
 

 

1 

 

LATVIJAS  SPORTA  PEDAGOĢIJAS  AKADĒMIJA 
APSTIPRINU 

 LSPA Senāta priekšsēdētājs    

                                                                                    ______________ prof. U.Grāvītis     

                        2013.gada 3.oktobrī, protokols Nr. 2                                                                                                          

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

Ar grozījumiem, kas apstiprināti LSPA Senātā un stājas spēkā 16.06.2016. 

 

NOLIKUMS 
PAR  PROFESIONĀLĀ  BAKALAURA  AUGSTĀKĀS  IZGLĪTĪBAS 

PROGRAMMAS ,,SPORTA ZINĀTNE” (kods 42813) ,  

PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS  

,,SPORTA ZINĀTNE” (kods 47813)   

kvalifikācijas „SPORTA SKOLOTĀJS” 

PEDAGOĢISKO PRAKSI 
 

1. Vispārīgie noteikumi 

Prakšu rīkošana notiek saskaņā ar šādiem normatīvajiem aktiem: 

1.1.  Izglītības likums, Augstskolu likums, Vispārējās izglītības likums, Profesionālās 

izglītības likums, likums Par reglamentētajām profesijām un profesionālās 

kvalifikācijas atzīšanu. 

1.2.  Skolotāja profesijas standarts. 

1.3.  Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumi Nr.468. (prot. Nr.43 

30.§) "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību 

priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem", Sports. Mācību 

priekšmeta standarts 1.–9.klasei. 20.pielikums. 

1.4.  Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumi Nr.281. (prot. Nr.30 47.§)"Noteikumi 

par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un 

izglītības programmu paraugiem", Sports. Vispārējās vidējās izglītības mācību 

priekšmeta standarts; 8.pielikums 

1.5.  Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija noteikumi Nr.533. (prot. Nr.42 21.§) „Noteikumi 

par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām”. 

1.6. Ministru kabineta 2011.gada 10.maija noteikumi Nr.354. (prot. Nr.29 8.§)  

"Noteikumi par pedagogu profesiju un amatu sarakstu" . 

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

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

1.8.  „Nolikums par LSPA Sporta skolotāju nodaļu”, apstiprināts LSPA Senāta 2013.gada 

7.februāra sēdē, protokols Nr.7.   

1.9. „Prasības praktiskajā pārbaudījumā kvalifikācijā „Sporta skolotājs” profesionālā 

bakalaura augstākās izglītības programmā „Sporta zinātne””, Rīga: LSPA, 2013. 

1.10. „Metodiskie norādījumi diplomdarba izstrādāšanai kvalifikācijā „Sporta skolotājs””, 

Rīga: LSPA, 2013. 

1.11.  Ministru kabineta 2012.gada 25.septembra noteikumi Nr.668. (prot. Nr.53 45.§) 

"Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi".  

1.12.  Ministru kabineta 2008. gada 2.decembra noteikumi Nr.990. (prot. Nr.86 18.§) 

„Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju”.  

1.13. Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumi Nr.1338. (prot. Nr.84 12.§) 

„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to  organizētajos 

pasākumos" 

1.14.  Pedagoģiskās prakses studiju kursu apraksti. 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=50759
http://likumi.lv/doc.php?id=37967
http://www.likumi.lv/doc.php?id=20244
http://www.likumi.lv/doc.php?id=20244
http://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0238.pdf
http://likumi.lv/doc.php?id=259125
http://likumi.lv/doc.php?id=259125
http://likumi.lv/doc.php?id=257229
http://likumi.lv/doc.php?id=257229
http://likumi.lv/doc.php?id=257229
http://www.likumi.lv/doc.php?id=250854
http://www.likumi.lv/doc.php?id=250854
http://www.likumi.lv/doc.php?id=229913
http://www.likumi.lv/doc.php?id=252142
http://www.likumi.lv/doc.php?id=184810
http://www.likumi.lv/doc.php?id=201106
http://www.likumi.lv/doc.php?id=201106


 

 

2 

 

1.15.  Latvijas izglītības sistēmas piesaiste Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai mūžizglītībai 

un Eiropas augstākās izglītības telpas kvalifikāciju ietvarstruktūrai. Pašvērtējuma 

ziņojums otrā versija. Rīga 2012.gada maijs. 

http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Izglitiba/Muzizglitiba/Latvijas-zinojums-par-

izglitibas-sistemas-piesaisti-EKI.pdf 

1.16.  Bērnu tiesību aizsardzības likums , pieņemts 19.06.1998., stājas spēkā 22.07.1998.  

 

2. Prakses mērķis 

 Pedagoģiskā prakse ir sporta pedagoga izglītošanās sastāvdaļa, kurā studējošais 

praktiski apvieno teorētiskās zināšanas ar topošā sporta speciālista praktisko darbību.  

Prakses mērķis: 

- Radīt iespēju sporta skolotājam veikt profesionālu darbību visās izglītības pakāpēs, 

integrējot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, attīstot vispārīgās pedagoģiskās un 

sporta stundas vadīšanas specifiskās kompetences. 

- Sekmēt kultūru, attīstīt akadēmiskās zināšanas, profesionālās prasmes un inovatīvas 

mācību audzināšanas darba formas atbilstoši demokrātiskas skolas prasībām. 
 

