
1 

 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Senāta 

LĒMUMS 

 
Rīgā 

 

2019.gada 7.februārī                                                                               Nr. 8

                       Protokols  Nr. 6 

 

PAR LSPA ZINĀTNISKO DARBĪBU 2018. GADĀ 
 

1. LSPA akadēmiskais un zinātniskais personāls 

LSPA ir zinātniska institūcija, kas reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā 2006.gada 

9.maijā ar Nr. 172075. Augstskolas personāls sastāv no 56 akadēmiskā personāla, kuram 

augstskola ir ievēlēšanas vieta, tai skaitā 37 personas ar zinātnisko grādu, jeb 66,07% No 

akadēmiskā personāla 6 papildus ievēlēti par vadošajiem pētniekiem un pētniekiem. 

1.tabula 

LSPA akadēmiskā un zinātniskā personāla ieņemamie amati 

Nr.p.k. Amats Skaits 

1. Profesors 17 

2. Asociētais profesors 12 

3. Docents 13 

4. Lektors 6 

5. Asistents 4 

6. Vadošais pētnieks, pētnieks 4 
 

7. Zinātniskais asistents 6 

8. Vieslektori 17 

 

2.tabula 

2. LSPA pētnieciskā darbība projektos un līgumdarbos 

Nr. Projekti, līgumdarbi Dalībnieku sk. Projektu sk. 

1. Valsts pētījumu programmas 0 0 

2. Tirgus orientētie pētījumi Latvijā 6 4 

3. Līgumdarbi ar Latvijas juridiskajām personām 16 2 

4. Vadība un līdzdalība starptautiskos pētniecības projektos 5 (1vadītājs)  7 

5. Vadība un līdzdalība starptautiskos izglītības projektos  25 (2vadītāji) 7 

6. Līgumdarbi ar ārvalstu juridiskajām personām 1 1 

 

3. Publicētie darbi  

Kopumā publicēti 60 darbi:  

Zinātniskie raksti, kas publicēti datu bāzēs:  

- Web of Science un SCOPUS –    11 / 9 autori, līdzautori; 

- EBSCO, Index Copernicus, SPORT Discus u.c. –  12 / 15 autori, līdzautori; 

- Citos zinātniskos izdevumos –    7 / 10 autori, līdzautori; 

- Monogrāfijas latviešu valodā –    1 / 1 autors; 

- Kolektīvās monogrāfijas angļu valodā –   2 / 8 autori, līdzautori; 

- Mācību grāmatas, metodiskā literatūra, CD –  3 / 4 autori, līdzautori; 

- Nacionālā enciklopēdija jomā “Sports” šķirkļi –  15 /15 autori, līdzautori. 
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4. Piedalīšanās zinātniskajās konferencēs  

LSPA Zinātniskajā konferencē 2018.gadā prezentēja 31 zinātniski pētniecisko darbu 

septiņos virzienos: 

 - Sporta un veselības medicīniski bioloģiskie aspekti; 

 - Sportistu fiziskās sagatavotības un tehniskās meistarības biomehāniskie aspekti; 

 - Rekreācija – kā aktīvs dzīves veids mūsdienās; 

 - Skola – 2030; 

 - Sporta nozares vadība; 

 - Vieglatlētika visiem un ikvienam; 

 - Nākamās paaudzes treniņa process. 

 

11. Baltijas sporta zinātnes konferencē Tartu Universitātē, Igaunijā ar ziņojumiem 

piedalījās 15 LSPA mācībspēki un pētnieki, kā arī 12 LSPA doktoranti. 

 

Konferences (starptautiskās)  Latvijā –  5 autori, 5 līdzautori; 

Konferences ārvalstīs –    12 autori, 28 līdzautori. 

 

5. Studiju un zinātnisko darbu vadīšana  

5.1. maģistra darbi -  29 

5.2. bakalaura darbi -  76 

 

6. Zinātnisko darbu recenzēšana 

6.1. promocijas darbi - 8 

6.2. zinātniskie darbi, monogrāfijas, mācību grāmatas, metodiskie darbi – 12 

 

7. Sadarbība zinātnes jomā – citu augstskolu apmeklējums, lekcijas augstskolu docētājiem, 

studentiem, pieredzes apmaiņa  

7.1. 8 LSPA mācībspēki pieredzes apmaiņas nolūkā sadarbojas ar  Latvijas augstskolām 

(Liepājas Universitāti, Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti, Rīgas Stradiņa 

universitāti) vadot seminārus, lekcijas un daloties pieredzē.  6 LSPA mācībspēki ir lasījuši 

lekcijas citu augstskolu studentiem. 

7.2. 15 LSPA mācībspēki bijuši pieredzes apmaiņā vai vadījuši seminārus ārpus Latvijas  

8 dažādās ārvalstu augstskolās. 

