
 
Apstiprināts  

LSPA Studiju departamenta vadītājs I.Kravalis 

2017.gada 29.augustā 

Aktuālā versija – 25.11.2017 

Korekcijas no 27.11.2017 

LATVIJAS  SPORTA  PEDAGOĢIJAS  AKADĒMIJA 

Profesionāla maģistra augstākās izglītības programma „Sporta zinātne” (47813) – pilna laika klātiene 

NODARBĪBU  SARAKSTS - 2017./2018.akademiskais gads, 1.semestris 

2.studiju gads  

 

 

 
Datums 08.30-09.50 10.10-11.30 12.00-13.20 13.40-15.00 15.20-16.40 

04.09.2017. 

11.09.2017. 

18.09.2017. 

25.09.2017. 

 

 

Maģistra darba 

izstrāde - individuālais 

pētnieciskais darbs 

Zinātniski-pedagoģiskā 

leksika svešvalodā 

asoc.prof.I.Boge 

205.aud. 

 

Profesionālā kvalifikācija: 
MSZ 2.1 – pēc kvalifikācijas saraksta kvalifikācijas katedrās –  

             sporta veidu docētāji (atb.asoc.prof.L.Saiva) 

MSZ 2.2 – 205.aud. -pēc kvalifikācijas saraksta (teorija+prakse sp.zālē)  - prof.A.Konrads 

(atb.doc.R.Līcis) 

MSZ 2.3 – 410.aud. pēc kvalifikācijas saraksta - asoc.prof.Ž.Vazne 

MSZ 2.4 – 407.aud. pēc kvalifikācijas saraksta - doc.B.Luika 

MSZ 2.5 – slēp.met.kab. pēc kvalifikācijas saraksta - asoc.prof.I.Kravalis 

MSZ 2.6 – 228.aud. pēc kvalifikācijas saraksta - doc.I.Bula-Biteniece 

 

02.10.2017. 

- 

10.11.2017. 

 

Prakse 

13.11.2017. 

 

Profesionālā kvalifikācija – Prakses aizstāvēšana: 
MSZ 2.1 – 205.aud. - asoc.prof.L.Saiva, sporta veidu docētāji 

MSZ 2.2 – 205.aud. - asoc.prof.L.Saiva, doc.R.Līcis 

MSZ 2.3 – 205.aud. - asoc.prof.L.Saiva, asoc.prof.Ž.Vazne 

 

Maģistra darba 

izstrāde - 

individuālais 

pētnieciskais 

darbs 

Profesionālā kvalifikācija – Prakses aizstāvēšana: 
MSZ 2.4 – 407.aud. pēc kvalifikācijas saraksta - 

doc.B.Luika 

MSZ 2.5 – slēp.met.kab. pēc kvalifikācijas saraksta - 

asoc.prof.I.Kravalis 

MSZ 2.6 – 228.aud. pēc kvalifikācijas saraksta -  doc.I.Bula-

Biteniece 

Maģistra darba izstrāde - 

individuālais pētnieciskais darbs 

Maģistra darba izstrāde - 

individuālais pētnieciskais 

darbs 

Maģistra darba 

izstrāde - 

individuālais 

pētnieciskais 

darbs 

  



2017./2018.akad. gada, 2.stud.gada 1.sem. Maģ.stud.pr. ‘Sporta zinātne” nodarbību saraksta – 2.lpp. 

 

 

 
Datums 08.30-09.50 10.10-11.30 12.00-13.20 13.40-15.00 15.20-16.40 

27.11.2017. 

 

Profesionālā kvalifikācija: 
MSZ 2.1 – pēc kvalifikācijas saraksta kvalifikācijas 

katedrās –  

             sporta veidu docētāji (atb.asoc.prof.L.Saiva) 

MSZ 2.2 – 306.aud. -pēc kvalifikācijas saraksta 
(teorija+prakse sp.zālē)  - prof.A.Konrads 

(atb.doc.R.Līcis) 

MSZ 2.3 – 410.aud. pēc kvalifikācijas saraksta - 

asoc.prof.Ž.Vazne 

MSZ 2.4 – 407.aud. pēc kvalifikācijas saraksta - 

doc.B.Luika 

MSZ 2.5 – slēp.met.kab. pēc kvalifikācijas saraksta - 

asoc.prof.I.Kravalis 

MSZ 2.6 – 228.aud. pēc kvalifikācijas saraksta - doc.I.Bula-

Biteniece 

Zinātniski-pedagoģiskā leksika 

svešvalodā I grupa 

asoc.prof.I.Boge 

306.aud. 

