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2021./2022.  

Datums Galvenās tēmas 

26.-31.08.2021. 

 

26.-31.08.2021. 

• Akadēmiskā personāla līderību attīstošas mācības. Studiju virziens "Izglītība, 

pedagoģija un sports" ESF projekts Nr. 8.2.2.0/18/I/006 “Akadēmiskā personāla 

stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās Latvijas Sporta pedagoģijas 

akadēmijā”. 

• Akadēmiskā personāla līderību attīstošas mācības. Studiju virziens "Veselības 

aprūpe" ESF projekts Nr. 8.2.2.0/18/A/023 “Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas 

akadēmiskā personāla stiprināšana “Veselības aprūpes” jomā. 

09.2021. – 

06.2022. 

• Profesionālās angļu valodas mācības LSPA studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un 

sports" akadēmiskam personālam. ESF projekts Nr. 8.2.2.0/18/I/006 “Akadēmiskā 

personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās Latvijas Sporta pedagoģijas 

akadēmijā”. 

• Profesionālās angļu valodas mācības LSPA studiju virziena “Veselības aprūpe" 

akadēmiskam personālam. ESF projekts Nr. 8.2.2.0/18/A/023 “Latvijas Sporta 

pedagoģijas akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana “Veselības aprūpes” 

jomā. 

09.2021. – 

06.2022. 

• Stažēšanās izglītības iestādēs vismaz 200 stundas LSPA studiju virziena “Izglītība, 

pedagoģija un sports" akadēmiskam personālam ESF projekts Nr. 8.2.2.0/18/I/006 

“Akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās Latvijas 

Sporta pedagoģijas akadēmijā”. 

• Stažēšanās pie komersanta vismaz 200 stundas LSPA studiju virziena “Veselības 

aprūpe" akadēmiskam personālam ESF projekts Nr. 8.2.2.0/18/A/023 “Latvijas Sporta 

pedagoģijas akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana “Veselības aprūpes” 

jomā. 

06.10.2021.  “The neural control of biological action: From motor units to the whole body” 
Pensilvānijas Universitātes (ASV) profesors Mark Latash  

16.10.2021. - 
06.2022.  

Docētāju profesionālā pilnveide: angļu valodas pilnveide   
(asoc.prof. Iveta Boge, asoc.prof. Ieva Rudzinska ). 

16.12.2021. “Pētniecisko projektu rakstīt prasmes pilnveide: pētnieku un docētāju kontaktbirža”    
(organizators Zinātnes daļa) 

27.01.2022.  “Inovācijas jaunu tehnoloģiju ieviešanā mācību satura īstenošanā veselības un fizisko 
aktivitāšu jomā”  (organizators Skolotāju un Treneru nodaļa). 

24.02.2022. “Inovācijas pētniecībā balstītas pieejas nodrošināšanā studiju procesā veselības 
aprūpē”  (organizators Fizioterapijas nodaļa). 

31.03.2022. “Aktualitātes korupcijas novēršanā un apkarošanā izglītības iestādēs”  
(organizators Sporta vadības nodaļa). 

14.04.2022. “Inovācijas stratēģiskā partnerībā ar darba devējiem studentcentrētas mācīšanās un 
mācīšanas nodrošināšanā topošo rekreācijas speciālistu studiju procesā” 
(organizators Rekreācijas nodaļa). 



26.05.2022. “Specifiskās pētnieciskās kompetences pilnveide par inovācijām pētniecības 
metodoloģijā un pētniecības tehnoloģijās specifiskajās izpētes jomās” (Zinātnes daļa) 

25.06. - 
30.06.2022. 

• Akadēmiskā personāla līderību attīstošas mācības. Studiju virziens "Izglītība, 

pedagoģija un sports". ESF projekts Nr. 8.2.2.0/18/I/006 “Akadēmiskā personāla 

stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās Latvijas Sporta pedagoģijas 

akadēmijā”. 

• Akadēmiskā personāla līderību attīstošas mācības. Studiju virziens "Veselības 
aprūpe" ESF projekts Nr. 8.2.2.0/18/A/023 “Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas 
akadēmiskā personāla stiprināšana “Veselības aprūpes” jomā. 
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