3. Prakses uzdevumi 

3.1. Sekmēt sporta skolotāja profesijai raksturīgo pamata un specializēto zināšanu 

pielietošanas kritisku izpratni dažādās pedagoģiskās situācijās, nostiprinot teorētisko 

zināšanu saikni ar praktisko darbību. 

3.2. Attīstīt studējošo vispārīgās pedagoģiskās un sporta stundas vadīšanas kompetences 

visās izglītības pakāpēs. 

3.3. Ievērot drošības noteikumus, izprotot šos noteikumus un atbildību par bērnu veselību un 

dzīvību, nodrošināt ētikas normu ievērošanu. 

3.4. Veidot sporta pedagogam nepieciešamās personības īpašības, atbilstoši skolotāju 

profesijas standartam. 

3.5. Sekmēt inovatīvu didaktisko paņēmienu pielietošanu sporta stundās un citās sporta 

nodarbībās. 

4. Prakses organizēšana 

4.1. Pedagoģiskā prakses organizēšana un vadīšana tiek plānota saskaņā ar LSPA studiju 

plānu akreditētajās studiju programmās: „Sporta zinātne” (42813) (sporta skolotāja 

2.studiju gada prakse - 2 KP, sporta skolotāja 3.studiju gada prakse - 6 KP un sporta 

skolotāja 4.studiju gada prakse - 5KP), “Sporta zinātne” (47813) (profesionālā maģistra 

sporta skolotāja prakse - 6 KP).  

4.2. Studējošiem prakses bāzes skolās jāpraktizējas, ne mazāk kā 6 stundas katru dienu un 

sistemātiski jāraksta pedagoģiskās prakses žurnāls. 

4.3. Pirms prakses sākuma starp studējošo, prakses bāzes skolu un LSPA tiek noslēgts 

trīspusējs līgums (pielikums Nr.1). Pedagoģiskajā praksē 4.studiju gadā drīkst 

pieteikties 4.studiju gada studējošie, kuri ir nokārtojuši studiju kursus „Pirmsskolas un 

skolas sporta didaktika” un „Vērtēšana skolā”. 

4.4. Līguma slēgšanas brīdī studējošajam attiecīgā kursa prakses vadītājam jāuzrāda sanitārā 

grāmatiņa un praktikums atbilstoši studiju kursa „Pirmsskolas un skolas sporta 

didaktika” prasībām. 

4.5. Studējošie, kuri attaisnojušu iemeslu dēļ (pēc individuālā plāna studējošie, sacensību un 

sporta nometņu dalībnieki u.c.) nevar iziet praksi saskaņā ar studiju grafiku, raksta 

iesniegumu Sporta skolotāju nodaļai un pēc abpusējas vienošanās praksi studējošam ar 

rīkojumu  nozīmē citā laikā. 

4.6. Praksē bāzes metodiķis un LSPA metodiķis veic studējošo darbības formatīvo un 

summatīvo vērtēšanu. (pielikumi  no Nr.2 līdz Nr.5.) 

4.7. Studējošais ir atbildīgs par vadīto sporta stundu un ieskaišu stundu laika un vietas 

paziņošanu Sporta skolotāju nodaļai.  

http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Izglitiba/Muzizglitiba/Latvijas-zinojums-par-izglitibas-sistemas-piesaisti-EKI.pdf
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Izglitiba/Muzizglitiba/Latvijas-zinojums-par-izglitibas-sistemas-piesaisti-EKI.pdf
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4.8. Bāzes metodiķis ir tiesisks atbrīvot studējošo no prakses ne vairāk kā trīs dienas. 

Atbrīvojumu ilgāku par trīs dienām noformē Sporta skolotāju nodaļā.  

4.9. Kopīgā prakses dokumentācija studējošajam jāiesniedz LSPA prakses aizstāvēšanas 

dienā saskaņā ar grafiku. Neattaisnota, ārpus norādītā termiņa prakses aizstāvēšana 

atļauta tikai ar Studiju departamenta atļauju. 

4.10. Nepilna laika neklātienē studējošo prakses tiek organizētas (saskaņā ar studiju grafiku): 

prakses saturs un prasības ir identiskas pilna laika klātienes prasībām. 

4.11. Nepilna laika neklātienē studējošiem sporta skolotāja kvalifikācijas prakse notiek LSPA 

noteiktajās bāzēs Rīgā. Sporta skolotājiem, kuri strādā skolā, tiek dota iespēja veikt 

praksi savā darba vietā 2 nedēļas. Studējošam, kurš strādā par sporta skolotāju Sporta 

skolotāju nodaļā jāiesniedz skolas direktora apliecinājums par to, ka studējošais strādā 

viņa vadītajā iestādē par sporta skolotāju ne mazāk kā 0.5 slodzi. Studējošais nav tiesīgs 

uzsākt praksi Rīgas prakses bāzes skolās bez veiktās iepriekš minētās 2 nedēļu prakses. 

Lai uzsāktu vienas nedēļas praksi LSPA noteiktajā bāzē, studējošais LSPA kursa 

prakses vadītājam uzrāda aizpildītu prakses dokumentāciju ar izvērtējumu.  

