
Apstiprināts 2017.gada 9.janvārī 

LSPA Studiju departamenta vadītājs I.Kravalis 

LATVIJAS  SPORTA  PEDAGOĢIJAS  AKADĒMIJA 

MAĢISTRANTŪRA – pilna laika klātiene 

NODARBĪBU  SARAKSTS - 1.studiju gads – 2.semestris 
 

Datums 08.30-09.50 10.10-11.30 12.00-13.20 13.40-15.00 

06.02.2017. 

13.02.2017. 

20.02.2017. 

27.02.2017. 

 

 

Efektīvā mācīšanās un mācīšana 
Viesdocētājs A.Piļkēvičs 

226.aud. 

 

 

 

Personības psiholoģiskās teorijas 
prof.A.Ābele  

226.aud. 

Profesionālā kvalifikācija: 
- sporta veida vecākais treneris – specializācijas katedrās, atbild. asoc prof. L.Saiva,  

- fiziskās sagatavošanas vecākais treneris –atbild. lekt. R.Līcis, - pēc grafika - 

226.aud.; 

- psiholoģiskās sagatavošanas vecākais treneris –atbild. Asoc.prof.Ž.Vazne, - pēc 

grafika – B korpuss 159.aud.; 

- vadītājs sporta jomā – doc.B.Luika, 407.aud.; 

- rekreācijas speciālists – asoc.prof.I.Kravalis, slēpošanas katedra. 

- sporta skolotājs – doc.I.Bula-Biteniece – 303.kab. 
06.03.2017. 

 

 

Personības psiholoģiskās teorijas 
prof.A.Ābele  

226.aud. 

Personības psiholoģiskās teorijas 
prof.A.Ābele  

226.aud. 

Profesionālā kvalifikācija: 
- sporta veida vecākais treneris – specializācijas katedrās, atbild. asoc prof. L.Saiva,  

- fiziskās sagatavošanas vecākais treneris –atbild. lekt. R.Līcis, - pēc grafika - 

226.aud.; 

- psiholoģiskās sagatavošanas vecākais treneris –atbild. Asoc.prof.Ž.Vazne, - pēc 

grafika – B korpuss 159.aud.; 

- vadītājs sporta jomā – doc.B.Luika, 407.aud.; 

- rekreācijas speciālists – asoc.prof.I.Kravalis, slēpošanas katedra. 

- sporta skolotājs – doc.I.Bula-Biteniece – 303.kab. 
13.03.2017. 

 

 

Efektīvā mācīšanās un mācīšana 
Viesdocētājs A.Piļkēvičs 

226.aud. 

 

Nodarbība notiek kopā ar 

ārvalstu maģistrantu grupu 

angļu valodā 

Efektīvā mācīšanās un mācīšana 
Viesdocētājs A.Piļkēvičs 

226.aud. 

 

Nodarbība notiek kopā ar 

ārvalstu maģistrantu grupu 

angļu valodā 

Profesionālā kvalifikācija: 
- sporta veida vecākais treneris – specializācijas katedrās, atbild. asoc prof. L.Saiva,  

- fiziskās sagatavošanas vecākais treneris –atbild. lekt. R.Līcis, - pēc grafika - 

226.aud.; 

- psiholoģiskās sagatavošanas vecākais treneris –atbild. Asoc.prof.Ž.Vazne, - pēc 

grafika – B korpuss 159.aud.; 

- vadītājs sporta jomā – doc.B.Luika, 407.aud.; 

- rekreācijas speciālists – asoc.prof.I.Kravalis, slēpošanas katedra. 

- sporta skolotājs – doc.I.Bula-Biteniece – 303.kab. 
20.03.2017. 

 

 

Personības psiholoģiskās teorijas 
prof.A.Ābele  

226.aud. 

 

Personības psiholoģiskās teorijas 
prof.A.Ābele  

226.aud. 

 

 

 

Profesionālā kvalifikācija: 
- sporta veida vecākais treneris – specializācijas katedrās, atbild. asoc prof. L.Saiva,  

- fiziskās sagatavošanas vecākais treneris –atbild. lekt. R.Līcis, - pēc grafika - 

226.aud.; 

- psiholoģiskās sagatavošanas vecākais treneris –atbild. Asoc.prof.Ž.Vazne, - pēc 

grafika - B korpuss 159.aud.; 

- vadītājs sporta jomā – doc.B.Luika, 407.aud.; 

- rekreācijas speciālists – asoc.prof.I.Kravalis, slēpošanas katedra. 

