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BAKALAURA  DARBA  TEMATA  UN  PLĀNA  
APSTIPRINĀŠANAS  KĀRTĪBA 

1.1. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) Bakalaura darba temata 
apstiprināšanas kārtība (turpmāk – Kārtība) izstrādāta saskaņā ar LR Augstskolu 
likumu, LR Profesionālās izglītības likumu, LR MK Noteikumiem par otrā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu, LSPA vadības institūciju 
lēmumiem un rīkojumiem, šo Bakalaura darba temata un plāna apstiprināšanas 
kārtību. 

1.2. Bakalaura darbu tematus studenti izvēlas atbilstoši savām interesēm saistībā ar 
izvēlēto kvalifikāciju attiecīgajā studiju programmā. Bakalaura darbā studenti var 
turpināt kursa darbā aizsāktos vai izvēlēties citus tematus, kas atbilst sporta 
zinātnes un veselības aprūpes pētnieciskajiem virzieniem konkrētajās kvalifikācijās: 
- sporta skolotājs; 
- sporta veida vecākais treneris; 
- vadītājs sporta jomā; 
- rekreācijas speciālists; 
- fizioterapeits. 

1.3. Katedru un nodaļu docētāji piedāvā iespējamos pētniecības virzienus vai tematus, 
kuri, sākot no septembra pirmās nedēļas, saraksta veidā pieejami LSPA mājaslapā 
un pie katedru un nodaļu studiju procesa apkalpošanas speciālistiem vai izglītības 
metodiķiem. 

1.4. Bakalaura darbu tematus un vadītājus profesionālā bakalaura studiju programmas 
„Sporta zinātne” pilna laika klātienes 3.kursa studenti izvēlas līdz oktobra vidum 
saskaņā ar studiju grafiku un nepilna laika neklātienes 3.kursa studenti izvēlas 
studiju kursam „Pētniecība bakalaura darba ietvaros” atbilstošā sesijas periodā. 
Profesionālā bakalaura studiju programmas „Fizioterapija” pilna laika klātienes 
3.kursa studenti un nepilna laika klātienes 3.kursa studenti bakalaura darbu 
tematus un darbu vadītājus izvēlas saskaņā ar studiju grafiku. 

1.5. Lai izvēlētos bakalaura darba tematu un sastādītu plānu, students vispirms 
konsultējas ar darba vadītāju, lai precizētu darba tematu, nosaukumu un darba 
īstenošanas plānojumu. Ja docētājs piekrīt darbu vadīt, students raksta iesniegumu 
(1.pielikums) programmas direktoram, kurā norāda darba nosaukumu, vadītāju un 
ja ir, - konsultantu. Uz iesnieguma jābūt studenta, darba vadītāja un ja ir, 
konsultanta parakstam. Iesniegumam pievieno bakalaura darba plānu (2. vai 3. 
pielikums). 

1.6. Bakalauru darbu temati, plāni, vadītāji un, ja ir, konsultanti tiek apstiprināti LSPA 
Kvalifikācijas komisijas sēdē, kas notiek profesionālā bakalaura studiju 
programmas „Sporta zinātne” pilna laika klātienes 3.kursa studentiem līdz oktobra 
vidum saskaņā ar studiju grafiku un nepilna laika neklātienes studentiem studiju 
kursa „Pētniecība bakalaura darba ietvaros” pārbaudījumā atbilstošā sesijas 



 

perioda beigās. Profesionālā bakalaura studiju programmas „Fizioterapija” pilna 
laika klātienes 3.kursa studentiem un nepilna laika neklātienes studentiem LSPA 
Kvalifikācijas komisijas sēdes notiek saskaņā ar studiju grafiku. Ja kāds temats, 
darba plāns vai darba vadītājs netiek apstiprināts, programmas direktors sniedz 
studentam argumentētu skaidrojumu un piedāvā divu nedēļu laikā precizēt izvēlēto 
tēmu vai izraudzīties citu tematu un darba vadītāju. 

1.7. LSPA Kvalifikācijas komisijas sēdē piedalās: 
- programmas direktors; 
- profesionālās kvalifikācijas vai nodaļas vadītājs; 
- bakalaura darba vadītājs. 

