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LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA 

 
                                                                                           APSTIPRINĀTS 

LSPA Senāta sēdē 

2019.gada 9.maijā, 

protokols Nr.10 
 

NOLIKUMS 
PAR PROFESIONĀLĀ BAKALAURA AUGSTĀKĀS  IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS 

„SPORTA ZINĀTNE” (kods 42813)  

UN PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS 

„SPORTA ZINĀTNE” (kods 47813)  

KVALIFIKĀCIJAS  VADĪTĀJS  SPORTA  JOMĀ 

  PRAKSI 
 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Prakse tiek organizēta atbilstoši LSPA akreditētajām profesionālā bakalaura augstākās 

izglītības programmai „Sporta zinātne un profesionālā maģistra augstākās izglītības 

programmai „Sporta zinātne” ar kvalifikāciju Vadītājs sporta jomā un saskaņā ar:  

- Izglītības likums, Augstskolu likums,  Profesionālās izglītības likums; 

- Ministru kabineta 2012.gada 20.novembra noteikumiem Nr.785. (prot. Nr.65 9.§)  

“Mācību prakses organizācijas un izglītojamo apdrošināšanas kārtība” 

- Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumiem Nr.512. (prot. Nr.45 31.§) 

„Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”; 

- šo Nolikumu; 

- bakalaura un maģistra programmu Prakšu programmām-metodiskajiem norādījumiem. 

1.2. Prakses vietas (organizācijas) pārstāvis, LSPA pilnvarots pārstāvis un studējošais slēdz 

trīspusēju mācību prakses līgumu par katru praksi (1., 2., 3., 4.pielikums). 

2. Prakses mērķi 

      Apvienot iegūtās sporta vadības teorētiskās zināšanas, prasmes un iemaņas ar 

praktisko darbību, papildinot, padziļinot un nostiprinot tās. 

3. Prakses uzdevumi 

3.1. Pilnveidot studējošo kompetenci šādās jomās: 

3.1.1. sporta organizācijas dibināšanas un darbības tiesiskie aspekti; 

3.1.2. sporta organizācijas vadības process – plānošana, organizēšana, motivēšana un 

kontrole; 

3.1.3. sporta organizācijas resursu -personāla, finanšu, materiālo, informācijas plānošana, 

nodrošinājums un izlietojumus; 

3.1.4. sporta tirgvedība; 

3.1.5. sporta darba vadītāja darba stili un metodes;  

3.1.6. sporta sacensību un pasākumu plānošana un organizēšana. 

3.2. Piedalīties sporta organizācijas praktiskajā darbā. 

4. Prakses apjoms un vieta 

4.1. Bakalaura programmas prakses apjoms: 

4.1.1.  2.studiju gadā – 2 KP  2.studiju gada 4.semestrī; 

4.1.2.  3.studiju gadā – 6 KP  3.studiju gada 6.semestrī; 

4.1.3.  4.studiju gadā – 5 KP  4.studiju gada 8.semestrī. 

4.2. Maģistra programmas prakses apjoms 6 KP  2.studiju gada 3.semestrī; 

4.3. Prakses notiek sporta iestādē/biedrībā/nodibinājumā/kapitālsabiedrībā Latvijā, kā arī 

ārzemēs. 

4.4. Prakses saturu-uzdevumu īstenošanu plāno individuāli, saskaņojot ar prakses 

vietas/organizācijas vadītāja nozīmēto prakses vadītāju. 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=50759
http://likumi.lv/doc.php?id=37967
http://www.likumi.lv/doc.php?id=20244
http://likumi.lv/doc.php?id=252862
../../../Local%20Settings/Temp/Prakse_vadītāji_2014.doc
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5. Prakses vērtēšana 

5.1. Praksi vērtē 10 ballu skalā. 

5.2. Lai saņemtu pozitīvu vērtējumu par studiju kursu, kopvērtējumam jāatbilst vismaz 4 

ballēm. 

5.3. 10 balles iegūst, ja studējošā veiktais pārsniedz Programmā noteiktos uzdevumus. 

5.4. Vērtējumu ballēs studējošais saņem, apkopojot noteikto punktu skaitu, novērtējot 

zināšanas, prasmes un kompetences programmas uzdevumu izpildē, attieksmi un individuālās 

attīstības dinamiku. 

6. Prakses vadība 

6.1. Profesionālās kvalifikācijas Vadītājs sporta jomā vadītājs: 

6.1.1. izstrādā prakses Programmu-metodiskos norādījumus; 

6.1.2. izstrādā prakses realizācijas plānojumu; 

6.1.2. ieceļ LSPA docētājus, atbildīgos par prakses organizēšanu, vadīšanu un vērtēšanu; 

6.1.3. apkopo un analizē prakses gaitu un rezultātus, sagatavo atskaites. 

6.2. LSPA docētājs – prakses vadītājs:  

6.2.2. iepazīstina studējošo ar prakses Programmu – metodiskajiem norādījumiem, prakses 

realizācijas plānojumu, tiesībām un pienākumiem prakses laikā; 

6.2.3. nodrošina studējošo ar mācību prakses dokumentiem un iepazīstina ar to noformēšanas 

prasībām; 

6.2.4. apkopo informāciju par prakses vietām, kurās studējošais var papildināt praktiskās 

iemaņas, atbilstoši profesijai - vadītājs sporta jomā, un sniedz šo informāciju studējošajam; 

6.2.5. pēc līguma noslēgšanas ar prakses bāzi, nosūta tai prakses Programmu – metodiskos 

norādījumus un prakses realizācijas plānojumu. 