- sporta skolotājs – doc.I.Bula-Biteniece – 303.kab. 



Datums 08.30-09.50 10.10-11.30 12.00-13.20 13.40-15.00 

23.03.2017. 

 
LSPA starptautiskā maģistrantu un doktorantu 9. zinātniskā konference SPORTA ZINĀTNE PRAKSEI „INDIVĪDS SABIEDRĪBAI 

UN SABIEDRĪBA INDIVĪDAM”(maģistrantu piedalīšanās obligāta). 

Informācija par konferenci LSPA mājas lapā http://lspa.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=3158:latvijas-sporta-

pedagoijas-akadmijas-lspa-starptautiskaj-maistrantu-un-doktorantu-9-zintniskaj-konferenc-sporta-zintne-praksei-indivds-sabiedrbai-un-

sabiedrba-indivdam&catid=132:zintnisks-konferences&Itemid=183 

27.03.2017. 

 

 

Efektīvā mācīšanās un mācīšana 
Viesdocētājs A.Piļkēvičs 

226.aud. 

 

Personības psiholoģiskās teorijas 
prof.A.Ābele  

226.aud. 

 

 

 

Profesionālā kvalifikācija: 
- sporta veida vecākais treneris – specializācijas katedrās, atbild. asoc prof. L.Saiva,  

- fiziskās sagatavošanas vecākais treneris –atbild. lekt. R.Līcis, - pēc grafika - 

226.aud.; 

- psiholoģiskās sagatavošanas vecākais treneris –atbild. Asoc.prof.Ž.Vazne, - pēc 

grafika - B korpuss 159.aud.; 

- vadītājs sporta jomā – doc.B.Luika, 407.aud.; 

- rekreācijas speciālists – asoc.prof.I.Kravalis, slēpošanas katedra. 

- sporta skolotājs – doc.I.Bula-Biteniece – 303.kab. 
03.04.2017. 

 

 

Efektīvā mācīšanās un mācīšana 
Viesdocētājs A.Piļkēvičs 

226.aud. 

 

Nodarbība notiek kopā ar 

ārvalstu maģistrantu grupu 

angļu valodā 

Efektīvā mācīšanās un mācīšana 
Viesdocētājs A.Piļkēvičs 

226.aud. 

 

Nodarbība notiek kopā ar 

ārvalstu maģistrantu grupu 

angļu valodā 

Profesionālā kvalifikācija: 
- sporta veida vecākais treneris – specializācijas katedrās, atbild. asoc prof. L.Saiva,  

- fiziskās sagatavošanas vecākais treneris –atbild. lekt. R.Līcis, - pēc grafika - 

226.aud.; 

- psiholoģiskās sagatavošanas vecākais treneris –atbild. Asoc.prof.Ž.Vazne, - pēc 

grafika - B korpuss 159.aud.; 

- vadītājs sporta jomā – doc.B.Luika, 407.aud.; 

- rekreācijas speciālists – asoc.prof.I.Kravalis, slēpošanas katedra. 

- sporta skolotājs – doc.I.Bula-Biteniece – 303.kab. 
 

10.04.2017. 

 

 

Efektīvā mācīšanās un mācīšana 
Viesdocētājs A.Piļkēvičs 

226.aud. 

 

10.04.2017. - Pārbaudījums 

Personības psiholoģiskās teorijas 
prof.A.Ābele  

226.aud. 

 

 

10.04.2017. - 

Pārbaudījums 

Profesionālā kvalifikācija: 
- sporta veida vecākais treneris – specializācijas katedrās, atbild. asoc prof. L.Saiva,  

- fiziskās sagatavošanas vecākais treneris –atbild. lekt. R.Līcis, - pēc grafika - 

226.aud.; 

- psiholoģiskās sagatavošanas vecākais treneris –atbild. Asoc.prof.Ž.Vazne, - pēc 

grafika - B korpuss 159.aud.; 

- vadītājs sporta jomā – doc.B.Luika, 407.aud.; 

- rekreācijas speciālists – asoc.prof.I.Kravalis, slēpošanas katedra. 

