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LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA 
                                                                                                        APSTIPRINĀTS 

 LSPA Senāta sēdē    

2019.gada 9.maijā,  

protokols Nr. 10    
 

NOLIKUMS 
PAR PROFESIONĀLĀ BAKALAURA AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS 

PROGRAMMAS ,,SPORTA ZINĀTNE” (kods 42813)   

UN PROFESIONĀLĀ  MAĢISTRA  AUGSTĀKĀS  IZGLĪTĪBAS 

PROGRAMMAS ,,SPORTA ZINĀTNE” (kods 47813)  KVALIFIKĀCIJAS  

REKREĀCIJAS  SPECIĀLISTS 

PRAKSI 

 

1. KVALIFIKĀCIJAS REKREĀCIJAS SPECIĀLISTS PRAKSES  

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 

 

Profesionālā BAKALAURA augstākās izglītības programmas “Sporta zinātne” 

kvalifikācijas Rekreācijas speciālists prakses vispārējie noteikumi: 

1.1. LSPA “Nolikums par profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmas “Sporta 

zinātne” (kods 42813) un profesionālā maģistra augstākās izglītības programmas “Sporta 

zinātne” (kods 47813) kvalifikācijas Rekreācijas speciālists praksi” (turpmāk – 

Nolikums) nosaka prakses sistēmu profesionālās kvalifikācijas Rekreācijas speciālists 

iegūšanai. 

1.2. Prakse ir augstākās izglītības studiju programmu neatņemama sastāvdaļa, kuras mērķis ir 

nostiprināt un papildināt studējošo zināšanas, kā arī pilnveidot viņa profesionālās prasmes 

atbilstoši rekreācijas speciālista standarta prasībām un studiju programmai un tā tiek 

organizēta saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un Ministru kabineta noteikumiem 

par augstākās profesionālās izglītības mācību prakses organizēšanu: 

- Izglītības likums; 

- Augstskolu likums; 

- Profesionālās izglītības likums;  

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

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

- Ministru kabineta 2012.gada 20.novembra noteikumi Nr.785. (prot. Nr.65 9.§)  

“Mācību prakses organizācijas un izglītojamo apdrošināšanas kārtība”; 

- Šis Nolikums. 

1.3. Prakse ir viena no studiju formām, kuras norise var būt gan ārpus izglītības iestādes, gan 

izglītības iestādē. 

1.4. Prakses vietas/organizācijas pārstāvis, bakalaura programmas kvalifikācijas Rekreācijas 

speciālists vadītājs un praktikants slēdz trīspusēju mācību prakses līgumu. 

 

 Profesionālā MAĢISTRA augstākās izglītības programmas “Sporta zinātne”, 

kvalifikācijas Rekreācijas speciālists prakses vispārējie noteikumi: 

1.5. Prakse tiek organizēta atbilstoši LSPA profesionālās maģistra augstākās izglītības 

programmas “Sporta zinātne” kvalifikācijas Rekreācijas speciālists  maģistra studiju 

programmai un saskaņā ar:  

   - Latvijas Republikas likumiem un Ministru kabineta noteikumiem par maģistra 

profesionālās izglītības mācību prakses organizēšanu; 

        - šo Nolikumu. 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=50759
http://likumi.lv/doc.php?id=37967
http://www.likumi.lv/doc.php?id=20244
../../../Local%20Settings/Temp/Prakse_vadītāji_2014.doc
http://likumi.lv/doc.php?id=252862
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1.6. Prakse ir maģistra studiju programmas neatņemama sastāvdaļa, kuras mērķis ir 

nostiprināt un papildināt studējošo zināšanas, pilnveidot profesionālās prasmes atbilstoši 

rekreācijas speciālista standarta prasībām un studiju programmai. Prakse ir studiju forma, 

kuras norise notiek ārpus izglītības iestādes. 

1.7. Prakses vietas/organizācijas pārstāvis, maģistra programmas kvalifikācijas Rekreācijas 

speciālists vadītājs un praktikants slēdz trīspusēju mācību prakses līgumu. 

 

2. KVALIFIKĀCIJAS REKREĀCIJAS SPECIĀLISTS PRAKSES NORISI 

REGLAMENTĒJOŠIE DOKUMENTI  

 

2.1. Prakses saturu, profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, bakalaura un maģistra studiju 

programmām, nosaka izglītības valsts standarts, rekreācijas speciālista profesijas 

standarts un studiju programmas vadītāja apstiprinātā prakses programma.  

2.2. Prakses programma par praksi ietver: 

2.2.1. prakses mērķus un uzdevumus; 

2.2.2. prakses organizatoriskos jautājumus un norises kārtību; 

2.2.3. kopējo kredītpunktu (KP) skaitu un konkrētajiem prakses uzdevumiem atbilstošo 

kredītpunktu skaitu;  

2.2.4. prakses vērtēšanas kārtību; 

2.2.5. prakses dokumentu paraugus;  

2.3. Nepieciešamības gadījumā, metodiskie norādījumi var tikt tulkoti citās valodās. 

Tulkojumiem jābūt savstarpēji atbilstošiem pēc satura un vizuālā noformējuma 

2.4. LSPA, prakses bāzes vietas (rekreācijas centri- viesu nami, sporta un atpūtas kompleksi, 

valsts un pašvaldību institūcijas u.c. (turpmāk – organizācijas)) Latvijā un Eiropas 

Savienības valstīs un studējošā sadarbību reglamentē trīspusējs līgums par praksi, kurā 

nosaka LSPA, prakses vietas/organizācijas un praktikanta tiesības, pienākumus, prakses 

ilgumu un līguma izbeigšanas nosacījumus.  

 

3. KVALIFIKĀCIJAS REKREĀCIJAS SPECIĀLISTS PRAKSES MĒRĶIS 

 

 Profesionālā bakalaura un maģistra studiju programmām, prakses mērķis ir izveidot 

un nostiprināt studējošos praktiskā darba prasmes, iemaņas un kompetences, kas kopā ar 

iegūtajām teorētiskajām zināšanām ļautu viņam sekmīgi darboties kā rekreācijas speciālistam 

valsts un pašvaldību institūcijās, biedrībās un privātajās institūcijās, veikt komercdarbību vai 

veikt rekreācijas darbības kā pašnodarbināta persona.   

 

4. KVALIFIKĀCIJAS REKREĀCIJAS SPECIĀLISTS PRAKSES UZDEVUMI 
 

4.1. Profesionālā bakalaura un maģistra studiju programmu prakses vispārīgie uzdevumi: 

4.1.1. sekmēt rekreācijas speciālistam nepieciešamo profesionālo iemaņu, prasmju un 

kompetenču pilnveidi; 

4.1.2. iesaistīt studējošos mērķtiecīgā praktiskās pieredzes apgūšanā, informācijas 

vākšanā, sistematizēšanā un izskaidrošanā ar nolūku iegūt jaunas zināšanas un 

sekmēt to izmantošanu studiju procesā; 

4.1.3. rosināt veikt zinātniski – pētniecisko darbu rekreācijā; 

4.1.4. sekmēt studējošo konkurētspēju darba tirgū. 

4.2. Prakses konkrētie uzdevumi noteikti prakses programmās un metodiskajos norādījumos 

par praksēm. 
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5. KVALIFIKĀCIJAS REKREĀCIJAS SPECIĀLISTS PRAKSES  ĪSTENOŠANA  

PA STUDIJU GADIEM 

 

Profesionālā BAKALAURA augstākās izglītības programmas “Sporta zinātne”, 

kvalifikācijas Rekreācijas speciālists, prakses apjoms: 

5.1. Pirmā prakse: 2.st.g. 2.sem. (pēc LSPA plāna), 2 nedēļas- 80 st., 2 KP  

       Pēc katedras plāna: 2.st.g. 4.sem. (pēc 1.st.g. līdz 2.st.g. 4.sem.) 2 nedēļas-80 st. 2 KP 

5.2. Otrā prakse:  3.st.g. 6.sem. (pēc LSPA plāna), 6 nedēļas- 240 st.,  6 KP  

 *Pēc katedras plāna: 3.st.g. 6.sem. (pēc 2.st.g. līdz 3.st.g. 6.sem.) 6 nedēļas-240 st. 6 KP 

5.3. Trešā prakse: 4.st.g. 8.sem. (5 nedēļas), 8 nedēļas- 200 st. 5 KP 

  *Pēc katedras plāna: 4.st.g. 8.sem. (pēc 3.st.g. līdz 4.st.g.8.sem.)– 5 nedēļas – 200 st. 5 KP 

 Ja praksi studējošais veic ERASMUS projekta ietvaros, atbilstošu kredītpunktu apjomā, 

tad studējošam pēc prakses dokumentu prezentācijas un nodošanas, prakse tiek ieskaitīta un 

pielīdzināta. 
 

Profesionālā MAĢISTRA augstākās izglītības programmas “Sporta zinātne”, 

kvalifikācijas Rekreācijas speciālists, prakses apjoms:  

5.4. Prakse notiek 2.studiju gada 1.semestrī saskaņā ar studiju plānu 6 (sešas) nedēļas – 6 KP. 

5.5. Prakses programmas īstenošana notiek saskaņā ar bāzes prakses vadītāju un 

pamatojoties uz prakses realizēšanas iespējām atkarībā no sezonalitātes. Prakses KP tiek 

ieskaitīti attiecīgā semestrī. 