6.2.5. sniedz atbalstu studējošajam un prakses vietai saskaņā ar mācību prakses programmu;  

6.2.4. novērtē studējošā praksi. 

6.3. Studējošais: 

6.3.1. iepazīstas ar mācību prakses mērķiem, uzdevumiem un vērtēšanas kritērijiem; 

6.3.2.izpilda mācību prakses programmā noteiktos uzdevumus un ievēro mācību prakses 

vadītāju norādījumus; 

6.3.3. ievēro darba aizsardzības un darba drošības noteikumus, kā arī prakses vietas iekšējās 

kārtības noteikumus; 

6.3.4. noformē mācību prakses Pārskatu un kopā ar prakses bāzes Vērtējumu-raksturojumu 

iesniedz LSPA. 

6.4. Prakses vietas/organizācijas atbildīgais darbinieks: 

6.4.1. pieņem studējošo praksē un organizē tā darbu saskaņā ar LSPA izstrādātu prakses 

programmu; 

6.4.2. nodrošina studējošo ar darba drošības, ugunsdrošības un sanitāri higiēniskajām normām 

atbilstošu darbavietu; 

6.4.3. nodrošina iespējami augstu prakses kvalitāti, nodrošinot studējošo ar nepieciešamajiem 

materiāliem, dokumentiem, dodot pieeju ar prakses programmu saistītiem aprēķiniem, 

tabulām un materiāliem; 

6.4.4. informē LSPA par mācību prakses norisi, studējošā pārkāpumiem vai nelaimes 

gadījumiem prakses vietā; 

6.4.5. pēc prakses iepazīstas ar studējoša izstrādāto Pārskatu, parakstās par saskaņojumu, 

sniedz studējošā Vērtējumu – raksturojumu.  

6.5. Papildus trīspusējam līgumam prakses vieta/organizācija un studējošais var noslēgt 

divpusēju līgumu par savstarpējo norēķinu kārtību. 

6.6. Atzīt par spēku zaudējušu 2010.gada 17.jūnijā, protokols Nr.12 LSPA Senātā 

apstiprināto, ar grozījumiem 2014.gada 4.decembrī   “Nolikumu par profesionālā bakalaura 

augstākās izglītības programmas “Sporta zinātne”(kods 42813) un profesionālā maģistra 

augstākās izglītības programmas “Sporta zinātne” (kods 47813) kvalifikācijas Vadītājs sporta 

jomā praksi”.                                                                 LSPA Sporta vadības nodaļa 
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1.pielikums 

LĪGUMS 

par LSPA profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmas „Sporta zinātne”  

kvalifikācijas  Vadītājs sporta jomā 

2.STUDIJU GADA PRAKSES ORGANIZĒŠANU 

pilna laika klātiene/nepilna laika neklātiene 
 

Rīgā, 20__.gada__.___________                                                                           Nr. _______ 

 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, reģ. Nr. 90000055243, (turpmāk tekstā - LSPA), kas 

darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un LSPA Satversmi,  

kvalifikācijas Vadītājs sporta jomā vadītājas Signes Luikas personā no vienas puses, 

______________________________________________________, reģ. Nr. ____________, 

juridiskā adrese: _______________________________, (turpmāk tekstā – Prakses 

vieta/organizācija), kuru pamatojoties uz Statūtiem/Nolikumu pārstāv tās vadītājs 

_________________________________________________________ no otras puses, 

un ________________________________________________ (turpmāk tekstā - Praktikants),  

no trešās puses,  

(turpmāk tekstā kopā sauktas - Puses, atsevišķi - Puse), noslēdz līgumu par studiju prakses 

(turpmāk tekstā - Prakse) organizēšanu:  
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Puses vienojas par sadarbību LSPA studējošo mācību Prakses organizēšanā. 

1.2. LSPA no ________________ līdz _______________ (kopā 2 nedēļas vai 60 stundas) nosūta 

praksē uz Prakses vietu/organizāciju LSPA profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmas 

„Sporta zinātne” kvalifikācijas  Vadītājs sporta jomā studējošo. 

2. PRAKSES MĒRĶI 

     Nostiprināt interesi par profesiju – vadītājs sporta jomā. Izvērtēt savas spējas un īpašības vadītāja 

profesionālajai darbībai. 

3. PRAKSES UZDEVUMI 

     Izpētīt un izanalizēt sporta iestādes/ biedrības/ nodibinājuma/ kapitālsabiedrības (turpmāk tekstā – 

sporta organizācija) dibināšanas un darbības tiesisko pamatu - LR Saeimas likumiem, organizācijas 

Nolikumu/Statūtiem. Iepazīties ar sporta organizācijas darbības mērķiem un uzdevumiem, to realizāciju. 

Novērot dažāda līmeņa sporta darba vadītājus darbībā. Atbilstoši savām zināšanām un kompetencei, 

piedalīties sporta organizācijas darbā. 

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1. LSPA: 

4.1.1. nodrošina Praksē nosūtāmā Praktikanta iepriekšēju teorētisku sagatavotību un Prakses 

programmas izstrādi, ko nosūta Prakses vietai/organizācijai; 

4.1.2. nosūta Praktikantu uz Prakses vietu/organizāciju, nodrošina Prakses virsvadību un kontroli, 

konsultē Praktikantu par problēmu jautājumiem, kas rodas Prakses laikā. 