1.8. Students Programmas direktora norādītājā laikā un vietā iesniedz programmas 
direktoram adresētu iesniegumu (1.5.punkts) un bakalaura darba plānu (2. vai 
3.pielikums). 

1.9. Bakalaura darba temata un plāna apstiprināšanas norise: 
- studenta bakalaura darba plāna prezentācija (līdz 3 min, prezentācija 

sagatavota Power Point formātā); 
- studenta atbildes uz jautājumiem par bakalaura darba tēmas aktualitāti, 

pētījuma plānojumu un organizēšanu u.tml.; 
- diskusija; 
- vērtēšana. 

1.10. Pirms praktiskās izpētes uzsākšanas studējošais saņem LSPA Ētikas komisijas 
atzinumu par to, ka pētījums tiek veikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ētikas 
normu ievērošanu zinātniskajos pētījumos. Atzinums tiks pievienots bakalaura 
darbam (5. pielikums). 

1.11. Ja studenti vēlas bakalauru darbu nosaukumus mainīt vai precizēt, viņi var līdz 
diviem mēnešiem pirms priekšaizstāvēšanas rakstīt iesniegumu (4.pielikums) 
programmas direktoram. Bakalauru darbu nosaukumus, vadītājus, ja ir, 
konsultantus un recenzentus apstiprina ar Studiju departamenta vadītāja rīkojumu 
ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms darbu aizstāvēšanas. 
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1. pielikums 

Bakalaura darba temata un  

plāna apstiprināšanas kārtībai 

LSPA Senāta 2011.gada 3.novembra 

sēdes protokols Nr.3 

 

LSPA 

Profesionālā bakalaura studiju programmas ___________________ direktorei/ram 
                                                                               (nosaukums) 

prof. ___________________ 
                                                                                                                       (vārds, uzvārds) 

 

Profesionālā bakalaura studiju programmas _______________________ 
                                                                                        (nosaukums) 

3. kursa studenta pilna laika klātienes/nepilna laika neklātienes 

 

__________________________________ 
(vārds, uzvārds) 

iesniegums. 

Lūdzu apstiprināt bakalaura darba tematu 

 

„______________________________________________________________________ 

 

  ______________________________________________________________________”,    

 

kvalifikācijā____________________________________________________________ 

 

par darba vadītāju apstiprināt _______________________________________________ ,     
(akadēmiskais amats, vārds, uzvārds) 

par konsultantu apstiprināt  _________________________________________________. 
(akadēmiskais amats, vārds, uzvārds) 

 

Studenta paraksts:   ____________________________ 

 

Saskaņots ar darba vadītāju: ____________________________ 
                                                        (darba vadītāja paraksts)  

 

Saskaņots ar konsultantu: ____________________________ 
                                                 (konsultanta paraksts)  

 

Apstiprināts LSPA Kvalifikācijas komisijas sēdē 

 

 ___________________________________ 
(programmas direktora paraksts)  

 

20___gada "___."_______________ 

 



 

2. pielikums 

Bakalaura darba temata un  

plāna apstiprināšanas kārtībai 

LSPA Senāta 2011.gada 3.novembra 

Sēdes protokols Nr. 3 

 

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA 

Profesionālā  bakalaura  augstākās  izglītības  programma  

”SPORTA ZINĀTNE” (42813) 
 

 

___________________________________________ katedra 

 

 

BAKALAURA  DARBA   PLĀNS  KVALIFIKĀCIJĀ 

 

   ________________________________________________________________ 
(kvalifikācijas nosaukums) 

 

__________________________________ _____________________________ 
(darba nosaukums) 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

Autors:  _________________  __________________ 
                                       (paraksts)                       (paraksta atšifrējums) 

 

Vadītājs:  _________________  _________________ 
                                       (paraksts)                              (paraksta atšifrējums) 

 

Konsultants:  _________________  _________________ 
                                       (paraksts)                             (paraksta atšifrējums) 

 

 

Darba teorētiskais pamatojums (konkrētas teorētiskās pieejas un to autori): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pētījuma objekts: 

 

 

Pētījuma priekšmets : 

 

 

Pētījuma subjekts vai Pētījuma bāze: 

 

 

Darba mērķis: 

 

 

 

Hipotēze vai Pētījuma jautājums: 

 