 

6. KVALIFIKĀCIJAS REKREĀCIJAS SPECIĀLISTS PRAKSES VĒRTĒŠANAS 

FORMA UN KĀRTĪBA, PARAMETRI UN KRITĒRIJI 10 BALLU SKALĀ 

 

Profesionālā BAKALAURA augstākās izglītības programmas “Sporta zinātne”, 

kvalifikācijas Rekreācijas speciālists prakses vērtēšanas forma un kārtība, parametri un 

kritēriji 10 ballu skalā: 

6.1. Prakses darbu vērtē ar diferencētu atzīmi 10 (desmit) ballu skalā. 10 (desmit) balles 

students var iegūt, ja izrāda iniciatīvu un veic kādu aktivitāti (papildus pasākumu 

vadīšanu, organizēšanu vai pētniecības darbu)  prakses ietvaros ārpus obligātajās 

prasībās noteiktajam. 

6.2. Prakses vērtēšana notiek prakses pārskata aizstāvēšanas laikā. 

6.3. Prakses vērtēšanas parametri bakalaura programmā: 

6.3.1. attieksme pret praksi, 

6.3.2. organizatoriskās iemaņas, 

6.3.3. profesionālās prasmes un iemaņas, 

6.3.4. prakses laikā veiktie uzdevumi un to kvalitāte, 

6.3.5. prakses pārskata dokumentācijas noformējums un atbilstība prasībām (10.punkts.) 

6.3.6. prakses atbildīgie: 

- prakses vadītāja (organizācijas) vērtējums, 

- rekreācijas speciālista prakses vadītāja – programmas docētāja vērtējums, 

6.3.7. prakses pārskata prezentēšana un aizstāvēšana.  

6.4. Prakses vērtēšanas parametri bakalaura programmā: 

6.4.1. veiktie uzdevumi un to kvalitāte, 

6.4.2. organizatoriskās prasmes un iemaņas, 

6.4.3. vadīto pasākumu dažādība (vecuma grupas, intereses, dalībnieku skaits, 

pasākumos izmantotais inventārs (laivas, velosipēdi, virves u.tml.)). 

6.4.4. prakses dokumentācijas noformējums un atbilstība prasībām (10.punkts.) 

6.4.5. par praksi atbildīgo vērtējums: 
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- prakses vietas bāzes (organizācijas) vērtējums; 

- rekreācijas speciālista prakses vadītāja (kvalifikācijas vadītāja vai rekreācijas nodaļas 

docētāja) vērtējums, 

6.4.6. prakses pārskata prezentēšana un aizstāvēšana. 

 

Profesionālā MAĢISTRA augstākās izglītības programmas “Sporta zinātne”, 

kvalifikācijas Rekreācijas speciālists, prakses vērtēšanas forma un kārtība, parametri un 

kritēriji 10 ballu skalā: 

6.5. Prakses darbu vērtē ar diferencētu atzīmi 10 (desmit) ballu skalā. 

6.6. Prakses vērtēšana notiek aizstāvēšanas laikā. 

6.7. Prakses vērtējuma parametri: attieksme; organizatoriskās iemaņas; zināšanas un prasmes; 

veiktie uzdevumi, to kvalitāte; prakses dokumentu noformējums un atbilstība prasībām; 

prakses vadītāja (bāzē) vērtējums; rekreācijas speciālista prakses vadītāja (programmas 

direktora vai docētāja) vērtējums; prakses atskaites prezentācija un aizstāvēšana. 

 

7. KVALIFIKĀCIJAS REKREĀCIJAS SPECIĀLISTS PRAKSES  

AIZSTĀVĒŠANAS FORMA, KĀRTĪBA, SATURS 

 

7.1. Profesionālā bakalaura un maģistra studiju programmu prakses aizstāvēšanā piedalās 

kvalifikācijas vadītājs, prakses vadītājs un rekreācijas speciālista programmas docētājs. 

Prakses aizstāvēšanā vēlams pieaicināt arī prakses (organizācijas) vadītāju vai pārstāvi. 

7.2. Aizstāvēšanā piedalās profesionālā maģistra programmas rekreācijas kvalifikācijas 

vadītājs, LSPA Rekreācijas nodaļas vadītājs, prakses vadītājs un rekreācijas speciālista 

programmas docētājs (i). 

7.3. Prakses aizstāvēšana notiek grupā kvalifikācijas vadītāja noteiktā kārtībā. 

7.4. Pēc vērtējuma izlikšanas Rekreācijas programmas prakses vadītājs izliek vērtējumu 

protokolā.  

 

8. KVALIFIKĀCIJAS REKREĀCIJAS SPECIĀLISTS PRAKSES VADĪBA 
  

8.1. Profesionālā bakalaura un maģistra studiju programmām, LSPA Slēpošanas, 

šaušanas, orientēšanās, tūrisma un rekreācijas katedra:  

8.1.1. organizē normatīvo dokumentu izstrādi prakses jautājumos; 

8.1.2. kontrolē studiju programmu (Profesionālā bakalaura un profesionālā maģistra) 

vadītāju, prakses vadītāju darbu prakses organizēšanā un aizstāvēšanā;  

8.1.3. kontrolē dokumentu apriti prakses jautājumos; 

8.1.4. izsniedz studentiem norīkojumus uz praksi un trīspusējo līgumu par praksi starp 

LSPA, prakses uzņēmumu un studentu par prakses norisi; 

8.1.5. piedalās studentu ievadinstruktāžā pirms prakses;   

8.1.6. sekmē pastāvīgas sadarbības izveidi ar prakses organizāciju atbildīgajiem  

pārstāvjiem vai fizisku personu; 

8.1.7. sagatavo informāciju LSPA vadībai par prakses norisi, kā arī sniedz priekšlikumus 

prakses jautājumu pilnveidošanai; 

8.1.8. veicina pieredzes apmaiņu ar citām augstskolām, darba devēju organizācijām un 

citiem sadarbības partneriem prakses jautājumos. 

 

 Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmas “Sporta zinātne”, 

kvalifikācijas Rekreācijas speciālists prakses vadība: 

8.2. Bakalaura programmas profesionālās kvalifikācijas Rekreācijas speciālists  

kvalifikācijas vadītājs: 
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8.2.1.    izstrādā prakses programmu; 

8.2.2.    organizē metodisko norādījumu izstrādi prakses jautājumos atbilstoši studiju    

programmām un apstiprina tos; 

8.2.3.   ieceļ rekreācijas programmas un/vai LSPA docētājus, atbildīgos par prakses 

organizēšanu, vadīšanu un vērtēšanu; 

8.2.4.   organizē prakses vadītāju konsultācijas;  

8.2.5.   kontrolē prakses vadītāju darbu;  

8.2.6.   organizē prakses atskaišu aizstāvēšanu; 

8.2.7.   apkopo prakses norisi, rezultātus un  sagatavo atskaiti. 

8.3. Bakalaura programmā profesionālās kvalifikācijas Rekreācijas speciālists  docētājs – 

prakses vadītājs: 

8.3.1. apkopo informāciju par prakses vietām, kurās praktikanti var papildināt praktiskās 

iemaņas, atbilstoši profesijai – rekreācijas speciālists, un sniedz šo informāciju 

praktikantam; 

8.3.2. nodrošina praktikantu ar prakses dokumentiem, 

8.3.3. iepazīstina praktikantu ar prakses programmu, izskaidrojot: 

8.3.3.1. prakses uzdevumus un to izpildes kārtību, 

8.3.3.2. prakses dienasgrāmatas iekārtošanu, prakses atskaišu izstrādāšanu, 

nodošanu un aizstāvēšanas kārtību, 

8.3.3.3. praktikanta pienākumus un tiesības prakses laikā, 

8.3.4. sniedz atbalstu un konsultē praktikantu un prakses bāzes vadītāju saskaņā ar mācību 

prakses programmu prakses norises vietā; 

8.3.5.  pieņem un izvērtē prakses pārskatus; 

8.3.6. atbild par prakses aizstāvēšanas norisi.  

8.4.  Bakalaura programmā prakses bāzes (organizācijas) vadītājs un prakses bāzes 

metodiķis: 

8.4.1.   kopā ar akadēmijas docētāju – prakses vadītāju atbild par prakses programmas 

realizāciju;  

8.4.2.  iepazīstina studentus – praktikantus ar organizācijas vadību, darbības stratēģiju un  

virzieniem, saturu un darba specifiku, drošību un pieredzi; 

8.4.3.  dod tiešus uzdevumus studentam atbilstoši prakses uzdevumiem un kontrolē to 

izpildi;    

8.4.4.  kontrolē ierakstus prakses pārskatā; 

8.4.5.  konsultē un māca studentus patstāvīgi un sistemātiski izpildīt prakses uzdevumus; 

8.4.6. palīdz studentiem izstrādāt prakses dokumentāciju, pārbauda to izpildes atbilstību 

reāli paveiktajam, novēro, analizē un vērtē studentu darbību pasākumu 

organizēšanā un vadīšanā; 

8.4.7.  iesniedz praktikanta prakses vadītājam, praktikanta raksturojumu un prakses 

vērtējumu (10 ballu skalā), 3 dienu laikā pēc studenta prakses beigām; iesniedz 

priekšlikumus studentu prakses pilnveidošanai. 

