
 

 

|LATVIJAS  SPORTA  PEDAGOĢIJAS  AKADĒMIJAS  SENĀTA 

INFORMĀCIJA 

 par Profesionālās Maģistra augstākās izglītības programmas „Sporta zinātne”  (47813)  

2019.gada absolventiem 

 

 

2019.gada 7.martā 

 

 

Uz 7.03.2019. 3 maģistranti sekmīgi pabeidza Profesionālo Maģistra augstākās izglītības programmu 

„Sporta zinātne” (47813)  un 6 maģistranti 11.03 aizstāvēs maģistra darbus. Plānojam, ka LSPA Maģistra 

programmu 2019.gada martā absolvēs 9 maģistranti (par 10 maģistrantiem mazāk, salīdzinoši ar 

2017./2018.akadēmisko gadu). 

 

16 maģistrantiem (tai skaitā 20 ārvalstu maģistrantiem) ir pagarināts studiju laiks un maģistra darba 

aizstāvēšana ir plānota 10.06.2019 un 11.06.2019. Dažiem no tiem varētu būt ātrāk. 

 

Maģistrantu un doktorantu izlaidums notiks kopā ar visiem absolventiem 21.jūnijā. Maģistranti, kuri sekmīgi 

pabeigs Maģistra programmu martā, ir pret parakstu aicināti uz izlaidumu jūnijā un brīdināti, ka viņu 

diplomi tiks sagatavoti līdz 29.martam un sākot ar 01.04.2019 viņi nepieciešamības gadījumā varēs saņemt 

savus maģistra diplomus. 

 

Pretendenti uz profesionālo maģistra grādu sporta zinātnē un 

izglītības un sporta darba speciālista profesionālo kvalifikāciju  

Sporta veida vecākais treneris:  

 

Aizstāvēšanas  

laiks 

Uzvārds, vārds Sporta veids Maģistra darba 

vadītājs / konsultants 

11.03.2019 - plānots Masaļskis Edgars Hokejs Viesdocētājs I.Reniņš 

11.03.2019 - plānots Vītoliņš Kārlis Futbols Prof. A.Fernāte 

 
 

 

Pretendenti uz profesionālo maģistra grādu sporta zinātnē un 

izglītības un sporta darba speciālista profesionālo kvalifikāciju  

Sporta veida vecākais treneris (fiziskā sagatavošana) :  

 

Aizstāvēšanas  

laiks 

Uzvārds, vārds Maģistra darba 

vadītājs / konsultants 

11.03.2019 - plānots Ķirpa Ieva Lektors A.Liepa 
 

Pretendenti uz profesionālo maģistra grādu sporta zinātnē un 

izglītības un sporta darba speciālista profesionālo kvalifikāciju  

Sporta veida vecākais treneris  (psiholoģiskā sagatavošana): 

  

Aizstāvēšanas datums Uzvārds, vārds Maģistra darba 

vadītājs / konsultants 

05.03.2019 Aļaškēvičs Ēriks Prof. Ž.Vazne 
 

 

Pretendenti uz profesionālo maģistra grādu sporta zinātnē un 

izglītības un sporta darba speciālista profesionālo kvalifikāciju Vadītājs sporta joma:  

Aizstāvēšanas datums Uzvārds, vārds Maģistra darba 

vadītājs / konsultants 

05.03.2019  Masaļska Ieva Pētn. K.Gorbunova 



 

 

7.03.2019 LSPA Senāta informācijas 2.lpp. 

 

 

Pretendenti uz profesionālo maģistra grādu sporta zinātnē un 

izglītības un sporta darba speciālista profesionālo kvalifikāciju  

Rekreācijas speciālists:  

Aizstāvēšanas datums Uzvārds, vārds Maģistra darba 

vadītājs / konsultants 

5.03.2019 Fimbauere Zane Prof. D.Krauksta 

 

 

Pretendenti uz profesionālo maģistra grādu sporta zinātnē un 

izglītības un sporta darba speciālista profesionālo kvalifikāciju  

Sporta skolotājs:  

Aizstāvēšanas datums Uzvārds, vārds Maģistra darba 

vadītājs / konsultants 

11.03.2019 – plānots Sintija Ozoliņa Asoc.prof. I.Bula-Biteniece 

11.03.2019 – plānots Vanags Gatis Asoc.prof. I.Bula-Biteniece 

11.03.2019 – plānots Šefanovskis Elmārs Prof. A.Fernāte 

 

 
 
 

 

Pamatojums:  

1. LSPA Profesionālā maģistra augstākās izglītības programmas „Sporta zinātne”(47813) Maģistra valsts 

pārbaudījuma protokoli: 

- Integrētā pārbaudījuma 25.02.2019, 28.02.2019 protokoli; 

- Maģistra darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas 05.03.2019 (plānots), 11.03.2019 (plānots) protokoli. 

2. LSPA profesionālā maģistra grāda Sporta zinātnē valsts pārbaudījumu komisijas 11.03.2019. lēmumi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZ Maģistrantūras un doktorantūras 

vadītāja                                     T.Ņikiforova 

 

 

 