 

Profesionālā kvalifikācija: 
MSZ 2.1 – pēc kvalifikācijas 

saraksta kvalifikācijas 

katedrās –  

             sporta veidu docētāji 

(atb.asoc.prof.L.Saiva) 

MSZ 2.2 – 605.aud. -pēc 

kvalifikācijas saraksta 

(teorija+prakse 

sp.zālē)  - 

prof.A.Konrads 

(atb.doc.R.Līcis) 

MSZ 2.3 – 410.aud. pēc 

kvalifikācijas saraksta - 

asoc.prof.Ž.Vazne 

MSZ 2.4 – 407.aud. pēc 

kvalifikācijas saraksta - 

doc.B.Luika 

MSZ 2.5 – slēp.met.kab. pēc 

kvalifikācijas saraksta - 

asoc.prof.I.Kravalis 

MSZ 2.6 – 228.aud. pēc 

kvalifikācijas saraksta - 

doc.I.Bula-Biteniece 

Zinātniski-

pedagoģiskā 

leksika 

svešvalodā  

II grupa 

asoc.prof.I.Boge 

410.aud. 

 

  



2017./2018.akad. gada, 2.stud.gada 1.sem. Maģ.stud.pr. ‘Sporta zinātne” nodarbību saraksta – 3.lpp. 

 

 

 
Datums 08.30-09.50 10.10-11.30 12.00-13.20 13.40-15.00 15.20-16.40 

 

04.12.2017. 

 

Profesionālā kvalifikācija: 
MSZ 2.1 – pēc kvalifikācijas saraksta kvalifikācijas 

katedrās –  

             sporta veidu docētāji (atb.asoc.prof.L.Saiva) 

MSZ 2.2 – 205.aud. -pēc kvalifikācijas saraksta 
(teorija+prakse sp.zālē)  - prof.A.Konrads 

(atb.doc.R.Līcis) 

MSZ 2.3 – 410.aud. pēc kvalifikācijas saraksta - 

asoc.prof.Ž.Vazne 

MSZ 2.4 – 407.aud. pēc kvalifikācijas saraksta - 

doc.B.Luika 

MSZ 2.5 – slēp.met.kab. pēc kvalifikācijas saraksta - 

asoc.prof.I.Kravalis 

MSZ 2.6 – 228.aud. pēc kvalifikācijas saraksta - doc.I.Bula-

Biteniece 

Zinātniski-pedagoģiskā leksika 

svešvalodā I grupa 

asoc.prof.I.Boge 

205.aud. 

 

Profesionālā kvalifikācija: 
MSZ 2.1 – pēc kvalifikācijas 

saraksta kvalifikācijas 

katedrās –  

             sporta veidu docētāji 

(atb.asoc.prof.L.Saiva) 

MSZ 2.2 – 205.aud. -pēc 

kvalifikācijas saraksta 

(teorija+prakse 

sp.zālē)  - 

prof.A.Konrads 

(atb.doc.R.Līcis) 

MSZ 2.3 – 410.aud. pēc 

kvalifikācijas saraksta - 

asoc.prof.Ž.Vazne 

MSZ 2.4 – 407.aud. pēc 

kvalifikācijas saraksta - 

doc.B.Luika 

MSZ 2.5 – slēp.met.kab. pēc 

kvalifikācijas saraksta - 

asoc.prof.I.Kravalis 

MSZ 2.6 – 228.aud. pēc 

kvalifikācijas saraksta - 

doc.I.Bula-Biteniece 

Zinātniski-

pedagoģiskā 

leksika 

svešvalodā  

II grupa 

asoc.prof.I.Boge 

205.aud. 

 

11.12.2017. 

18.12.2017. 

08.01.2018. 

15.01.2018. 

 

Zinātniski-pedagoģiskā 

leksika svešvalodā  

II grupa 

asoc.prof.I.Boge 

205.aud. 

 

Zinātniski-pedagoģiskā 

leksika svešvalodā I grupa 

 

asoc.prof.I.Boge 

205.aud. 