 

Profesionālā profesionālā maģistra augstākās izglītības programmas “Sporta zinātne”, 

kvalifikācijas Rekreācijas speciālists prakses vadība: 

8.5. Profesionālās maģistra programmas kvalifikācijas Rekreācijas speciālists vadītājs: 

8.5.1.    izstrādā prakses programmu; 

8.5.2.    organizē metodisko norādījumu izstrādi prakses jautājumos atbilstoši studiju 

programmai;  

8.5.3.   nozīmē atbildīgo(s) par praksi; 

8.5.4.   organizē prakses vadītāju konsultācijas; 

8.5.5.   organizē prakses aizstāvēšanu;  
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8.5.6.   apkopo prakses norisi, rezultātus un sagatavo atskaiti. 

 

8.6. LSPA docētāji – prakses vadītāji:  

8.6.1. iepazīstina praktikantu ar prakses programmu, viņa tiesībām un pienākumiem 

prakses laikā; 

8.6.2. nodrošina praktikantu ar mācību prakses dokumentiem un iepazīstina ar to 

noformēšanas prasībām; 

8.6.3. apkopo informāciju par prakses vietām, kurās praktikanti var papildināt praktiskās 

iemaņas, atbilstoši profesijai - vadītājs sporta jomā, un sniedz šo informāciju 

praktikantam; 

8.6.4. sniedz atbalstu praktikantam un prakses vietai saskaņā ar mācību prakses 

programmu;  

8.6.5. novērtē praktikanta praksi. 

 

8.7.Profesionālās maģistra programmas prakses vietas/organizācijas vadītājs: 

8.7.1. pieņem praktikantu praksē un organizē tā darbu saskaņā ar LSPA izstrādātu prakses 

programmu;  

8.7.2.  kopā ar LSPA docētāju – prakses vadītāju atbild par prakses programmas 

realizāciju;  

8.7.3. nodrošina praktikantu ar darba drošības, ugunsdrošības un sanitāri higiēniskajām 

normām atbilstošu darba vietu;  

8.7.4.  iepazīstina studentus – praktikantus ar organizācijas vadību, darbības stratēģiju un 

virzieniem, saturu, darba specifiku un pieredzi;  

8.7.5. nodrošina iespējami augstu prakses kvalitāti, nodrošinot praktikantu ar 

nepieciešamajiem materiāliem, dokumentiem, dodot pieeju ar prakses programmu 

saistītiem aprēķiniem, tabulām un materiāliem;  

8.7.6.  dod tiešus uzdevumus praktikantam atbilstoši prakses uzdevumiem;  

8.7.7.  informē LSPA par mācību prakses norisi, praktikanta pārkāpumiem vai nelaimes 

gadījumiem prakses vietā; 

8.7.8.  pēc prakses sniedz praktikanta Vērtējumu – raksturojumu un apstiprina mācību 

prakses pārskatu;   

8.7.9.  iesniedz LSPA prakses vadītājam prakses vērtējumu (10 ballu skalā) un praktikanta 

raksturojumu; 

Papildus trīspusējam līgumam prakses vieta un praktikants var noslēgt divpusēju līgumu par 

savstarpējo norēķinu kārtību.  

 

9. KVALIFIKĀCIJĀ REKREĀCIJAS SPECIĀLISTS STUDĒJOŠO PIENĀKUMI 

PRAKSES UZDEVUMU IZPILDĒ 

 

Profesionālā BAKALAURA augstākās izglītības programmas “Sporta zinātne” 

kvalifikācijā Rekreācijas speciālists studējošo pienākumi prakses uzdevumu izpildē: 

9.1. patstāvīgi izvēlas prakses vietu un vienojas ar attiecīgā prakses uzņēmuma vadību par 

prakses norisi, saskaņo ar prakses vadītāju.  

9.2. aizpilda iesniegumu un iesniedz kvalifikācijas vadītājam; 

9.3. vēršas pēc konsultācijas pie kvalifikācijas vadītāja, ja gadījumā nav spējis izvēlēties 

prakses vietu; 

9.4. piedalās informatīvā ievadlekcijā par prakses jautājumiem;  

9.5. iepazīstas ar metodiskajiem norādījumiem par praksi;  

9.6. izpilda noteiktos prakses uzdevumus, ievērojot prakses vadītāja norādījumus; 
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9.7. ievēro darba aizsardzības un darba drošības noteikumus, kā arī prakses vietas iekšējās 

kārtības noteikumus; 

9.8. gadījumos, kad īpašu apstākļu dēļ nav iespējams ierasties prakses vietā vai uzņēmums 

izmainījis prakses laika periodu vai nomainījusies prakses vieta, nekavējoši par to paziņo 

prakses vadītājam; 

9.9. sagatavo prakses dokumentāciju – prakses pārskatu atbilstoši šo Noteikumu 10.punktā 

minētajām prasībām; 

9.10. iesniedz prakses dokumentāciju - pārskatu prakses vadītājam ne vēlāk kā 3 dienas 

pirms prakses aizstāvēšanas un aizstāv to atbilstoši prakšu aizstāvēšanas grafikam. 

 

Profesionālā MAĢISTRA augstākās izglītības programmas “Sporta zinātne” 

kvalifikācijā Rekreācijas speciālists studējošo pienākumi prakses uzdevumu izpildē:  

9.11. iepazīstas ar mācību prakses mērķiem, uzdevumiem un vērtēšanas kritērijiem; 

9.12. .izpilda mācību prakses programmā noteiktos uzdevumus un ievēro mācību prakses 

vadītāju norādījumus; 

9.13. ievēro darba aizsardzības un darba drošības noteikumus, kā arī prakses vietas iekšējās 

kārtības noteikumus; 

9.14. noformē mācību prakses Pārskatu un kopā ar Vērtējumu - raksturojumu iesniedz                         

LSPA. 

 

10. KVALIFIKĀCIJAS REKREĀCIJAS SPECIĀLISTS PRAKSES PĀRSKATS 

 

10.1. Profesionālā bakalaura un maģistra studiju programmās, prakses pārskats ir 

dokumentu kopums, kas apstiprina prakses uzdevumu izpildi, un students tajā analizē 

prakses gaitu atbilstoši dotajiem uzdevumiem. 

10.2. Pārskats jānodod datorrakstā uz A4 formāta lapām (Times New Roman 12, atstarpes 

starp rindām 1). Lapas ir numurētas. Prakses pārskatam jābūt iesietam.  

 

11. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

 

11.1. Slēpošanas šaušanas, orientēšanās, tūrisma un rekreācijas katedrā var tikt organizēti 

konkursi, konferences vai citas aktivitātes prakses jautājumos. 

11.2. Prakses pārskats, tam pievienotie materiāli, konferences referātu materiāli un citi 

materiāli prakses jautājumos var tikt apkopoti un publicēti. 

11.3. Prakses pārskati glabājas LSPA Slēpošanas, šaušanas, orientēšanās, tūrisma un 

rekreācijas katedrā. 

11.4.  Atzīt par spēku zaudējušu 2010.gada 17.jūnijā, protokols Nr.12 ar grozījumiem 

2014.gada 4.decembrī LSPA Senātā apstiprināto “Nolikumu par profesionālā 

bakalaura augstākās izglītības programmas “Sporta zinātne” (kods 42813) un 

profesionālā maģistra augstākās izglītības programmas “Sporta zinātne” (kods 47813) 

kvalifikācijas Rekreācijas speciālists praksi”. 

 

                         

 

LSPA  
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1.pielikums 

PROFESIONĀLĀ BAKALAURA PROGRAMMAS 2. STUDIJU GADA PILNA LAIKA KLĀTIENES STUDĒJOŠO 

KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES 

FORMATĪVĀ UN SUMMATĪVĀ VĒRTĒŠANA 
 

NR. 
PARAMETRS/ 

KRITĒRIJS 
1 PUNKTS 2 PUNKTI 3 PUNKTI 

1. Prakses organizāciju darbības 

virzienu, rekreācijas pasākumu 

raksturojuma apraksts, prakses 

pasākumu ietvaros dzirdētā un 

redzētā apraksts 

Formāla aprakstu 

veikšana 

Paplašināts organizāciju apraksts un 

rekreācijas pasākumu organizēšana, 

izmantojot literatūru, mēdiju 

informāciju, attēlus u.c.) 

Paplašināts organizāciju apraksts un rekreācijas 

pasākumu organizēšana, izmantojot literatūru, 

mēdiju informāciju, attēlus u.c.) un veikta analīze 

un secinājumi 

2. Pasākuma novērošana vai 

intervēšana vai aptauja   

Formāla pasākuma 

novērošanas vai 

intervēšanas vai 

aptaujas veikšana 

Pasākuma novērošanas vai intervēšanas 

vai aptaujas materiāla analīze, iegūto 

rezultātu noformēšana   

Pasākuma novērošanas vai intervēšanas vai 

aptaujas materiāla analīze, rezultātu noformēšana, 

veikti secinājumi, izvirzīti priekšlikumi  

3. Pasākumu pašvērtējums Pasākuma 

pašvērtējums veikts 

formāli  

Pasākuma pašvērtējumā analizētas 

personīgais ieguldījums vai personīgi 

sev iegūtās atziņas - prasmes, zināšanas 

stiprās un vājās puses 

Pasākuma pašvērtējumā analizētas personīgais 

ieguldījums, gūtās atziņas, prasmes, zināšanas, 

veikti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi  

4. Prakses kopējais pašvērtējums Vispārīgs 

pašvērtējums 

Veikts pašvērtējums bez secinājumiem 

un priekšlikumiem 

Pašvērtējums dots izdarot secinājumus un izvirzot 

priekšlikumus 

5. Prakses materiāla sagatavošana 

prezentācijai (Power point), 

prezentācijas prasmes.  