4.12. Katrā studiju gadā studējošais praktizējas dažādās bāzes skolās.  

4.13. Sporta skolotāja 2.studiju gada prakse notiek prakses vadītāja klātbūtnē 2 nedēļas 6 

stundas dienā. 

4.14. LSPA metodiķis par darbību pedagoģiskajā praksē prakses noslēgumā iesniedz prakses 

atkaiti (pielikums Nr.6). 

4.15. Studējošiem saskarsmē ar skolēniem, skolotājiem un skolas atbalsta personālu stingri 

jāievēro ētikas normas. 

4.16. Prakses aizstāvēšanā piedalās LSPA un prakses bāzes metodiķis. 
 

5. Prakses saturs 

5.1. Sporta skolotāja 2.studiju gada praksē, saskaņā ar akreditēto prakses programmu 

studējošam ir šādi uzdevumi: 

5.1.1. sagatavot prakses dienasgrāmatu; 

5.1.2. izveidot prakses vīziju; 

5.1.3. izpētīt sporta skolotāja darbību reglamentējošos dokumentus; 

5.1.4. iepazīties un dokumentēt MK noteikumus, kas reglamentē sporta stundu; 

5.1.5. iepazīties un dokumentēt skolas darbību un tās specifiku; 

5.1.6. vērot un analizēt sporta skolotāja vadītās stundas; 

5.1.7. izveidot literatūras katalogu ar anotācijām, kas saistīta ar skolas/pirmsskolas sportu 

(didaktika, pedagoģiski psiholoģiskie aspekti, metodes u.c); 

5.1.8. iepazīties un aprakstīt BCJ „Laimīte” darbību un tās specifiku; 

5.1.9. sagatavot fiziskās aktivitātes pirmsskolas vecuma bērniem; 

5.1.10. aizstāvēt praksi, izmantojot PowerPoint prezentāciju; 

5.1.11. veikt prakses pašvērtējumu (rakstveidā). 

 

5.2. Sporta skolotāja 3., 4.studiju gada un profesionālā maģistra sporta skolotāja praksē, 

saskaņā ar akreditēto prakses programmu, studējošam ir šādi uzdevumi: 

5.2.1. iepazīties un izvērtēt sporta stundu saturu, atbilstoši sporta standarta prasībām, 

vadīšanas metodiku, specifiskās prasības sporta skolotājiem, klases audzinātāja darbu 

un atbildības jomas saskaņā ar skolotāja profesijas standarta prasībām; 

5.2.2. vadīt sporta stundas 1.-12. klasēs pēc iepriekš sagatavota sporta stundas plāna; 

5.2.3. kritiski izvērtēt un ievērot sporta stundu drošības noteikumus, drošas vides, dzimuma 

līdztiesības un skolas iekšējās kārtības noteikumus; 

5.2.4. veikt komplekso pedagoģisko sporta stundas izvērtēšanu; 

5.2.5. veikt izglītības sasniegumu vērtēšanu priekšmetā Sports; 

5.2.6. vadīt uz vērtībām orientētu sporta stundu; 
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5.2.7. izstrādāt pedagoģiskās prakses žurnālā un praktiski realizēt: tematiskos plānus, sporta 

stundu plānus, radošās sporta stundas plānus, sižetiskās sporta stundas plānus, 

sirdsdarbības frekvences protokolus, ieskaites sporta stundas plānus, audzināšanas 

pasākumus, sporta pasākumus; 

5.2.8. aizstāvēt praksi vadoties pēc SVID (stiprās, vājas puses, iespējas un draudi) analīzes. 

5.2.9. prakses aizstāvēšanā izmantot PowerPoint prezentāciju (līdz 10 min). 

 

6. Prakses vadība 

6.1. Pedagoģisko praksi vada Sporta skolotāju nodaļa, kas izstrādā prakses saturu, 

organizēšanu un vērtēšanu. 

6.2. Kopējo pārraudzību par prakšu norisi realizē Studiju departamenta vadītājs un studiju 

prorektors. Katrā praksē ar LSPA rektora rīkojumu tiek norīkots kursa vadītājs, bāzes 

metodiķis (skolas sporta skolotājs) un LSPA metodiķis (augstskolas docētājs). 

6.3.   Studējošie praksēs tiek norīkoti ar LSPA rektora rīkojumu.  

 

7. Kursa prakses vadītāja pienākumi 

7.1. Izvēlēties prakses bāzes. 

7.2. Komplektēt praktikantu grupas. 

7.3. Organizēt un vadīt metodiķu nodarbības. 

7.4. Sistemātiski izglītot metodiķus par izmaiņām, inovācijām prakšu vadīšanā. 

7.5. Organizēt un vadīt studējošo prakses ievada metodisko nodarbību un prakses 

aizstāvēšanu LSPA. 

7.6. Apkopot un analizēt prakses gaitu un rezultātus. Sagatavot atskaites materiālus un 

priekšlikumus par tās tālāku pilnveidošanu. 
 

8. LSPA metodiķa (docētāja) pienākumi 

8.1. Uzturēt patstāvīgu kontaktu starp prakses bāzi un LSPA. 

8.2.  Pirms prakses sākuma iepazīsties ar bāzi, bāzes metodiķi-sporta skolotāju, un prakses 

īstenošanas programmu. Precizēt ar bāzes vadību (direktoru, mācību daļas vadītāju) 

prakses pirmās dienas norisi. 

