
 
 

DOKTORANTU UN MAĢISTRANTU 13. ZINĀTNISKĀS KONFERENCES 

SPORTAM BŪT! 

ZOOM TIEŠSAISTES PLATFORMA 

Parole: 459659  Meeting ID: 932 0328 2656 

PROGRAMMA 
 

11:30-11:55 Dalībnieku reģistrēšanās – pieslēgšanās Zoom platformā 
 

12:00-13:00  Konferences atklāšana, plenārsēde, diskusijas 
LSPA rektors, prof. Juris Grants 
Latvijas Olimpiskās komitejas ģenerālsekretārs Kārlis Lejnieks  
Latvijas Futbola federācijas ģenerālsekretārs Edgars Pukinsks 

 
13:00-13:15 Pārtraukums 
 
13:15-16:30 Darbs sekcijās: 
 

Sporta izglītība: teorija, pedagoģija un psiholoģija 
https://zoom.us/j/93213062341?pwd=aUYzeWw0RjFFOE1MemY4emdwNkpnZz09 
Parole: 459659 Meeting ID: 932 0328 2656  

 

Sekcijas vadītājs Mg. paed. Kristaps Slaidiņš, Mg. paed. Kārlis Vītoliņš 

Žūrijas komisija 
Prof.,vadošā pētniece Žermēna Vazne, asoc. prof., vadošā pētniece Inta Bula-Biteniece, Mg. paed., sporta skolotāja 
Līga Eriņa 

 
     

1.  13:15 
Aldis Kristholds "Individuālā pieeja kaitborda līdzekļu īstenošanā vispārējās fiziskās sagatavošanas procesā 30-45 gadus veciem 
vīriešiem" 

2.  13:30 Mārcis Jakovičs "Augstas intensitātes intervālu loma ciklisko sporta veidu treniņprocesā, aktualitāte" 

3.  13:45 Svetlana Rudmieze "Jātnieku sporta klasisko disciplīnu sacensību darbība un to ietekmējošie faktori" 

https://zoom.us/j/93203282656?pwd=UnVEY0lBd29veDl5MStxMUpSdmJzUT09
https://zoom.us/j/93203282656?pwd=UnVEY0lBd29veDl5MStxMUpSdmJzUT09
https://zoom.us/j/93213062341?pwd=aUYzeWw0RjFFOE1MemY4emdwNkpnZz09


 
 

4.  14:00 
Laura Priedniece "Pliometrisko vingrinājumu ietekme uz ātruma, vertikālā lēciena augstuma, veiklības un līdzsvara rādītājiem U-16 
gadus jauniem basketbolistiem" 

5.  14:15 Rihards Leja "Augsta līmeņa handbolistu treniņu procesa modelēšana sportiskās formas optimizēšanas nolūkos" 

6.  14:30 
Dace Siliņa "Pilsoniskā līdzdalība un digitālās prasmes fiziskajās aktivitātēs 4. klases skolēnu veselīga dzīvesveida paradumu 
sekmēšanai" 

7.  14:45 
Mārtiņš Veispals "Starptautisko sacensību medaļnieka smaiļošanā un kanoe airēšanā sirdsdarbības frekvences atjaunošanās 
rādītāju izmaņas un veiktais treniņu darba apjoms" 

8.  15:00 Helēna Vecenāne "Autogēnā treniņa paņēmienu pielietojums uztvertā stresa pašregulācijai sporta jomas studentiem" 

9.  15:15 Linda Jakovele "Diafragmālās elpošanas veidi trauksmes ietekmēšanai" 

10.  15:30 Jekaterina Krauze "Džudo treniņu līdzekļu ietekme uz 5-6 gadus vecu bērnu tikumiskās audzināšanas attīstību" 

11.  15:45 Einārs Pimenovs "Džudistu stāvus cīņas pamata tehnikas apguves vērtēšana" 

 
Sporta vadība, vēsture, filozofija 
https://zoom.us/j/93213062341?pwd=aUYzeWw0RjFFOE1MemY4emdwNkpnZz09  
Parole: 755333 Meeting ID: 932 1306 2341  

 

Sekcijas vadītājs Mg. paed. Nagesh Krishnavarapu 

Žūrijas komisija 
Dr. paed., vadošā pētniece Monta Jakovļeva, Dr. paed, prof. Jānis Žīdens, Latvijas Volejbola federācijas direktors 
Kristaps Čerņauskis 

 

1.  13:15 Inese Ļubinska "Vingrošanas sistēmas mācīšanas metodikas vēsture" 

2.  13:30 Imants Bleidelis "Latvijas sieviešu futbola komandu komercializācija" 