 

Vispārīgs prakses 

satura atspoguļojums 

Prakses materiāla atspoguļojums, 

prezentācijā manāms praktikanta 

skatījums  

Prakses materiāla atspoguļojums, prezentācijā 

manāms praktikanta skatījums, analīze, 

priekšlikumi 

6. Organizācijas vērtējums par 

praksi kopumā 

4 – 5 PUNKTI 6 – 8 PUNKTI 9 - 10 PUNKTI 

18 PUNKTI 9 BALLES 

16-17 PUNKTI 8 BALLES 

13-15 PUNKTI 7 BALLES 

10-12 PUNKTI 6 BALLES 

8-9 PUNKTI 5 BALLES   

6-7 PUNKTI 4 BALLES 

10 Balles students var iegūt veicot papildus interviju ar uzņēmuma vadītāju, par tēmu: Rekreācijas speciālista profesijas būtība  



9 

 

2.pielikums 

PROFESIONĀLĀS BAKALAURA PROGRAMMAS 3. STUDIJU GADA PILNA LAIKA KLĀTIENES STUDĒJOŠO 

KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES 

FORMATĪVĀ UN SUMMATĪVĀ VĒRTĒŠANA 

NR. 
PARAMETRS/ 

KRITĒRIJS 
1 PUNKTS 2 PUNKTI 3 PUNKTI 

1. Prakses organizācijas (-u)  

8.p.1.,2,3.,4. apraksts 

Formāla aprakstu 

veikšana 

Paplašināts organizāciju apraksts un rekreācijas 

pasākumu organizēšana, izmantojot literatūru, 

mēdiju informāciju, attēlus u.c.) 

Paplašināts organizāciju apraksts un rekreācijas pasākumu 

organizēšana, izmantojot literatūru, mēdiju informāciju, 

attēlus u.c.) un veikta analīze un secinājumi 

2. Pasākumu pašvērtējumi Pasākuma 

pašvērtējums veikts 

formāli  

Pasākuma pašvērtējumā analizētas personīgais 

ieguldījums vai personīgi sev iegūtās atziņas - 

prasmes, zināšanas stiprās un vājās puses 

Pasākuma pašvērtējumā analizētas personīgais ieguldījums, 

gūtās atziņas, prasmes, zināšanas, veikti secinājumi un 

izvirzīti priekšlikumi  

3. Prakses kopējais pašvērtējums Vispārīgs 

pašvērtējums 

Veikts pašvērtējums bez secinājumiem un 

priekšlikumiem 

Pašvērtējums dots izdarot secinājumus un izvirzot 

priekšlikumus 

4. Prakses materiāla sagatavošana 

prezentācijai (Power point), 

prezentācijas prasmes.  

Vispārīgs prakses 

satura 

atspoguļojums 

Prakses materiāla atspoguļojums, prezentācijā 

manāms praktikanta skatījums  

Prakses materiāla atspoguļojums, prezentācijā manāms 

praktikanta skatījums, analīze, priekšlikumi 

5. Patstāvīgi organizēto pasākumu 

organizēšanas un vadīšanas 

apraksts  

Apraksts veikts 

formāli, ievērotas 

pamatprasības 

Pasākuma apraksts veikts ievērojot pamatpasības, 

pārdomāta un dota visu pasākumu sadaļu apraksts 

atbilstoši konkrētam pasākumam 

Manāma  praktikanta kreativitāte  pasākuma organizēšanā un 

vadīšanā. Veikta pasākuma norises aptauja, aptaujas 

materiāla analīze, veikti secinājumi, izvirzīti priekšlikumi  

6.  Līdzdalība pasākumos, pasākumu 

skaits 

Vispārīgs pasākuma 

apraksts 

Pasākumu Skaits  6 

– 7 

Konkretizēti veiktie pienākumi un  metodika, 

līdzekļi uzdevuma izpildei 

Pasākumu Skaits  7 - 8 

Ir  veikts savs ieguldījums pasākuma uzdevumu realizēšanai.  

Veikti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi. 

Pasākumu Skaits  9  

7. Organizācijas vērtējums par praksi 

kopumā 

4 – 5 PUNKTI 6 – 8 PUNKTI 9 - 10 PUNKTI 

 12 PUNKTS -9 BALLES 

18-20 PUNKTI – 8 BALLES 

15-17 PUNKTI 7 BALLES 

12-14 PUNKTI – 6 BALLES 

9-11 PUNKTI - 5 BALLES 

7-8 PUNKTI – 4 BALLES 

   

10 Balles students var iegūt veicot papildus veicot rekreācijas pasākuma/aktivitātes dalībnieku aptauju vienā no pasākumiem 

un prakses pārskarta prezentācijā iekļauj aptaujas rezultātu analīzi.     
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3.pielikums 

PROFESIONĀLĀS BAKALAURA PROGRAMMAS 4. STUDIJU GADA PILNA LAIKA KLĀTIENES STUDĒJOŠO 

KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES 

FORMATĪVĀ UN SUMMATĪVĀ VĒRTĒŠANA 
 

NR. 
PARAMETRS/ 

KRITĒRIJS 
1 PUNKTS 2 PUNKTI 3 PUNKTI 

1. Prakses organizācijas (-u)  

8.p.1.,2,3.,4. apraksts 

Formāla aprakstu 

veikšana 

Paplašināts organizāciju apraksts un rekreācijas 

pasākumu organizēšana, izmantojot literatūru, 

mēdiju informāciju, attēlus u.c.) 

Paplašināts organizāciju apraksts un rekreācijas pasākumu 

organizēšana, izmantojot literatūru, mēdiju informāciju, 

attēlus u.c.) un veikta analīze un secinājumi 

2. Pasākumu pašvērtējumi Pasākuma 

pašvērtējums veikts 

formāli  

Pasākuma pašvērtējumā analizētas personīgais 

ieguldījums vai personīgi sev iegūtās atziņas - 

prasmes, zināšanas stiprās un vājās puses 

Pasākuma pašvērtējumā analizētas personīgais ieguldījums, 

gūtās atziņas, prasmes, zināšanas, veikti secinājumi un 

izvirzīti priekšlikumi  

3. Prakses kopējais pašvērtējums Vispārīgs 

pašvērtējums 

Veikts pašvērtējums bez secinājumiem un 

priekšlikumiem 

Pašvērtējums dots izdarot secinājumus un izvirzot 

priekšlikumus 

4. Prakses materiāla sagatavošana 

prezentācijai (Power point), 

prezentācijas prasmes.  

Vispārīgs prakses 

satura 

atspoguļojums 

Prakses materiāla atspoguļojums, prezentācijā 

manāms praktikanta skatījums  

Prakses materiāla atspoguļojums, prezentācijā manāms 

praktikanta skatījums, analīze, priekšlikumi 

5. Patstāvīgi organizēto pasākumu 

organizēšanas un vadīšanas 

apraksts  

Apraksts veikts 

formāli, ievērotas 

pamatprasības 

Pasākuma apraksts veikts ievērojot pamatpasības, 

pārdomāta un dota visu pasākumu sadaļu apraksts 

atbilstoši konkrētam pasākumam 

Manāma  praktikanta kreativitāte  pasākuma organizēšanā un 

vadīšanā. Veikta pasākuma norises aptauja, aptaujas 

materiāla analīze, veikti secinājumi, izvirzīti priekšlikumi  

6. Līdzdalība pasākumos, pasākumu 

skaits 

Vispārīgs pasākuma 

apraksts 

Pasākumu Skaits  6 

– 7 

Konkretizēti veiktie pienākumi un  metodika, 

līdzekļi uzdevuma izpildei 

Pasākumu Skaits  7 - 8 

Ir  veikts savs ieguldījums pasākuma uzdevumu realizēšanai.  

Veikti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi. 

Pasākumu Skaits  9  

7.  Organizācijas/ pasākuma vadītāja 

vērtējums 

4 – 5 PUNKTI 6 – 8 PUNKTI 9 - 10 PUNKTI 

12 PUNKTS 9 BALLES 

18-20 PUNKTI 8 BALLES 

15-17 PUNKTI 7 BALLES 

 

12-14 PUNKTI  6 BALLES 

 

9-11 PUNKTI 5 BALLES 

7-8 PUNKTI 4 BALLES 

10 Balles students var iegūt veicot papildus veicot rekreācijas pasākuma/aktivitātes dalībnieku aptauju vienā no pasākumiem un prakses pārskarta prezentācijā iekļauj 

aptaujas rezultātu analīzi.  
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4.pielikums  

PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS SPORTA ZINĀTNE    

KVALIFIKĀCIJAS REKREĀCIJAS SPECIĀLISTS PRAKSES FORMATĪVĀ UN SUMMATĪVĀ VĒRTĒŠANA 

NR. 
PARAMETRS/ 

KRITĒRIJS 
1 PUNKTS 2 PUNKTI 3 PUNKTI 

1. Prakses organizācijas (-u)  

8.p.1.,2,3.,4. apraksts 

Formāla aprakstu 

veikšana 

Paplašināts organizāciju apraksts un rekreācijas 

pasākumu organizēšana, izmantojot literatūru, 

mēdiju informāciju, attēlus u.c.) 