8.3. Kopā ar bāzes metodiķi noteikt studējošiem klases, kurās jāvada sporta stundas un 

individuālos prakses uzdevumus, iepazīstināt ar tematisko plānu izstrādes grafikiem. 

8.4. Sniegt studējošiem metodisko palīdzību prakses uzdevumu veikšanā. 

8.5. Novērot, analizēt un vērtēt studenta vadītās stundas un pasākumus, organizēt to 

apspriešanu. 

8.6. Regulāri pārbaudīt un vērtēt studenta prakses dokumentāciju (formatīvā vērtēšana). 

8.7. Organizēt un vadīt praktikantu grupas sanāksmi. 

8.8. Kopā ar prakses bāzes metodiķi novērtēt katra studenta sasniegtos rezultātus prakses 

noslēgumā un piedalīties prakses aizstāvēšanā LSPA. 
 

9. Bāzes metodiķa (sporta skolotāja) pienākumi 

9.1. Kopā ar LSPA metodiķi atbildēt par prakses programmas īstenošanu, nosakot 

studējošiem klases, kurās jāvada sporta stundas un individuālos prakses uzdevumus, 

iepazīstinot par katras klases tematisko plānu prakses laikam. 

9.2. Iepazīstināt studējošos ar sporta skolotāja darba saturu, sava darba pieredzi un katrā 

klašu grupā novadīt vismaz vienu meistarklases nodarbību. 

9.3. Sistemātiski izglītot studējošos patstāvīgi izpildīt prakses uzdevumus. 

9.4. Palīdzēt studējošiem izstrādāt prakses dokumentāciju, sporta stundu plānus, apstiprinot 

tos pirms sporta stundas vadīšanas. 

9.5. Novērot, analizēt un vērtēt studējošo vadītās stundas un pasākumus. 

9.6. Izglītot studējošos par aizsardzību un palīdzību, drošību sporta stundās. 
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9.7. Ne retāk kā reizi nedēļā pārbaudīt studējošā prakses žurnālu un ierakstīt formatīvo 

vērtējumu. 

9.8. Atbildēt par drošības noteikumu ievērošanu praktikantu vadītajās stundās. 

9.9. Piedalīties prakses aizstāvēšanā un praktikanta summatīvajā vērtēšanā. 

9.10. Iesniegt atskaiti un priekšlikumus studējošo pedagoģiskās prakses pilnveidošanai. 
 

10. Prakses aizstāvēšana un vērtēšana 

10.1. Prakses aizstāvēšana notiek LSPA pēc noteikta grafika. 3.studiju gada pilna laika 

klātienes studējošie aizstāv praksi LSPA 3 darba dienu laikā pēc prakses beigšanas, bet 

4.studiju gada studējošie aizstāv praksi LSPA pēdējā prakses dienā. 

10.2. Aizstāvēšanā piedalās studējošie, bāzes un LSPA metodiķi, Sporta skolotāju nodaļas 

vadītājs un prakses studiju kursa vadītājs. 

10.3. Uz aizstāvēšanu studējošais ierodas ar novērtētu prakses darba žurnālu, kas ir 

uzrakstīts atbilstoši prasībām un prakses aizstāvēšanas prezentāciju. 

10.4. Studenta PowerPoint prezentācijā (līdz 10 min) studējošais informē par praksē 

sasniegtajiem rezultātiem, vadoties pēc SVID (stiprās, vājas puses, iespējas un draudi) 

analīzes. 

10.5. Pedagoģiskajās praksēs tiek vērtētas studējošo zināšanas, prasmes, attieksme un 

attīstības dinamika. Prakses laikā tiek veikta studējošo darba formatīvā vērtēšana, bet 

prakses noslēgumā - summatīvā vērtēšana. 

10.6.  Vērtējumu par praksi studējošais saņem atbilstoši izveidotajiem parametriem un 

vērtēšanas kritērijiem. Vērtējumu 9 balles studējošais saņem, ja pilnībā izpildīta prakses 

programma, vērtējumu 5-8 balles saņem atbilstoši izveidotajiem vērtēšanas parametriem 

un vērtēšanas kritērijiem (sporta skolotāja 2.studiju gada prakses vērtēšana pielikums 

Nr.2., sporta skolotāja 3.studiju gada prakse vērtēšana pielikums Nr.3, sporta skolotāja 

4.studiju gada prakses vērtēšana pielikums Nr.4 un profesionālā maģistra sporta 

skolotāja prakses vērtēšana pielikums Nr.5 ).  

Vērtējumu 4 balles studējošais saņem, ja ir izpildīti 50% no prakses programmā iekļautajiem 

prakses uzdevumiem.  

Vērtējumu 10 balles studējošais saņem, ja prakses programma ir izpildīta uz 9 ballēm un 

studējošais pēc savas iniciatīvas, saskaņojot ar savu prakses vadītāju, veicis radošos 

uzdevumus.  

 

11. Atzīt par spēku zaudējušu 2010.gada 17.jūnijā apstiprināto „Nolikumu par profesionālā 

bakalaura augstākās izglītības programmas „Sporta zinātne” (42813) kvalifikācijas 

„Sporta skolotājs” pedagoģisko praksi”. 

