
 
LATVIJAS  SPORTA  PEDAGOĢIJAS  AKADĒMIJA 

 

ATVĒRTO  DURVJU  DIENAS 
P R O G R A M M A 

2017. gada 21. martā,  plkst. 12.00 
Rīgā, Brīvības gatvē 333 

Konferenču zālē ( 2. stāvs, 216. telpa ) 

 
11.30 - 12.00 Video ieskats par studijām LSPA 

12.00 - 12.10 Tikšanās ar LSPA rektoru, profesoru Jāni ŽĪDENU 

12.10 - 12.30 TIKŠANĀS AR AKADĒMIJĀ STUDĒJOŠAJIEM AUGSTAS KLASES SPORTISTIEM 

12.30 - 13.00 Programmu direktoru un docētāju informācija  par LSPA kvalifikācijām: 
o sporta skolotājs – doc. Inta Bula-Biteniece 
o sporta veida vecākais treneris – asoc. prof. Laima Saiva 
o vadītājs ( menedžeris) sporta jomā – doc. Biruta Luika 
o rekreācijas speciālists – doc. Ingrīda Smukā 
o fizioterapija – Fizioterapijas nodaļas vadītāja – Jūlija Ņestereca 

13.00 - 13.10 
 

Informācija par uzņemšanas prasībām LSPA 2017./2018. akadēmiskajā gadā - 
Uzņemšanas komisijas atbildīgā sekretāre, izglītības metodiķe Austra KURKINAITE 

13.10 – 13.20 
                                

Fiziskās sagatavotības iestājpārbaudījumu norise programmā “Sporta zinātne” – 
Iestājeksāmenu komisijas priekšsēdētājs – asoc. prof. Ivars KRAVALIS 

 
13.20 -13.40 
13.20 -13.40 
 
13.25 -14.00 
13.25 -14.00 
 

Tikšanās ar teorētisko katedru direktoriem un docētājiem 

 sporta skolotājs - ,,A’’ korpuss, 2.stāvs, Konferenču zālē ( 216. telpa) 

 vadītājs sporta jomā (menedžeris) - ,,A’’ korpuss, 2. stāvs, Konferenču zālē 
(216. telpa) 

 rekreācijas speciālists - ,,B’’ korpuss, 1. stāvs, 166. kabinets 

 fizioterapeits - ,,B’’ korpuss, 2. stāvs, 248. telpa 

 
 
13.45 – 15.00 
 

Tikšanās ar praktisko katedru vadītājiem un docētājiem 
Kvalifikācija – sporta veida vecākais treneris: 

 Vingrošanas  katedra  - ,,A” korpuss, 2. stāvs, 228. kabinetā 

 Peldēšanas un airēšanas katedra  - ,,A” korpuss, 6. stāvs,  609. kabinets 

 Slēpošanas, šaušanas, orientēšanās, tūrisma, rekreācijas katedra - ,,B” korpuss, 
1. stāvs,  166. kabinets 

 Smagatlētikas katedrā - ,,B” korpuss, 2. stāvs,  254. kabinets 

 Sporta spēļu katedrā  - ,,B” korpuss, 3. stāvs,  311. kabinets 

 Vieglatlētikas katedrā  -  Vieglatlētikas manēžā (aiz stadiona) 

 pārējie sporta veidi – ”A” korpuss,  2. stāvs, Konferenču zālē ( 216. telpa) 

 
Papildus  informācija pie izglītības metodiķes Austras Kurkinaites: LSPA 223. kabinets, 

tālrunis: 26398856, austra.kurkinaite@lspa.lv 

mailto:austra.kurkinaite@lspa.lv