Paplašināts organizāciju apraksts un rekreācijas pasākumu 

organizēšana, izmantojot literatūru, mēdiju informāciju, 

attēlus u.c.) un veikta analīze un secinājumi 

2. Pasākumu pašvērtējumi Pasākuma 

pašvērtējums veikts 

formāli  

Pasākuma pašvērtējumā analizētas personīgais 

ieguldījums vai personīgi sev iegūtās atziņas - 

prasmes, zināšanas stiprās un vājās puses 

Pasākuma pašvērtējumā analizētas personīgais ieguldījums, 

gūtās atziņas, prasmes, zināšanas, veikti secinājumi un 

izvirzīti priekšlikumi  

3. Prakses kopējais pašvērtējums Vispārīgs 

pašvērtējums 

Veikts pašvērtējums bez secinājumiem un 

priekšlikumiem 

Pašvērtējums dots, izdarot secinājumus un izvirzot 

priekšlikumus 

4. Prakses materiāla sagatavošana 

prezentācijai (Power point), 

prezentācijas prasmes.  

Vispārīgs prakses 

satura 

atspoguļojums 

Prakses materiāla atspoguļojums, prezentācijā 

redzams praktikanta skatījums  

Prakses materiāla atspoguļojums, prezentācijā redzams 

praktikanta skatījums, analīze, priekšlikumi 

5. Patstāvīgi organizēto pasākumu 

organizēšanas un vadīšanas 

apraksts  

Apraksts veikts 

formāli, ievērotas 

pamatprasības 

Pasākuma apraksts veikts ievērojot pamatpasības, 

pārdomāta un dota visu pasākumu sadaļu apraksts 

atbilstoši konkrētam pasākumam 

Uzņemas vadību pasākuma vadīšanā. Veikta pasākuma 

norises aptauja, aptaujas materiāla analīze, veikti secinājumi, 

izvirzīti priekšlikumi  

6. Līdzdalība pasākumos, pasākumu 

skaits 

Vispārīgs pasākuma 

apraksts 

Pasākumu Skaits - 3 

Konkretizēti veiktie pienākumi un  metodika, 

līdzekļi uzdevuma izpildei 

Pasākumu Skaits 4 – 5  

Patstāvīgi novadīts (galvenais atbildīgais) pasākums.  Veikti 

secinājumi un izvirzīti priekšlikumi. 

Pasākumu Skaits – 6 vai vāirāk 

7.  Organizācijas/ pasākuma vadītāja 

vērtējums 

4 – 5 punkti 6 – 8 punkti 9 - 10 punkti 

 

 

10 balles – studējošais papildus ir veicis dalībnieku aptauju vienā no pasākumiem. Prakses pārskartā 

iekļauta aptaujas rezultātu analīze.     

 

 

  

 

 

19 - 20 punkti 9 BALLES 

17 - 18 punkti 8 BALLES 

15 - 16 punkti 7 BALLES 

 

12 - 14 punkti  6 BALLES 

 

9 - 11 punkti 5 BALLES 

7-8 punkti 4 BALLES 
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5.pielikums 

LĪGUMS 

par LSPA profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmas “Sporta zinātne”  

(kods 42813) 

kvalifikācijas REKREĀCIJAS  SPECIĀLISTS 

I  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,  

kvalifikācijas Rekreācijas speciālists vadītājas Ingrīdas Smukās personā no vienas puses, 

______________________________________________________, reģ. Nr. ____________, 

juridiskā adrese: _______________________________, (turpmāk tekstā – Prakses 

vieta/organizācija), kuru pamatojoties uz Nolikumu/Statūtiem pārstāv tās vadītājs 

_______________________________  no otras puses, 

un _______________________________________________ (turpmāk tekstā - Praktikants),  

no trešās puses,  

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

tekstā-Prakse) organizēšanu:  

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Puses vienojas par sadarbību LSPA studējošo mācību prakses organizēšanā.  

1.2. LSPA no 20__. gada __.____________ līdz 20__. gada __.____________ nosūta Praksē 

uz Prakses vietu/organizāciju Praktikantu, kurš ir LSPA profesionālā bakalaura augstākās 

izglītības programmas “Sporta zinātne”(kods 42813) kvalifikācijas Rekreācijas speciālists 

studējošais. 

 

2. PRAKSES MĒRĶI 

2.1. Iepazīties ar rekreācijas pakalpojumu sniedzēju - organizāciju, pašnodarbināto personu 

darbības virzieniem, specifiku;  

2.2. Iepazīties ar organizācijas rekreācijas pakalpojumu mērķa auditoriju;  

2.3. Nostiprināt interesi par rekreācijas speciālista profesionālo darbību. 

2.4. Integrēt iegūtās rekreācijas speciālista teorētiskās zināšanas, prasmes un spējas 

praktiskajā darbībā, papildinot, padziļinot un nostiprinot tās.  

 

3. PRAKSES UZDEVUMI 

3.1. Iepazīties ar rekreācijas pakalpojumu sniedzēju organizācijām un klientu grupām; 

3.2. Iepazīties ar aktīvās atpūtas organizēšanas un vadīšanas darbības specifiku, cilvēka 

fizisko spēju un veselības atjaunošanos; 

3.3. Attīstīt prasmes un iemaņas novērojumu protokolēšanā un interviju rezultātu apkopošanā 

un prakses dokumentu izveidē. 

3.4. Veidot priekšstatu par rekreatīvo darbību nostādni un realizāciju, par rekreācijas 

speciālista darbības profesionālo un organizatorisko kompetenci (sadarbību ar klientu, 

līdzekļu un metožu izvēle utt.);  

3.5. Pārzināt un veidot priekšstatu par mērķauditoriju - klientu un klientu iesaistīšanos 

rekreācijas pasākumos (saskaņojot aptauju un/ vai interviju veikšanu ar prakses vadītāju); 

3.6.  Līdzdarbojoties rekreācijas pasākumu vadīšanā un organizēšanā, izvērtēt savas spējas. 

 

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1. LSPA:  

4.1.1.Nodrošina Praksē nosūtāmā Praktikanta iepriekšēju teorētisku sagatavotību un 

Prakses programmas izstrādi, ko iesniedz Prakses vietai; 
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4.1.2. Nosūta Praktikantu uz Prakses vietu/organizāciju, nodrošina Prakses virsvadību un 

kontroli, konsultē Praktikantu par jautājumiem, kas rodas Prakses laikā. 

4.2. Prakses vieta/organizācija: 

4.2.1. Pieņem Praktikantu Praksē un organizē tā darbu saskaņā ar LSPA izstrādātu 

Prakses programmu; 

4.2.2. Nozīmē no Prakses vietas/organizācijas darbinieku vidus Praktikantam Prakses 

vadītāju; 

4.2.3. Nodrošina Praktikantu ar darba aizsardzības prasībām atbilstošu darba vietu un 

nozīmē Prakses vadītāju no Prakses vietas/organizācijas darbinieku vidus; 

4.2.4. Nodrošina iespējami augstu Prakses kvalitāti nodrošinot Praktikantu ar 

nepieciešamajiem materiāliem, dokumentiem, dodot pieeju ar Prakses programmu 

saistītiem materiāliem; 

4.2.5. Nodrošina Praktikantu tikai ar Prakses programmu saistītiem darbiem, neiesaista 

Praktikantu nekvalificētos, ar Prakses programmu nesaistītos darbos bez Praktikanta 

piekrišanas; 

4.2.6. Veic Praktikanta instruktāžu darba drošības un darba aizsardzības jautājumos, 

iepazīstina Praktikantu ar Prakses vietas Iekšējās kārtības un Darba kārtības 

noteikumiem; 

4.2.7. Ja uzskata par lietderīgu, var noslēgt ar Praktikantu Darba līgumu, apmaksājot 

Praktikanta veikto darbu; 

4.2.8. Informē LSPA par gadījumiem, kad Praktikants neievēro Prakses vietas Iekšējās 

kārtības noteikumus, kā arī par nelaimes gadījumiem Prakses laikā; 

4.2.9. Pēc Prakses sniedz LSPA Vērtējumu- raksturojumu par Praktikanta veikto Praksi. 

4.3. Praktikants: 

4.3.1. Veic Prakses uzdevumus saskaņā ar Prakses programmu; 

4.3.2. Ievēro Prakses vietas/organizācijas Iekšējās kārtības un Iekšējās darba kārtības 

noteikumus, kā arī darba drošības un aizsardzības prasības; 

4.3.3. Veic darbu kvalitatīvi Prakses vietas/organizācijas noteiktajos termiņos, ievēro 

prakses vadītāju norādījumus, saudzīgi rīkojas ar Prakses vietas/organizācijas mantu; 

4.3.4. Noformē Prakses Pārskatu LSPA noteiktajā kārtībā un Prakses programmā 

noteiktajā termiņā iesniedz tos LSPA; 

4.3.5. 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. 

 

5. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS 

Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Pušu pienākumu saistību 

izpildei.  