 

 

LSPA  
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Pielikums Nr. 1 

LĪGUMS Nr.__________ 
 

Par profesionālā bakalaura augstākās izglītības studiju programmas „Sporta zinātne”  

sporta skolotāju kvalifikācijas prakses īstenošanu 

 

Rīgā                    20___.gada _________________ 

 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (turpmāk tekstā LSPA), kas darbojas saskaņā ar 

Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un LSPA Satversmi, LSPA Sporta skolotāju 

nodaļas vadītājas profesores Rasmas Jansones personā no vienas puses,  

____________________________________________ skolas (turpmāk tekstā Skola - prakses 

bāze) direktora ____________________________________ personā no otras puses, un 

studējošais  _____________________________________ (turpmāk tekstā studējošais-

praktikants) no trešās puses, vienojās par: 

1. Līguma priekšmets 
1.1. LSPA, Skola - prakses bāze un studējošais - praktikants vienojās par pedagoģiskās 

prakses īstenošanu skolā. 

1.2.   LSPA saskaņā ar iepriekš noslēgto sadarbības līgumu ar prakses bāzi, nosūta praksē 

studējošos no ________________________  līdz _______________________. 

2. Līguma pamatnostādnes 

2.1. LSPA nodrošina studējošo-praktikantu iepriekšējo teorētisko sagatavotību, sagatavo prakses 

programmu, tās īstenošanas kalendāro plānu, izstrādā prakses rezultātu vērtēšanas parametrus 

un kritērijus un novērtē studējošo darbību. 

2.2. LSPA pirms prakses organizē studējošo-praktikantu informatīvo sanāksmi par prakses 

programmas prasībām un organizēšanas kārtību, informē par stundas prasībām un norises 

kārtību. 

2.3. LSPA izdod rektora rīkojumu par studējošo-praktikantu, prakšu bāžu metodiķu un 

augstskolas metodiķu norīkošanu praksē. 

2.4. LSPA docētāji konsultē studējošos–praktikantus par prakses uzdevumu izpildi saskaņā ar 

konsultāciju grafiku. 

2.5. LSPA pirms prakses organizē prakšu bāžu un LSPA metodiķu informatīvās sanāksmes, 

iepazīstinot ar metodiķu tiesībām un pienākumiem praksē. 

3. Skolas – prakses bāzes tiesības un pienākumi 

3.1. Organizē studējošo–praktikantu darbību praksē saskaņā ar noslēgto sadarbības līgumu, 

nodrošina prakses programmas izpildi. Norīko praksē bāzes metodiķi - sporta skolotāju un 

klases audzinātāju katram studentam prakses uzdevumu veikšanai. 

3.2. Prakses bāzes metodiķis un klases audzinātājs sniedz studentam- praktikantam konsultatīvu 

palīdzību prakses uzdevumu izpildē, sekmējot topošā sporta pedagoga profesionālo 

kompetenču veidošanos. 

3.3. Prakses bāze veic studējošo-praktikantu instruktāžu darba drošības un aizsardzības 

jautājumos, iepazīstina ar prakses bāzes iekšējās kārtības noteikumiem, sporta skolotājs 

iepazīstina ar darba drošības noteikumiem sporta zālēs un āra laukumos. 

3.4. Prakses bāze informē LSPA par gadījumiem, kad studējošais praktikants neievēro skolas 

iekšējās kārtības noteikumus un informē par nelaimes gadījumiem prakses laikā. 

4. Studējošā – praktikanta tiesības un pienākumi 

4.1. Veic bāzes prakses uzdevumus saskaņā ar prakses programmu un LSPA prakšu nolikumu.  

4.2. Ievēro prakses uzdevumu veikšanas kalendāro plānu, nevada stundas bez sporta stundas 

plāna, sadarbojas ar bērniem un skolotājiem ievēro humānās pedagoģijas pamatnostādnes. 

4.3. Prakses bāzē ievēro darba drošības noteikumus, darba aizsardzības prasības un iekšējās 

kārtības noteikumus sporta zālē un āra laukumos.  
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4.4. Prakses uzdevumus veic kvalitatīvi, ievērojot bāzes metodiķa - sporta skolotāja 

norādījumus, saudzīgi rīkojas ar sporta inventāru. 

4.5. Noformē prakses dokumentus atbilstoši prakses uzdevumu kalendārajam plānam un iesniedz 

kopīgo prakses dokumentāciju prakses aizstāvēšanā LSPA pēc noteikta grafika. 

4.6. Studējošais–praktikants ir tiesīgs atteikties no prakses programmas izpildes, ja darba apstākļi 

rada draudus paša vai apkārtējo cilvēku veselībai un dzīvībai, par to paziņojot LSPA 

metodiķim. 

4.7. Studējošam - praktikantam ir nekavējoši jāziņo LSPA metodiķim par visiem sarežģījumiem, 

kuri radušies prakses programmas izpildes laikā prakses bāzē. 

4.8. Studējošā darbība prakses laikā tiek vērtēta ar formatīvo vērtējumu, prakses noslēgumā 

studējošais saņem savas darbības summatīvo izvērtējumu, kas tiek ierakstīts studiju grāmatiņā. 

