Sporta veida vecākais treneris un vadītājs sporta jomā
1.KURSS

Kursa nosaukums:
Kursa kods:

Vingrošanas un aerobikas pamati un didaktika
(PBNPS3001)

Kursa veids:
Kursa līmenis

Vispārizglītojošais
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

1.

Semestris:

1.

Kredīti
Docetāji:

2 KR; 3.5 ECTS
as.prof. L.Žilinskis, lektore S.Aņisimova, doc. L.Maļarenko, assit. D.Makarova

Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:
Kursa mērķis:

Zināšanas un prasmes Vispārējās vidējās izglītīdas standarta „Sports” līmenī

Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:
Studuju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Mācību valoda:

Dot studentiem iespēju iepazīties un apgūt vingrošanas terminoloģiju, vingrošanas līdzekļus (Ierindas
mācības vingrinājumi, VAV ar un bez priekšmeta, lietišķie vingrinājumi, līdzsvara vingrinājumi,
šķēršļu josla, stāju audzinošie vingrinājumi u.c.) un didaktiskie paņemieni Vispārējās vidējās
izglītības standarta „Sports” ietvaros.
Attīstīt izpratni par vingrošanas līdzekļu nozīmīgumu un pielietošanu sporta praksē;
Veidot prasmi pielietot vingrošanas ļīdzekļus sporta praksē atbilstoši dzimumam un
vecumam, izvēloties atbilstošus didaktiskus paņiemienus un vadības metodes;
Veidot prasmi kritiski analizēt un novērtēt savu pedagoģisko darbību, veidojot radošus
risinājumus;
Veidot izpratni par ķermeņa harmonisko attīstību, stāju veidojošiem vingrinājumiem,
kustību precizitāti un veselības nostiprināšanas nozīmi.

Sekmīga kursa apgūve palīdz studentiem izmantot zināšanas un prasmes praksē, jo studenti:
zina un prot izmantot vingrošanas terminoloģiju, sastādīt VAV (vispārattīstošie vingrojumi)
kompleksus un vadīt tās praksē;
spēj izpildīt, zina mācīšanas metodiku, didaktiskie paņemieni un prot mācīt: ierindas
mācības vingrinājumi, VAV, lietišķie vingrinājumi dažādam kontingentam, stāju
veidojošie vingrinājumi, organizējot drošu treniņu vidu.
mācot vingrinājumus, prot kvalitātīvi tos demonstrēt un vērtēt;
Ierindas mācības vingrinājumi, VAV (vispārattīstošie vingrojumi) ar un bez priekšmeta; lietišķie
vingrojumi, rāpšanās pa virvi, smaguma celšana un pārvietošanas ar to, līdzsvara vingrinajumi,
šķēršļu josla, stāju veidojošie vingrinājumi, koordinācijas vingrojums, vingrojums rindā, didaktiskie
paņemieni.
1..Mācību grāmata U.Švinksa red., (LVFKI Vingrošanas
katedras autoru kolektīvs).
„VINGROŠANA SKOLĀ”. Rīga. Zvaigzne. 1988.g.
2. U.Švinks.„IERINDAS MĀCĪBAS PAMATI”, mācību līdzeklis LSPA studentiem. Rīga, 2003.g.
3. U.Švinks ”Vispārattīstošie vingrojumi”. Rīga, LSPA, 2002. g.
4. „Vingrošana pamatskolā” - 1.daļa. Vingrošanas katedras pasniedzēju sagatavotāis
mācību
līdzeklis LSPA studentiem. Rīga, LSPA, 1997.g.
5.O.Tanne, N.Jaružnijs “Ceļvedis vingrošanas teorijā un metodikā”. Rīga, LSPA, 2001 g.
6.„Vispārattīstošo vingrojumu krājums”. Vingrošanas katedras pasniedzēju sagatavotāis
mācību
līdzeklis LSPA studentiem. Rīga, LSPA, 1998.g.
7. Bērnu un pusaudžu trenera rokas grāmata. Rīga, 2008 g.
8. Trenera rokasgrāmata - 2. Rīga, 2006 g.
9.http://www.visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/kust_apguves.pdf
10.http://www.youtube.com/results?search_query=Vingrojumu+komplekss+staltai+mugurai+
11. http://www.youtube.com/watch?v=qxzlRo__-oQ
Patstāvīgi veikt padziļinātu vingrošanas līdzekļu izvērtējumu, pielietojot iegūtas zināšanas un
prasmes nodarbību laikā un pieejamā literatūrā - gatavojoties diviem kontroldarbiem, tēma „Terminoloģija”; rakstot VAV kompleksu;
sagatavojoties mācību praksei - ierindas mācības
vingrinājumu un VAV vadīšana, un gatavojoties studuju kursa pārbaudījumam.
Lai students iegūtu sekmīgu vērtējumu, tiks vērtēts:
Atteiksme pret izglītošanos, attīstības dinamika, aktīva darbība nodarbībās (20%);
Studenta veiktie patstavīgie darbi (30%);
Praktiskie normatīvi (30%)
Studiju kursa rakstiskais pārbaudījums (20%).
Latviešu

Kursa nosaukums:
Kursa kods:

Akrobātikas pamati un didaktika
(PBNPS3002)

Kursa veids:
Kursa līmenis
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti
Docetāji:

Vispārizglītojošais
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
1.
1.- 2.
2 KR; 3.5 ECTS
as.prof. V. Demčenko, as.prof. L.Žilinskis,

Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:
Kursa mērķis:

Zināšanas un prasmes Vispārējās vidējās izglītīdas standarta „Sports” līmenī

Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:
Citi izmantojamie
informācijas avoti:

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:
Studuju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Mācību valoda:

Dot studentiem iespēju iepazīties un apgūt akrobātikas terminoloģiju, akrobātiskus
līdzekļus (pārvēlienus, kūleņus, pārmetienus, stājas, pāru un grupu vingrojumus) un
didaktiskie paņemieni. Vispārējās vidējās izglītības standarta „Sports” ietvaros.
- Attīstīt izpratni par akrobātikas līdzekļu nozīmīgumu un pielietošanu sporta
praksē;
- Veidot prasmi pielietot akrobātiskus ļīdzekļus sporta praksē atbilstoši dzimumam
un vecumam, izvēloties atbilstošus didaktiskus paņiemienus un vadības metodes;
- Veidot prasmi kritiski analizēt un novērtēt savu pedagoģisko darbību, veidojot
radošus risinājumus.

Sekmīga kursa apgūve palīdz studentiem izmantot zināšanas un prasmes praksē, jo
studenti:
- zina un prot izmantot akrobātikas terminoloģiju;
- spēj izpildīt, zina mācīšanas metodiku, didaktiskie paņemieni un prot mācīt:
dažus akrobātiskus elementus, sastādīt mācību kombināciju atbilstoši vecuma
prasībām, organizē drošu treniņu vidi.
- mācot vingrinājumus, prot kvalitātīvi tos demonstrēt un vērtēt.
Dažādi pārvēlieni, dažādi kūleņi, dažādas stājas, dažādi pārmetieni, pāru un grupu
vingrojumi, piramīdas, didaktiskie paņemieni.