 

6. LĪGUMA LAUŠANA 

6.1. Līgumu var lauzt pirms 1.2.punktā noteiktā termiņa, Pusēm par to rakstiski vienojoties; 

6.2. LSPA līgumu var lauzt vienpusēji, ja tā konstatē, ka Praktikants nepilda Prakses 

programmā noteiktos uzdevumus un/vai Prakses vieta/organizācija nenodrošina Prakses 

programmas izpildi, par to rakstiski brīdinot pārējās Puses desmit darba dienas iepriekš; 

6.3. Prakses vieta/organizācija līgumu var lauzt vienpusēji 2.2.7.punktā noteiktajos gadījumos 

vai, ja Praktikants nepilda 2.3.punktā, izņemot 2.3.5.punktu, noteiktās prasības, par to 

rakstiski brīdinot pārējās Puses desmit darba dienas iepriekš; 

6.4. Praktikants līgumu var lauzt vienpusēji 2.3.2.punktā noteiktajos gadījumos, vai, ja 

Prakses vieta/organizācija nepilda 2.2.punktā, izņemot 2.2.6. un 2.2.7.punktu, noteiktās 

saistības par to rakstiski brīdinot pārējās Puses desmit darba dienas iepriekš.  
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7. CITI NOTEIKUMI 

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

vienošanās netiek panākta, tad tiesā LR normatīvo aktu noteiktajā kārtībā; 

7.2. Līgums sagatavots trīs eksemplāros, no kuriem viens ir LSPA, otrs - Prakses 

vietai/organizācijai, bet trešais - Praktikantam.  

 

8. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

LSPA: Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 

Adrese: Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006; 

Reģ. Nr.: 90000055243 

 

Prakses 

vieta/organizācija: 

 

Adrese:  

Reģistrācijas  Nr.:  

 

Praktikants:  

Pers. kods:  

Dzīves vietas adrese:  

E-pasts:  

Mob. tel.:    

 

                                                                     
LSPA:  PRAKSES VIETA/ 

ORGANIZĀCIJA: 

 PRAKSES 

METODIĶIS: 

 PRAKTIKANTS: 

LSPA 

kvalifikācijas 

Rekreācijas speciālists 

vadītāja 

      

Ingrīda       
(vārds)  (vārds)  (vārds)  (vārds) 

Smukā       
(uzvārds)  (uzvārds)  (uzvārds)  (uzvārds) 

 

_________________  

(paraksts) 

  

_________________  

(paraksts) 

  

_________________  

(paraksts) 

  

_________________  

(paraksts) 

__.___________.20__.  __.__________.20__.  __.___________.20__.  __.___________.20__. 
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6.Pielikums 

LĪGUMS 

par LSPA profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmas “Sporta zinātne”  

(kods 42813) 

kvalifikācijas REKREĀCIJAS  SPECIĀLISTS 

II  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,  

kvalifikācijas Rekreācijas speciālists vadītājas Ingrīdas Smukās personā no vienas puses, 

______________________________________________________, reģ. Nr. ____________, 

juridiskā adrese: _______________________________, (turpmāk tekstā – Prakses 

vieta/organizācija), kuru pamatojoties uz Nolikumu/Statūtiem pārstāv tās vadītājs 

_______________________________  no otras puses, 

un _______________________________________________ (turpmāk tekstā - Praktikants),  

no trešās puses,  

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

tekstā-Prakse) organizēšanu:  

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Puses vienojas par sadarbību LSPA studējošo mācību prakses organizēšanā.  

1.2. LSPA no 20__. gada. __.________līdz 20__. gada. __.________nosūta Praksē uz Prakses 

vietu/organizāciju Praktikantu, kurš ir LSPA profesionālā bakalaura augstākās izglītības 

programmas “Sporta zinātne” (kods 42813) kvalifikācijas Rekreācijas speciālists studējošais.  

2. PRAKSES MĒRĶI 

2.1. Iepazīties ar rekreācijas speciālista profesionālo darbību, paņēmieniem, prasmēm un 

profesionālām kompetencēm, organizējot rekreācijas pasākumus cilvēka fizisko, garīgo un 

emocionālo spēju atjaunošanā. 

2.2. Integrēt iegūtās rekreācijas speciālista teorētiskās zināšanas, prasmes un spējas 

praktiskajā darbībā, papildinot, padziļinot un nostiprinot tās.  

3. PRAKSES UZDEVUMI 

3.1. Iepazīties ar Prakses vietas/organizācijas rekreācijas pakalpojumu sniedzēju organizāciju 

un klientu grupām; 

3.2. Iepazīties ar aktīvās atpūtas organizēšanas un vadīšanas darbības specifiku, cilvēka 

fizisko spēju un veselības atjaunošanos; 

3.3. Rast priekšstatu un piedalīties rekreācijas pasākumu plānošanā, projektu izstrādē, 

pasākumu/aktivitāšu norises nodrošināšanā (satura izstrādē; pasākuma organizēšanas, norises 

un pēc norises posmā) un būt atbildīgam par rekreācijas  pasākuma daļas norisi; 

3.4. Mācēt radoši integrēt zināšanas, prasmes un iemaņas praktiskajā darbībā, tās padziļināt 

un nostiprināt; 

3.5. Noteikt un analizēt rekreācijas aktivitāšu efektivitāti (ietekmi); 

3.6. Attīstīt nepieciešamību pastāvīgi papildināt profesionālās zināšanas, radošu pieeju 

profesionālajai darbībai, spēju sadarboties ar dažāda dzimuma, vecuma klientiem viņu fizisko, 

garīgo un emocionālo spēju atjaunošanā un attīstīt spējas jaunākos zinātniskos atzinumus 

saistīt ar prakses uzdevumu realizēšanu. 

3.7. Veidot noturīgu interesi par rekreācijas speciālista profesiju un veidot rekreācijas 

speciālistam nepieciešamās personības īpašības – darba mīlestību, godīgumu, paškritiskumu, 

sociālo atbildību. 
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4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1. LSPA:  

4.1.1.Nodrošina Praksē nosūtāmā Praktikanta iepriekšēju teorētisku sagatavotību un 

Prakses programmas izstrādi, ko iesniedz Prakses vietai; 

4.1.2. Nosūta Praktikantu uz Prakses vietu/organizāciju, nodrošina Prakses virsvadību un 

kontroli, konsultē Praktikantu par jautājumiem, kas rodas Prakses laikā. 

4.2. Prakses vieta/organizācija: 

4.2.1. Pieņem Praktikantu Praksē un organizē tā darbu saskaņā ar LSPA izstrādātu 

Prakses programmu; 

4.2.2. Nozīmē no Prakses vietas/organizācijas darbinieku vidus Praktikantam Prakses 

vadītāju; 

4.2.3. Nodrošina Praktikantu ar darba aizsardzības prasībām atbilstošu darba vietu un 

nozīmē Prakses vadītāju no Prakses vietas/organizācijas darbinieku vidus; 

4.2.4. Nodrošina iespējami augstu Prakses kvalitāti nodrošinot Praktikantu ar 

nepieciešamajiem materiāliem, dokumentiem, dodot pieeju ar Prakses programmu 

saistītiem materiāliem; 

4.2.5. Nodrošina Praktikantu tikai ar Prakses programmu saistītiem darbiem, neiesaista 

Praktikantu nekvalificētos, ar Prakses programmu nesaistītos darbos bez Praktikanta 

piekrišanas; 

4.2.6. Veic Praktikanta instruktāžu darba drošības un darba aizsardzības jautājumos, 

iepazīstina Praktikantu ar Prakses vietas Iekšējās kārtības un Darba kārtības 

noteikumiem; 

4.2.7. Ja uzskata par lietderīgu, var noslēgt ar Praktikantu Darba līgumu, apmaksājot 

Praktikanta veikto darbu; 

4.2.8. Informē LSPA par gadījumiem, kad Praktikants neievēro Prakses vietas Iekšējās 

kārtības noteikumus, kā arī par nelaimes gadījumiem Prakses laikā; 

4.2.9. Pēc Prakses sniedz LSPA Vērtējumu- raksturojumu par Praktikanta veikto Praksi. 

4.3. Praktikants: 

4.3.1. Veic Prakses uzdevumus saskaņā ar Prakses programmu; 

4.3.2. Ievēro Prakses vietas/organizācijas Iekšējās kārtības un Iekšējās darba kārtības 

noteikumus, kā arī darba drošības un aizsardzības prasības; 

4.3.3. Veic darbu kvalitatīvi Prakses vietas/organizācijas noteiktajos termiņos, ievēro 

prakses vadītāju norādījumus, saudzīgi rīkojas ar Prakses vietas/organizācijas mantu; 

4.3.4. Noformē Prakses Pārskatu LSPA noteiktajā kārtībā un Prakses programmā 

noteiktajā termiņā iesniedz tos LSPA; 

4.3.5. 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. 

5. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS 

Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Pušu pienākumu saistību 

izpildei.  

6. LĪGUMA LAUŠANA 

6.1. Līgumu var lauzt pirms 1.2.punktā noteiktā termiņa, Pusēm par to rakstiski vienojoties; 

6.2. LSPA līgumu var lauzt vienpusēji, ja tā konstatē, ka Praktikants nepilda Prakses 

programmā noteiktos uzdevumus un/vai Prakses vieta/organizācija nenodrošina Prakses 

programmas izpildi, par to rakstiski brīdinot pārējās Puses desmit darba dienas iepriekš; 

6.3. Prakses vieta/organizācija līgumu var lauzt vienpusēji 2.2.7.punktā noteiktajos gadījumos 

vai, ja Praktikants nepilda 2.3.punktā, izņemot 2.3.5.punktu, noteiktās prasības, par to 

rakstiski brīdinot pārējās Puses desmit darba dienas iepriekš; 

6.4. Praktikants līgumu var lauzt vienpusēji 2.3.2.punktā noteiktajos gadījumos, vai, ja 

Prakses vieta/organizācija nepilda 2.2.punktā, izņemot 2.2.6. un 2.2.7.punktu, noteiktās 

saistības par to rakstiski brīdinot pārējās Puses desmit darba dienas iepriekš.  