5. Līguma darbības laiks 

5.1. Līgums stājas spēkā no parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz pušu pienākumu saistību izpildei. 

6. Līguma laušana  

6.1. Līgumu var lauzt, ja netiek ievērotas līguma 2.punkta pamatnostādnes, pusēm par to 

rakstveidā vienojoties. 

6.2. LSPA var lauzt līgumu vienpusēji, ja tā konstatē, kad studējošais praktikants nepilda līguma 

4 . punkta pamatnostādnes vai prakses bāze nenodrošina prakses uzdevumu izpildi, par to 

rakstiski brīdinot līguma puses piecas dienas iepriekš.  

6.3. Studējošais-praktikants var lauzt līgumu vienpusēji, ja viņam netiek nodrošināts līguma 2. 

un 3. punktos minētās pamatnostādnes. 

7. Citi noteikumi 

7.1. Strīdus, kas rodas saistībā ar līguma izpildi, puses risina savstarpēji vienojoties, bet, ja 

vienošanās netiek panākta, tad risina to tiesā LR normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

7.2. Līgums sagatavots trīs eksemplāros, no kuriem viens ir LSPA, otrs - prakses- bāzē, trešais – 

studentam - praktikantam. 

8. Pušu rekvizīti un paraksti 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 

Brīvības gatve 333, Rīga, LV - 1006 

Reģistrācijas Nr. 90000055243 

Sporta skolotāju nodaļa, tālrunis 67543430  

Prakses bāze: 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Praktikants :______________________________, personas kods: __________ - ___________ 

 

Deklarētās dzīves vietas adrese:  

_____________________________________________________________________________ 

 

Mob.tel.______________________ 

 

Latvijas Sporta 

pedagoģijas akadēmija 

Sporta skolotāju nodaļa: 

 

 Prakses bāze:  Studējošais - 

praktikants: 

     

Prof. R.Jansone  Direktora vārds, uzvārds  Studējošā paraksts 

     

z.v.  z.v.   
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___.___.20___.  ___.___.20___.  ___.___.20___. 

Pielikums Nr.2  

PROFESIONĀLĀS BAKALAURA PROGRAMMAS 2. STUDIJU GADA PILNA 

LAIKA KLĀTIENES STUDENTU KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES  

FORMATĪVĀ UN SUMMATĪVĀ VĒRTĒŠANA  

 

Nr. Parametrs /kritēriji 1 punkts 2 punkti 3 punkti 

1. Prakses iestādē redzētā 

un dzirdētā konspekts 

Veikti ieraksti 

dienasgrāmatā 

formāli 

Veikti ieraksti 

dienasgrāmatā pēc 

pievienotā parauga bez 

personīgā skatījuma 

Veikti ieraksti 

dienasgrāmatā un veikta 

analīze un izdarīti 

secinājumi 

2. Sporta stundas vērojums 

 (1. pielikums) 

3. Katras dienas 

rezumējums  

(2. pielikums) 

4. Literatūra katalogs ar 

anotācijām  

 

Literatūras katalogs 

līdz 25 grāmatām 

Literatūras katalogs no  

30-50 grāmatām  

(ar anotācijām) 

Literatūras katalogs  

< 50 grāmatām  

(ar anotācijām (4A))  

5. Fiziskās aktivitātes apraksts Aprakstam izmantoti 

vispārīgi teikumi bez 

inovācijas 

(jauninājuma) 

 Fiziskās aktivitātes ir 

aprakstīta, pieliekot 

jauninājumu 

(inovāciju) un atbilst 

vecumposma 

īpatnībām 

Izmantoti attēli, shēmas un 

apraksts. (noformējums) 

6.  Pirms prakses vīzija (3. 

pielikums) 

Izmantoti vispārīgi 

teikumi 

Pēc dotā parauga 

aprakstīta prakses 

vīzija  

Prakses vīzija papildināta 

ar  konkrētiem prakses 

mērķiem, ko students 

vēlētos sasniegt  

7. Pēc prakses pašvērtējums  

(4. pielikums) 

Izmantoti vispārīgi 

teikumi 

 Pēc dotā parauga 

veikta analīze bez 

gala secinājumiem 

un priekšlikumiem  

Veikta analīze un izdarīti 

secinājumi un doti 

priekšlikumi 

8. Prakses prezentācija – 

power point versijā 

Prezentācija 

izveidota pēc 

dotajiem 

parametriem satura 

atspoguļojumā 

izmantoti vispārīgi 

teikumi 

Prezentācija 

izveidota pēc 

dotajiem 

parametriem 

satura atspoguļojumā  

redzams studenta 

personīgais 

 skatījums 

Prezentācija izveidota 

pēc dotajiem 

parametriem 

satura atspoguļojumā  

redzams studenta 

personīgais 

 skatījums izdarīti 

secinājumi un doti 

priekšlikumi 

9.  Aktivitāte prakses bāzēs 

(jautājumu uzdošana 

pedagogiem) iesaistās 

grupas darbos uzņemas 

vadītāja lomu 

Izvairās uzdot 

jautājumus vai 

uzdot formālus 

jautājumus 

Uzdod jautājumus 

un iesaistās 

diskusijās 

Aktīvi iesaistās 

diskusijās uzdod 

jautājumus uzņemas 

grupu darbā vadītāja 

lomu 

 
Prakses gala vērtējums: 

25-27 punkti – 9 balles      21-24 punkti – 8 balles 

18-20 punkti – 7 balles      16 -17 punkti – 6 balles 

13-15 punkti – 5 balles       10-12 punkti – 4 balles 

9 punkti – 3-1 balles 

 

Studentam jāsaņem vismaz 1 punkts katrā parametrā/sadaļā. Ja kādā 

parametrā vai sadaļā netiek saņemti punkti par izpildi gala vērtējums ir 

negatīvs un prakse netiek ieskaitīta. 