1..Mācību grāmata U.Švinksa red., (LVFKI Vingrošanas
katedras autoru kolektīvs).
„VINGROŠANA SKOLĀ”. Rīga. Zvaigzne. 1988.g.
2. „Vingrošana pamatskolā” - 1.daļa. Vingrošanas katedras pasniedzēju sagatavotāis
mācību
līdzeklis LSPA studentiem. Rīga, LSPA, 1997.g.
3.O.Tanne, N.Jaružnijs “Ceļvedis vingrošanas teorijā un metodikā”. Rīga, LSPA, 2001 g.
4.„Vispārattīstošo vingrojumu krājums”. Vingrošanas katedras pasniedzēju sagatavotāis
mācību
līdzeklis LSPA studentiem. Rīga, LSPA, 1998.g.
5. Bērnu un pusaudžu trenera rokas grāmata. Rīga, 2008 g.
6. Trenera rokasgrāmata - 2. Rīga, 2006 g.
7. G. Kobzevs „Akrobātikas ABC”, Rīga 2011
8. http://www.youtube.com/watch?v=o6TRHsQ3h9c

9. http://www.youtube.com/watch?v=FbbUrGjLpUk
10. http://www.youtube.com/watch?v=LvneeDxfC1M
Patstāvīgi veikt padziļinātu akrobātikas līdzekļu izvērtējumu, pielietojot iegūtas zināšanas
un prasmes nodarbību laikā un pieejamā literatūrā. Sagatavoties mācību praksei, galvenās
daļas vadīšana. Sagatavošanās eksāmenam.
Lai students iegūtu sekmīgu vērtējumu, tiks vērtēts:
- Atteiksme pret izglītošanos, attīstības dinamika, aktīva darbība nodarbībās (20%);
- Studenta veiktie patstavīgie darbi (30%);
- Praktiskie normatīvi (30%)
- Studiju kursa rakstiskais pārbaudījums (20%).
Latviešu

Kursa
nosaukums:

Volejbola pamati un didaktika
PBNPS 3018

Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju
uzsākšanai:
Kursa mērķis:

Nozares teorētiski - praktiskais pamatkurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
1.
1.
2 KP 3 ECTS

doc. D.Krepša, doc.V.Lapiņš, doc. I.Dravniece
Nepieciešamās zināšanas un prasmju līmenis atbilst vispārējās vidējās izglītības
standartam sportā.
Dot iespēju studentiem apgūt volejbola didaktiku un tehniku. Prast organizēt un
vadīt volejbola nodarbības un sacensības atbilstoši vis-pārējās vidējās izglītības
standartam sportā.

1. Iepazīstināt ar volejbola tehnikas paņēmienu mācīšanu un pilnveidošanu. Radīt
interesi par volejbola spēli.
2. Iegūt zināšanas par volejbola spēles galvenajām taktiskajām sistēmām un to
pielietošanu spēlē.
2. 3. Zināt volejbola spēles starptautiskos noteikumus, prast tos pielietot spēles tiesāšanā,
zināt volejbola tiesnešu pienākumus.
Plānotie studiju1. 1. Sekmīga studiju kursa apguve dod iespēju studentiem vadīt volejbola stundas
atbilstoši vispārizglītojošo skolu standarta prasībām.
rezultāti:
2. Zina volejbola didaktiku, prot izmantot iegūtās zināšanas un prasmes atbilstoši
audzēkņu vecumam, dzimumam, individuālajām un sociālajām īpatnībām.
Kursa
uzdevumi:

3. Prot organizēt un tiesāt volejbola sacensības skolā.
4. Radoši izmanto iegūtās zināšanas un prasmes veidojot profesionālus un veselību
veicinošus pasākumus.
Volejbola didaktika, tehnikas paņēmienu pilnveidošana un to klasifikācija,
pielietošana spēlē un audzēkņu fiziskajā sagatavotībā. Ievada sagatavotāj daļa
atbilstoša volejbolam un vispusīgai organisma sagatavošanai slodzei.
Volejbola individuālā un komandas taktika un to praktiskais pielietojums.
Sacensību tiesāšanas metodika un skolas sacensību organizēšana.
Lapiņš V. Volejbola tehnikas mācīšana. Rīga, LSPA 2006. 80 lpp. Lapiņš V.
Obligātā
Volejbols. Mācīšanas metodika. Rīga: Izglītības soļi, 2002.,133 lpp; Krepša D.
literatūra:
Volejbola taktika I un II daļa Rīga: LSPA 2003. 52 un 41 lpp., Krepša D. Iesildīšanās
volejbolā. 2012. Rīga: LSPA 38 lpp. Oficiālie Starptautiskie volejbola noteikumi.
2008.-2012. LVF mājas lapa. Internets.
Papildliteratūra: Lapiņš V. Servju uzņemšanas tehnikas pilnveidošana. Rīga: LSPA, 1995. 30 lpp.
Lapiņš V. Viena spēlētāja bloķēšanas pamati volejbolā. Rīga: LSPA, 1994., 27 lpp;
Krepša D. Rotaļas volejbolā. Rīga: LSPA, 2006. 63 lpp.
Citi
Interneta informācija, metodiski izdevumi par tiesāšanu, DVD un video
izmantojamie
materiāli.
informācijas
avoti:
Patstāvīgi apgūt volejbola noteikumus un tiesnešu žestus. Tehnikas paņēmie-nu
Studējošo
patstāvīgā darba didaktika, kļūdu analīze. Mācīšanas metodikas plāna-konspekta izstrāde: 1. daļaievada-sagatavotājdaļa un 2.galvenā daļa- tehnikas paņēmiena mācīšana.
organizācija un
Pastāvīgs darbs sporta zālē – tehnikas paņēmienu pilnveidošanā.
uzdevumi:
Lai students iegūtu sekmīgu vērtējumu, tiks vērtēts:
Studiju
- attieksme pret izglītošanos, attīstības dinamiks, aktīva darbība praktiskajās nodarbībās
rezultātu
(20%)
vērtēšanas
- studenta novadītā mācību prakse un volejbola tehnika (50%)
kritēriji:
- v/b noteikumu zināšana un tiesāšanas metodika, integrālā sagatavotība(20%)
- studiju kursa teorētiskais pārbaudījums ( 10% ).
Latviešu
Mācību valoda:
Kursa saturs:

Kursa nosaukums:

Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:
Kursa mērķis:

Vieglatlētikas pamati un didaktika
PBNPS 3006
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
1.
1.;2.
3 KP
asoc.prof.I.Avotiņa, doc.M.Gailis, lekt.T.Lisicina,
lekt.S.Škutāne,lekt.K.Kuplis

Vieglatlētika vidusskolas standarta līmenī.
Radīt interesi par vieglatlētiku, sniegt priekšstatu par
vieglatlētikas disciplīnām un dot iespēju apgūt vieglatlētikas
disciplīnu tehnikas pamatus. Sniegt zināšanas un dot iespēju apgūt
Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta standarta „Sports”
ietverto vieglatlētikas disciplīnu mācīšanas pamatus sākumskolā,
pamatskolā un vidusskolā. Apgūt vieglatlētikas sacensību tiesāšanas
pamatus.

Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:
Obligātā literatūra:

Iepazīstināt ar vieglatlētikas vingrinājumiem un vieglatlētikas
disciplīnām. Iepazīstināt ar vieglatlētikas vingrinājumu un
vieglatlētikas disciplīnu mācīšanas un sacensību tiesāšanas
metodiku.
Kompetences: spēj nodemonstrēt vieglatlētu speciālos
vingrinājumus un vieglatlētikas skriešanas, lēkšanas un
mešanas disciplīnas. Spēj pielietot praksē teorētiskās
zināšanas un patstāvīgi izvēlēties mācīšanai piemērotus
vingrinājumus un izvēlēties atbilstošu vingrinājumu izpildes
dozējumu. Spēj vērtēt prasmes un iemaņas. Spēj patstāvīgi
tiesāt sacensības dažādās vieglatlētikas disciplīnās skolā.
Vieglatlētikas vingrinājumi un vieglatlētikas disciplīnas.
Didaktikas pamati vieglatlētikā.
I Studiju gada burtnīca vieglatlētikā 1.daļa. Rīga: LSPA, 2000.
I Studiju gada burtnīca vieglatlētikā 2.daļa. Rīga: LSPA,2000.

2. studiju gada burtnīca vieglatlētikā : Rīga :LSPA,2000.
3. studiju gada burtnīca vieglatlētikā : Rīga : LSPA, 2000.
Papildliteratūra:

Gailis M. Vieglatlētikas sacensību organizēšana un tiesāšanas
metodika. Rīga: LSPA, 2003. 27.lpp.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

www.iaaf.org
www.lat-athletics.lv

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija
un uzdevumi:
Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Patstāvīgajā darbā students studē speciālo literatūru, izstrādā
mājas darbus un trenējas vieglatlētikas vingrinājumu
izpildīšanā, pilnveidojot savas kustību spējas.

