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LATVIJAS  SPORTA  PEDAGOĢIJAS  AKADĒMIJA 

 
APSTIPRINĀTS 

 LSPA Senāta sēdē    

                                                                                                    2019.gada 9.maijā 

protokols Nr.10    

                                                              

NOLIKUMS 
par 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas  

„ Izglītības un sporta darba speciālists” (kods 41813) 

ar kvalifikāciju  SPORTA VEIDA TRENERIS 

STUDĒJOŠO  MĀCĪBU  PRAKSI  
 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1.1. Mācību prakse  (turpmāk tekstā - Prakse) tiek organizēta atbilstoši LSPA akreditētajai 1. 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmai  “Izglītības un sporta darba speciālists“ 

(41813) ar kvalifikāciju Sporta veida treneris, saskaņā ar: 

1.2.1.  Izglītības likums ; 

1.2.2.  Profesionālās izglītības likums (30.06.1999.); 

1.2.3.  Augstskolu likums (10.06.2019.); 

 https://likumi.lv/doc.php?id=37967 

1.2.4. Ministru kabineta 2012.gada 20.novembra noteikumi Nr.785 “Mācību prakses 

organizācijas un izglītojamo apdrošināšanas kārtība”; 

https://likumi.lv/doc.php?id=252862 

1.2.5.  Ministru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumi Nr.141 “Noteikumi par valsts pirmā 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu” un 2007.gada 29.maija noteikumi 

Nr.347 “Grozījumi MK 2001.gada 20.marta noteikumos Nr.141.  

 https://likumi.lv/ta/id/6397-noteikumi-par-pirma-limena-profesionalas-augstakas-

izglitibas-valsts-standartu 

1.2.6.  Darba aizsardzības likums (28.04.2010.-30.06.2020.); 

 https://likumi.lv/ta/id/310068-grozijumi-darba-aizsardzibas-likuma 

1.2.7.  Mācību prakses programma; 

1.2.8. Trīspusējs līgums par mācību prakses organizēšanu, ko noslēdz LSPA pārstāvis, 

prakses vietas/organizācijas pārstāvis un studējošais (1. pielikums). 

 

2. PRAKSES MĒRĶIS 

Nostiprināt, papildināt Praktikantu zināšanas, pilnveidot viņu profesionālās prasmes 

un kompetences atbilstoši sporta veida trenera profesijas prasībām. 

 

3. PRAKSES UZDEVUMI 

3.1. iepazīties un izanalizēt Prakses vietas/organizācijas Iekšējās kārtības noteikumus, darba 

aizsardzības prasības, ugunsdrošības un sanitāri higiēniskās normas un ievērot tās; 

3.2. iepazīties un izanalizēt Prakses vietas/organizācijas dibināšanas un darbības tiesisko 

pamatu; 

3.3. izstrādāt individuālo darba plānu ar izpildes termiņiem Prakses vietā/organizācijā Prakses 

periodam; 

3.4. izstrādāt un izanalizēt attiecīgā sporta veida audzēkņu atlases kritērijus; 

3.5. iepazīties un izanalizēt Prakses vietā/organizācijā sadarbību ar audzēkņu vecākiem 

(strādājot bērnu, jauniešu treniņu grupās), sadarbību ar audzēkņiem (pieaugušo grupās); 

3.6. izstrādāt un izanalizēt audzēkņu fiziskās sagatavotības vērtēšanu; 

3.7. izstrādāt un izanalizēt audzēkņu tehniskās sagatavotības vērtēšanu; 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=50759
http://www.likumi.lv/doc.php?id=20244
https://likumi.lv/doc.php?id=37967
https://likumi.lv/doc.php?id=252862
https://likumi.lv/ta/id/6397-noteikumi-par-pirma-limena-profesionalas-augstakas-izglitibas-valsts-standartu
https://likumi.lv/ta/id/6397-noteikumi-par-pirma-limena-profesionalas-augstakas-izglitibas-valsts-standartu
https://likumi.lv/ta/id/310068-grozijumi-darba-aizsardzibas-likuma
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3.8. izstrādāt treniņu gada plānu; 

3.9. izstrādāt treniņu nedēļas plānu; 

3.10. veikt un izanalizēt nodarbības pedagoģisko novērojumu (2 nodarbībām); 

3.11. izstrādāt konspektus un  vadīt mācību treniņu nodarbības un izanalizēt  (12 nodarbību  

konspekti iekļauti prakses pārskatā); 

3.12. izstrādāt  Kvalifikācijas ieskaites nodarbības konspektu; 

3.13. novadīt Kvalifikācijas ieskaites nodarbību; 

3.14. izstrādāt Pašvērtējumu par Praksi;  

3.15.izstrādāt un noformēt prakses pārskatu un piedalīties prakses aizstāvēšanā. 