Vērtējumu 10 balles students saņem, ja ir intervējis sporta skolotāju, 

kuram ir 10 gadu darba stāžs par tēmu: sporta skolotāju profesijas 

būtība.   
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Pielikums Nr. 3 

PROFESIONĀLĀS BAKALAURA PROGRAMMAS 3. STUDIJU GADA PILNA LAIKA 

KLĀTIENES  STUDENTU KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES  

FORMATĪVĀ UN SUMMATĪVĀ VĒRTĒŠANA 

        

Studējošā vārds, uzvārds   

Prakses vieta un laiks    

Sporta skolotājs- metodiķis    

LSPA metodiķis    

        

  Prakses nedēļas 

  

Formatīvās 

vērtēšanas rādītāji 1.nedēļa 2.nedēļa 3.nedēļa 4.nedēļa 5.nedēļa 6.nedēļa 

Dienasgrāmata, 

individuālais plāns, 

tematiskais plāns 

iesk.  

neiesk. 

iesk.  

neiesk.         

F
O

R
M

A
T

ĪV
A

IS
 V

Ē
R

T
Ē

J
U

M
S

  
P

U
N

K
T

O
S

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

 

Audzināšanas darbs 

iesk.  

neiesk. 

iesk.  

neiesk. 

iesk.  

neiesk. 

iesk.  

neiesk. 

iesk.  

neiesk. 

iesk.  

neiesk. 

Stundu vadīšana, 

pedagoģiskās 

prasmes 

iesk.  

neiesk. 1 2 3 4 5   1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Ieskaites stundas           1 2 3 4 5 

Ieskaites stundas          1 2 3 4 5 

Ieskaites stundas           1 2 3 4 5 

Sižetiskā stunda           1 2 3 4 5 

Attieksme un 

attīstības dinamika 

iesk.  

neiesk. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Dokumentācija 

iesk.  

neiesk. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

    

S
U

M
M

A
T

ĪV

A
IS

 

V
Ē

R
T

Ē
J

U
M

S
 B

A
L

L
Ē

S
 

  

 9 balles- 90 punkti         4 balles- 55 punkti   

8 balles- 75 punkti   3 balles- 45 punkti   

  7 balles- 70 punkti   2 balles- 40 punkti   

  6 balles- 65 punkti  1 balles- 30 punkti  

  5 balles- 60 punkti  * vajadzīgo apvilkt  

        

Vērtējumu 10 balles studējošais saņem, ja prakses programma ir izpildīta uz 9 ballēm un 

studējošais pēc savas iniciatīvas, saskaņojot ar savu prakses vadītāju, 

 veicis radošo uzdevumu. 

       

Prakses bāzes sporta skolotājs_________________ LSPA metodiķis_______________ 

        

Kursa prakses vadītājs__________________     
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Pielikums Nr. 4 

PROFESIONĀLĀS BAKALAURA PROGRAMMAS 4. STUDIJU GADA PILNA LAIKA 

KLĀTIENES UN PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA 2.STUDIJU GADA STUDENTU 

KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES FORMATĪVĀ UN SUMMATĪVĀ VĒRTĒŠANA 

       

Studējošā vārds, uzvārds   

Prakses vieta un laiks    

Sporta skolotājs-metodiķis    

LSPA metodiķis    

       

  Prakses nedēļas 

  
Formatīvās 

vērtēšanas rādītāji 1.nedēļa 2.nedēļa 3.nedēļa 4.nedēļa 5.nedēļa 

F
O

R
M

A
T

ĪV
A

IS
 V

Ē
R

T
Ē

J
U

M
S

 P
U

N
K

T
O

S
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Dienasgrāmata, 

individuālais plāns, 

tematiskais plāns 

ieskaitīts  

neieskaitīts 

ieskaitīts  

neieskaitīts       

Stundu vadīšana, 

pedagoģiskās 

prasmes 

ieskaitīts  

neieskaitīts 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Ieskaites stundas         1 2 3 4 5 

Ieskaites stundas         1 2 3 4 5 

Ieskaites stundas         1 2 3 4 5 

Radošā stunda         1 2 3 4 5 

Slodzes vērtēšana 

sporta stundā       

ieskaitīts 

neieskaitīts   

Attieksme un 

attīstības dinamika 

ieskaitīts  

neieskaitīts 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Dokumentācija 

ieskaitīts  

neieskaitīts 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

      

S
U

M
M

A
T

ĪV
A

IS
 

V
Ē

R
T

Ē
J
U

M
S

 

B
A

L
L

Ē
S

 

  

 9 balles- 80 punkti         4 balles- 45 punkti 

8 balles- 65 punkti   3 balles- 30 punkti 

  7 balles- 60 punkti   2 balles- 20 punkti 

  6 balles- 55 punkti   1 balles- 10 punkti 

  5 balles- 50 punkti    

  * vajadzīgo apvilkt    
Vērtējumu 10 balles studējošais saņem, ja prakses programma ir izpildīta uz 9 ballēm un 

studējošais pēc savas iniciatīvas, saskaņojot ar savu prakses vadītāju, 

 veicis radošo uzdevumu. 