Mācību valoda:

Teorētiski praktisks pārbaudījums -studiju kursa noslēgumā.
Semestra laikā- apgūto vingrinājumu un vieglatlētikas veidu
demonstrēšana, mājas darbu izpilde, prakse vieglatlētikas didaktikā.
latviešu

Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju kursa apguves
uzsākšanai:
Kursa mērķis:
Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju rezultāti:

Kursa saturs:

Peldēšanas pamati un didaktika
PBNPS3007
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
1.
1., 2.
2 / 3 ECTS
Asoc.prof. Upītis I., doc. Upmale V.M.
Prast peldēt.
Sporta peldēšanas veidu apguve.
Peldēšanas mācīšanas metodikas apguve.
Iemācīties peldēšanas elpošanas ritmu, peldēt peldēšanas veidā krauls uz
muguras, krauls uz krūtīm, brass, delfīns, startu, apgriezienus, lietišķo
peldēšanu.
Peldēšanas mācīšanas metodika sekojošiem veidiem: sagatavojošie
vingrinājumi ūdenī, krauls uz muguras, krauls uz krūtīm, brass, delfīns,
starts, apgriezieni, lietišķā peldēšana.
Apgūts peldēšanas elpošanas ritms. Var nopeldēt 25 m pilnā koordinācijā
peldēšanas veidā krauls uz muguras, krauls uz krūtīm, brass, delfīns.
Prot demonstrēt peldēšanas kustību imitācijas uz sauszemes sekojošiem
veidiem: krauls uz muguras, krauls uz krūtīm, brass, delfīns. Zin peldēšanas
mācīšanas vingrinājumus. Prot pielietot pareizā secībā peldēšanas mācīšanas
vingrinājumus.
Vingrinājumi peldēšanas elpošanas ritma apgūšanai. Vingrinājumi
peldēšanas veida krauls uz muguras, krauls uz krūtīm, brass, delfīns
apgūšanai.
Teorētiskās zināšanas par sporta veidiem krauls uz muguras, krauls uz
krūtīm, brass, delfīns.
Imitācijas vingrinājumi peldēšanas kustības uz sauszemes sekojošos veidos:
krauls uz
muguras, krauls uz krūtīm, brass, delfīns. Peldēšanas mācīšanas metodika.

Obligātā literatūra:
1. Lielvārds A. Peldēšana / Rīga : Zvaigzne, 1987.
2. Upmale V.M. Peldēšanas mācīšanas metodika / LSPA. Rīga : Mācību
metodiskais līdzeklis, 2006., 94.lpp.
3. Upmale V.M. Peldēšanas veidu integrālā mācīšana / LSPA. Rīga, 1999.,
34 lpp.
Citi izmantojamie informācijas
avoti:
Studējošo patstāvīgā darba
organizācija un uzdevumi:
Studiju rezultātu vērtēšanas
kritēriji:

www.swim.ee
www.sports workaut.com
Peldēšanas veidu krauls uz muguras, krauls uz krūtīm, brass, delfīns tehnikas
analīze.
Imitācijas vingrinājumi peldēšanas veidos krauls uz muguras, krauls uz
krūtīm, brass, delfīns (demonstrācija pie spoguļa vai ar partneri).
1. Peldēšanas tehnikas demonstrējums peldēšanas veidos krauls uz muguras,
krauls uz krūtīm, brass, delfīns.
2. Peldēšanas kustību imitācijas demonstrējums uz sauszemes ar
paskaidrojumiem par racionālu peldēšanas tehniku.
3. Peldēšanas mācīšanas vingrinājumu demonstrējums ar paskaidrojumiem
par to pielietošanas secību.
4. Starta, apgriezienu un lietišķās peldēš

Kursa kods:

Studiju kursa: Vispārīgā pedagoģija anotācija
PBV1101

Kursa veids:

Vispārizglītojošais studiju kurss

Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:
Kursa mērķis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
1.
1
3 KP,4,5 ECTS
Mg. paed., doc .I.Immere
Apguvis vispārējās vidējās izglītības programmas prasības

Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:
Citi izmantojamie
informācijas avoti:
Studējošo
patstāvīgā darba
organizācija un
uzdevumi:
Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Mācību valoda:

Studentu pedagoģiskās domāšanas sekmēšana; izpratnes veicināšana par mūsdienu
pedagoģijas nostādnēm; prasme teorētiski pamatot un praktiski pielietot izmantojamās mācību
un audzināšanas principus un metodes skolā pedagoģiskajās praksēs, treniņu nodarbībās .
Attīstīt izpratni par pedagoģisko ideju saistību ar laikmetu prasībām, zinātnes, kultūras,
tradīciju līmeni. Attīstīt izpratni par izglītību 21.gs. Veidot prasmi sasaistīt mācību procesa
teorētiskās nostādnes ar mūsdienu skolu un treniņu praksi. Apgūt zināšanas par mācību un
audzināšanas procesa organizēšanu. Apgūt zināšanas par skolēna personības attīstības
sekmēšanu dažādos vecuma posmos. Sekmēt studentu patstāvīgo darbu izstrādes to teorētisko
pamatojuma nepieciešamību kursa apguvē. Sekmēt pedagoģisko priekšnosacījumu veidošanos
sporta skolotāja un trenera radošai darbībai. Apgūt zināšanas par bērnu tiesībām un
pienākumiem un drošību izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos.
Prast pielietot iegūtās pedagoģijas teorijas pamatatziņas skolu un treniņu praksē; prast izdalīt
vadošās atziņas pedagoģijā konkrētos vēstures posmos, izskaidrojot to rašanās cēloņus;
zināšanas par 21.gadsimta izglītību, izprast personības struktūras komponentu saturu; prast
izvēlēties, realizēt un analizēt mācību un audzināšanas uzdevumus, principus un metodes
mācību procesā un ārpusmācību laika nodarbībās..izprast dažādu normatīvo aktu
pielietojamības nepieciešamību bērnu tiesību un pienākumu un drošības jautājumos.
Audzināšana un pedagoģiskā doma senajos laikos, viduslaikos, pedagoģiskā doma un izglītība
jauno laiku periodā līdz 20.gadsimtam. Izglītība 21.gadsimtā Vispārīgās pedagoģijas
priekšmets, kategorijas. Pedagoģijas saistība ar citām zinātnēm. Personības attīstība un
audzināšana pedagoģiskajā procesā. Izglītības sistēmas jēdziens un raksturojums. Didaktika.
Mācību process, principi, metodes, mācību organizācijas formas ,neveiksmes mācībās, to
cēloņi un novēršanas iespējas.. Audzināšanas procesa būtība, struktūra, likumsakarības,
virzītājspēki, principi, metodes, formas, attieksmes kā audzināšanas saturs, audzināšanas
uzdevumi. ANO Konvencija par bērnu tiesībām. Bērnu drošība izglītības iestādēs un to
organizētajos pasākumos.
Albrehta Dz.Didaktika.Rīga:RaKa,2001.,168 lpp.
Jurgena I. Vispārīgā pedagoģija. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2001.,131 lpp
L..Žukovs.Pedagoģija.Rīga:LSPA,1996., 147 lpp.
Žukovs L. Pedagoģijas vēsture. Rīga: RaKa, 1999.,3o3 lpp.
Špona A.Audzināšanas process teorijā un praksē. Rīga:RaKa, 2006.,211 lpp. ;
Zelmenis V.Pedagoģijas pamati. Rīga: RaKa, 2000.,291 lpp.
Žurnāli, periodiskie izdevumi, elektroniskie informācijas avoti;
Mācību diskusijas, grupu darbs un prezentācijas, kooperatīvās izglītošanās metodes, projektu
izstrāde

Vērtējumu ballēs saņem, apkopojot noteiktu punktu skaitu ,novērtējot zināšanas, prasmes un
kompetences atsevišķu uzdevumu izpildē: patstāvīgie darbi, produktīva darbība semināros,
attieksme, studenta individuālās attīstības dinamika: Izpildot iepriekš minētos nosacījumus,
students kārto eksāmenu un saņem diferencētu vērtējumu. Gala vērtējumu ieraksta ieskaiušu
grāmatiņā 10 ballu sistēmā Atbilstoši LSPA prasībām. Lai saņemtu pozitīvu vērtējumu par
studiju kursu, kopvērtējumam jāatbilst vismaz 4 ballēm (g. viduvēji, minimālais līmenis).
Latviešu

Kursa
nosaukums:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:
Kursa mērķis:

Kursa
uzdevumi:

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā
literatūra:

Papildliteratūra
:

Studējošo

Pieaugušo izglītība
PBVI102
Vispārizglītojošais studiju kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
1
2.
1 KP /1,5 ECTS
prof. Jansone R, prof. U.Švinks
Profesionālā bakalaura programma „Sporta zinātnē” 1. studiju 1. semestra
apguve vismaz 4-10 ballu līmenī.
Dot studentiem iespēju apgūt izglītības un izglītošanās procesa saturu, funkcijas
un sākotnējās pētniecības prasmes šajā procesā.
Izvērtēt un kritiski analizēt pieaugušo izglītības studiju kursa saturu, jēdzienus
un reglementējošos dokumentus.
Veidot izpratni par pieaugušo izglītības funkcijām, personificētas pieejas
virzībā.
Veidot prasmes nodarbību vadīšanā ar pieaugušo auditoriju H.Gārdnera
daudzveidīgo spēju sekmēšanas izpratnē.
Apgūt metodes un pielietot dažādus mācīšanās stulus darbā ar pieaugušo
auditoriju.
Studiju kursa apguves rezultātā studentam būs šādas
- Zināšanas: par pieaugušo izglītošanās procesa teorētiskajiem un
praktiskajiem aspektiem..
- Prasmes: nodrabību vadīšanā ar pieaugušo auditoriju, pielietojot
dažādus vadīšanas stilus.
- Kompetences: pieaugušo izglītības praktiskajā īstenošanā un
pētniecībā.
Pieaugušo izglītības priekšmets, raksturojums, jēdzieni. Pedagoģiskās
mijiedarbības modeļi pieaugušo izglītībā. Mācīšanās pamatproncipi, stili un
daudzveidīgo spēju sekmēšana pēc H.Gārdnera teorijas. Mācību metodes
saskarsmes problēmas un droša vide nodarbībās ar pieaugušo auditoriju.
1. Latvijas nacionālais attīstības plāns 2014.–2020.gadam:
http://www.nap.lv/images/NAP2020%20dokumenti/20121220_NAP2020_Saei
m%C4%81_apstiprin%C4%81ts.pdf
2. Koķe T. “Pieaugušo izglītības attīstība: raksturīgākās iezīmes” SIA “Mācību
apgāds NT” 1999
3. Lieģeniece D. “Ievads androgoģijā” Izdevniecība RaKa, 2002.
4. Lonstrupa B., “Mācīt pieaugušos ar atklātību” Rīga, 1995.
5. Šēnbergere M. „Ja tev ir kolēģi, ienaidnieki nav vajadzīgi” Izdevniecība
Avots, 2008.
6. Volmeše S. „Kustībās slēptā gidrība, jeb kā kļūt fiziski un garīgi
līdzsvarotam” Rīga.
7. Embrekte L. pēc M.Kūlis un Kūļa R. Grāmatas „Filozofija”
8. Vazne Ž., 2006. Teorētiskās nostādnes sporta pedagoga
pedagoģiskajai praksei. Materiāli sagatavoti un izdoti ESF
līdzfinansēta projekta ietvaros
VPD/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3./0133/0176.
9. Goulmens D., Tava emocionālā inteliģence. Rīga, Jumava, 2001.
10. Maslo E., Mācīšanās spēju pilnveide. Rīga, izdevniecība RaKa,
2002.
Pātstāvīgi izstrādāt praktikumu par pieaugušo izglītbu (10 temati), vērtējums

punktos no 1 līdz 3 , kopā 30 punkti. Pārbaudes tests 20 punkti (par katru
patstāvīgā darba
organizācija un
pareizu atbildi 1 punkts).
uzdevumi:
Izstrādāt 10 patstāvīgos darbus ar katra darba vērtējumu no 1 līdz 3 punktiem
Studiju
un uzrakstīt pārbaudes testu ar 20 jautājumiem, pareiza atbilde 1 punkts.
rezultātu
Lai students iegūtu sekmīgu vērtējumu, tiks vērtēts:
vērtēšanas
- Attieksme pret izglītošanos, attīstības dinamika, aktīva darbība
kritēriji:
semināros (30 %)
- Studenta veiktie patstāvīgie darbi (50%)
- Studiju kursa rakstiskais pārbaudījums- tests (20 %)
Mācību valoda: Latviešu

Studiju kursa Vispārīgā un Attīstības psiholoģija anotācija
Kursa nosaukums: Vispārīgā un Attīstības psiholoģija
Kursa kods:
PBVI104, PBVI105
Kursa veids:
Vispārizglītojošais
Kursa līmenis:
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
Studiju gads:
1.
Semestris:
1.
Kredīti:
2
Docētāji:
Prof. Agita Ābele un asoc.prof. Žermēna Vazne
Prasības studiju kursa apguves uzsākšanai:
 Sekmīgi pabeigta vidusskolas programma;
 Zināšanas vispārīgā psiholoģijā;
 Zināšanas par CNS uzbūvi un funkcijām.
Kursa mērķis: Sekmēt izpratnes veidošanos par psiholoģiju kā zinātni un personības psihisko
parādību norisēm un izpausmēm. Izpratnes veidošana par cilvēka attīstības likumsakarībām un
īpatnībām dažādos dzīves posmos, par iespējām personības attīstības sekmēšanā un savas
personības izaugsmes stimulēšanā. Holistiskas pieejas izveide personības psihiskās attīstības
problēmjautājumu izpratnē un interpretācijā.
Kursa uzdevumi:
 iepazīstināt studentus ar psiholoģijas teorētiskajiem pamatvirzieniem;
 sniegt priekšstatu par personības izpētes pieejām;
 veidot izpratni par psihisko parādību norisēm un izpausmēm.
 sniegt zināšanas par attīstības psiholoģijas pētījuma priekšmetu, vietu zinātņu sistēmā,
vēsturi un nozīmi mūsdienu izglītībā;
 sniegt zināšanas par cilvēka psihiskās attīstības periodizāciju, par vecumposmu
raksturojumu un to savstarpējām sakarībām;
 sekmēt prasmi teorētiski raksturot cilvēka attīstību un viņa dzīves sakarības no
kognitīvās attīstības, emocionālās attīstības un sociālās attīstības aspekta;
 sniegt zināšanas par personības psiholoģiskā komforta un diskomforta cēloņiem, par
pašizjūtas, aktivitātes, pašrealizācijas un radošo spēju sakarībām;
 sekmēt kursā gūto zināšanu pielietošanu savas personības attīstības raksturošanā;
 sekmēt prasmi sadarboties ar bērniem dažādos vecumposmos;
 sniegt zināšanas un veidot pētnieciskā darba prasmes pedagoga darbā.
Plānotie studiju rezultāti:
Akadēmiskās kompetences - priekšstata izveide par psiholoģijas teorētiskajiem
pamatvirzieniem; izpratne par attīstības psiholoģijas priekšmeta specifiku, terminoloģiju,
personības attīstības vecumposmu periodizāciju, personības attīstības teorijām un pieejām
personības attīstības skaidrojumā.
Praktiskās kompetences - prasmes izmantot apgūtos teorētiskos pamatus par personības izpētes
pieejām personības raksturojumā; prasmes patstāvīgi raksturot katru vecumposmu somatiskajā,
sociālajā, kognitīvajā un emocionālajā attīstībā; prasmes pielietot iegūtās zināšanas savas
personības attīstības skaidrojumā; prasmes analizēt faktorus, kuri nosaka bērna kā personības
attīstību.
Intelektuālās kompetences - zināšanas un izpratne par psihisko parādību norisēm un to
izpausmēm profesionālajā darbībā. Kompetence teorētiski izvērtēt un izmantot dažādas
metodikas un praktiskās pieejas pedagoģiskajā darbā.
Kursa saturs:
Psiholoģijas teorētiskie pamatvirzieni:
 Vispārīgās un ttīstības psiholoģijas priekšmets; pētīšanas metodes;