7.3. 18 LSPA mācībspēki vadījuši kursus, seminārus, lekcijas sporta speciālistiem 63 

dažādās iestādēs un organizācijās. 

 

8. Zinātniskais izdevums “LASE Journal of Sport Science” 

2018.gada jūnijā tika izdots žurnāla speciālais numura izdevums (redaktors prof. 

J.Grants sadarbībā ar viesredaktoriem prof. P.Trudel (Kanāda), prof. D.Culver (Kanāda)), kurā 

no Brazīlijas, Kanādas, Itālijas, Francijas pētnieki dalās ar zināšanām, kas dotu ieguldījumu 

sporta veidu treneru izaugsmē. Savukārt, decembra numurā publicēti 5 oriģinālraksti dažādās 

sporta zinātnes jomās. Elektroniskā versijā žurnāli apskatāmi LSPA mājaslapā: 

http://journal.lspa.lv .  

Zinātniskais izdevums iekļauts Index Copernicus un De Gruyter Open datu bāzē un tam 

ir  Polijas Zinātnes un augstākās izglītības ministrijas izvērtējums Polish Ministry of Science 

and Higher Education, Polish Scholarly Bibliography (http://pbn.nauka.gov.pl/). 

Zinātniskais izdevums “LASE Journal of Sport Science” ir indeksēts Eiropas 

humanitāro un sociālo zinātņu žurnālu citējamības datubāzē ERIH PLUS, kopš 2015.gada 

iekļaujot to savā datubāzē. Kopš 2008.gada datubāzi koordinē Eiropas Zinātnes fonda 

http://journal.lspa.lv/
http://pbn.nauka.gov.pl/
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=481328
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Pastāvīgās humanitāro zinātņu komitejas zinātniskie eksperti, bet uztur Norvēģijas Pētniecisko 

datu centrs. 

Žurnālam ir Digital Object Identifiers (DOI) numurs, kas nosaka žurnāla publikāciju 

apriti pasaules virtuālajā tīklā. Turpmāk žurnāls  tiks iesniegts  atkārtotai izvērtēšanai Scopus, 

Ebsco un Web of Science datu bāzēs. 

LSPA zinātnisko un metodisko rakstu krājumam tika izveidota  elektroniskā versija, lai 

LSPA u.c. augstskolu/institūtu mācībspēki/zinātnieki varētu publicēties gan latviešu valodā, 

gan svešvalodās. Izdevuma elektroniskā versija ir pieejama LSPA mājaslapā sadaļā Pētniecība. 

http://www.lspa.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=1850&itemid=460      

 

9. Doktorantūra  

Studējošo skaits LSPA Doktorantūrā 

 

2018.gadā Doktora studijas programmas realizēšanā piedalījās arī vairāki 

vieslektori no citām Latvijas augstskolām un ārvalstīm: 

1.      Prof. Rolf Carlson (Zviedrijas Sporta un veselības izglītības augstskola, Zviedrija) - 

Science Theories and Research Methodology 2;   

2.      Prof. Pierre Trudel (Otavas Universitāte, Kanāda) – Coach Development; 

3.   Asoc.prof. Inga Belousa (Daugavpils Universitāte) - Kvalitatīvā pētniecība sporta 

zinātnē; 

4.   Prof. Ilze Miķelsone (Liepājas Universitāte) - Radoša domāšana; 

5.   PhD Arturas Simanavicius (Lietuvas Sporta universitāte); 

6.   Assoc.prof. Tomas Saulius (Lietuvas Sporta universitāte).  

 

Uzsākta starptautiskās doktorantūras studiju programmas “Sporta zinātne” izveide. 

Programmu attīsta LSPA, Lietuvas Sporta universitāte, Tartu Universitāte un Varšavas 

Jozefa Pilsudska Fiziskās izglītības universitāte ar mērķi paaugstināt sporta zinātnes 

attīstību Baltijas reģionā un veicināt ciešāku kontaktu veidošanos starp jaunajiem sporta 

zinātnes pētniekiem. 

 

10. Zinātnieku nakts  

2018.gada  28.septembrī jau trešo gadu Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā notika 

Eiropas Zinātnieku nakts pasākumi ar moto "Zinātne veido mūs". Akadēmiju apmeklēja 525 

interesenti, kuri septiņās zinātniskajās darbnīcās paplašināja savas zināšanas sporta pētniecībā.  