      

Prakses bāzes sporta skolotājs_________________ LSPA metodiķis_______________ 

        

Kursa prakses vadītājs__________________     
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Pielikums Nr. 5 

 

PROFESIONĀLĀS MAĢISTRA PROGRAMMAS 2. STUDIJU GADA STUDENTU 

KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES FORMATĪVĀ UN SUMMATĪVĀ VĒRTĒŠANA  

        

Studējošā vārds, uzvārds    

Prakses vieta un laiks     

Sporta skolotājs- metodiķis     

LSPA metodiķis     

        

  Prakses nedēļas   

  
Formatīvās 

vērtēšanas rādītāji 1.nedēļa 2.nedēļa 3.nedēļa 4.nedēļa 5.nedēļa 6.nedēļa 

F
O

R
M

A
T

ĪV
A

IS
 V

Ē
R

T
Ē

J
U

M
S

 

P
U

N
K

T
O

S
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
 

Dienasgrāmata, 

individuālais plāns, 

tematiskais plāns 

ieskaitīts  

neieskaitīts 

ieskaitīts  

neieskaitīts         

Stundu vadīšana, 

pedagoģiskās 

prasmes *1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Ieskaites stundas           1 2 3 4 5 

Ieskaites stundas           1 2 3 4 5 

Ieskaites stundas           1 2 3 4 5 

Radošā stunda           1 2 3 4 5 

Attieksme un 

attīstības dinamika 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Dokumentācija 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
        

S
U

M
M

A
T

ĪV
A

I

S
 V

Ē
R

T
Ē

J
U

M
S

 

B
A

L
L

Ē
S

 

  

 9 balles- 110 punkti         4 balles- 65 punkti  

8 balles- 95 punkti   3 balles- 55 punkti  

  7 balles- 85 punkti   2 balles- 45 punkti  

  6 balles- 80 punkti   1 balles- 35 punkti  

  5 balles- 75 punkti   * vajadzīgo apvilkt  

        

Vērtējumu 10 balles studējošais saņem, ja prakses programma ir izpildīta uz 9 ballēm 

un studējošais pēc savas iniciatīvas, saskaņojot ar savu prakses vadītāju, 

 veicis radošo uzdevumu. 

 

 

       

       

Prakses bāzes sporta skolotājs_________________ LSPA metodiķis_______________ 

         

Kursa prakses vadītājs__________________      
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Pielikums Nr.6 

 

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJAS 

 

Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmas „Sporta zinātne”  

kvalifikācijas  „SPORTA SKOLOTĀJS”  

pedagoģiskās prakses  

 

METODIĶU  ATSKAITE 
 

Skola  

Vieta un laiks  

 

Prakses atkaiti rakstīt pēc šāda plāna (atsevišķi izdalot 11.sadaļas) 

 

1. Studējošā attieksme pret pienākumiem, skolēniem, kolēģiem, darba disciplīna. 

2. Studējošā spējas īstenot sporta standartā iekļautos sporta veidus. 

3. Studējošā plānošanas prasme priekšmetā Sports. 

4. Studējoša radošā darba iemaņas (kreatīvā stunda, interaktīvie pasākumi klasē). 

5. Studējošā izpratne par drošības noteikumu ievērošanas nepieciešamību sporta stundā. 

6. Studējoša prasme pielietot rotaļu, sporta veidu, sacensību noteikumus praksē. 

7. Studējošā (skolotāja) kompetenču veidošanās dinamika pedagoģiskajā procesā. 

8. Prakšu dokumentācijas kvalitātes izvērtējums. 

9. Studējošā socializācija. 

10. Studējošā pašvērtējuma un metodiku vērtējuma salīdzinājums. 

11. Priekšlikumi. 

 

 

 

 Bāzes metodiķis     ____________________ / ____________________ 

                                                                                                                /paraksts/ 

 

LSPA metodiķis     ____________________ / ____________________ 

                                                                                                                /paraksts/ 

 

 

 

 

20___.gada  ____. ___________________ 
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Pielikums Nr. 7 

 

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJAS 

 

PROFESIONĀLĀ  BAKALAURA  AUGSTĀKĀS  IZGLĪTĪBAS 

PROGRAMMAS ,,SPORTA ZINĀTNE” (kods 42813) 

kvalifikācijas „SPORTA SKOLOTĀJS” 

 

PRAKSES AIZSTĀVĒŠANAS  

 

PROTOKOLS 

Rīga 

 
20__.g.__.___________________ 

 

 

Sēde notiek: 

 

 

Sēdi vada: 

 

 

Piedalās: 

 

 

Darba kārtība: 

 

 

Prakses aizstāvēšanās satura izklāts un 

priekšlikumi prakses pilnveidošanai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs: _______________ 

 

Protokolists:_________________ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


