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Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas 
Slēpošanas, šaušanas, orientēšanās, airēšanas, tūrisma un rekreācijas katedras sekcijas 

72. studējošo zinātniskās konferences “Sports un veselība 2021” 

NOLIKUMS 

1. Konferences mērķis 

1.1. Ieinteresēt studējošos sporta zinātnē veselības aprūpes nozarē; 

1.2. Prast argumentēti paust un aizstāvēt zinātniski pētnieciskā darba rezultātus, 

veicināt analītiski izvērtēt un interpretēt zinātnisko informāciju; 

1.3. Sniegt studējošiem iespēju kompetenti sasaistīt akadēmiskās zināšanas un 

zinātniski pētniecisko darbu sporta un veselības aprūpes nozarē. 

2. Vispārēja informācija 

2.1. Konferences norises laiks 20.04.2021., plkst. 13.30. Konferences norises vieta: 

MS Teams: Zinātnes daļas auditorija 

Links: 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a31de91f9c95646ea8be0e5227252

0154%40thread.tacv2/LSPA%2520Zin%25C4%2581tnes%2520da%25C4%25

BCa?groupId=b6e58b47-a8eb-49d9-a4b1-c3a38bbfe4f2&tenantId=8f7357c5-

1e87-4d54-9718-ce910c76e5cf 

 

2.2. Konferenci organizē Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Slēpošanas, 

šaušanas, orientēšanās, airēšanas, tūrisma un rekreācijas katedra un to atbalsta 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Zinātnes daļa. 

3. Dalībnieki un pieteikšanās 

3.1. Pieteikties konferencei var visi LSPA īstenotajās studiju programmās studējošie, 

kā arī citu Latvijas Republikas augstskolu studenti; 

3.2. Konferencei pieteikties var līdz 19.04.2021., plkst. 16.00, aizpildot pieteikšanās 

formu elektroniski: https://forms.gle/FTkkww11VF3zBSQt9; 

3.3. Pēc pieteikuma saņemšanas beigām konferences dalībniekiem tiks izsūtīta 

konferences darba kārtība. 

4. Konferences formāts 

4.1. PowerPoint prezentācija (līdz 10 min); 

4.2. Video formāts (līdz 10 min). 

5. Konferences valoda: latviešu un angļu. 

 

6. Darba kārtība un vērtēšana 

 

Kritērijs 

atbilst 

prasībām 
(1.p.) 

daļēji atbilst 

prasībām 
(2.p.) 

neatbilst 

prasībām 
(3.p.) 

  Temata teorētiskais pamatojums    

  Uzdevumu izvēle, atbilstība mērķim    

  Metožu izvēle un realizācija, rezultāti    

  Secinājumi, to atbilstība uzdevumiem    

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a31de91f9c95646ea8be0e52272520154%40thread.tacv2/LSPA%2520Zin%25C4%2581tnes%2520da%25C4%25BCa?groupId=b6e58b47-a8eb-49d9-a4b1-c3a38bbfe4f2&tenantId=8f7357c5-1e87-4d54-9718-ce910c76e5cf
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a31de91f9c95646ea8be0e52272520154%40thread.tacv2/LSPA%2520Zin%25C4%2581tnes%2520da%25C4%25BCa?groupId=b6e58b47-a8eb-49d9-a4b1-c3a38bbfe4f2&tenantId=8f7357c5-1e87-4d54-9718-ce910c76e5cf
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a31de91f9c95646ea8be0e52272520154%40thread.tacv2/LSPA%2520Zin%25C4%2581tnes%2520da%25C4%25BCa?groupId=b6e58b47-a8eb-49d9-a4b1-c3a38bbfe4f2&tenantId=8f7357c5-1e87-4d54-9718-ce910c76e5cf
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a31de91f9c95646ea8be0e52272520154%40thread.tacv2/LSPA%2520Zin%25C4%2581tnes%2520da%25C4%25BCa?groupId=b6e58b47-a8eb-49d9-a4b1-c3a38bbfe4f2&tenantId=8f7357c5-1e87-4d54-9718-ce910c76e5cf
https://forms.gle/FTkkww11VF3zBSQt9
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Prezentācija, noformējums, iekļaušanās 
laikā 

 
 

 

  Atbildes uz jautājumiem    

Dalībnieka uzstāšanās kārtība:  

 Konferences sekretāra ziņojums 

 Konferences dalībnieka uzstāšanās, ziņojums (līdz 10 min) 

 Diskusija (līdz 5 min) – diskusijā piedalās gan konferences vērtēšanas komisija, gan 

dalībnieki 

 Konferences komisijas ieteikumi dalībniekam 

7. Apbalvošana. 

7.1. Katrs konferences dalībnieks saņems sertifikātu par piedalīšanos LSPA 

72.studējošo zinātniskajā konferencē; 

7.2. Katedru ietvaros viens izvirzītais studējošais saņems ieteikumu studijām LSPA 

maģistrantūrā, iegūstot priekšrocības iestājeksāmenos konkursā uz valsts 

finansētu studiju vietu; 

7.3. Konferences 1. – 3. vietas dalībnieki iegūs pārsteiguma balvu no Slēpošanas 

katedras; 

 
 

 
 
 