- sporta skolotājs – doc.I.Bula-Biteniece – 303.kab. 
24.04.2017. 

08.05.2017. 

15.05.2017. 

22.05.2017. 

29.05.2017. 

 

Zinātnisko pētījumu tehnoloģija, 

metodoloģija 
Viesdocētājs E.Bernāns 

227.aud. 

 

Zinātnisko pētījumu tehnoloģija, 

metodoloģija 
Viesdocētājs E.Bernāns 

227.aud. 

 

Profesionālā kvalifikācija: 
- sporta veida vecākais treneris – specializācijas katedrās, atbild. asoc prof. L.Saiva,  

- fiziskās sagatavošanas vecākais treneris –atbild. lekt. R.Līcis, - pēc grafika - 

226.aud.; 

- psiholoģiskās sagatavošanas vecākais treneris –atbild. Asoc.prof.Ž.Vazne, - pēc 

grafika - B korpuss 159.aud.; 

- vadītājs sporta jomā – doc.B.Luika, 407.aud.; 

- rekreācijas speciālists – asoc.prof.I.Kravalis, slēpošanas katedra. 

- sporta skolotājs – doc.I.Bula-Biteniece – 303.kab. 

http://www.lspa.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=3158:latvijas-sporta-pedagoijas-akadmijas-lspa-starptautiskaj-maistrantu-un-doktorantu-9-zintniskaj-konferenc-sporta-zintne-praksei-indivds-sabiedrbai-un-sabiedrba-indivdam&catid=132:zintnisks-konferences&Itemid=183
http://www.lspa.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=3158:latvijas-sporta-pedagoijas-akadmijas-lspa-starptautiskaj-maistrantu-un-doktorantu-9-zintniskaj-konferenc-sporta-zintne-praksei-indivds-sabiedrbai-un-sabiedrba-indivdam&catid=132:zintnisks-konferences&Itemid=183
http://lspa.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=3158:latvijas-sporta-pedagoijas-akadmijas-lspa-starptautiskaj-maistrantu-un-doktorantu-9-zintniskaj-konferenc-sporta-zintne-praksei-indivds-sabiedrbai-un-sabiedrba-indivdam&catid=132:zintnisks-konferences&Itemid=183
http://lspa.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=3158:latvijas-sporta-pedagoijas-akadmijas-lspa-starptautiskaj-maistrantu-un-doktorantu-9-zintniskaj-konferenc-sporta-zintne-praksei-indivds-sabiedrbai-un-sabiedrba-indivdam&catid=132:zintnisks-konferences&Itemid=183
http://lspa.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=3158:latvijas-sporta-pedagoijas-akadmijas-lspa-starptautiskaj-maistrantu-un-doktorantu-9-zintniskaj-konferenc-sporta-zintne-praksei-indivds-sabiedrbai-un-sabiedrba-indivdam&catid=132:zintnisks-konferences&Itemid=183


MAĢISTRA DARBA IZSTRĀDES PĀRBAUDĪJUMU GRAFIKS - 1.studiju gads 
 

 

Datums Saturs Docētājs 

28.02.2017. Teorētiskais pamatojums (pilnveidošana). Darba 1.daļas melnraksts (datorsalikumā, atbilstoši noformēšanas 

prasībām) 
Maģistra darba vadītājs 

30.03.2017. Pētījumu rezultātu prezentācija, publicēšana (LSPA  Maģistra darba vadītājs 

15.05.2017. Pētījuma metožu apraksts, pētījuma organizēšana. Darba 2.daļa (datorsalikumā, atbilstoši noformēšanas 

prasībām) 
Maģistra darba vadītājs 

10.06.2017. Pētījuma materiālu apkopošana, apstrāde Maģistra darba vadītājs 
 

 

PĀRBAUDĪJUMU GRAFIKS - 1.studiju gads 
 

Datums 08.30-09.50 10.10-11.30 12.00-13.20 13.40-15.00 

10.04.2017. 

 
Efektīvā mācīšanās un mācīšana 

Viesdocētājs A.Piļkēvičs 

226.aud. 

 

Personības psiholoģiskās 

teorijas 
prof.A.Ābele 226.aud. 

Nodarbības pēc saraksta Nodarbības pēc saraksta 

05.06.2017. 