17 

 

7. CITI NOTEIKUMI 

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

vienošanās netiek panākta, tad tiesā LR normatīvo aktu noteiktajā kārtībā; 

7.2. Līgums sagatavots trīs eksemplāros, no kuriem viens ir LSPA, otrs - Prakses 

vietai/organizācijai, bet trešais - Praktikantam.  

 

8. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

LSPA: Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 

Adrese: Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006; 

Reģ. Nr.: 90000055243 

 

Prakses 

vieta/organizācija: 

 

Adrese:  

Reģistrācijas  Nr.:  

 

Praktikants:  

Pers. kods:  

Dzīves vietas adrese:  

E-pasts:  

Mob. tel.:    

                                                                     
LSPA:  PRAKSES VIETA/ 

ORGANIZĀCIJA: 

 PRAKSES 

METODIĶIS: 

 PRAKTIKANTS: 

LSPA 

kvalifikācijas 

Rekreācijas speciālists 

vadītāja 

      

Ingrīda       
(vārds)  (vārds)  (vārds)  (vārds) 

Smukā       
(uzvārds)  (uzvārds)  (uzvārds)  (uzvārds) 

 

_________________  

(paraksts) 

  

_________________  

(paraksts) 

  

_________________  

(paraksts) 

  

_________________  

(paraksts) 

__.___________.20__.  __.__________.20__.  __.___________.20__.  __.___________.20__. 
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7.pielikums 

LĪGUMS 

par LSPA profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmas “Sporta zinātne”  

(kods 42813) 

kvalifikācijas REKREĀCIJAS  SPECIĀLISTS 

III  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,  

kvalifikācijas Rekreācijas speciālists vadītājas Ingrīdas Smukās personā no vienas puses, 

______________________________________________________, reģ. Nr. ____________, 

juridiskā adrese: _______________________________, (turpmāk tekstā – Prakses 

vieta/organizācija), kuru pamatojoties uz Nolikumu/Statūtiem pārstāv tās vadītājs 

_______________________________  no otras puses, 

un _______________________________________________ (turpmāk tekstā - Praktikants),  

no trešās puses,  

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

tekstā-Prakse) organizēšanu:  

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Puses vienojas par sadarbību LSPA studējošo mācību prakses organizēšanā.  

1.2. LSPA no 20__. gada __.___________ līdz 20__. gada __.___________ nosūta Praksē uz 

Prakses vietu/organizāciju Praktikantu, kurš ir LSPA profesionālā bakalaura augstākās 

izglītības programmas “Sporta zinātne” (kods 42813) kvalifikācijas Rekreācijas speciālists 

studējošais.  

2. PRAKSES MĒRĶI 

Turpināt iepazīties ar rekreācijas speciālista profesionālo darbību, pilnveidot 

rekreācijas speciālistam nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetences, organizējot 

rekreācijas pasākumus/aktivitātes cilvēka fizisko, garīgo un emocionālo spēju atjaunošanā, 

pielietojot studiju procesā iegūtās zināšanas praksē.  

 

3. PRAKSES UZDEVUMI 

3.1. Patstāvīgi mācēt integrēt apgūtās teorētiskās zināšanas un prasmes ar topošā rekreācijas 

speciālista praktisko sagatavotību; 

3.2. Iepazīties ar rekreācijas pasākumu organizēšanas un vadīšanas normatīvajiem aktiem un 

likumdošanu, ievērot tos atbilstoši vietai un mērķauditorijai; 

3.3. Uzņemties atbildību par pasākumu drošību, pieņemt lēmumus un adekvāti rīkoties 

nestandarta 

apstākļos un situācijās; 

3.4. Attīstīt interesi par zinātniski metodisko un pētniecisko darbību, meklējot visefektīvākās 

rekreācijas formas un metodes atbilstošai videi un konkrētai mērķauditorijai. 

3.5. Piedalīties rekreācijas nometnē un organizēt rekreācijas aktivitātes nometnes 

dalībniekiem. 

 

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1. LSPA:  

4.1.1.Nodrošina Praksē nosūtāmā Praktikanta iepriekšēju teorētisku sagatavotību un 

Prakses programmas izstrādi, ko iesniedz Prakses vietai; 

4.1.2. Nosūta Praktikantu uz Prakses vietu/organizāciju, nodrošina Prakses virsvadību un 

kontroli, konsultē Praktikantu par jautājumiem, kas rodas Prakses laikā. 
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4.2. Prakses vieta/organizācija: 

4.2.1. Pieņem Praktikantu Praksē un organizē tā darbu saskaņā ar LSPA izstrādātu 

Prakses programmu; 

4.2.2. Nozīmē no Prakses vietas/organizācijas darbinieku vidus Praktikantam Prakses 

vadītāju; 

4.2.3. Nodrošina Praktikantu ar darba aizsardzības prasībām atbilstošu darba vietu un 

nozīmē Prakses vadītāju no Prakses vietas/organizācijas darbinieku vidus; 

4.2.4. Nodrošina iespējami augstu Prakses kvalitāti nodrošinot Praktikantu ar 

nepieciešamajiem materiāliem, dokumentiem, dodot pieeju ar Prakses programmu 

saistītiem materiāliem; 

4.2.5. Nodrošina Praktikantu tikai ar Prakses programmu saistītiem darbiem, neiesaista 

Praktikantu nekvalificētos, ar Prakses programmu nesaistītos darbos bez Praktikanta 

piekrišanas; 

4.2.6. Veic Praktikanta instruktāžu darba drošības un darba aizsardzības jautājumos, 

iepazīstina Praktikantu ar Prakses vietas Iekšējās kārtības un Darba kārtības 

noteikumiem; 

4.2.7. Ja uzskata par lietderīgu, var noslēgt ar Praktikantu Darba līgumu, apmaksājot 

Praktikanta veikto darbu; 

4.2.8. Informē LSPA par gadījumiem, kad Praktikants neievēro Prakses vietas Iekšējās 

kārtības noteikumus, kā arī par nelaimes gadījumiem Prakses laikā; 

4.2.9. Pēc Prakses sniedz LSPA Vērtējumu- raksturojumu par Praktikanta veikto Praksi. 

4.3. Praktikants: 

4.3.1. Veic Prakses uzdevumus saskaņā ar Prakses programmu; 

4.3.2. Ievēro Prakses vietas/organizācijas Iekšējās kārtības un Iekšējās darba kārtības 

noteikumus, kā arī darba drošības un aizsardzības prasības; 

4.3.3. Veic darbu kvalitatīvi Prakses vietas/organizācijas noteiktajos termiņos, ievēro 

prakses vadītāju norādījumus, saudzīgi rīkojas ar Prakses vietas/organizācijas mantu; 

4.3.4. Noformē Prakses Pārskatu LSPA noteiktajā kārtībā un Prakses programmā 

noteiktajā termiņā iesniedz tos LSPA; 

4.3.5. 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. 

 

5. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS 

Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Pušu pienākumu saistību 

izpildei.  

 

6. LĪGUMA LAUŠANA 

6.1. Līgumu var lauzt pirms 1.2.punktā noteiktā termiņa, Pusēm par to rakstiski vienojoties; 

6.2. LSPA līgumu var lauzt vienpusēji, ja tā konstatē, ka Praktikants nepilda Prakses 

programmā noteiktos uzdevumus un/vai Prakses vieta/organizācija nenodrošina Prakses 

programmas izpildi, par to rakstiski brīdinot pārējās Puses desmit darba dienas iepriekš; 

6.3. Prakses vieta/organizācija līgumu var lauzt vienpusēji 2.2.7.punktā noteiktajos gadījumos 

vai, ja Praktikants nepilda 2.3.punktā, izņemot 2.3.5.punktu, noteiktās prasības, par to 

rakstiski brīdinot pārējās Puses desmit darba dienas iepriekš; 

6.4. Praktikants līgumu var lauzt vienpusēji 2.3.2.punktā noteiktajos gadījumos, vai, ja 

Prakses vieta/organizācija nepilda 2.2.punktā, izņemot 2.2.6. un 2.2.7.punktu, noteiktās 

saistības par to rakstiski brīdinot pārējās Puses desmit darba dienas iepriekš.  
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7. CITI NOTEIKUMI 

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

vienošanās netiek panākta, tad tiesā LR normatīvo aktu noteiktajā kārtībā; 

7.2. Līgums sagatavots trīs eksemplāros, no kuriem viens ir LSPA, otrs - Prakses 

vietai/organizācijai, bet trešais - Praktikantam.  