 personības izpētes pieejas;
 personības virzība; attīstības kritēriji, virzītājspēki, faktori;
 izziņas procesi un emocionālie un gribas stāvokļi;
 personības individuālās īpašības.
 Attīstības teorijas (K.G.Jungs, A.Ādlers, Z.Freids, E.Ēriksons u.c.).
 Vecumposmu periodizācija (D.Elkoņins, Ē.Ēriksons, Ž.Piaže, B.Akamjevs).
 Bērna pusaudža un jaunieša psihiskās attīstības raksturojums;
 Pieaugušo posms, tās psiholoģiskais raksturojums
Obligātā literatūra:
1. A.Ābele. Vispārīgā psiholoģija. 2000.
2. A. Vorobjovs. Vispārīgā psiholoģija. 2000.
3. A. Vorobjovs. No domas līdz zinātnei: psiholoģijas vēsture. 2005.
4. Svence G. Attīstības psiholoģija. R.: Zvaigzne ABC, 1999.
Papildliteratūra:
5. R. Vuorinens, E.Tūnala. Psiholoģijas pamati. Psihe - garīgā pasaule.- 1998.
6. L.E.Borns, N.F.Ruso. Psiholoģija. - 2001.
7. V.Renģe. Psiholoģija: Personības Psiholoģija. 2000.
8. I.Šuvajevs. Dzīļu psiholoģija: personas, idejas un risinājumi. 2002.
9. Ā.Karpova . Personības teorijas un to radītāji.1998.
10. Špalleka R. Māmiņ, vai tu mani mīli? - R.: Preses Nams, 1998. 171.-173. lpp.
11. Balsons M. Kā izprast klases uzvedību. Lielvārde: Lielvārds, 1996. 49.-74., 123.-149. lpp
12. Boulbijs Dž. Drošais pamats. Vecāku un bērnu savstarpējā pieķeršanās - cilvēka veselīgas
attīstības priekšnoteikums. R: Rasa ABC, 1998
13. Kempbels R. Kā patiesi mīlēt savu bērnu. - R.: SIA Amnis, 1998, 40.-44. lpp.
14. Kempbels R. Kā izprast pusaudzi. - R.: SIA Amnis, 1998
15. Karpova Ā. Personība. Teorija un to rādītāji. - R.: Zvaigzne ABC, 1998.
16. Vuorinēns R., Tūnala E. Cilvēka attīstības posmi. - R.: Zvaigzne, 1999.
17. Karpova Ā. Ģimenes psiholoģija. R.: RaKa, 2007
18. Vecgrāve A. Kā man saprast savu bērnu. - R.: Zvaigzne ABC, 1996., 41.-52.; 65.70.; 169.172. lpp.
19. Plotnieks J. Psiholoģija ģimenē. - R.: Zvaigzne, 1988., 89., - 125. lpp.
20. Puškarevs I. Attīstības psiholoģija. R.: RaKa, 2001
21. Кулагина И.Ю. Возрастная психология. - М.: Изд. УРАО, 1997. 58-57; 70-81; 82-107
c.
Citi izmantojamie informācijas avoti:
Tiešsaiste www.psiholoģija.lv
Elektroniskās datu bāzes
Studējošo patstāvīgā darba organizācija un uzdevumi:
Analītiska viena psiholoģijas teorētiskā virziena apraksts.
Patstāvīgs pētījums par vienu no psihiskajām parādībām;
Domu karte par izziņas procesiem.
Patstāvīgais darbs “Attīstības teorijas” (K.G.Jungs, A.Ādlers, Z.Freids, E.Ēriksons, K.Rodžers,
A.Maslovs u.c.).
Patstāvīgais darbs “Autobiogrāfiskās bērnības atmiņas un to analīze”.
Patstāvīgais darbs “Agrīnās bērnības, pirmsskolas, jaunākā skolas vecumposma, pusaudžu,
jauniešu un pieaugušo psihiskās attīstības īpatnības".
Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji:
Sekmīgs 5 patstāvīgo darbu veikums – 50%
Studenta aktīva attieksme nodarbībās un semināros – 20%;
Sekmīgs zināšanu pārbaudes darba vērtējums – 30%.
Mācību valoda: latviešu

Kursa nosaukums:

Anatomija

Kursa kods:

PBNT217

Kursa veids:

Nozares teorētiskais pamatkurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

1.

Semestris:

1.

Kredīti:

2,5 / 3,75 ECTS

Docētāji:

Mag.paed., asist. Ieva Kundziņa

Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:

Vidējā vai vidējā speciālā izglītība, ietverot dabas zinātņu profila priekšmetus:
bioloģiju, anatomiju, fiziku, ķīmiju.

Kursa mērķis:

Ir iegūt dziļas zināšanas cilvēka ķermeņa uzbūvē un funkcijās, apgūt sporta treniņu
ietekmi uz cilvēka ķermeņa attīstību, augšanu, formas un funkciju vienotību. Studenti
apgūst medicīniskos latīņu terminoloģijas pamatus, ko lieto anatomijā, fizioloģijā un
pārējās medicīnas disciplīnās, kā arī apgūst morfoloģisko pētījumu iemaņas.

Kursa uzdevumi:

1.

2.
3.

Radīt priekšstatu par cilvēka ķermeņa uzbūvi, attīstību, it sevišķi, par kustību
aparāta uzbūvi un funkciju, kā sirds un asinsvadu, un nervu sistēmu. Nervu
sistēmas lomu, izpildot vienkāršas un komplicētas kustības, kā arī par izmaiņām,
kas rodas sporta treniņu ietekmē.
Mācēt analizēt, kādās kustībās piedalās katra locītava, katrs muskulis; mācēt
anatomiski analizēt sporta kustības.
Praktiskajās nodarbībās mācēt sataustīt sev un citiem kaulu punktus, muskuļus, to
piestiprināšanās vietas, noteikt un analizēt muskuļu darbību.

Plānotie studiju
rezultāti:

Studenti iegūst zināšanas: par skeletu, ekstremitāšu kauliem; muskuļiem, to uzbūvi;
sirds un asinsvadu sistēmas uzbūvi un darbības principiem; katras centrālās nervu
sistēmas daļas uzbūvi un nozīmi kustību regulācijā; organisma strukturālajām
izmaiņām, kas attīstās regulāru sporta treniņu ietekmē. Studenti apgūst prasmes:
parādīt uz mulāžām, anatomiskiem preparātiem un plakātiem muskuļus, kaulus,
smadzeņu daļas u.c. Studenti apgūst kompetences: analizēt muskuļu darbību dažādās
kustībās – kādās locītavās kādi muskuļi strādā dažādās sporta kustībās.

Kursa saturs:

Ievads anatomijas un sporta morfoloģijas priekšmetam kā zinātnei. Metodes. Pasīvais
kustību aparāts: osteoloģija, sindesmoloģija. Aktīvais kustību aparāts: mioloģija, sporta
mioloģija. Apgādes sistēmas: sirds un asinsvadu sistēma. Regulācijas sistēmas:
centrālā nervu sistēma, perifērā nervu sistēma, veģetatīvā nervu sistēma. Sporta
morfoloģija: dažādu ķermeņa stāvokļu un kustību anatomiskais raksturojums.

Obligātā literatūra:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

M.Āboltiņa, G.Knipše, S.Umbraško. Cilvēka ķermeņa stāvokļu un kustību anatomiskā analīze, 1999.
M.Āboltiņa. Kustību anatomija. I daļa. Rīga, 1998.
M.Āboltiņa. Kustību anatomija. II daļa. Rīga, 1998.
M.Āboltiņa. Regulācijas sistēmas. 1998.
M.Āboltiņa. Apgādes sistēmas. 1998.
M.Āboltiņa, G.Knipše. Sporta mioloģija. 1992.

Papildliteratūra:

1.
2.
3.
4.

G. Knipšes redakcijā. Anatomija. Roka. Kāja. LU Akadēmiskais apgāds. 2008.
I.F.Ivaņickis. Cilvēka anatomija. M. 1985. (krievu val.)
V.Kalbergs. Cilvēka anatomija. I un II daļa. „Zvaigzne”, 1973.
K.Tittel. Beschreibende un funktionelle Anatomie des Menschen. Jena. 1970.

5.
6.
7.

http://www.visiblebody.com/index.html
http://www.runlabdro.com/lectures/power.html
http://images.3d4medical.com/Muscle-system-pose-image_RM6596.html

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:

Gatavoties kontroldarbiem par tēmām: rumpja osteosindesmoloģija, augšējās
ekstremitātes osteosindesmoloģija,apakšējās ekstremitātes osteosindesmoloģija,
rumpja mioloģija, augšējās ekstremitātes mioloģija, apakšējās ekstremitātes mioloģija,
sirds – asinsvadu sistēma, nervu sistēma. Uzrakstīt referātu par kustību analīzi savā
sporta veidā. Gatavoties pārbaudījumam anatomijā.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Studentu zināšanas, prasmes un kompetences tiek novērtētas 8 kontroldarbos
(osteoloģijā, sindesmoloģijā, mioloģijā, sporta mioloģijā, sirds un asinsvadu sistēmas
anatomijā, centrālās, perifērās un veģetatīvās nervu sistēmas anatomijā), pēc referāta
uzrakstīšanas par kustību analīzi savā sporta veidā. Anatomijas studiju kursa
nobeigumā ir jānokārto eksāmens.

