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no 2015./2016.ak.g. līdz 2019./2020.ak.g. 
 
   Katedras docētāji pilnībā realizē katedras stratēģiskā darba nostādnes studiju, 
zinātniskajā un organizatoriskajā darbībā LSPA. Katedrā strādājošo docētāju sastāvs ir 
augstā profesionālā līmenī un profesionālā darbībā aktīvi iesaistās visu LSPA studiju 
programmu realizēšanā, veic zinātnisko darbību, izglītojas, piedaloties LSPA un 
starptautiska mēroga profesionālās pilnveides kursos, semināros, vada kursus, seminārus, 
veic starptautisko sadarbību, aktīvi piedalās akadēmijas sabiedriskajā dzīvē. 
  Atskaites brīdī katedrā ir 10 docētāji, no tiem 9 ir pedagoģijas doktori (D.Krauksta, 
J.Grants, B.Smila, I.Kravalis, I.Liepiņa, I.Smukā, K.Ciekurs, L.Saiva, A.Gulbe), 2 maģistri 
(vieslektori L.Indriksone un R.Radičuks) un viesdocētājs A.Peilāns.  

Atskaites periodā veikts liels zinātniski pētnieciskais un metodiskais darbs, par ko 
liecina 21 raksts zinātnisko rakstu krājumos SCOPUS Web of Science, sagatavotās un 
izdotās 12 kolektīvās monogrāfijas, izstrādātie 12 metodiskie līdzekļi, no kuriem daļa 
ievietota LSPA KVS sistēmā, vairāk kā 70 ziņojumi LSPA, Latvijas un ārzemju konferencēs, 
dalība kā vadītājiem, koordinatoriem, ekspertiem 2 pētnieciskos zinātniskos projektos un 
11 izglītības projektos, kā arī dažādi uzskates un izdales materiāli studiju procesa 
nodrošināšanai. Tomēr būtu nepieciešams vairāk aktivizēt studijām nepieciešamo 
metodisko darbu izstrādi un publicēšanu. 

Atskaites periodā katedras docētāji vadījuši 27 kursa darbus, 22 bakalaura darbus 
un 14 recenzējuši, 16 maģistra darbus un 6 recenzējuši, recenzējuši 3 doktora darbus un 
3 doktora darbu diskusijās, kā arī vadījuši 50 diplomdarbus un 5 kvalifikācijas darbus. Būtu 
nepieciešams aktivizēt un pilnveidot studējošo zinātnisko darbību sadarbībā ar prakšu 
organizācijām un docētāju individuāli pētniecisko darbību. 

6 katedras docētāji ir vadījuši un vada LSPA programmas. Docētāju ieplānotā slodze 
katru gadu tika izpildīta. Docētājiem ir pieredzes apmaiņa arī ar citu valstu augstskolām, 
profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana ir veikta ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās. Katedrā 
ir noslēgti līgumi ar vairāk kā 30 sadarbības partneriem pedagoģisko prakšu īstenošanai. 
Docētāju darbs radis pozitīvas atsauksmes no studējošiem, veidojusies laba sapratne un 
komunikācija ar katedras studējošiem.  

Vairāki studenti prakses veic ar sadarbības partneriem ārvalstīs.  Sadarbībā ar prakšu 
organizācijām, studējošo prakšu rezultāti  ir  atspoguļoti zinātniskos pētījumos,  apkopoti un  
izdoti  metodiskos izdevumos. Darbība ir jāturpina, dodot inovatīvu pienesumu  gan iestādes 
darbības izaugsmei, gan studējošo praktiskai pieredzei un iesaistīšanai darba tirgū.  
Vienlaikus šāda pieeja dotu zinātniski pamatotus  pētījumus jautājumos, kas saistīti ar 
rekreāciju – cilvēka fizisko, garīgo un emocionālo atjaunošanos. 

Katedras docētāji aktīvi piedalās katedras un LSPA sabiedriskajā dzīvē  un piedalās 
katedras un akadēmijas darba vides uzlabošanā. 

 

 

 

 



Iepazīstoties ar Informāciju par Slēpošanas katedras darbību no 2015./2016.ak.g. 
līdz 2019./2020.ak.g. (informācija pielikumā), Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas 

 

Senāts nolemj: 

1. Slēpošanas katedras darbu 2015./2016.ak.g. līdz 2019./2020.ak.g. atzīt par labu. 
2. Aktivizēt un pilnveidot studējošo zinātnisko darbību sadarbībā ar prakšu 

organizācijām un docētāju individuāli pētniecisko darbību, iesaistot docētājus 
maģistra un doktora darbu vadīšanā. 

3. Katedras vadītājam aktivizēt docētājus studijām nepieciešamo metodisko darbu 
izstrādē un publicēšanā. 

4. Veicināt sadarbību ar darba devējiem par absolventu iesaisti darba tirgū. 
5.  Lēmuma izpildes kontroli uzdot Slēpošanas katedras vadītājam.  

 
 
 
 
 
 

 
Senāta priekšsēdētājs           U.Grāvītis 