 

8. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

LSPA: Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 

Adrese: Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006; 

Reģ. Nr.: 90000055243 

 

Prakses 

vieta/organizācija: 

 

Adrese:  

Reģistrācijas  Nr.:  

 

Praktikants:  

Pers. kods:  

Dzīves vietas adrese:  

E-pasts:  

Mob. tel.:    

 

                                                                     
LSPA:  PRAKSES VIETA/ 

ORGANIZĀCIJA: 

 PRAKSES 

METODIĶIS: 

 PRAKTIKANTS: 

LSPA 

kvalifikācijas 

Rekreācijas speciālists 

vadītāja 

      

Ingrīda       
(vārds)  (vārds)  (vārds)  (vārds) 

Smukā       
(uzvārds)  (uzvārds)  (uzvārds)  (uzvārds) 

 

_________________  

(paraksts) 

  

_________________  

(paraksts) 

  

_________________  

(paraksts) 

  

_________________  

(paraksts) 

__.___________.20__.  __.__________.20__.  __.___________.20__.  __.___________.20__. 
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7.pielikums 

LĪGUMS 

par LSPA profesionālā maģistra augstākās izglītības programmas “Sporta zinātne” 

(kods 47813) 

2.studiju gada kvalifikācijas REKREĀCIJAS  SPECIĀLISTS 

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,  

kvalifikācijas Rekreācijas speciālists vadītāja Ivara Kravaļa personā no vienas puses, 

______________________________________________________, reģ. Nr. ____________, 

juridiskā adrese: _______________________________, (turpmāk tekstā – Prakses 

vieta/organizācija), kuru pamatojoties uz Nolikumu/Statūtiem pārstāv tās vadītājs 

_______________________________  no otras puses, 

un ______________________________________________ (turpmāk tekstā - Praktikants),  

no trešās puses,  

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

tekstā-Prakse) organizēšanu:  
 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
1.1. Puses vienojas par sadarbību LSPA studējošo mācību prakses organizēšanā.  

1.2. LSPA no 20__. gada __.___________ līdz 20__. gada __.___________ nosūta Praksē uz 

Prakses vietu/organizāciju Praktikantu, kurš ir LSPA profesionālā maģistra augstākās 

izglītības programmas “Sporta zinātne” (kods 47813) kvalifikācijas Rekreācijas speciālists 

studējošais.  

 

2. PRAKSES  MĒRĶI 
 Izveidot un nostiprināt studējošos praktiskā darba prasmes, iemaņas un kompetences, 

kas kopā ar iegūtajām teorētiskajām zināšanām ļautu viņam sekmīgi darboties kā rekreācijas 

speciālistam valsts un pašvaldību institūcijās, biedrībās un privātajās institūcijās, veikt 

komercdarbību vai veikt rekreācijas darbības kā pašnodarbinātā persona.   

 

3. PRAKSES  UZDEVUMI 
3.1. Sekmēt rekreācijas speciālistam nepieciešamo profesionālo iemaņu, prasmju un 

kompetenču pilnveidi; 

3.2. Iesaistīt studējošos mērķtiecīgā praktiskās pieredzes apgūšanā, informācijas vākšanā, 

sistematizēšanā un izskaidrošanā ar nolūku iegūt jaunas zināšanas un sekmēt to izmantošanu 

studiju procesā; 

3.3. Rosināt veikt zinātniski – pētniecisko darbu rekreācijā; 

3.4. Sekmēt studējošo konkurētspēju darba tirgū. 

 

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1. LSPA: 

4.1.1. Nodrošina Praktikantu iepriekšējo teorētisko sagatavotību, sagatavo Prakses 

programmu, tās īstenošanas Kalendāro plānu, izstrādā Prakses rezultātu vērtēšanas 

parametrus un kritērijus un novērtē Praktikantu darbību. 

4.1.2. Pirms Prakses organizē Praktikantu informatīvo sanāksmi par Prakses programmas 

prasībām un organizēšanas kārtību, informē par prasībām pasākumam un norises kārtību. 

4.1.3. Izdod rektora rīkojumu par Praktikantu, prakses organizācijas vadītāju un augstskolas 

prakses vadītāju norīkošanu praksē. 
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4.1.4. Docētāji konsultē Praktikantus par Prakses uzdevumu izpildi saskaņā ar konsultāciju 

grafiku. 

4.2. Prakses vieta/organizācija: 

4.2.1. Organizē Praktikantu darbību Praksē saskaņā ar noslēgto līgumu, nodrošina Prakses 

programmas izpildi. Norīko praksē bāzes metodiķi Prakses uzdevumu veikšanai. 

4.2.2. Prakses vietas/organizācijas vadītājs/metodiķis sniedz Praktikantam konsultatīvu 

palīdzību Prakses uzdevumu izpildē, sekmējot topošā rekreācijas speciālista profesionālo 

kompetenču veidošanos. 

4.2.3. Veic praktikantu instruktāžu darba drošības un aizsardzības jautājumos, iepazīstina ar 

Prakses vietas/organizācijas Iekšējās kārtības noteikumiem, vadītājs/metodiķis iepazīstina ar 

Prakses vietas/organizācijas  Darba drošības noteikumiem. 

4.2.4. Informē LSPA par gadījumiem, kad Praktikants neievēro Prakses vietas/organizācijas 

Iekšējās kārtības noteikumus un informē par nelaimes gadījumiem Prakses laikā. 

4.3. Praktikants: 

4.3.1. Veic Prakses vietas/organizācijas uzdevumus saskaņā ar Prakses programmu un LSPA 

nolikumu.  

4.3.2. Ievēro prakses uzdevumu veikšanas Kalendāro plānu, vada rekreācijas pasākumus ar 

konspektu vai konspektu - plānu, sadarbojas pasākuma dalībniekiem ievērojot humānās 

pedagoģijas pamatnostādnes. 

4.3.4. Prakses vietā/organizācijā ievēro darba drošības noteikumus, darba aizsardzības 

prasības un iekšējās kārtības noteikumus sporta zālē un āra laukumos. 

4.3.5. Prakses uzdevumus veic kvalitatīvi, ievērojot prakses vietas/organizācijas prakses 

vadītāja norādījumus, saudzīgi rīkojas ar inventāru. 

4.3.6. Noformē prakses dokumentus atbilstoši prakses uzdevumu kalendārajam plānam un 

iesniedz kopīgo prakses dokumentāciju ar vērtējumu ne vēlāk kā trīs darba dienas pēc prakses 

beigšanas. 

4.3.7. Nekavējoši ziņo LSPA metodiķim par sarežģījumiem, kuri radušies prakses 

programmas izpildes laikā prakses vietā/organizācijā. 

4.3.8. Prakses noslēgumā Praktikants saņem prakses robežvērtējumu atbilstoši prakses 

nolikumā ierakstītajiem vērtēšanas parametriem. Summatīvo vērtējumu ar ierakstu 

pārbaudījuma protokolā un atzīmju grāmatiņā Praktikants saņem pēc prakses dokumentācijas 

pārbaudes, ko veic studiju gada prakses vadītājs. Praktikants ir tiesīgs iesniegt apelāciju par 

vērtējumu dienu pēc tā saņemšanas. 

 

5. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS 

Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Pušu pienākumu saistību 

izpildei.  

 

6. LĪGUMA LAUŠANA 

6.1. Līgumu var lauzt pirms 1.2.punktā noteiktā termiņa, Pusēm par to rakstiski vienojoties; 

6.2. LSPA līgumu var lauzt vienpusēji, ja tā konstatē, ka Praktikants nepilda Prakses 

programmā noteiktos uzdevumus un/vai Prakses vieta/organizācija nenodrošina Prakses 

programmas izpildi, par to rakstiski brīdinot pārējās Puses desmit darba dienas iepriekš; 

6.3. Prakses vieta/organizācija līgumu var lauzt vienpusēji 2.2.7.punktā noteiktajos gadījumos 

vai, ja Praktikants nepilda 2.3.punktā, izņemot 2.3.5.punktu, noteiktās prasības, par to 

rakstiski brīdinot pārējās Puses desmit darba dienas iepriekš; 

6.4. Praktikants līgumu var lauzt vienpusēji 2.3.2.punktā noteiktajos gadījumos, vai, ja 

Prakses vieta/organizācija nepilda 2.2.punktā, izņemot 2.2.6. un 2.2.7.punktu, noteiktās 

saistības par to rakstiski brīdinot pārējās Puses desmit darba dienas iepriekš.  
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7. CITI NOTEIKUMI 

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

vienošanās netiek panākta, tad tiesā LR normatīvo aktu noteiktajā kārtībā; 

7.2. Līgums sagatavots trīs eksemplāros, no kuriem viens ir LSPA, otrs - Prakses 

vietai/organizācijai, bet trešais - Praktikantam.  
 

 

8. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

LSPA: Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 

Adrese: Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006; 

Reģ. Nr.: 90000055243 

 

Prakses 

vieta/organizācija: 

 

Adrese:  

Reģistrācijas  Nr.:  

 

Praktikants:  

Pers. kods:  

Dzīves vietas adrese:  

E-pasts:  

Mob. tel.:    

 

                                                                     
LSPA:  PRAKSES VIETA/ 

ORGANIZĀCIJA: 

 PRAKSES 

METODIĶIS: 

 PRAKTIKANTS: 

LSPA 

kvalifikācijas 

Rekreācijas speciālists 

vadītājs 

      

Ivars       
(vārds)  (vārds)  (vārds)  (vārds) 

Kravalis       
(uzvārds)  (uzvārds)  (uzvārds)  (uzvārds) 

 

_________________  

(paraksts) 

  

_________________  

(paraksts) 

  

_________________  

(paraksts) 

  

_________________  

(paraksts) 

__.___________.20__.  __.__________.20__.  __.___________.20__.  __.___________.20__. 

 

 

 