4.1.3. izvērtē Praksi (Prakses pārskatu, prakses aizstāvēšanu, attieksmi pret praksi). 

4.2. Prakses vieta/organizācija: 
4.2.1. pieņem Praktikantu Praksē un organizē tā darbu saskaņā ar LSPA izstrādātu Prakses 

programmu; 

4.2.2. nozīmē no Prakses vietas/organizācijas darbinieku vidus Praktikantam Prakses vadītāju. 

4.2.3. nodrošina Praktikantu ar darba aizsardzības prasībām atbilstošu darba vietu; 

4.2.4. nodrošina iespējami augstu Prakses kvalitāti, nodrošinot Praktikantu ar nepieciešamajiem 

dokumentiem, dodot pieeju ar Prakses programmu saistītiem informatīvajiem materiāliem; 

4.2.5. nodrošina Praktikantu tikai ar Prakses programmu saistītiem darbiem, neizmanto nekvalificētos, 

ar Prakses programmu nesaistītos, darbos bez Praktikanta piekrišanas; 

4.2.6. veic Praktikanta instruktāžu darba drošības un darba aizsardzības jautājumos, iepazīstina viņu ar 

Prakses vietas/organizācijas Iekšējās kārtības un Darba kārtības noteikumiem; 

4.2.7. ja uzskata par lietderīgu, var noslēgt ar Praktikantu Darba līgumu, apmaksājot viņa veikto 

darbu; 
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4.2.8. informē LSPA par gadījumiem, kad Praktikanta neievēro Prakses vietas/organizācijas Iekšējās 

kārtības noteikumus, un par nelaimes gadījumiem Prakses laikā; 

4.2.9. pēc Prakses sniedz LSPA Vērtējumu – raksturojumu par Praktikanta veikto Praksi.  

4.3. Praktikants: 

4.3.1. veic Prakses uzdevumus saskaņā ar Prakses programmu; 

4.3.2. ievēro Prakses vietas/organizācijas Iekšējās kārtības un iekšējās Darba kārtības noteikumus, kā 

arī darba drošības un aizsardzības prasības;  

4.3.3. veic darbu kvalitatīvi, Prakses vietas/organizācijas noteiktajos termiņos, ievēro Prakses vadītāju 

norādījumus, saudzīgi rīkojas ar Prakses vietas/organizācijas mantu; 

4.3.4. izstrādā Prakses Pārskatu un dokumentus pie pārskata, LSPA noteiktajā kārtībā, saskaņo to ar 

Prakses vietas/organizācijas nozīmēto prakses vadītāju, LSPA noteiktajā termiņā iesniedz tos LSPA, 

aizstāv praksi noteiktajā datumā, noteiktajā kārtībā; 

4.3.5. Praktikants ir tiesīgs atteikties no Prakses veikšanas, ja darba apstākļi rada draudus paša vai 

apkārtējo cilvēku veselībai un dzīvībai, par to paziņojot Prakses vietai/organizācijai un LSPA. 

5. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS 

Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Pušu pienākumu saistību izpildei. 

6. LĪGUMA LAUŠANA 

6.1. Līgumu var lauzt pirms 1.2.punktā noteiktā termiņa. Pusēm par to rakstveidā vienojoties. 

6.2. LSPA līgumu var lauzt vienpusēji, ja konstatē, ka Praktikants nepilda Prakses programmā 

noteiktos uzdevumus un/vai Prakses vieta/organizācija nenodrošina Prakses programmas izpildi, par 

to rakstiski brīdinot pārējās Puses 5 darba dienas iepriekš. 

6.3. Prakses vieta/organizācija līgumu var lauzt vienpusēji 4.2.8.punktā noteiktajos gadījumos, vai ja 

Praktikants nepilda 4.3.punktā, izņemot 4.3.5.punktu, noteiktās saistības, par to rakstiski brīdinot 

pārējās Puses 10 dienas iepriekš. 

6.4. Praktikants līgumu var lauzt vienpusēji 4.3.5.punktā noteiktajos gadījumos, vai, ja Prakses 

vieta/organizācija nepilda 4.2.punktā, izņemot 4.2.7. un 4.2.8.punktu, noteiktās saistības, par to 

rakstiski brīdinot pārējās Puses 5 darba dienas iepriekš. 

7. CITI NOTEIKUMI 

7.1. Strīdus, kas rodas saistībā ar līguma izpildi, Puses risina savstarpēji vienojoties, bet ja vienošanās 

netiek panākta, tad tiesā, LR normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

7.2. Līgums sagatavots trīs eksemplāros, no kuriem viens ir LSPA, otrs – Prakses vietai/ organizācijai, 

bet trešais -Praktikantam. 

8. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

LSPA: Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Sporta vadības nodaļa  

Brīvības gatve 333, Rīga, LV 1026, tālrunis 67799535 

 

PRAKSES VIETA/ORGANIZĀCIJA: (nosaukums, adrese, e-pasts, tālrunis)  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

prakses vadītājs _________________________________ (e-pasts, tālrunis) ____________________ 

 

PRAKTIKANTS: ________________________________________, pers.kods__________-_______ 

Dzīves vietas adrese: _________________________________________________________________ 

 

LSPA PRAKSES VIETA/ 

ORGANIZĀCIJA 

PRAKTIKANTS 

Kvalifikācijas  

Vadītājs sporta jomā  

vadītāja: 

Signe Luika 

 

______________________ 
(Paraksts) 

 

20__g.”___”____________ 

 

______________________ 

______________________ 
(Nosaukums) 

_______________________ 

(V.Uzvārds) 

 

______________________ 
(Paraksts) 

 

20__g.”___”____________ 

 

______________________ 

______________________ 
(Vārds, Uzvārds) 

 

 

______________________ 
(Paraksts) 

 

20__g.”___”____________ 
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2.pielikums 
LĪGUMS 

par LSPA profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmas „Sporta zinātne”  

kvalifikācijas  Vadītājs sporta jomā 

3.STUDIJU GADA PRAKSES ORGANIZĒŠANU 

pilna laika klātiene/nepilna laika neklātiene 
 

Rīgā, 20__.gada__.________                                                                              Nr. _______ 

 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, reģ. Nr. 90000055243, (turpmāk tekstā - LSPA), kas 

darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un LSPA Satversmi,  

kvalifikācijas Vadītājs sporta jomā vadītājas Signes Luikas personā no vienas puses, 

______________________________________________________, reģ. Nr. ____________, 

juridiskā adrese: _______________________________, (turpmāk tekstā – Prakses 

vieta/organizācija), kuru pamatojoties uz Statūtiem/Nolikumu pārstāv tās vadītājs 

_________________________________________________________ no otras puses, 

un ________________________________________________ (turpmāk tekstā - Praktikants),  

no trešās puses,  

(turpmāk tekstā kopā sauktas - Puses, atsevišķi - Puse), noslēdz līgumu par studiju prakses 

(turpmāk tekstā - Prakse) organizēšanu:  
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Puses vienojas par sadarbību LSPA studējošo mācību Prakses organizēšanā. 

1.2. LSPA no ___________________ līdz ___________________ (kopā 6 nedēļas 6 stundas darba 

dienā vai 180 stundas) nosūta praksē uz Prakses vietu/organizāciju LSPA profesionālā bakalaura 

augstākās izglītības programmas „Sporta zinātne” kvalifikācijas  Vadītājs sporta jomā studējošo  

2.PRAKSES MĒRĶI 

Dot iespēju apvienot iegūtās sporta organizācijas vadības un tirgzinību teorētiskās zināšanas, 

prasmes un iemaņas ar praktisko darbību, nostiprinot, papildinot un padziļinot tās.  

3.PRAKSES UZDEVUMI 

         Piedaloties sporta organizācijas praktiskajā darbībā, papildināt, padziļināt un nostiprināt 

kompetences šādās jomās: sporta organizācijas vadības process - sporta organizācijas vadības sistēma; 

darbs ar personālu; sporta pakalpojumu realizēšana (tirgus, pakalpojums, vieta, pakalpojuma virzīšana 

tirgū); sporta sacensību organizēšana un vadīšana; dalība sporta organizācijas ikdienas darbā 

atbilstoši zināšanām, prasmēm un spējām. 
4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1. LSPA: 

4.1.1. nodrošina Praksē nosūtāmā Praktikanta iepriekšēju teorētisku sagatavotību un Prakses 

programmas izstrādi, ko nosūta Prakses vietai/organizācijai; 

4.1.2. nosūta Praktikantu uz Prakses vietu/organizāciju, nodrošina Prakses virsvadību un kontroli, 

konsultē Praktikantu par problēmu jautājumiem, kas rodas Prakses laikā. 

4.1.3. izvērtē Praksi (Prakses pārskatu, prakses aizstāvēšanu, attieksmi pret praksi). 

4.2. Prakses vieta/organizācija: 
4.2.1. pieņem Praktikantu Praksē un organizē tā darbu saskaņā ar LSPA izstrādātu Prakses 

programmu; 

4.2.2. nozīmē no Prakses vietas/organizācijas darbinieku vidus Praktikantam Prakses vadītāju. 

4.2.3. nodrošina Praktikantu ar darba aizsardzības prasībām atbilstošu darba vietu; 

4.2.4. nodrošina iespējami augstu Prakses kvalitāti, nodrošinot Praktikantu ar nepieciešamajiem 

dokumentiem, dodot pieeju ar Prakses programmu saistītiem informatīvajiem materiāliem; 

4.2.5. nodrošina Praktikantu tikai ar Prakses programmu saistītiem darbiem, neizmanto nekvalificētos, 

ar Prakses programmu nesaistītos, darbos bez Praktikanta piekrišanas; 

4.2.6. veic Praktikanta instruktāžu darba drošības un darba aizsardzības jautājumos, iepazīstina viņu ar 

Prakses vietas/organizācijas Iekšējās kārtības un Darba kārtības noteikumiem; 

4.2.7. ja uzskata par lietderīgu, var noslēgt ar Praktikantu Darba līgumu, apmaksājot viņa veikto 

darbu; 
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4.2.8. informē LSPA par gadījumiem, kad Praktikanta neievēro Prakses vietas/organizācijas Iekšējās 

kārtības noteikumus, un par nelaimes gadījumiem Prakses laikā; 

4.2.9. pēc Prakses sniedz LSPA Vērtējumu – raksturojumu par Praktikanta veikto Praksi.  