Mācību valoda:

Latviešu

Kursa nosaukums:

Bioķīmijas pamati

Kursa kods:

PBNT214

Kursa veids:

Nozares teorētiskais pamatkurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

1.

Semestris:

1.

Kredīti:

1,5 / 2,25 ECTS

Docētāji:

Dr. biol., asoc. prof. Maija Dzintare

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:

Vidējā vai vidējā speciālā izglītība, kuras ietvaros ir apgūta organiskā un neorganiskā ķīmija,
bioloģija. Bioķīmijas pamatus būtu vēlams apgūt ciešā saistībā ar fizioloģijas pamatu apguvi.

Kursa mērķis:

Iegūt zināšanas par cilvēka organisma ķīmisko sastāvu, biosavienojumu – ogļhidrātu,
olbaltumvielu, lipīdu un nukleīnskābju bioloģiskajām funkcijām. Gūt zināšanas un izpratni
par dzīvības procesu ķīmiskajiem pamatiem, enerģētiskajiem un plastiskajiem procesiem
cilvēka organismā.

Kursa uzdevumi:

Nākošajiem sporta speciālistiem dot zināšanas par cilvēka organisma ķīmisko sastāvu,
dzīvības procesu ķīmiskajiem pamatiem biosavienojumu – ogļhidrātu, olbaltumvielu, lipīdu
un nukleīnskābju uzbūvi, bioloģiskajām funkcijām, uzsverot organisma galvenos enerģijas
avotus un enerģijas ražošanā iesaistītās vielas.

Plānotie studiju
rezultāti:

Studenti iegūst zināšanas par:
1) cilvēka organisma ķīmisko sastāvu,
2) dzīvības procesu ķīmiskajiem pamatiem,
3) biosavienojumu – ogļhidrātu, olbaltumvielu, lipīdu un nukleīnskābju uzbūvi,
bioloģiskajām funkcijām, uzsverot organisma galvenos enerģijas avotus un enerģijas
ražošanā iesaistītās vielas,
4) iepazīst fermentus.
Studenti apgūst kompetences ķīmijas zināšanu saistīšanai ar sportistu uzturu. attīsta prasmes
patstāvīgai problēmu risināšanai.

Kursa saturs:

Cilvēka organisma ķīmiskais sastāvs.
Biosavienojumu - ogļhidrātu, olbaltumvielu, lipīdu un nukleīnskābju bioloģiskās funkcijas un
galvenās ķīmiskās izmaiņas organismā. Fermenti.

Obligātā literatūra:

V. Ūdre. Vispārējā un sporta bioķīmija I d., māc. grāmata LSPA studentiem, Rīga 1999.

Papildliteratūra:

1.
2.

D. Cēdere, J. Logins. Organiskā ķīmija ar ievirzi bioķīmijā, Rīga, Zvaigzne ABC, 1996.
Волков Н. И. Биохимия мышечной деятельности. Kиев, Олимпийская литература,
2000. c 504.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

1.

Murray R. K., Granner D. K., Mayes P. A., Rodwell V. W. Harper's Biochemistry (25th
edition). McGraw-Hill Publishing Co; 1999, p. 927.
Lieberman M. A., Marks A. Marks' Basic Medical Biochemistry: A Clinical Approach
(3rd revised North American ed.) Lippincott Williams and Wilkins, 2008, p. 1024.
Lehninger A. L., Nelson D. L., Cox M. M. Lehninger Principles of Biochemistry (4th
edition) W. H. Freeman & Co, 2004.
Stryer L., Berg J. M., Tymoczko J. L. Biochemistry (5th edition). W. H. Freeman & Co,
2002.

2.
3.
4.
Studējošo
patstāvīgā darba
organizācija un
uzdevumi:

Gatavošanās semināram par tēmām: organisma ķīmiskais sastāvs, organisko savienojumu
funkcionālās grupas, organisma dispersās sistēmas, pH, bufersistēmas, ogļhidrāti, lipīdi,
olbaltumvielas, nukleīnskābes, fermenti. Gatavošanās ieskaitei.

Studiju rezultātu
vērtēšanas
kritēriji:

Studentu zināšanas un kompetences novērtē pēc kvalitatīvā rādītāja – zināšanas novērtē 10
ballu sistēmā, un kvantitatīvā rādītāja – jānokārto visi kursā paredzētie semināri un ieskaite.

Mācību valoda:

Latviešu

Kursa
nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības
studiju kursa
apguves
uzsākšanai:
Kursa mērķis:

Kursa
uzdevumi:

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:
Obligātā
literatūra:

Fizioloģijas pamati
PBNT216
Nozares teorētiskais pamatkurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
1.
2.
2 / 3 ECTS
prof. Inese Pontaga, asist. Lilita Ozoliņa
Vidējā vai vidējā speciālā izglītība, ietverot dabaszinātņu profila
priekšmetus: bioloģiju, anatomiju, fiziku, bioķīmiju, 1. studiju gadā LSPA apgūtās zināšanas
anatomijā
Dod iespēju apgūt fizioloģijas pamatu kursu, veidojot izpratni par skābekļa apgādes un
kustību orgānu sistēmu funkcijām un to regulācijas mehānismiem cilvēka organismā.
Nodrošināt zināšanu bāzi, kas nepieciešama pārējo medicīniski bioloģiskā cikla studiju kursu
apguvei.
1. Iepazīstināt ar galvenajām cilvēka fizioloģisko funkciju pētīšanas metodēm un veidot
prasmi funkcionālo rādītāju noteikšanā, veidot prasmi sasaistīt teorijā iegūtās zināšanas ar
praksi, novērtējot fizioloģiskos rādītājus, salīdzinot ar normu, analizējot fizioloģiskās
izmaiņas slodzes laikā.
2. Attīstīt izpratni par asins, sirds un asinsrites, elpošanas sistēmu darbības mehānismiem
un funkcijām
3. Attīstīt izpratni par muskuļšķiedru tipiem, kontrakcijas mehānismu, par atsevišķu
muskuļšķiedru kontrakciju veidiem, muskuļu darbības režīmiem.
4. Attīstīt izpratni par katras CNS daļas un sensoro sistēmu lomu kustību regulācijā.
5. Veidot prasmi analizēt un interpretēt rezultātus.
Studenti izprot: asins, sirds, asinsrites, elpošanas, endokrīnās, izvadorgānu sistēmas un
gremošanas sistēmas funkcijas un regulācijas mehānismus, skeleta muskuļu saraušanās
mehānismus, muskuļšķiedru veidus, muskuļu darba režīmus, katras CNS daļas un sensoro
sistēmu lomu kustību regulācijā, galvenās cilvēka fizioloģisko funkciju pētīšanas metodes.
Studenti prot izvēlēties atbilstošās metodes: sirdsdarbības frekvences noteikšanai, arteriālo
asinsspiediena mērīšanai, ārējās elpošanas rādītāju noteikšanai, psihofizioloģisko funkciju
novērtēšanai.
Studenti spēj prasmīgi analizēt iegūtos rezultātus: noteikt galvenos asins, asinsrites,
elpošanas sistēmas funkcionālos rādītājus, novērtēt tos, salīdzināt ar normu vai literatūras
datiem, norādīt iespējamos cēloņus fizioloģisko rādītāju novirzei no normas.
Fizioloģijas priekšmets. Pētīšanas metodes fizioloģijā. Asins fizioloģija. Sirds fizioloģija.
Asinsrites fizioloģija. Elpošanas fizioloģija. Muskuļu fizioloģija. Nervu sistēmas vispārējā
fizioloģija. Smadzeņu motorā kustību regulācija.
1. Ozoliņa L. Lekciju materiāli fizioloģijā.
2. Ozoliņa L. Deponētā lekcija „Sirds fizioloģija” LSPA 2011.g.
3. Ozoliņa L. Deponētā lekcija „ Elpošana” LSPA 2011.g.
4. Millere V., Rocēna L. Asinis. Asinsrite. Elpošana. LSPA - Rīga, 1996., 79.lpp.
5. Pontaga I. Muskuļu fizioloģija. Mācību līdzeklis LSPA studentiem. LSPA – Rīga, 2007.,
42 lpp.
6. Pontaga I. Uzbudināmo audu fizioloģija. Nervu sistēmas vispārējā organizācija. Sensoro
sistēmu fizioloģija. Mācību līdzeklis LSPA studentiem. Rīga, 2001., 105 lpp.
7. Liepa Dz. Smadzeņu motorās sistēmas un veģetatīvās nervu sistēmas fizioloģija. Augstākā
neirālā darbība. Kustību aparāta fizioloģija. Rīga – LVFKI, 1988., 118 lpp.
8. Thibodeau G.A., Patton K.T. Anatomy and Physiology. St.Louis,Baltimore,Boston, etc.:
Mosby,1993,968. p.
9. Rogers Kara „Blood physiology and circulation” Britanica 2011
10. Rogers Kara „The cardiovascular system” Britanica 2011
11. Rogers Kara „The respiratory system” Britanica 2011
12. Rogers Kara „ The brain and the nervous system” Britanica 2011
13. Capaccio George „Nervous system” Marshall Cavendish Benchmark 2010