LSPA Eiropas Zinātnieku nakts rīkotāji bija sagatavojuši septiņas zinātniskās 

darbnīcas, kurās bija pieejama aparatūra, kas nosaka sportistu funkcionālo stāvokli, fiziskās 

darbaspējas un emocionālo līmenī.  Plašajā aparatūras klāstā varēja apskatīt un izmēģināt velo, 

Datums 
Pilna laika studijas 

1.st.gads 2.st.gads 3.st.gads 4.st.gads Kopā 

01.10.2010. 5 6 10 8 29 

01.10.2011. 7 4 6 8 25 

01.10.2012. 8 6 3 8 25 

01.10.2013. 11 5 4 7 27 

01.10.2014. 13 7 6 7 33 

01.10.2015. 10 11 7 5 33 

01.10.2016. 11 8 9 6 34 

01.10.2017. 9 9 5 9 32 

  01.10.2018. 5 7 7 4 23 

http://www.lspa.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=1850&itemid=460
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airēšanas un slēpošanas ergometrus; šaušanas, lēkšanas un svarcelšanas aparatūru; mobilās 

sportistu pētniecības mērierīces, kā arī cilvēka emocionālā stāvokļa novērtēšanas tehnoloģijas. 

Tika piedāvāta iespēja iesēsties ratiņkrēslā un veikt ātruma un veiklības testus, kā arī praksē 

izmēģināt plānotās “Skola 2030” izglītības satura pārmaiņas sporta stundās un ārpus tām.  

 

11. LSPA zinātnes un pētniecības attīstības stratēģija  

2018.gadā LSPA noslēdza divus sadarbības līgumus pētniecības jomā. Uzsākta 

sadarbība ar Rīgas Tehnisko universitāti sporta inovāciju attīstīšanā, kas paredz sadarbību ar tā 

saukto “renes sporta veidu” - kamaniņu sporta, bobsleja un skeletona federācijām, lai pētītu 

kamanu slieču slīdamības efektivitāti un sportistu biomehānisko kustību analīzi. 

Noslēgts līgums ar Latvijas Kamaniņu sporta federāciju (LKSF) par sadarbību ar LSPA 

Fizisko darbaspēju pētniecības un LSPA Kinezioloģijas pētniecības laboratorijām  ar mērķi 

veikt pētījumus un novērojumus dažāda vecuma kamaniņu braucējiem, kas ļaus identificēt 

atlētu stiprās un attīstāmās puses, ar mērķi sekmēt viņu starta rāvienu izpildi un nobraucienu 

kamaniņu trasē. 

Izstrādāta un 2015.gada 7.maija (protokols nr.9) LSPA Senāta sēdē apstiprināta LSPA 

Zinātnes un pētniecības attīstības stratēģija 2015.-2020.gadam latviešu un angļu valodā. 

http://www.lspa.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2474&Itemid=514   
            Katra gada pirmajā janvāra nedēļā LSPA mācībspēkiem un pētniekiem jāiesniedz 

zinātniskās atskaites par pētniecisko darbību iepriekšējā gadā. Diemžēl, termiņa iesniegšanu  

ievēro tikai aptuveni 50%  no mācībspēkiem un pētniekiem. Tas apgrūtina zinātniskās atskaites 

kopsavilkuma izstrādi un tālāko analīzi par pētniecisko darbību augstskolā. 

LSPA kā zinātniskās institūcijas galvenais mērķis ir veidot zinātnisko pētniecību un 

inovācijas par konkurētspējīgu Latvijas sporta un veselības aprūpes jomas un sabiedrības 

vajadzību nodrošinošu nozari, akcentējot zinātnes un pētniecības kapacitātes un kvalitātes 

izaugsmi. 

 

SENĀTS NOLEMJ: 

 

1. LSPA zinātnisko darbību novērtēt kā atbilstošu zinātniskās darbības prasībām augstskolā 

un Zinātniskās darbības likumam.  

2. 2018.gadā, salīdzinot ar 2017.gadu, publikāciju skaits žurnālos, kuri iekļauti datu bāzēs 

Thomson Reuters Web of Science un Scopus ir krities, tāpēc struktūrvienību vadītājiem 

jāveicina aktīvāka LSPA mācībspēku un zinātnisko darbinieku publicēšanās iepriekš 

minētajās datu bāzēs.  

3. LSPA žurnāla redkolēģijai turpināt sekmēt LASE Journal of Sport Science iekļaušanu arī 

Thomson Reuters Web of Science un Scopus datu bāzēs.  

4. Izstrādāt LSPA zinātnisko grantu sistēmu. 

5. Papildināt Projektu vadības centru ar personālresursiem zinātnisko projektu izstrādē. 

6. Katedru un citu struktūrvienību vadītājiem: 

 6.1. Veicināt LSPA mācībspēku un zinātnisko darbinieku publicēšanos LSPA zinātnisko 

un metodisko rakstu krājumā (elektroniskajā versijā); 

 6.2. Kontrolēt LSPA mācībspēku un zinātnisko darbinieku gada zinātniskās atskaites 

iesniegšanas termiņa ievērošanu. 

7.    Lēmuma izpildes kontroli veic LSPA attīstības un zinātnes prorektors.  

 

 

 

Senāta priekšsēdētājs                                                                                             Uldis Grāvītis 

http://www.lspa.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2474&Itemid=514