4.3. Praktikants: 

4.3.1. veic Prakses uzdevumus saskaņā ar Prakses programmu; 

4.3.2. ievēro Prakses vietas/organizācijas Iekšējās kārtības un iekšējās Darba kārtības noteikumus, kā 

arī darba drošības un aizsardzības prasības;  

4.3.3. veic darbu kvalitatīvi, Prakses vietas/organizācijas noteiktajos termiņos, ievēro Prakses vadītāju 

norādījumus, saudzīgi rīkojas ar Prakses vietas/organizācijas mantu; 

4.3.4. izstrādā Prakses Pārskatu un dokumentus pie pārskata, LSPA noteiktajā kārtībā, saskaņo to ar 

Prakses vietas/organizācijas nozīmēto prakses vadītāju, LSPA noteiktajā termiņā iesniedz tos LSPA, 

aizstāv praksi noteiktajā datumā, noteiktajā kārtībā; 

4.3.5. Praktikants ir tiesīgs atteikties no Prakses veikšanas, ja darba apstākļi rada draudus paša vai 

apkārtējo cilvēku veselībai un dzīvībai, par to paziņojot Prakses vietai/organizācijai un LSPA. 

5. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS 

Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Pušu pienākumu saistību izpildei. 

6. LĪGUMA LAUŠANA 

6.1. Līgumu var lauzt pirms 1.2.punktā noteiktā termiņa. Pusēm par to rakstveidā vienojoties. 

6.2. LSPA līgumu var lauzt vienpusēji, ja konstatē, ka Praktikants nepilda Prakses programmā 

noteiktos uzdevumus un/vai Prakses vieta/organizācija nenodrošina Prakses programmas izpildi, par 

to rakstiski brīdinot pārējās Puses 5 darba dienas iepriekš. 

6.3. Prakses vieta/organizācija līgumu var lauzt vienpusēji 4.2.8.punktā noteiktajos gadījumos, vai ja 

Praktikants nepilda 4.3.punktā, izņemot 4.3.5.punktu, noteiktās saistības, par to rakstiski brīdinot 

pārējās Puses 10 dienas iepriekš. 

6.4. Praktikants līgumu var lauzt vienpusēji 4.3.5.punktā noteiktajos gadījumos, vai, ja Prakses 

vieta/organizācija nepilda 4.2.punktā, izņemot 4.2.7. un 4.2.8.punktu, noteiktās saistības, par to 

rakstiski brīdinot pārējās Puses 5 darba dienas iepriekš. 

7. CITI NOTEIKUMI 

7.1. Strīdus, kas rodas saistībā ar līguma izpildi, Puses risina savstarpēji vienojoties, bet ja vienošanās 

netiek panākta, tad tiesā, LR normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

7.2. Līgums sagatavots trīs eksemplāros, no kuriem viens ir LSPA, otrs – Prakses vietai/organizācijai, 

bet trešais - Praktikantam. 

8. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

LSPA: Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Sporta vadības nodaļa  

Brīvības gatve 333, Rīga, LV 1026, tālrunis 67799535 

 

PRAKSES VIETA: (nosaukums, adrese, e-pasts, tālrunis)  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

prakses vadītājs _________________________________ (e-pasts, tālrunis) ____________________ 

 

PRAKTIKANTS: ________________________________________, pers.kods__________-_______ 

Dzīves vietas adrese: _________________________________________________________________ 

 

LSPA PRAKSES VIETA PTAKTIKANTS 
Kvalifikācijas  

Vadītājs sporta jomā  

vadītāja: 

Signe Luika 

 

______________________ 
(Paraksts) 

 

20__g.”___”____________ 

 

______________________ 

______________________ 
(Nosaukums) 

_______________________ 

(V.Uzvārds) 

 

______________________ 
(Paraksts) 

 

20__g.”___”____________ 

 

______________________ 

______________________ 
(Vārds, Uzvārds) 

 

 

______________________ 
(Paraksts) 

 

20__g.”___”____________ 
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3.pielikums 
LĪGUMS 

par LSPA profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmas „Sporta zinātne”  

kvalifikācijas  Vadītājs sporta jomā 

4.STUDIJU GADA PRAKSES ORGANIZĒŠANU 

pilna laika klātiene/nepilna laika neklātiene 

 
Rīgā, 20__.gada__.________                                                                              Nr. _______ 

 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, reģ. Nr. 90000055243, (turpmāk tekstā - LSPA), kas 

darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un LSPA Satversmi,  

kvalifikācijas Vadītājs sporta jomā vadītājas Signes Luikas personā no vienas puses, 

______________________________________________________, reģ. Nr. ____________, 

juridiskā adrese: _______________________________, (turpmāk tekstā – Prakses 

vieta/organizācija), kuru pamatojoties uz Statūtiem/Nolikumu pārstāv tās vadītājs 

_________________________________________________________ no otras puses, 

un ________________________________________________ (turpmāk tekstā - Praktikants),  

no trešās puses,  

(turpmāk tekstā kopā sauktas - Puses, atsevišķi - Puse), noslēdz līgumu par studiju prakses 

(turpmāk tekstā - Prakse) organizēšanu:  
 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Puses vienojas par sadarbību LSPA studējošo mācību Prakses organizēšanā. 

