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Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas 

Senāta lēmums 

 
 

2019.gada 9.maijā                                                                                                  Nr. 14 
 

Protokols Nr. 10 

Par Sporta spēļu katedras darbu                                                                                                                    

laikā no 2014./2015. - 2018./2019.ak.g. 
 

 

Sporta spēļu katedra ir Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas struktūrvienība, kas realizē 

akadēmiskās un profesionālās izglītības studiju kursu programmas, veic zinātniskās pētniecības 

darbu, galvenokārt sporta zinātnē, audzināšanas, sporta un cita veida darbību.  

Katedra darbojas atbilstoši LSPA Satversmei, Sporta spēļu katedras nolikumam, LSPA darba 

kārtības noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem. Tās darbības mērķis ir nodrošināt akadēmisko 

un augstāko profesionālo studiju kursu programmu realizāciju atbilstoši katedras specializācijai, 

attīstīt sporta zinātni un izkopt kultūru, lai saglabātu Latvijas Republikai nepieciešamo intelektuālo 

potenciālu.  

Katedras štata un stundu docētāji organizē un vada: 

1. Skolotāju profesionālā bakalaura programmas studiju kursus (P+D): 

 Basketbols, florbols, futbols, handbols, hokejs, slidošana, volejbols un kustību rotaļas. 

1. Basketbola, florbola/hokeja, futbola, handbola, volejbola sporta veida vecākā trenera 

sagatavošanas programmas studiju kursus (PPK un TTPP). 

2. Sporta pedagoģisko pilnveidošanu (SPP) basketbolā, florbolā, mini futbolā, handbolā, 

volejbolā. 

 Katedras docētāji strādā ar: 

- dienas nodaļas studentiem, 

- neklātienes nodaļas studentiem, 

- maģistratūras studentiem, 

- doktorantūras studentiem,   

- pirmā līmeņa treneru izglītības studentiem, 

-  lasa lekcijas un vada nodarbības dažāda līmeņa kvalifikācijas celšanas kursos treneriem 

un sporta skolotājiem, 

- piedalās  zinātniskos un izglītojošos dažāda līmeņa projektos. 

Katedras docētāji izstrādā minēto studiju kursu mācību – metodisko nodrošinājumu: lekcijas, 

mācību plānus, studiju kursu programmas, mācību grāmatas un citus metodiskos materiālus.  

SPP studiju kursu vadītāji pārstāv LSPA sporta spēļu izlašu komandas dažāda mēroga 

sporta pasākumos un sporta organizācijās. Katedras personāls arī piedalās studiju procesu 

nodrošināšanā ar inventāru, uztur to lietošanas kārtībā un veic citus saimnieciska un 

organizatoriska rakstura pienākumus. 

 Studiju kursu programmu izstrādi un studiju norisi ir nodrošinājuši katedras docētāji: prof. 

U.Grāvītis, A.Rudzītis, J.Žīdens; asoc.prof. I.Ķīsis, A.Spunde; docenti I.Dravniece, D.Krepša, 

V.Lapiņš, J.Rimbenieks, R.Līcis; asistenti I.Reniņš, J.Bullītis, K.Slaidiņš, Ē.Alaškevics.  Katedras 

docētāji regulāri veic metodisko darbu, atjaunojot un sagatavojot jaunas „PowerPoint” prezentācijas 

lekciju ilustrēšanai, sagatavo lekciju materiālus ievietošanai LSPA mājaslapā un deponēšanai LSPA 

bibliotēkā. Pakāpeniski tiek izstrādāti tipogrāfijā iespiesti mācību līdzekļus katrā no studiju kursiem. 

 Katedras docētāji ir augsti kvalificēti speciālisti katrs savā nozarē ar lielu pedagoģiskā un 

profesionālā darba stāžu. Docētāji piedalās dažādu zinātnisko projektu izstrādē, regulāri veic 

zinātniskos pētījumus un publicē to rezultātus (atskaites periodā katedras docētāji ir publicējuši 116 

zinātniskos darbus). Viens docētājs aizstāvējis promocijas darbu, viens studē LSPA doktorantūrā. 



 

2 

 

 Katedras ietvaros tiek sagatavoti bakalaura un maģistra darbi. Piecu akadēmisko gadu laikā 

katedras docētāji ir sekmīgi novadījuši 87 bakalaura, 13 maģistra un 1 promocijas darbu.  

Mācību procesā tiek izmantota jaunākā literatūra un zinātņu atziņas katrā no studiju kursiem, 

neskatoties uz jaunu metodisko līdzekļu un mācību grāmatu trūkumu. Pakāpeniski tiek iegādāta jauna 

aparatūra zinātniskiem pētījumiem, bakalaura un maģistra darbu izstrādei.  

 

Senāts nolemj: 

 

1. Atzīt Sporta spēļu katedras darbu no 2014./2015. līdz 2018./2019. ak.g. par atbilstošu prasībām. 

2. Katedras kolektīvam tiek norādīts:  

− turpināt jauno mācību spēku sagatavošanu un kvalifikācijas paaugstināšanu, izstrādājot un 

aizstāvot promocijas darbus sporta zinātnē; 

− turpināt zinātnisko darbu, iesniedzot jaunus pētījuma projektus un iesaistot pētniecības darbā 

maģistratūras un doktorantūras studentus, paaugstināt publicējamo darbu skaitu un to 

kvalitāti;  

− aktivizēt jaunu metodisko līdzekļu un mācību grāmatu sagatavošanu novecojošo vietā;  

− pārskatīt, analizēt un uzlabot katedras docētāju vadīto studiju kursu aprakstus; 

− pakāpeniski atjaunot aparatūru zinātniskiem pētījumiem, kā arī studentu bakalauru, maģistru 

un promocijas darbu izstrādei. 

 

 

 

 

 

 

   Senāta priekšsēdētājs                    prof. U.Grāvītis  

 