3.  13:45 Aleksandrs Iļjins „Klientu vēlmēs balstīta sporta zīmolvedība Latvijas futbola virslīgā” 

4.  14:00 Deniss Bezuščonoks  "Inovatīva Latvijas jaunatnes futbola sacensību sistēma" 

5.  14:15 Olga Bardiša "Stratēģiskā plānošana sporta organizācijā" 

6.  14:30 Linda Ābele Boksa "Treniņa līdzekļi basketbolistiem vispusīgās fiziskās sagatavošanas uzlabošanai" 

https://zoom.us/j/93213062341?pwd=aUYzeWw0RjFFOE1MemY4emdwNkpnZz09


 
 

7.  14:45 Kristīne Dzene-Lekse "Saruna ar sevi. Ko jaunie tenisisti saka sev sacensībās?" 

8.  15:00 Uldis Borskis "Trenažiera SCATT pielietošanas izvērtējums zemessargu šaušanas apmācības procesā" 

9.  15:15 Edgars Strautiņš "Talantu identifikācija (pēc tehniskajiem rādītājiem) 13-15 gadus veciem futbolistiem futbola klubā “X”" 

10.  15:30 
Ingemāra Jaundāldere “Virtuālās realitātes vingrinājumu kompleksa nozīme rumpja stabilitātes, līdzsvara un kognitīvo funkciju 
uzlabošanā aktīviem senioriem, izmantojot 3D brilles vai plakanekrānu” 

 
Rekreācija, fiziskās aktivitātes un veselība 
https://us02web.zoom.us/j/84714510002?pwd=ekdmWGxDWXE0SEo2QnpkZ2RoZDU2Zz09  
Parole: 811267Meeting ID: 847 1451 0002  

    

Sekcijas vadītājs Mg. paed. Daina Arne 

Žūrijas komisija 
Asoc. prof., vadošais pētnieks Kalvis Ciekurs, asoc. prof. Ivars Kravalis, Latvijas Augstskolu sporta savienības 
izpilddirektore Kristīne Karašniece-Bullīte 

 

1.  13:15 Agate Gurecka "Rekreatīvo pasākumu ietekme uz cilvēka emocijām" 

2.  13:30 Mārcis Hunčaks "Aerobās slodzes ietekme uz garīgo veselību šizofrēnijas pacientiem" 

3.  13:45 
Ojārs Andris Brokāns "Mentālā noguruma ietekmes uz ātruma izturības rādītājiem un hr atjaunošanos mazināšana ar abc elpošanas 
vingrinājumu palīdzību amatiera hokeja spēlētājiem" 

4.  14:00 
Matīss Ogle "Līdzsvara vingrinājumu kompleksa ietekme uz potītes locītavas funkcionālajiem parametriem un dinamisko līdzsvaru 
Nacionālo bruņoto spēku karavīriem" 

5.  14:15 
Rinalds Kalvītis "Muskuļu jaudas attīstīšana, pielietojot izolēta rakstura svarcelšanas speciāli sagatavojošos vingrinājumus stieņa 
celšanai uz krūtīm, rezultātu paaugstināšanai" 

6.  14:30 
Linda Loce "“Assault air bike” trenažiera izmantošanas taku skriešanā ietekme uz augšstilba muskuļu spēka izturības un jaudas 
rādītājiem" 

7.  14:45 Andris Ronimoiss "Augšstilba četrgalvainā muskuļa attīstīšanas ietekme uz taku ultramaratonistu speciālo fizisko sagatavotību" 

8.  15:00 
Gints Peleckis "Jogas un Virtuālās Realitātes (VR) metožu salīdzinājums funkcionālo veiktspēju un kognitīvās izpildfunkcijas 
uzlabošanā fiziski aktīviem senioriem" 

9.  15:15 
Kirankumar Purusothaman Nair “Effectivness of yoga on static and dynamic balance in jumping athletes with chronic ankle 
instability” 

https://us02web.zoom.us/j/84714510002?pwd=ekdmWGxDWXE0SEo2QnpkZ2RoZDU2Zz09


 
 

10.  15:30 Behnam Boobani "Monitoring in taekwondo athletes" 

11.  15:45 Roberts Radičuks "Caurviju prasmju sekmēšana kompetencēs balstītās sporta stundās brīvā dabā"  

12.  16:00 Jekaterina Neteča "Biešu sulas ietekme uz sportistu darbspējām zinātniskajā literatūrā" 

 
Sporta medicīna, fizioterapija, fizioloģija un biomehānika 
https://zoom.us/j/92097751226?pwd=YXhMaXFuNHZZdlg0ZFFaZXlpT0I0UT09  
Parole: 648770Meeting ID: 920 9775 1226  