 

 

Uzdevumi: 

 

 

 

 

Metodes: 

 

 

 

 

 

Darba izstrādes grafiks 

Nr. Darba etapi 
Termiņi Vērtējums 

par izpildi Sākums Nobeigums 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 

Darba izstrādes vērtēšana 

(Pilna laika klātienes studentiem) 

Nr. Darba etapi Termiņi Vērtē  
Vērtē- 

jums 
Paraksts 

1. Bakalaura darba  

temata un plāna aizstāvēšana  

5.semestris Programmas 

direktors 
  

2. Bakalaura darba teorētiskās 

daļas un darba otrās daļas 

aizstāvēšana  

6.semestris Darba 

vadītājs 
  

3.  LSPA Ētikas komisijas 

atzinums: pētījums tiek veikts 

saskaņā ar normatīvajiem aktiem par 

ētikas normu ievērošanu zinātniskajos 

pētījumos. 

6. semestris Ētikas 

komisijas 

loceklis 

  

4. Bakalaura trešās daļas 

aizstāvēšana  

7.semestris Darba 

vadītājs 
  

5.   Bakalaura darba 

priekšaizstāvēšana 

8.semestris Katedras 

komisija 
  

 

Darba izstrādes vērtēšana 

(Nepilna laika neklātienes studentiem) 

Nr. Darba etapi Termiņi Vērtē  
Vērtē- 

jums 
Paraksts 

1. Bakalaura darba  

temata un plāna aizstāvēšana  

6.semestris Programmas 

direktors 
  

2. Bakalaura darba   

teorētiskās un otrās  

daļas aizstāvēšana  

7.semestris Darba 

vadītājs 
  

3. LSPA Ētikas komisijas 

atzinums: pētījums tiek veikts 

saskaņā ar normatīvajiem aktiem par 

ētikas normu ievērošanu 

zinātniskajos pētījumos. 

7. semestris Ētikas 

komisijas 

loceklis 

  

4.  Bakalaura darba  

trešās daļas  aizstāvēšana  

8.semestris Darba 

vadītājs 
  

5. Bakalaura darba 

priekšaizstāvēšana  

9.semestris 

 

Katedras 

komisija 
  

 

 

“SASKAŅOTS” 

Katedras vadītājs: _______________________     ________________________ 
    (paraksts)  (paraksta atšifrējums) 

20___gada "___."_______________ 

 

“SASKAŅOTS” 

Kvalifikācijas vadītājs: ___________________    ________________________ 
    (paraksts)  (paraksta atšifrējums) 

20___gada "___."_______________ 

 

 



 

Komisijas piezīmes/ieteikumi (aizpilda komisija): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apstiprināts LSPA Kvalifikācijas komisijas sēdē: _______________    _____________  
                                                                   (programmas direktora paraksts, paraksta atšifrējums)  

20___gada "___."______________ 

 



 

3. pielikums 

Bakalaura darba temata un  

plāna apstiprināšanas kārtībai 

LSPA Senāta 2011.gada 3.novembra 

Sēdes protokols Nr. 3 

 

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA 

Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programma  

”FIZIOTERAPIJA” (42722) 
 

 

___________________________________________ katedra 

 

 

BAKALAURA  DARBA   PLĀNS  KVALIFIKĀCIJĀ 

 

   ________________________________________________________________ 
(kvalifikācijas nosaukums) 

 

__________________________________ _____________________________ 
(darba nosaukums) 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

Autors:  _________________  __________________ 
                                       (paraksts)                       (paraksta atšifrējums) 

 

Vadītājs:  _________________  _________________ 
                                       (paraksts)                              (paraksta atšifrējums) 

 

Konsultants:  _________________  _________________ 
                                       (paraksts)                             (paraksta atšifrējums) 

 

 

Darba teorētiskais pamatojums (konkrētas teorētiskās pieejas un to autori): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pētījuma objekts: 

 

 

Pētījuma priekšmets : 

 

 

Pētījuma subjekts vai Pētījuma bāze: 

 

 

Darba mērķis: 

 

 

 

Hipotēze vai Pētījuma jautājums: 

 

 

 

Uzdevumi: 

 

 

 

 

Metodes: 

 

 

 

 

 