1.2. LSPA no ___________________ līdz ___________________ (kopā 5 nedēļas, 6 stundas darba 

dienā vai 150 stundas) nosūta praksē uz Prakses vietu/organizāciju LSPA profesionālā bakalaura 

augstākās izglītības programmas „Sporta zinātne” kvalifikācijas  Vadītājs sporta jomā studējošo. 

2. PRAKSES MĒRĶI 

Dot iespēju apvienot iegūtās sporta organizācijas vadības teorētiskās zināšanas, prasmes un 

iemaņas ar praktisko darbību, nostiprinot, papildinot un padziļinot tās.  

3. PRAKSES UZDEVUMI 

         Piedaloties sporta organizācijas praktiskajā darbībā, papildināt, padziļināt un nostiprināt 

kompetences šādās jomās: sporta organizācijas stratēģiskā plānošana; sporta organizācijas darbībai 

nepieciešamo finanšu resursu plānošana; sabiedrisko attiecību veidošana; sporta organizācijas darbības 

izvērtējums; piedalīties organizācijas ikdienas darbā atbilstoši zināšanām, prasmēm un spējām. 

 

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1. LSPA: 

4.1.1. nodrošina Praksē nosūtāmā Praktikanta iepriekšēju teorētisku sagatavotību un Prakses 

programmas izstrādi, ko nosūta Prakses vietai/organizācijai; 

4.1.2. nosūta Praktikantu uz Prakses vietu/organizāciju, nodrošina Prakses virsvadību un kontroli, 

konsultē Praktikantu par problēmu jautājumiem, kas rodas Prakses laikā. 

4.1.3. izvērtē Praksi (Prakses pārskatu, prakses aizstāvēšanu, attieksmi pret praksi). 

4.2. Prakses vieta/organizācija: 
4.2.1. pieņem Praktikantu Praksē un organizē tā darbu saskaņā ar LSPA izstrādātu Prakses 

programmu; 

4.2.2. nozīmē no Prakses vietas/organizācijas darbinieku vidus Praktikantam Prakses vadītāju. 

4.2.3. nodrošina Praktikantu ar darba aizsardzības prasībām atbilstošu darba vietu; 

4.2.4. nodrošina iespējami augstu Prakses kvalitāti, nodrošinot Praktikantu ar nepieciešamajiem 

dokumentiem, dodot pieeju ar Prakses programmu saistītiem informatīvajiem materiāliem; 

4.2.5. nodrošina Praktikantu tikai ar Prakses programmu saistītiem darbiem, neizmanto nekvalificētos, 

ar Prakses programmu nesaistītos, darbos bez Praktikanta piekrišanas; 

4.2.6. veic Praktikanta instruktāžu darba drošības un darba aizsardzības jautājumos, iepazīstina viņu ar 

Prakses vietas/organizācijas Iekšējās kārtības un Darba kārtības noteikumiem; 

4.2.7. ja uzskata par lietderīgu, var noslēgt ar Praktikantu Darba līgumu, apmaksājot viņa veikto 

darbu; 
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4.2.8. informē LSPA par gadījumiem, kad Praktikanta neievēro Prakses vietas/organizācijas Iekšējās 

kārtības noteikumus, un par nelaimes gadījumiem Prakses laikā; 

4.2.9. pēc Prakses sniedz LSPA Vērtējumu – raksturojumu par Praktikanta veikto Praksi.  

4.3. Praktikants: 

4.3.1. veic Prakses uzdevumus saskaņā ar Prakses programmu; 

4.3.2. ievēro Prakses vietas/organizācijas Iekšējās kārtības un iekšējās Darba kārtības noteikumus, kā 

arī darba drošības un aizsardzības prasības;  

4.3.3. veic darbu kvalitatīvi, Prakses vietas/organizācijas noteiktajos termiņos, ievēro Prakses vadītāju 

norādījumus, saudzīgi rīkojas ar Prakses vietas/organizācijas mantu; 

4.3.4. izstrādā Prakses Pārskatu un dokumentus pie pārskata, LSPA noteiktajā kārtībā, saskaņo to ar 

Prakses vietas/organizācijas nozīmēto prakses vadītāju, LSPA noteiktajā termiņā iesniedz tos LSPA, 

aizstāv praksi noteiktajā datumā, noteiktajā kārtībā; 

4.3.5. Praktikants ir tiesīgs atteikties no Prakses veikšanas, ja darba apstākļi rada draudus paša vai 

apkārtējo cilvēku veselībai un dzīvībai, par to paziņojot Prakses vietai/organizācijai un LSPA. 

5. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS 

Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Pušu pienākumu saistību izpildei. 

6. LĪGUMA LAUŠANA 

6.1. Līgumu var lauzt pirms 1.2.punktā noteiktā termiņa. Pusēm par to rakstveidā vienojoties. 

6.2. LSPA līgumu var lauzt vienpusēji, ja konstatē, ka Praktikants nepilda Prakses programmā 

noteiktos uzdevumus un/vai Prakses vieta/organizācija nenodrošina Prakses programmas izpildi, par 

to rakstiski brīdinot pārējās Puses 5 darba dienas iepriekš. 

6.3. Prakses vieta/organizācija līgumu var lauzt vienpusēji 4.2.8.punktā noteiktajos gadījumos, vai ja 

Praktikants nepilda 4.3.punktā, izņemot 4.3.5.punktu, noteiktās saistības, par to rakstiski brīdinot 

pārējās Puses 10 dienas iepriekš. 

