakalaura izglītības 

programmas „FIZIOTERAPIJA” 

(42722) kvalifikācijas prakse 

 

4., 4.5. 
20 st. prakses 

ciklā uz studentu 

 

20 st. prakses ciklā uz 

studentu 
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Profesionālā bakalaura izglītības 

programmas „FIZIOTERAPIJA” 

(42722)  

Fizioterapija klīnikā: 

 „Fizioterapija neiroloģijā” 

„Fizioterapija pediatrijā” 

„Fizioterapija traumatoloģijā un 

ortopēdijā”  „Fizioterapija 

iekšķīgās slimībās” 

3. 4. līdz 2.st. 

par klīnisko 

apakšgrupu 

nedēļā 

līdz 2.st. 

par klīnisko 

apakšgrupu nedēļā 

Profesionālā maģistra augstākās 

izglītības programmas „Veselības 

aprūpes speciālists sportā” (47722) 

1., 2. 
“Pielāgoto 

fizisko 

aktivitāšu 

speciālists 

rehabilitācijā” 

līdz 2 st. par 

studentu pirmajā 

nedēļā 

 

līdz 2.st. par 

studentu mēnesī  

 

2.  
„Sporta 

fiziotera- 

peits”  

līdz 4 st. par 

studentu pirmajā 

nedēļā 

 

līdz 2 st. par 

studentu nedēļā 

 

Prakses dokumentācijas 

sagatavošana un pārbaude 

 2 st. par studentu 2 st. par studentu 

III  Augstskolas metodiķis 

„Sporta skolotājs”  

kvalifikācijas prakse  

 līdz 2 st.  

par studentu 

nedēļā 

līdz 2 st.  

par studentu nedēļā 

„Rekreācijas speciālists” 

kvalifikācijas  prakse 

 līdz 2 st.  

par studentu 

nedēļā 

līdz 2 st.  

par studentu nedēļā 

„Sporta veida vecākais treneris”, 

“Sporta veida treneris” prakse 

 līdz 2st.  

par studentu 

nedēļā 

līdz 2 st.  

par studentu nedēļā 

„Vadītājs sporta jomā” prakse   līdz 0,5 st.  

par  studentu 

nedēļā 

līdz 0,5 st.  

par studentu nedēļā 

Profesionālā bakalaura izglītības 

programmas „FIZIOTERAPIJA” 

(42722) kvalifikācijas prakse 

4., 4.5. 3 st.  

par mēnesī  

3 st.  

par studentu vienā 

prakses ciklā*  

3 st.  

par mēnesī  

3 st.  

par studentu vienā 

prakses ciklā*   

IV   Diplomdarba un kvalifikācijas darba izstrāde 

 Vadītājs (diplomdarba un 

kvalifikācijas darba izstrādes 

konsultēšana, aizstāvēšana, 

novērtēšana)  

 līdz 10 st.  

par studentu 

līdz 10 st.  

par studentu 

Komisijas priekšsēdētājs, 

līdzpriekšsēdētājs  

 līdz 0.75 st.  

par studentu 

līdz 0,75 st.  

par studentu 

Komisijas eksperti 

 (2 cilvēki) 

 līdz 0.75 st.  

par studentu 

līdz 0,75 st.  

par studentu 

Komisijas sekretāre  līdz 1 st. par 

studentu 

līdz 1 st. par studentu 

V   Valsts kvalifikācijas pārbaudījumi  
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Praktiskie pārbaudījumi  

treneriem, rekreācijas 

speciālistiem un fizioterapeitiem 
(komisijā līdz 5 cilvēki) 

 līdz 3 st.  

par studentu 

līdz 3 st.  

par studentu 

Praktiskie pārbaudījumi sporta 

skolotājiem  
(komisijā līdz 5 cilvēki) 

 līdz 1 st.  

par studentu 

līdz 1 st.  

par studentu 

Teorētiskie pārbaudījumi  
(komisijā līdz 5 cilvēki) 

 līdz 1 st.  

par studentu 

līdz 1 st.  

par studentu 

Integrētā pārbaudījuma jautājumu 

izstrāde 

 0,5 st. par 

jautājumu 

0,5 st. par jautājumu 

(Praktiskā pārbaudījuma klīniskā 

gadījuma apraksta izstrāde)* 

 līdz 2 st.par 

gadījumu* 

līdz 2 st.par 

gadījumu* 

VI   1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība 

Padomes priekšsēdētājs  līdz 6 st. par 

grupu 

 

Padomes eksperti  

(3 cilvēki) 

 līdz 6 st. par 

grupu 

 

Padomes sekretāre  līdz 6 st. par 

grupu 

 