 

4. PRAKSES LAIKS, APJOMS UN VIETA 

4.1. Prakse tiek organizēta 2.studiju gada 4.semestrī; 

4.2. Prakses apjoms 16 KP; 

4.3. Prakse tiek organizēta sporta iestādē/biedrībā/nodibinājumā Latvijā, kā arī ārzemēs. 

4.4. Prakses uzdevumu īstenošanu plāno individuāli, saskaņojot ar Prakses vietas/ 

organizācijas Prakses vadītāju (mentoru), atbilstoši Prakses vietas/organizācijas iespējām. 

 

5. PRAKSES SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA 

5.1. Praksi vērtē ar diferencētu desmit ballu vērtējumu. 

5.2. Lai saņemtu pozitīvu vērtējumu par Praksi, kopvērtējumam jāatbilst vismaz 4 ballēm. 

5.3. Vērtējumu ballēs saņem atbilstoši izstrādātiem parametriem un vērtēšanas kritērijiem.  

5.4. Vērtēšanas parametri: attieksme pret praksi, pedagoģiskās  prasmes un iemaņas, 

sadarbības prasmes un  organizatoriskās iemaņas, prasme analizēt un vērtēt savu darbu, 

dokumentācija. 

5.5. Praktikantam jāsaņem vismaz 1 punkts katrā parametrā. Ja kādā parametrā netiek saņemti 

punkti par izpildi, gala vērtējums ir negatīvs un Prakse netiek ieskaitīta. 

5.6. Prakses vadītājs ir tiesīgs samazināt kopīgo Prakses vērtējumu, ja Prakses dokumentācija 

nav izpildīta kvalitatīvi un pilnā apjomā. 

 

6. PRAKSES VADĪBA 

6.1. LSPA 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas „Izglītības un  sporta  

darba speciālists” kvalifikācijas Sporta veida treneris direktore : 

6.1.1. izstrādā Prakses programmu; 

6.1.2. izstrādā Prakses īstenošanas plānojumu; 

6.1.3. sagatavo un izsniedz nepieciešamos dokumentācijas paraugus; 

6.1.4. pirms Prakses uzsākšanas iepazīstina ar Prakses saturu, precizē norises gaitu, 

risina organizatoriskos jautājumus; 

6.1.5. akceptē Praktikanta izvēlēto Prakses  vietu/organizāciju, sagatavo rīkojumu, kurā 

apstiprina Praktikanta izvēlēto Prakses  vietu/organizāciju, tās Prakses vadītāju, 

LSPA Prakses vadītājus-metodiķus; 

6.1.6. apkopo un analizē Prakses gaitu un rezultātus, sagatavo atskaites. 

6.2. LSPA prakses vadītājs-metodiķis: 

6.2.1. uztur kontaktu ar Prakses norises vietu; 

6.2.2. sniedz Praktikantiem metodisku palīdzību Prakses uzdevumu veikšanā; 

6.2.3. novēro, analizē un vērtē Praktikantu vadītās nodarbības; 

6.2.4. izvērtē Praktikantu Prakses dokumentāciju; 

6.2.5. organizē un vada Prakses aizstāvēšanu. Kopā ar Prakses grupu novērtē 

Praktikanta individuālos sasniegumus. 

6.3. Prakses vietas/organizācijas Prakses vadītājs (mentors): 

6.3.1. pieņem Praksē un nodrošina Praktikantam prakses programmai, darba 

aizsardzības prasībām, ugunsdrošības un sanitāri higiēniskajām normām atbilstošu 

darba vietu; 
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6.3.2. nodrošina Praktikantam prakses programmai, darba aizsardzības prasībām, 

ugunsdrošības un sanitāri higiēniskajām normām atbilstošu darba vietu; 

6.3.3. uzrauga Prakses norisi, dodot norādījumus, apstiprina Praktikanta ierakstus 

prakses  pārskatā, sagatavo praktikanta raksturojumu un piedalās Prakses 

izvērtējumā; 

6.3.4. nodrošina Praktikanta instruktāžu darba drošības un darba aizsardzības 

jautājumos, iepazīstina ar Iekšējās kārtības noteikumiem un veic uzraudzību; 