6.4. Praktikants līgumu var lauzt vienpusēji 4.3.5.punktā noteiktajos gadījumos, vai, ja Prakses 

vieta/organizācija nepilda 4.2.punktā, izņemot 4.2.7. un 4.2.8.punktu, noteiktās saistības, par to 

rakstiski brīdinot pārējās Puses 5 darba dienas iepriekš. 

7. CITI NOTEIKUMI 

7.1. Strīdus, kas rodas saistībā ar līguma izpildi, Puses risina savstarpēji vienojoties, bet ja vienošanās 

netiek panākta, tad tiesā, LR normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

7.2. Līgums sagatavots trīs eksemplāros, no kuriem viens ir LSPA, otrs – Prakses vietai/organizācijai, 

bet trešais - Praktikantam. 

8. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

LSPA: Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Sporta vadības nodaļa  

Brīvības gatve 333, Rīga, LV 1026, tālrunis 67799535 

 

PRAKSES VIETA: (nosaukums, adrese, e-pasts, tālrunis)  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

prakses vadītājs _________________________________ (e-pasts, tālrunis) ____________________ 

 

PRAKTIKANTS: ________________________________________, pers.kods__________-_______ 

Dzīves vietas adrese: _________________________________________________________________ 

 

LSPA PRAKSES VIETA PTAKTIKANTS 
Kvalifikācijas  

Vadītājs sporta jomā  

vadītāja: 

Signe Luika 

 

______________________ 
(Paraksts) 

 

20__g.”___”____________ 

 

______________________ 

______________________ 
(Nosaukums) 

_______________________ 

(V.Uzvārds) 

 

______________________ 
(Paraksts) 

 

20__g.”___”____________ 

 

______________________ 

______________________ 
(Vārds, Uzvārds) 

 

 

______________________ 
(Paraksts) 

 

20__g.”___”____________ 
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4.pielikums 

LĪGUMS 

par LSPA profesionālā MAĢISTRA augstākās izglītības programmas „Sporta zinātne”  

kvalifikācijas  Vadītājs sporta jomā 

2.STUDIJU GADA PRAKSES ORGANIZĒŠANU 

 
Rīgā, 20___.gada__.___________                                                                                      Nr._______ 

 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, reģ. Nr. 90000055243, (turpmāk tekstā - LSPA), kas 

darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un LSPA Satversmi,  

kvalifikācijas Vadītājs sporta jomā vadītājas Signes Luikas personā no vienas puses, 

______________________________________________________, reģ. Nr. ____________, 

juridiskā adrese: _______________________________, (turpmāk tekstā – Prakses 

vieta/organizācija), kuru pamatojoties uz Statūtiem/Nolikumu pārstāv tās vadītājs 

_________________________________________________________ no otras puses, 

un ________________________________________________ (turpmāk tekstā - Praktikants),  

no trešās puses,  

(turpmāk tekstā kopā sauktas - Puses, atsevišķi - Puse), noslēdz līgumu par studiju prakses 

(turpmāk tekstā - Prakse) organizēšanu:  
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Puses vienojas par sadarbību LSPA studējošo mācību Prakses organizēšanā. 

1.2. LSPA no ___________________ līdz ___________________ (kopā 6 nedēļas, 6 stundas 

darba dienā) nosūta Praksē uz Prakses vietu/organizāciju LSPA profesionālā maģistra augstākās 

izglītības programmas „Sporta zinātne” kvalifikācijas  Vadītājs sporta jomā studējošo. 

2. PRAKSES MĒRĶI 

Sekmēt kvalificēta vadītāja, kurš spētu vadīt SPORTA iestādi/biedrību/ nodibinājumu/fondu/ 

kapitālsabiedrību (turpmāk tekstā – sporta organizācija), sagatavošanu. 

3. PRAKSES UZDEVUMI 

     Piedaloties sporta organizācijas praktiskajā darbībā, apvienot iegūtās sporta vadības teorētiskās 

zināšanas, prasmes un iemaņas ar praktisko darbību, papildinot, padziļinot un nostiprinot tās šādās 

jomās: sporta organizācijas dibināšanas un darbības tiesiskais pamats; sporta organizācijas mērķi, 

uzdevumi, darbības virzieni; sporta organizācijas vadības process; sporta organizācijas vadības 

sistēmas struktūra; sporta/fitnesa tirgvedības process; sporta organizācijas darbībai nepieciešamie 

resursi (darbinieku, finanšu, materiālo un informācijas), to plānošana, piesaiste un izmantošana; sporta 

organizācijas stratēģiskā plānošana; sporta organizācijas darbības izvērtējums; vadītāja darbība, 

vadības stili un metodes; sporta pasākumu plānošana, organizēšana un vadīšana. 

 4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1. LSPA: 

4.1.1. nodrošina Praksē nosūtāmā Praktikanta iepriekšēju teorētisku sagatavotību un Prakses 

programmas izstrādi, ko nosūta Prakses vietai/organizācijai; 

4.1.2. nosūta Praktikantu uz Prakses vietu/organizāciju, nodrošina Prakses virsvadību un kontroli, 

konsultē Praktikantu par problēmu jautājumiem, kas rodas Prakses laikā. 

4.2. Prakses vieta/organizācija: 
4.2.1. pieņem Praktikantu Praksē un organizē tā darbu saskaņā ar LSPA izstrādātu Prakses 

programmu; 

4.2.2. nozīmē no Prakses vietas/organizācijas darbinieku vidus Praktikantam Prakses vadītāju. 