VII  Kursa darbu aizstāvēšana un vadīšana 

Vadītājs  līdz 4 st. par 

studentu 

līdz 4 st. par studentu 

Komisijas loceklim  līdz 0,25 st. par 

studentu 

līdz 0,25 st. par 

studentu 

VIII   Bakalaura darbu aizstāvēšana un vadīšana 

Vadītājs  līdz 15 st. par 

studentu 

līdz 15st. par 

studentu 

Recenzents  līdz 2 st. par 

studentu 

līdz 2 st. par 

studentu 

Recenzents,  

kurš piedalās aizstāvēšanā 

 līdz 0,5 st. par 

studentu 

līdz 0.5 st. par 

studentu 

Vadītājs + konsultants 
(Stundu sadalījums pēc vadītāja 

priekšlikuma var būt cits) 

 līdz 12+3 st. par 

studentu 

vai 10+5 st.  

par studentu 

līdz 12+3 st. par 

studentu 

vai 10+5 st.  

par studentu 

Padomes priekšsēdētājs, 

līdzpriekšsēdētājs 

 līdz 0,75 st. par 

studentu 

līdz 0.75 st. par 

studentu 

Padomes un komisijas eksperti 

(2 cilvēki) 

 līdz 0,75 st. par 

studentu 

līdz 0.75 st. par 

studentu 

Padomes un komisijas sekretāre  līdz 1 st. par 

studentu 

līdz 1 st. par 

studentu 

IX   Maģistra darbu vadīšana un aizstāvēšana 

Vadītājs  1., 2. semestrī – līdz 

5 st. katrā; 

3., 4. semestrī – līdz 

10 st. katrā 

(kopā līdz 30 st. par 

studentu) 

 

Vadītājs un konsultants 
(stundu sadalījums pēc vadītāja 

priekšlikuma var būt cits) 

 1., 2. semestrī – līdz 

3+2 st. katrā; 

3., 4. semestrī – līdz 

8+2 st. katrā 
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(kopā līdz 30 st. par 

studentu) 

Recenzents  līdz 4 st. par 

studentu 

 

Recenzents,  

kurš piedalās aizstāvēšanā 

 līdz 1 st. par 

studentu 

 

    

Komisijas priekšsēdētājs, 

līdzpriekšsēdētājs 

 līdz 1 st. par 

studentu 

 

Komisijas eksperti (3 cilv.)     līdz 1 st. par 

studentu 

 

Komisijas sekretāre  līdz 3 st. par 

studentu 

 

X   Promocijas darbu vadīšana un aizstāvēšana 

Vadītājs (ja nav papildus 

samaksas) 

 līdz 7 st. par 

doktorantu mēnesī 

 

Vadītājs un konsultants 
(Stundu sadalījums pēc vadītāja 

priekšlikuma var būt cits) (ja nav 

papildus samaksas) 

 līdz 4+3 st. par 

doktorantu mēnesī  

 

 

Recenzenti (3 cilvēki)  **līdz 15 st. par 

doktorantu 
(Padomes recenzentam 

atkārtotas atsauksmes 

gadījumā līdz 5 

stundām) 

 

Priekšaizstāvēšanas (aprobācijas) 

recenzenti (2 cilvēki) 

 *līdz 15 st. par 

doktorantu 
(atkārtotas atsauksmes 

gadījumā līdz 5 

stundām) 

 

Padomes eksperts  * līdz 15 st. par 

doktorantu 
(atkārtotas atsauksmes 

gadījumā līdz 5 

stundām) 

 

Promocijas padomes 

priekšsēdētājs 

  līdz 5 st. par 

doktorantu 

 

Aizstāvēšanas sēde (eksperti, 

priekšsēdētājs, sekretārs)  

 2 st. par doktorantu  

Promocijas padomes zinātniskā 

sekretāre 

 līdz 5 st. par LSPA 

doktorantu  

6 st. par LAII 

doktorantu  

8 st. par ārvalstnieku 

 

Pārbaudījumu komisija (valoda un 

specializācija) (3-4 cilvēki katrā) 

 līdz 1 st. par 

doktorantu 

 

Akadēmiskās darbības 

pielīdzināšana doktora studijām  

(2 eksperti, priekšsēdētājs, 

zinātniskā sekretāre) 

 līdz 3 st. par 

doktorantu 

 

XI Ētikas komisija 

Ētikas komisijas darbs pētījuma 

atļaujas sagatavošanai 

Bak./maģ. līdz 0,5 par 

studējošo 

 

Ētikas komisijas darbs pētījuma 

atļaujas sagatavošanai 

Dokt. līdz 1 st. par 

doktorantu 
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XII   Profesoru vēlēšanas 