6.3.5. nodarbina Praktikantu tikai ar Prakses programmu saistītos darbos, neizmanto 

nekvalificētos, ar Prakses programmu nesaistītos darbos bez Praktikanta 

piekrišanas; 

6.3.6.  informē par gadījumiem, kad Praktikants neievēro Prakses vietas/organizācijas 

Iekšējās  kārtības noteikumus, un par nelaimes gadījumiem Prakses laikā 

 

6.4. Praktikants: 

6.4.1. pirms Prakses uzsākšanas piedalās LSPA prakses organizatoriskā sanāksmē un 

iepazīstas ar Prakses programmas saturu; 

6.4.2. pirms mācību Prakses iepazīstas ar iekšējās kārtības, darba aizsardzības prasībām 

Prakses vietā/organizācijā un ievēro tās; 

6.4.3. izpilda Prakses programmā noteiktos uzdevumus un ievēro Prakses vadītāju 

norādījumus; 

 6.4.4. noformē Prakses pārskatu un kopā ar raksturojumu un prakses vērtējuma lapu 

iesniedz LSPA; 

6.4.5. ir tiesīgs atteikties no Prakses veikšanas, ja darba apstākļi rada draudus paša vai 

apkārtējo cilvēku veselībai un dzīvībai, par to paziņojot Prakses 

vietai/organizācijai un LSPA. 

 

6.5. Papildus trīspusīgam līgumam Prakses vieta/organizācija un Praktikants var noslēgt 

divpusīgu līgumu par savstarpēju norēķina kārtību. 

6.6. Atzīt par spēku zaudējušu 2010.gada 17.jūnijā, protokols Nr.12 LSPA Senātā 

apstiprināto, ar grozījumiem 2014.gada 4.decembrī “Nolikumu par 1. līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības “Izglītības un sporta darba speciālists” (kods 41813) kvalifikācijas 

Sporta veida treneris mācību prakses organizēšanu”. 

 

LSPA 
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1.pielikums 

 

LĪGUMS  

par  LSPA 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības  programmas 

 „Izglītības un sporta darba speciālists” 

 kvalifikācijas Sporta veida treneris 

2.STUDIJU GADA MĀCĪBU PRAKSES ORGANIZĒŠANU 

 

Rīgā, 20__.gada__.___________                                                                           Nr. _______ 

 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, reģ. Nr. 90000055243, (turpmāk tekstā - LSPA), kas darbojas 

saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un LSPA Satversmi,  LSPA 1. līmeņa 

profesionālās  augstākās izglītības  programmas „Izglītības un sporta darba speciālists” kvalifikācijas 

Sporta veida treneris direktores  Ilonas Blektes personā no vienas puses, 

_____________________________________________________________, reģ. Nr. ____________, 

juridiskā adrese: _______________________________, (turpmāk tekstā – Prakses vieta/organizācija), 

kuru pamatojoties uz Statūtiem/Nolikumu pārstāv tās vadītājs  _________________________________ 

no otras puses, 

un ________________________________________________________ (turpmāk tekstā - Praktikants),  

no trešās puses,  

(turpmāk tekstā kopā sauktas - Puses, atsevišķi - Puse), noslēdz līgumu par mācību prakses (turpmāk 

tekstā - Prakse) organizēšanu:  

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Puses vienojas par sadarbību LSPA Prakses organizēšanā. 

1.2. LSPA  no___________________ līdz __________________ (16 nedēļas) nosūta Praksē uz 

Prakses Vietu/organizāciju  LSPA  1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas “Izglītības 

un sporta darba speciālists “ kvalifikācijas Sporta veida treneris  studējošo. 

 

2. PRAKSES MĒRĶIS 
Nostiprināt, papildināt Praktikanta zināšanas, pilnveidot viņa profesionālās prasmes un 

kompetences atbilstoši sporta veida trenera profesijas prasībām. 