 

Profesionālā kvalifikācija: 
MSZ 2.1 – pēc kvalifikācijas saraksta kvalifikācijas katedrās –  

             sporta veidu docētāji (atb.asoc.prof.L.Saiva) 

MSZ 2.2 – 205.aud. -pēc kvalifikācijas saraksta (teorija+prakse sp.zālē)  - prof.A.Konrads 

(atb.doc.R.Līcis) 

MSZ 2.3 – 410.aud. pēc kvalifikācijas saraksta - asoc.prof.Ž.Vazne 

MSZ 2.4 – 407.aud. pēc kvalifikācijas saraksta - doc.B.Luika 

MSZ 2.5 – slēp.met.kab. pēc kvalifikācijas saraksta - asoc.prof.I.Kravalis 

MSZ 2.6 – 228.aud. pēc kvalifikācijas saraksta - doc.I.Bula-Biteniece 

 

 
  



2017./2018.akad. gada, 2.stud.gada 1.sem. Maģ.stud.pr. ‘Sporta zinātne” nodarbību saraksta – 4.lpp. 

 
Datums 08.30-09.50 10.10-11.30 12.00-13.20 13.40-15.00 15.20-16.40 

15.01.2018.

-

22.01.2018. 

 

 

Maģistra darba priekšaizstāvēšana – attiecīgās katedrās (kvalifikācijās) 

Katrs maģistrants kopā ar savu darba vadītāju saskaņo priekšaizstāvēšanas datumu un laiku ar atticīgās katedras vadītāju un / vai attiecīgās 

kvalifikācijas vadītāju 

 

 

29.01.2018. 

 
 

 

EKSĀMENS: 

Profesionālajā kvalifikācijā: 

pēc kvalifikācijas saraksta 

atb. – profesionālās kvalifikācijas vadītāji 

 
 

 

 

Pārbaudījums 

Zinātniski-pedagoģiskā 

leksika svešvalodā 

asoc.prof.I.Boge 

205.aud. 
 

 

 

Pārbaudījums 

Zinātniski-

pedagoģiskā 

leksika 

svešvalodā 

asoc.prof.I.Boge 

205.aud. 

 

 
 

  



2017./2018.akad. gada, 2.stud.gada 1.sem. Maģ.stud.pr. ‘Sporta zinātne” nodarbību saraksta – 4.lpp. 

 
Pārbaudījumi  

 

 

Maģistra darba izstrāde – (maģistra darba vadītājs vērtējumu ieraksta “Maģistra darba izpildes vērtējums” veidlapā) : 

 
14.11.2017. Maģistra darba izstrāde – (maģistra darba vadītājs vērtējumu ieraksta “Maģistra darba izpildes vērtējums” veidlapā) : 

 

Pētījuma materiālu apkopošana, apstrāde II 

 

09.01.2018. 

 

Maģistra darba izstrāde – (maģistra darba vadītājs vērtējumu ieraksta “Maģistra darba izpildes vērtējums” veidlapā) : 

 

Pētījuma materiālu apkopošana, apstrāde. Darba 3.daļas melnraksts (datorsalikumā, atbilstoši noformēšanas prasībām); pētījuma materiāli 

 

15.01.2017. – 

22.01.2018. 

 

Maģistra darba izstrāde – (maģistra darba vadītājs vērtējumu ieraksta “Maģistra darba izpildes vērtējums” veidlapā) : 

 

Maģistra darba priekšaizstāvēšana 

 

22.01.2018. 

 

Maģistra darba izstrāde – (maģistra darba vadītājs vērtējumu ieraksta “Maģistra darba izpildes vērtējums” veidlapā) : 

 

Jānodod Maģistrantūra sava maģistra darba KOPSAVILKUMS 
(2 nedēļas laikā pēc kopsavilkuma nodošanas tiks sastādīti maģistra integrēta eksāmena jautājumi un visiem izsūtīti)  

 

29.01.2018. 

 

Maģistra darba izstrāde – (maģistra darba vadītājs vērtējumu ieraksta “Maģistra darba izpildes vērtējums” veidlapā) : 

 

Maģistra darba sagatavošana, noformēšana. 

Iesniegt iesieto darbu recenzēšanai 

 
 

 

Saskaņots: studiju departaments  

                          I.Kumpiņa 
 

Grupas – kvalifikācijas: 
MSZ 2.1. Sporta veida vecākais treneris 

MSZ 2.2. Fiziskās sagatavošanas vecākais treneris 

MSZ 2.3. Psiholoģiskās sagatavošanas vecākais treneris 

MSZ 2.4. Vadītājs sporta jomā 

MSZ 2.5. Rekreācijas speciālists 

MSZ 2.6. Sporta skolotājs 

 