Studiju kursa SPORTA FILOSOFIJA anotācija
Kursa nosaukums:
Kursa kods
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:
Kursa mērķis:

Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:

Literatūra:

Papildliteratūra:

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:

SPORTA FILOsOFIJA
PBNT225
Nozares teorētiskais pamatkurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
I
1.
1/1,5 ECTS
Dr.sc.admin., Mg.phil. L.Zeiberte
priekšzināšanas: filozofijā, kulturoloģijā, vēsturē
Pilnveidot topošā speciālista domāšanas kultūru. Veicināt studentu spēju
patstāvīgi spriest - attīstīt kritiskās domāšanas un diskusijas prasmes, kas
nepieciešamas personiskai attīstībai un profesionālai darbībai.
Apgūt filozofijas terminoloģiju, iepazīt tās funkcijas, struktūru, metodoloģiju
un problēmu loku. Iepazīt un vērtēt spēles un sporta attīstības gaitu kultūras
kontekstā. Pilnveidot kritiskās domāšanas un diskusijas prasmes, analizējot
aktuālos sporta procesus un notikumus.
Apgūta filozofijas terminoloģija, izzinātas funkcijas, iepazīta struktūra,
metodoloģija un problemātika. Kultūras kontekstā kritiski iepazīta spēles un
sporta vēsturiskās attīstības gaita. Studenti patstāvīgi spēj analizēt, izvērtēt un
kritizēt dažādas nostājas, formulēt savu viedokli un argumentēti aizstāvēt to.
Filosofija, tās nozīme cilvēka un sabiedrības dzīvē. Filosofija un sports.
Sports kā kultūras sastāvdaļa. Filosofija, laiks un laikmets. Kultūra,
civilizācija,globalizācija un sports.Klasiskās un mūsdienu filosofijas
salīdzinājums. Informācija, komunikācija un sports. Sports un socializācija.
Zīmes un simboli kā kultūras valoda. Sports un semiotika. Cilvēks, spēle un
sports. Mūsdienu sporta filozofisko problēmu loks.
-Blekbērns, S. Domā. Neatvairāms ievads filozofijā. – Rīga: ¼ Satori, 2007
-Kasīrers E. Apcerējums par cilvēku. – Rīga: Intelekts, 1997
-Kūle M. Eirodzīve. – Rīga: FSI, 2006.
-Kūle M, Kūlis R. Filosofija. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1998
-Kuzņecova A. Filozofijas pamati.– Rīga: LSPA, 2010.
- Bodrijārs Ž. Simulakri un simulācijas. – Rīga: AGB, 2002
- Ēriksens H.T. Mazas vietas - lieli jautājumi. – Rīga: LU Akadēmiskais
apgāds, 2010
- Ēriksens H.T. Mirkļa tirānija. Straujš un gauss laiks informācijas
sabiedrībā.- Rīga: Norden AB, 2004.
- Deconstructing Sport history. A postmodern analysis. Ed. By M.G.Phillips.
State University of New York Press, 2006
- Hugson J., Inglis D., Free M. The uses of sport. A critical study. - Rotledge,
2005
- Lewis J.Cultural studies. The basics.- Sage publications, 2002
Schirato T. Understanding Sports Culture.- Sage publications, 2007
Stīgers M. Globalizācija. Ļoti saistošs ievads. – Rīga: ¼ Satori, 2008
Vedins I. Zinātne un patiesība. – Rīga: Zinātne, 2008.
Patstāvīga literatūras un avotu studēšana.
Gatavošanās diskusijai, semināriem.
Eseja par sporta filozofijas problēmu; gatavošanās testam, noslēguma
ieskaites darbam.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji

Vērtējumu ballēs studējošais saņem apkopojot noteikto punktu skaitu,
novērtējot zināšanas, prasmes un kompetences atsevišķu uzdevumu
izpildē (patstāvīgie darbi, produktīva darbība semināros, pārbaudījums)
attieksmi, studējšā individuālās attīstības dinamiku.

Mācību valoda:

Latviešu.

Kursa
nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:

Sporta vēsture

Kredīti:
Docētāji:
Prasības
studiju kursa
apguves
uzsākšanai:
Kursa mērķis:

1 KP/ 1,5 ECTS
Doc. Gulbe A. un prof. Jansone R.

Kursa uzdevumi:

Attīstīt izpratni par sporta rašanās objektīviem un subjektīviem apstākļiem.
Sekmēt spēju kritiski izvērtēt vēsturiskos notikumus un personības sportā dažādos laika periodos (aizvēsture,
vēsture, senie laiki, jaunie laiki) un to ietekmi uz sporta attīstību. Veidot studentiem prasmi pielietot pedagoģiskajā
procesā ar skolēniem tēmas par olimpisko kustību.
Veidot prasmi kritiski izvērtēt Latvijas sportistu sasniegumus sportā un to ietekmi uz sporta attīstību Latvijā.
Studiju kursa apguves rezultātā studentam būs šādas:
- Intelektuālās kompetences- apguves sporta vēstures un Olimpiskās kustības teorētisko pamatus un sākotnējās prasmes
to pielietošanai pedagoģiskajā procesā.
- Profesionālās un akadēmiskās kompetences- apguvis spējas informācijas atlasē tās izvērtēšanā un pieejas dažādu
metodisko variantu pielietošanā pedagoģiskajā procesā.
- Praktiskā kompetences- izpildot inovatīvu uzdevumus sporta vēsturē padziļināsies izziņas procesu veidošanās un
attīstība.

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā
literatūra:

Papildliteratūr
a:

Studējošo
patstāvīgā darba
organizācija un
uzdevumi:
Studiju rezultātu
vērtēšanas
kritēriji:
Mācību valoda:

PBNT226
Nozares teorētiskais pamatkurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
1.
2.

Zināšanas un prasmes literatūrā, vēsturē, ģeogrāfijā, kultūras vēsturē vispārējās vidējās izglītības standarta
prasību ietvaros
Dot studentiem iespēju apgūt sporta vēsturi hronoloģiskā secībā, orientēties un analizēt norises sporta
vēsturē; sekmēt studentu izziņas procesu veidošanos un attīstību; veicināt aktīvu dzīves pieeju, vēsturisko
situāciju un problēmu izzināšanā un analizē.