Padomes priekšsēdētājs  līdz 2 st. par 

pretendentu 

 

Padomes eksperti   līdz 1 st. par 

pretendentu 

 

Piedalīšanās vēlēšanu sēdē 

(padomes locekļi, eksperti, 

priekšsēdētājs, sekretārs)  

 0,5 st. par 

pretendentu 

 

Zinātniskā sekretāre  līdz 5 st. par 

pretendentu 

 

XIII   Konsultācijas un pārbaudījumi 

Studentu patstāvīgā darba 

sagatavošana un kontrole 

 Ne vairāk kā 1 st. 

semestrī uz 1 

studentu  

1 KP kursam,  

atkarībā no prasībām 

kursa aprakstā 

Ne vairāk kā 1 st. 

semestrī uz 1 

studentu 

 1 KP kursam, 

atkarībā no prasībām 

kursa aprakstā 

Konsultācijas  2 st.; 4. st. (sesijas 

laikā) nedēļā  

(84 st. gadā) 

 

Iestājeksāmens fiziskajā sagatavotībā 

 
 līdz 12 st.  

XVI   Metodiskais darbs 

Sagatavošanās lekcijai (ja ir 

apstiprinātas izmaiņas kursa saturā) 
 līdz 2 st. katrai  

2 akadēmisko 

stundu lekcijai 

 

Sagatavošanās semināram, 

praktiskajam vai laboratorijas 

darbam (ja ir apstiprinātas izmaiņas 

kursa saturā) 

 līdz 1 st. katrai  
2 akadēmisko stundu 

nodarbībai 

 

Jaunu lekciju sagatavošana   līdz 10 st. katrai  

2 akadēmisko 

stundu lekcijai 

 

Jaunu semināru, praktisko vai 

laboratorijas darbu sagatavošana 

 līdz 5 st. katrai  

2 akadēmisko 

stundu nodarbībai 

 

Studiju kursa programmu izstrāde 

 

 a) 0,5 KP - līdz 8 

st. 

b) vairāk kā 1 - KP 

- līdz 20 st.  

 

Studiju kursa programmu 

pilnveide (ja ir apstiprinātas 

izmaiņas kursa programmā) 

 a) 0,5 KP - līdz 3 

st. 

b) vairāk kā 1 KP - 

līdz 5 st.  

 

XV   Organizatoriskais darbs, ja nav papildus samaksas 

Nodaļas, katedras, laboratorijas, 

centra vadīšana 

 Līdz 9 st. gadā par  

vienu akadēmisko 

personālu, 0,5 st. par 

vienu absolventu 

 

Studiju virziena vadīšana  Līdz 50 st. gadā 

Studiju virziena 

sagatavošana 

akreditācijai - 100 

st. gadā 

 

Programmas direktora pienākumu  Līdz 100 st. gadā  
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2. Lēmums stājas spēkā 2022.gada 3.novembrī.  
 
3. Ja studiju virziena vadītājam, programmas direktoram, kvalifikācijas vadītājam nav 
papildus samaksas par vadītāja pienākumu veikšanu, tad noteiktais stundu skaits 
pielīdzināms studiju darba veikšanai A daļā.   
4. Ja studiju virziena vadītājam, programmas direktoram, kvalifikācijas vadītājam nav 
papildus samaksas par organizatorisko darbu un tiek izpildīta studiju darba slodze, tad katra 
studiju gada beigās tiek noteikts piemaksas apmērs atbilstoši veiktajam darbam. 
5. Atcelt 2022.gada 30.augusta LSPA Senāta lēmumu Nr. 2 „Laika normas slodzes 
aprēķināšanai”, protokols Nr. 1. 
6. Atbildīgā par lēmuma izpildi Studiju prorektore prof. Andra Fernāte. 

 

 

 

 
Senāta priekšsēdētājs  Uldis Grāvītis  

veikšana Studiju programmas 

sagatavošana  
licencēšanai un 

akreditācijai - 120 

st. gadā 

Kvalifikācijas vadītāja pienākumu 

veikšana 

 Līdz 25 st. gadā- 

līdz  5 studējošie; 

līdz 35 st. gadā – no 

6 līdz 10 studējošie;  

līdz 50 st. gadā – no 

11 līdz 20 

studējošie;  

līdz 75 st. gadā – 

vairāk kā 21 

studējošais;  

Kvalifikācijas 

programmas 

sagatavošana  
licencēšanai un 

akreditācijai - 80 st. 

gadā 

 

Studiju kursu atzīšana 

(programmas direktors) 

 1,5 st.  

par studiju gadu 

 