4.2.3. nodrošina Praktikantu ar darba aizsardzības prasībām atbilstošu darba vietu; 

4.2.4. nodrošina iespējami augstu Prakses kvalitāti, nodrošinot Praktikantu ar nepieciešamajiem 

materiāliem un dokumentiem, dodot pieeju informācijai, kas nepieciešama Prakses programmas 

uzdevumu izpildei; 

4.2.5. nodrošina Praktikantu tikai ar Prakses programmu saistītiem darbiem, neizmanto nekvalificētos, 

ar Prakses programmu nesaistītos, darbos bez Praktikanta piekrišanas; 

4.2.6. veic Praktikanta instruktāžu darba drošības un darba aizsardzības jautājumos, iepazīstina viņu ar 

Prakses vietas/organizācijas Iekšējās kārtības un Darba kārtības noteikumiem; 

4.2.7. ja uzskata par lietderīgu, var noslēgt ar Praktikantu Darba līgumu, apmaksājot viņa veikto 

darbu; 
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4.2.8. informē LSPA par gadījumiem, kad Praktikanta neievēro Prakses vietas/organizācijas Iekšējās 

kārtības noteikumus, un par nelaimes gadījumiem Prakses laikā; 

4.2.9. pēc Prakses iepazīstas ar Praktikanta izstrādāto Pārskatu (paraksta saskaņojumu), sniedz LSPA 

Vērtējumu – raksturojumu par Praktikanta veikto Praksi.  

4.3. Praktikants: 

4.3.1. veic Prakses uzdevumus saskaņā ar Prakses programmu; 

4.3.2. ievēro Prakses vietas/organizācijas Iekšējās kārtības un iekšējās Darba kārtības noteikumus, kā 

arī darba drošības un aizsardzības prasības;  

4.3.3. veic darbu kvalitatīvi, Prakses vietas/organizācijas noteiktajos termiņos, ievēro Prakses vadītāju 

norādījumus, saudzīgi rīkojas ar Prakses vietas/organizācijas mantu; 

4.3.4. izstrādā Prakses Pārskatu LSPA noteiktajā kārtībā un Prakses programmā noteiktajā termiņā 

kopā ar Atskaitēm par piedalīšanos sporta sacensību organizēšanā, iesniedz LSPA; 

4.3.5. ir tiesīgs atteikties no Prakses veikšanas, ja darba apstākļi rada draudus paša vai apkārtējo 

cilvēku veselībai un dzīvībai, par to paziņojot Prakses vietai/organizācijai un LSPA. 

5. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS 

Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Pušu pienākumu saistību izpildei. 

6. LĪGUMA LAUŠANA 

6.1. Līgumu var lauzt pirms 1.2.punktā noteiktā termiņa. Pusēm par to rakstveidā vienojoties. 

6.2. LSPA līgumu var lauzt vienpusēji, ja konstatē, ka Praktikants nepilda Prakses programmā 

noteiktos uzdevumus un/vai Prakses vieta/organizācija nenodrošina Prakses programmas izpildi, par 

to rakstiski brīdinot pārējās Puses 10 darba dienas iepriekš. 

6.3. Prakses vieta/organizācija līgumu var lauzt vienpusēji 4.2.8.punktā noteiktajos gadījumos, vai ja 

Praktikants nepilda 4.3.punktā, izņemot 4.3.5.punktu, noteiktās saistības, par to rakstiski brīdinot 

pārējās Puses 10 dienas iepriekš. 

6.4. Praktikants līgumu var lauzt vienpusēji 4.3.5.punktā noteiktajos gadījumos, vai, ja Prakses 

vieta/organizācija nepilda 4.2.punktā, izņemot 4.2.7. un 4.2.8.punktu, noteiktās saistības, par to 

rakstiski brīdinot pārējās Puses 5 darba dienas iepriekš. 

7. CITI NOTEIKUMI 

7.1. Strīdus, kas rodas saistībā ar līguma izpildi, Puses risina savstarpēji vienojoties, bet ja vienošanās 

netiek panākta, tad tiesā, LR normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

7.2. Līgums sagatavots trīs eksemplāros, no kuriem viens ir LSPA, otrs – Prakses vietai/organizācijai, 

bet trešais - Praktikantam. 

8. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

LSPA: Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Sporta vadības nodaļa  

Brīvības gatve 333, Rīga, LV 1026, tālrunis 67799535 

 

PRAKSES VIETA: (nosaukums, adrese, e-pasts, tālrunis)  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

prakses vadītājs _________________________________ (e-pasts, tālrunis) ____________________ 

 

PRAKTIKANTS: ________________________________________, pers.kods__________-_______ 

Dzīves vietas adrese: _________________________________________________________________ 

 

LSPA PRAKSES VIETA PTAKTIKANTS 
Kvalifikācijas  

Vadītājs sporta jomā  

vadītāja: 

Signe Luika 

 

______________________ 
(Paraksts) 

 

20__g.”___”____________ 

 

______________________ 

______________________ 
(Nosaukums) 

_______________________ 

(V.Uzvārds) 

 

______________________ 
(Paraksts) 

 

20__g.”___”____________ 

 

______________________ 

______________________ 
(Vārds, Uzvārds) 

 

 

______________________ 
(Paraksts) 

 

20__g.”___”____________ 

 

 