 

Sekcijas vadītājs Mg. paed, zinātniskais asistents Raivo Saulgriezis 

Žurijas komisija Dr. paed, vadošā pētniece Anna Zuša, pPētnieks Edgars Bernāns, Mg. paed., fizioterapeits Vidvuds Vimbsons 

 

1.  13:15 Elizabete Zandberga Jankovska "Fitnesa treniņu slodze un dzemdību norise" 

2.  13:30 
Aleksandrs Aņiščenko "Korsetes muskulatūras izometrisku vingrinājumu kopuma ietekme uz dinamisko līdzsvaru un korsetes stabilitāti 
9 līdz 12 gadus jauniem dejotājiem" 

3.  13:45 Anete Liepiņa "Organisma vispārējās vibrācijas ietekme uz asinsrites sistēmas funkcionālo stāvokli smagatlētiem atjaunošanās periodā" 

4.  14:00 Dmitrijs Tisjackis "C0-Th1 segmentā manuālās korekcijas ietekme uz līdzsvara izmaiņām fitnesa klientiem 22-24 gadu vecumā" 

5.  14:15 Ansis Brēmanis "Lokālās vibrācijas ietekme uz atjaunošanās procesu riteņbraucējiem sagatavošanas periodā" 

6.  14:30 Anna Popova "Ķermeņa augšdaļas stāvokļa ietekme uz sānu taisnā sitiena ar kāju izpildi kikboksā" 

7.  14:45 
Kārlis Rutkovskis "Muskuļu vastus medialis un rectus femoris funkcionālā spēka ietekme uz lēciena augstumu un traumu biežumu ceļa 
locītavā 14-15 gadus veciem basketbolistiem un futbolistiem" 

8.  15:00 Liene Ločmele "Komplekso rehabilitācijas metožu pielietojums sporta traumu profilaksē un terapijā" 

9.  15:15 

Mārtiņš Čampa "Individuāli pielāgotas aerobās slodzes treniņu programmas ietekme uz audzēja molekulāro profilu, dzīves kvalitāti, kā 
arī terapijas efektivitāti un blaknēm 35 līdz 60 gadus vecām sievietēm, kuras saņem neoadjuvantu ķīmijterapiju pēc krūts vēža veidojuma 
rezekcijas" 

10.  15:30 Raivis Vinogradovs "Muskuļu darbība kanoe airēšanā un tās ietekme uz airētāja stāju" 

11.  15:45 Svens Vilks "Ceļa priekšējās krusteniskās saites traumu rašanās biomehāniskais pamatojums" 

https://zoom.us/j/92097751226?pwd=YXhMaXFuNHZZdlg0ZFFaZXlpT0I0UT09


 
 

12.  16:00 
Karīna Ostrovska "Dzīves kvalitātes pašvērtējuma parametru izmaiņas, pielietojot individuāli pielāgotas pagarināta intervāla soļošanas 
treniņus, cilvēkiem ar 2. tipa cukura diabētu" 

13.  16:15 
 Līga Grīnbauma "Talokrurālās locītavas mobilizācijas ietekme uz potītes locītavas kustību apjomu, statisko un dinamisko līdzsvaru 
amatieru futbola komandas spēlētājiem" 

14.  16:30 Raivo Saulgriezis "Sporta soļošanas lidojuma fāzes izmaiņas ātruma ietekmē" 

 
16.30 Konferences noslēgums sekcijās 

 
NB! Pirms dalības konferencē lūgums laicīgi pārbaudīt tehnisko nodrošinājumu, interneta savienojumu, kā arī ievērot profesionālās ētikas normas, 
diskrēts fons (pielikumā pievienots LSPA studējošajiem izmantojamais), lietišķs apģērbs. Lūdzam sekot norises kārtībai, ievērot laika limitu, laicīgi 
ieslēgt/izslēgt mikrofonu, dalīšanos ar ekrānu. 
 
ĒRIKS AĻASKEVIČS 
13. LSPA maģistrantu un doktorantu zinātniskās konferences rīcības komitejas priekšsēdētājs 
Tālr.: +371 26494058; e-pasts: eriks.alaskevics@lspa.lv 
 
JĀNIS ŠULTS 
13. LSPA maģistrantu un doktorantu zinātniskās konferences rīcības komitejas priekšsēdētāja vietnieks 
Tālr.: +371 27723233; e-pasts: janis.sults@lspa.lv  

mailto:eriks.alaskevics@lspa.lv
mailto:janis.sults@lspa.lv