 

3. PRAKSES UZDEVUMI 
3.1. iepazīties un izanalizēt Prakses vietas/organizācijas Iekšējās kārtības noteikumus, darba 

aizsardzības prasības, ugunsdrošības un sanitāri higiēniskās normas un ievērot tās; 

3.2. iepazīties un izanalizēt Prakses vietas/organizācijas dibināšanas un darbības tiesisko pamatu; 

3.3. izstrādāt Individuālo darba plānu ar izpildes termiņiem Prakses vietā/organizācijā Prakses 

periodam; 

3.4. izstrādāt un izanalizēt attiecīgā sporta veida audzēkņu atlases kritērijus; 

3.5. iepazīties un izanalizēt Prakses vietā/organizācijā sadarbību ar audzēkņu vecākiem (strādājot 

bērnu, jauniešu treniņu grupās), sadarbību ar audzēkņiem (pieaugušo grupās); 

3.6. izstrādāt un izanalizēt audzēkņu fiziskās sagatavotības vērtēšanu; 

3.7. izstrādāt un izanalizēt audzēkņu tehniskās sagatavotības vērtēšanu; 

3.8. izstrādāt treniņu gada plānu; 

3.9. izstrādāt treniņu nedēļas plānu; 

3.10. veikt un izanalizēt nodarbības pedagoģisko novērojumu (2 nodarbībām); 

3.11. izstrādāt konspektus un  vadīt mācību treniņu nodarbības un izanalizēt  (12 nodarbību  konspekti 

iekļauti prakses pārskatā); 

3.12. izstrādāt Kvalifikācijas ieskaites nodarbības konspektu; 

3.13. novadīt Kvalifikācijas ieskaites  nodarbību; 

3.14. izstrādāt pašvērtējumu par Praksi;  

3.15. izstrādāt un noformēt Prakses pārskatu un piedalīties prakses aizstāvēšanā. 
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4. PRAKSES SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA 

4.1. Praksi vērtē ar diferencētu desmit ballu vērtējumu. 

4.2. Lai saņemtu pozitīvu vērtējumu par Praksi, kopvērtējumam jāatbilst vismaz 4 ballēm. 

4.3. Vērtējumu ballēs saņem atbilstoši izstrādātiem parametriem un vērtēšanas kritērijiem.  

4.4. Vērtēšanas parametri: attieksme pret praksi, pedagoģiskās  prasmes un iemaņas, sadarbības 

prasmes un  organizatoriskās iemaņas, prasme analizēt un vērtēt savu darbu, dokumentācija. 

4.5. Praktikantam jāsaņem vismaz 1 punkts katrā parametrā. Ja kādā parametrā netiek saņemti punkti 

par izpildi gala vērtējums ir negatīvs un prakse netiek ieskaitīta. 

4.6. Prakses vadītājs ir tiesisks samazināt kopīgo Prakses vērtējumu, ja Prakses dokumentācija nav 

izpildīta kvalitatīvi un pilnā apjomā. 

 

5. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

5.1. LSPA: 
5.1.1. nodrošina Praksē nosūtamā Praktikanta iepriekšēju teorētisku sagatavotību un pirms Prakses 

uzsākšanas iepazīstina ar Prakses mērķiem, uzdevumiem un vērtēšanas kārtību, Prakses programmas 

prasībām  kā arī viņa tiesībām un pienākumiem Prakses laikā; 

2.1.2. sagatavo un izsniedz Praksē nosūtamajam Praktikantam izdales materiālus; 

2.1.1. akceptē Praktikanta izvēlēto Prakses  vietu/organizāciju; 

2.1.3. nosūta Praktikantu uz Prakses vietu/organizāciju, ieceļ Prakses vadītāju, kurš kontrolē mācību 

procesa norisi un sniedz atbalstu Praktikantam Prakses laikā saskaņā ar apstiprināto Prakses 

programmu; 

2.1.4. izvērtē Praksi atbilstoši Prakses sasniegumu vērtēšanas kārtībai - izstrādātajiem vērtēšanas 

kritērijiem. 

  

5.2. Prakses vieta/organizācija: 
5.2.1. pieņem Praksē un nodrošina Praktikantam Prakses programmai, darba aizsardzības prasībām, 

ugunsdrošības un sanitāri higiēniskajām normām atbilstošu darba vietu; 

5.2.2. norīko Prakses vadītāju (mentoru), kurš uzrauga Prakses norisi, dod norādījumus, apstiprina 

Praktikanta ierakstus prakses pārskatā, sagatavo Praktikanta raksturojumu un piedalās Prakses 

izvērtējumā; 

5.2.3. nodrošina Praktikanta instruktāžu darba drošības un darba aizsardzības jautājumos, iepazīstina ar     

Iekšējās kārtības noteikumiem un veic uzraudzību; 

5.2.4.  nodarbina Praktikantu tikai ar Prakses programmu saistītos darbos, neizmanto nekvalificētos, ar 