 
Zinātnisko pētījumu tehnoloģija, 

metodoloģija 
Viesdocētājs E.Bernāns 

227.aud. 

 

Zinātnisko pētījumu 

tehnoloģija, metodoloģija 
Viesdocētājs E.Bernāns 

227.aud. 

 

Profesionālā kvalifikācija: 
- sporta veida vecākais treneris – specializācijas katedrās, atbild. asoc prof. L.Saiva,  

- fiziskās sagatavošanas vecākais treneris –atbild. lekt. R.Līcis, - pēc grafika - 

226.aud.; 

- psiholoģiskās sagatavošanas vecākais treneris –atbild. Asoc.prof.Ž.Vazne, - pēc 

grafika - B korpuss 159.aud.; 

- vadītājs sporta jomā – doc.B.Luika, 407.aud.; 

- rekreācijas speciālists – asoc.prof.I.Kravalis, slēpošanas katedra. 

- sporta skolotājs – doc.I.Bula-Biteniece – 303.kab. 

12.06.2017. 

 

REĢISTRĀCIJA STUDIJĀM - 2.studiju gadā 

 
 

2017. gada 23. martā – LSPA starptautiskā maģistrantu un doktorantu 9. zinātniskā konference SPORTA ZINĀTNE PRAKSEI „INDIVĪDS 

SABIEDRĪBAI UN SABIEDRĪBA INDIVĪDAM”(maģistrantu piedalīšanās obligāta). 

Informācija par konferenci LSPA mājas lapā http://lspa.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=3158:latvijas-sporta-pedagoijas-akadmijas-

lspa-starptautiskaj-maistrantu-un-doktorantu-9-zintniskaj-konferenc-sporta-zintne-praksei-indivds-sabiedrbai-un-sabiedrba-indivdam&catid=132:zintnisks-

konferences&Itemid=183 

 

2017.gada 26.-28.aprīlī – 10
TH

 BALTIC SCIENTIFIC CONFERENCE MULTIPLICITY OF SPORTS SCIENCE IN PRACTICE (Rīga, Latvija)  

Informācija par konferenci http://www.lspa.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=3144:10th-baltic-scientific-conference-multiplicity-of-sports-

science-in-practice&catid=132:zintnisks-konferences&Itemid=183 
Saskaņots: 

Studiju departaments 

I.Kumpiņa   

http://www.lspa.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=3158:latvijas-sporta-pedagoijas-akadmijas-lspa-starptautiskaj-maistrantu-un-doktorantu-9-zintniskaj-konferenc-sporta-zintne-praksei-indivds-sabiedrbai-un-sabiedrba-indivdam&catid=132:zintnisks-konferences&Itemid=183
http://www.lspa.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=3158:latvijas-sporta-pedagoijas-akadmijas-lspa-starptautiskaj-maistrantu-un-doktorantu-9-zintniskaj-konferenc-sporta-zintne-praksei-indivds-sabiedrbai-un-sabiedrba-indivdam&catid=132:zintnisks-konferences&Itemid=183
http://lspa.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=3158:latvijas-sporta-pedagoijas-akadmijas-lspa-starptautiskaj-maistrantu-un-doktorantu-9-zintniskaj-konferenc-sporta-zintne-praksei-indivds-sabiedrbai-un-sabiedrba-indivdam&catid=132:zintnisks-konferences&Itemid=183
http://lspa.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=3158:latvijas-sporta-pedagoijas-akadmijas-lspa-starptautiskaj-maistrantu-un-doktorantu-9-zintniskaj-konferenc-sporta-zintne-praksei-indivds-sabiedrbai-un-sabiedrba-indivdam&catid=132:zintnisks-konferences&Itemid=183
http://lspa.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=3158:latvijas-sporta-pedagoijas-akadmijas-lspa-starptautiskaj-maistrantu-un-doktorantu-9-zintniskaj-konferenc-sporta-zintne-praksei-indivds-sabiedrbai-un-sabiedrba-indivdam&catid=132:zintnisks-konferences&Itemid=183
http://www.lspa.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=3144:10th-baltic-scientific-conference-multiplicity-of-sports-science-in-practice&catid=132:zintnisks-konferences&Itemid=183
http://www.lspa.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=3144:10th-baltic-scientific-conference-multiplicity-of-sports-science-in-practice&catid=132:zintnisks-konferences&Itemid=183