Darba izstrādes grafiks 

Nr. Darba etapi 
Termiņi Vērtējums 

par izpildi Sākums Nobeigums 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 

 

 

Darba izstrādes vērtēšana 

 

Nr. Darba etapi Termiņi Vērtē  
Vērtē- 

jums 
Paraksts 

1. Bakalaura darba  

temata un plāna 

aizstāvēšana  

6.semestris Programmas 

direktors 

  

2. Bakalaura darba   

teorētiskās  daļas 

aizstāvēšana  

7.semestris Darba 

vadītājs 

  

3.  LSPA Ētikas komisijas 

atzinums: pētījums tiek veikts 

saskaņā ar normatīvajiem aktiem par 

ētikas normu ievērošanu 

zinātniskajos pētījumos. 

7. semestris Ētikas 

komisijas 

loceklis 

  

4. Bakalaura darba otrās  

daļas  aizstāvēšana  

7.semestris Darba 

vadītājs 

  

5.  Bakalaura darba  

trešās daļas  aizstāvēšana 

8.semestris Darba 

vadītājs 

  

6. Bakalaura darba 

priekšaizstāvēšana 

8.semestris 

 

Katedras 

komisija 

  

 Bakalaura darba 

priekšaizstāvēšana 

9. semestris 

(nepilna 

laika 

neklātiene) 

Katedras 

komisija 

  

 

 

“SASKAŅOTS” 

Katedras vadītājs: _______________________     ________________________ 
    (paraksts)  (paraksta atšifrējums) 

20___gada "___."_______________ 

 

 

“SASKAŅOTS” 

Kvalifikācijas vai  

nodaļas vadītājs: ________________________    ________________________ 
    (paraksts)  (paraksta atšifrējums) 

20___gada "___."_______________ 

 



 

Komisijas piezīmes/ieteikumi (aizpilda komisija): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apstiprināts LSPA Kvalifikācijas komisijas sēdē: _______________    _____________  
                                                                   (programmas direktora paraksts, paraksta atšifrējums)  

20___gada "___."______________ 

 



 

4. pielikums 

Bakalaura darba temata un  

plāna apstiprināšanas kārtībai 

LSPA Senāta 2011.gada 3.novembra 

Sēdes protokols Nr. 3 

 
 

Iesnieguma paraugs bakalaura darba nosaukuma mainīšanai  

 

LSPA 

Profesionālā bakalaura studiju programmas ___________________ direktorei/ram 
                                                         (nosaukums) 

prof.  __________________________ 
  (vārds, uzvārds) 

 

 

Profesionālā bakalaura studiju programmas ________________________ 
 (nosaukums) 

 

4. kursa pilna laika klātienes/nepilna laika neklātienes studenta 

__________________________________ 
(vārds, uzvārds) 

kvalifikācija______________________ 
 

iesniegums. 

Lūdzu apstiprināt izmaiņas bakalaura darba nosaukumā. Jaunais nosaukums –  

 

„______________________________________________________________________ 

 

  ______________________________________________________________________”,    

 

 
 

Studenta paraksts:  ____________________ 

 

Saskaņots ar darba vadītāju: ____________________ __________________ 
(darba vadītāja paraksts)  (paraksta atšifrējums)  

 

Saskaņots ar konsultantu: ____________________ __________________ 

(konsultanta paraksts)  (paraksta atšifrējums)  

 

 

Apstiprināts  

______________________ __________________ 
(programmas direktora paraksts) (paraksta atšifrējums)  

20___gada "___."_______________   



 

5. pielikums 

Bakalaura darba temata un  

plāna apstiprināšanas kārtībai 

LSPA Senāta 2011.gada 3.novembra 

Sēdes protokols Nr. 3 

 

 

 

 

LSPA  ĒTIKAS  LIETU  KOMISIJAS ATZINUMS 

Nr. 

20___.gada ___. __________ 

 

 

 

 

Studējošā vārds, uzvārds bakalaura darbā „Nosaukums” pētījums tiek veikts 

saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ētikas normu ievērošanu zinātniskajos 

pētījumos. 

  

 

 

 

 

 

Ētikas lietu komisijas loceklis:   

 

______________                 _________________    
                                              (Vārds, uzvārds)                  (Paraksts) 

 

 
 