Prakses programmu nesaistītos darbos bez Praktikanta piekrišanas; 

5.2.6.  informē par gadījumiem, kad Praktikants neievēro Prakses vietas/organizācijas Iekšējās kārtības  

noteikumus, un par nelaimes gadījumiem Prakses laikā; 

 

5.3. Praktikants: 

5.3.1. pirms Prakses uzsākšanas piedalās LSPA Prakses organizatoriskā sanāksmē un iepazīstas ar 

Prakses programmas saturu; 

5.3.2. pirms Prakses iepazīstas ar iekšējās kārtības, darba aizsardzības prasībām Prakses vietā/ 

organizācijā un ievēro tās; 

5.3.3. izpilda Prakses programmā noteiktos uzdevumus un ievēro Prakses vadītāju norādījumus; 

5.3.4. noformē prakses pārskatu un kopā ar raksturojumu un prakses vērtējuma lapu iesniedz LSPA; 

5.3.5. ir tiesīgs atteikties no Prakses veikšanas, ja darba apstākļi rada draudus paša vai apkārtējo 

cilvēku  veselībai un dzīvībai, par to paziņojot Prakses vietai/organizācijai un LSPA. 

 

6. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS 
Līgums stājas spēkā no  parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Pušu pienākumu saistību izpildei. 
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7. LĪGUMA IZBEIGŠANA 
7.1.  Līgumu var izbeigt pirms 1.2. punktā noteiktā termiņa, Pusēm par to rakstiski vienojoties. 

7.2. LSPA līgumu var izbeigt vienpusēji, ja konstatē, ka Praktikants nepilda Prakses programmā  

noteiktos uzdevumus un/vai Prakses vieta/organizācija nenodrošina Prakses programmas izpildi, par to  

rakstiski brīdinot pārējās Puses 5 darba dienas iepriekš. 

7.3. Prakses vieta/organizācija  līgumu var izbeigt vienpusēji 5.2.6.punktā noteiktajos gadījumos, vai ja 

Praktikants nepilda 5.3.punktā, izņemot 5.3.5.punktu, noteiktās saistības, par to rakstiski brīdinot 

pārējās Puses 10 darba dienas iepriekš. 

7.4. Praktikants līgumu var izbeigt vienpusēji gadījumos, ja viņam netiek nodrošināts līguma 

5.3.5.punktā noteiktajos gadījumos, vai, ja Prakses vieta/organizācija nepilda 5.2.punktā, izņemot 

5.2.6.punktā noteiktās saistības, par to rakstiski brīdinot pārējās Puses 5 darba dienas iepriekš. 

 

8. CITI NOTEIKUMI 
8.1. Strīdus, kas  rodas saistībā ar līguma izpildi, Puses risina savstarpēji vienojoties, bet, ja vienošanās 

netiek  panākta, tad tiesā LR normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.  

8.2.Līgums sagatavots 3 (trīs) identiskos eksemplāros, katrai līgumslēdzējai Pusei pa vienam 

eksemplāram. Visiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

 

9. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 
 

LSPA: Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 

Brīvības gatve 333, Rīga, LV 1026, tālrunis 67799535 

 

PRAKSES VIETA/ORGANIZĀCIJA: (nosaukums, adrese, e-pasts, tālrunis)  

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

prakses vadītājs (mentors)_________________________________ (e-pasts, tālrunis) __________________ 

 

PRAKTIKANTS: _____________________________________________, pers.kods__________-_________ 

Dzīves vietas adrese: ________________________________________________________________ 

 

LSPA PRAKSES 

VIETA/ORGANIZĀCIJA 

PTAKTIKANTS    

1.līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības  

programmas „Izglītības un 

sporta darba speciālists” 

kvalifikācijas Sporta veida 

treneris direktore: 

Ilona Blekte 
 

______________________ 
(Paraksts) 

 

20__g.”___”____________ 

 

 

______________________ 

______________________ 

______________________ 
(Nosaukums) 

_______________________ 
(Vārds, Uzvārds) 

 

______________________ 
(Paraksts) 

 

20__g.”___”____________ 

 

 

______________________ 
________________________ 

(Vārds, Uzvārds) 

 

 

 

 

______________________ 
(Paraksts) 

 

20__g.”___”____________ 

 

   

 

 

Saskaņots ar LSPA metodiķi________________________ 

20__g.”___”____________ 

 

 