Sporta rašanās objektīvie, subjektīvie bioloģiskie iemesli; Fiziskās aktivitātes senajā Mezopotāmijā, Indijā,
Ķīnā un Ēģiptē; Sporta pirmsākumi Grieķijā un Antīko Olimpisko spēļu norise; Sports viduslaiku pilsētās
un laukos; Fiziskās aktivitātes bruņinieku un vikingu dzīvē; Renesanse; Humānisma ideoloģija un tās loma
sporta attīstībā; Sporta Jaunajos laikos; Sporta sistēmu veidošanās Anglijā, Francijā, Vācijā, ASV un
Austroungārijā; Pjērs de Kubertēns mūsdienu Olimpiskās kustības pamatlicējs; Sporta biedrību veidošanās
Latvijā.
1.Čika V.,Gubiņš G. Latvijas sporta vēsture (1918-1944).-Amerikas latviešu apvienības fiziskās
audzināšanas un sporta birojs,1970
2. Jansone R., Gulbe A.Materiāli par sporta vēsturi un Olimpisko izglītību. – Mācību līdzeklis. – Rīga,
LSPA, 2006.- 206 lpp.
3. Latvijas olimpiskā vēsture : no Stokholmas līdz Soltleiksitijai. Rīga : LOK, 2003.
4. Latvijas sporta vēsture .-Rīga: Latvijas izglītības fonds,1995
5. Paegle L. Ievads vēsturē.- Rīga : Zvaigzne,1991
6. Pasaules vēsture.- 1.daļa -Senie laiki.- Rīga: Raka,1997
7. Rubenis A. Senās Grieķijas dzīve un kultūra.- Rīga, Zvaigzne,1994
8. Upelniece I. Fiziskā audzināšana Latvijā (19.gs.vidus-1940.g.).-Rīga: Raka,2000
9. Кун Л. Всеобщая история физической культуры и спорта.- Москва : Физкультура и спорт, 1982
10. Столбов В. История физической культуры. - Москва : Просещение, 1989
1. Džifords K. Olimpiskās spēles. Rīga : Zvaigzne ABC,2004.
2. Grēviņa A. Viduslaiku pilis.- Rīga: Zvaigzne ABC,1995
3. Hūnolds T. Olimpiskās spēles : visas spēles no senākajiem laikiem līdz mūsdienām : uzvaras, traģēdijas,
rekordi. Rīga : Jumava, 2007
4. Kūla A. Bruņinieki: Palīgs vēsturē.- Rīga: Zvaigzne ABC,1995
5. Oksleids K. Olimpiskās spēles Rīga: Zvaigzne ABC,2000
6..Исаев А. Олимпийская педагогика: опыт моделирования психолого-педагогических технологий
детско-юношеского спорта .Москва : Физкультура и спорт,1998.
7. Оливова В. Люди и игры.- Москва : Физкультура и спорт, 1985
8.Пономарев Н. Возникновение и первоначальное развитие физического воспитания.- Москва :
Физкультура и спорт, 1970
Studentu patstāvīgais darbs ietver šādu uzdevumu izpildi, testu izveide par sportu senajos laikos, tēlojums grupās par
Antīkajām olimpiskajām spēlēm, galda spēles sagatavošana par bruņinieku un vikingu fiziskajām aktivitātēm, viena
Jauno laiku sporta inventāra apraksta un maketa izgatavošana.
Aizraujošo faktu katalogs par sportu Latvijā pēdējā simtgadē.
Izstrādāt 5 patstāvīgos darbus ar katra darba vērtējumu no 1 līdz 3 punktiem un uzrakstīt pārbaudes testu ar 20
jautājumiem, pareiza atbilde 1 punkts.
Lai students iegūtu sekmīgu vērtējumu, tiks vērtēts: attieksme pret izglītošanos, attīstības dinamika, aktīva darbība
semināros (30 %); studenta veiktie patstāvīgie darbi (50%) studiju kursa rakstiskais pārbaudījums- tests (20 %)
Latviešu

Studiju kursa KOMERCDARBĪBAS PAMATI anotācija
 Kursa nosaukums: KOMERCDARBĪBAS PAMATI
 Kursa kods:
PBVI108
 Kursa veids:
Vispārizglītojošais
 Kursa līmenis:
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
 Studiju gads:
I
 Semestris:
2.
 Kredīti:
1 / 1,5 ECTS
 Docētāji:
Dr.paed. doc. Signe Luika
1. Prasības studiju kursa apguves uzsākšanai Vidējās vispārējās izglītības zināšanas
sociālo zinību jomā.
2. Studiju kursa īstenošanas mērķi
Dot iespēju apgūt teorētiskās zināšanas un attīstīt praktiskās iemaņas komercdarbībā, lai
spētu plānot un uzsākt komercdarbību.
 Studiju kursa uzdevumi
Attīstīt izpratni par komercdarbības vidi Latvijā un komercdarbības uzsākšanai nepieciešamajām
darbībām; sniegt izpratni par komercdarbības finansēšanas principiem; attīstīt komercdarbības vides
novērtēšanai nepieciešamās iemaņas.

3. Plānotie studiju rezultāti: Sekmīga studiju kursa apguve dod iespēju studentam
patstāvīgi uzsākt un veikt komercdarbību, jo studenti spēs:
Izprast komercdarbības formas, izvēlēties piemērotāko formu attiecīgajam komercdarbības
veidam; patstāvīgi analizēt komercdarbības vidi; noteikt nepieciešamo finansējumu
komercdarbības uzsākšanai un atrast piemērotākos finansējuma avotus.
4. Studiju kursa saturs
Komercdarbības būtība - vēsturiskā attīstība un galvenie termini; komercdarbības formas.
Komercdarbības dibināšanas tiesiskie un organizatoriskie jautājumi; komercdarbības finansēšanas
veidi; komercdarbības dzīves cikls; komercdarbības vides novērtēšana.
5. Obligātā literatūra
1. Diderihs H. Uzņēmumu ekonomika. - Rīga: Zinātne, 2000.
2. Neilande J. Komersanta ABC. – Rīga, Zvaigzne ABC, 2013.
3. Praude V., Beļčikovs S. Menedžments, - Rīga, 1996.
4. Praude V. Šalkovska J. Mārketinga komunikācijas. Rīga: Vaidelote, 2005.
6. Papildliteratūra
5. Rurāne M. Uzņēmuma finansu vadība. – Rīga: Turības mācību centrs, 1997.

Citi izmantojamie informācijas avoti
6. www.likumi.lv
7. www.db.lv
8. www.ur.gov.lv
7. Studējošo patstāvīgā darba organizācija un uzdevumi
Komercdarbības statistikas analīze; inovatīvu komercdarbības veidu apzināšana;
komercdarbības vides novērtēšana; studiju kursa pārbaudījums; attieksme (apmeklējums, dalība
nodarbībā, savlaicīga darbu iesniegšana).
8. Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Par studiju kursa apguvi students saņem diferencētu vērtējumu 10 baļļu skalā. Lai
saņemtu pozitīvu vērtējumu par studiju kursu, kopvērtējumam jāatbilst vismaz 4 ballēm.
Vērtējumu ballēs students saņem apkopojot noteikto punktu skaitu, novērtējot zināšanas,
prasmes un kompetences atsevišķu uzdevumu izpildē (patstāvīgie darbi, produktīva darbība
seminārā, pārbaudījums), attieksmi un individuālo izaugsmi.

Mācību valoda: latviešu.

Studiju kursa VADĪBAS TEORIJA anotācija








9.

Kursa nosaukums: VADĪBAS TEORIJA
Kursa kods:
PBVI109
Kursa veids:
Vispārizglītojošais;
Kursa līmenis:
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
Studiju gads:
I
Semestris:
1.
Kredīti:
1/ 1,5 ECTS
Docētāji:
Dr.paed. doc. Signe LUIKA
Prasības studiju kursa apguves uzsākšanai:
Vidējās vispārējās izglītības zināšanas sociālo zinību jomā.
10. Studiju kursa īstenošanas mērķi:
Dot iespēju apgūt teorētiskās zināšanas un attīstīt praktiskās iemaņas vadīšanā (menedžmentā),
lai spētu plānot un vadīt organizāciju.
11. Studiju kursa uzdevumi:
Attīstīt izpratni par vadības teoriju; veidot prasmi organizācijas vadības realizēšanā –
plānošanā, organizēšanā, motivēšanā, koordinēšanā un kontrolē; veidot prasmi pieņemt
objektīvus, pamatotus lēmumus organizācijas darbības sekmēšanai; attīstīt vadītāja amatam
nepieciešamās prasmes un iemaņas.
Plānotie studiju rezultāti:
Sekmīga studiju kursa apguves rezultātā studenti spēj: izprast organizācijas vadītāja
lomu, vadīšanas funkcijas, to savstarpējās sakarības, to sakarības ar resursiem un organizācijas
efektivitāti; patstāvīgi analizēt organizācijas iekšējo un ārējo vidi; noteikt organizācijas
stratēģiskos, taktiskos un operatīvos plānus.
12. Studiju kursa saturs
Vadīšanas teorijas rašanās un attīstība; vadīšanas galvenās funkcijas; vadītājs un
vadīšana; lēmumu pieņemšana organizācijā; komunikācija.
13. Obligātā literatūra
1) Drucker Peter F. Management – England, HarperCollinsPublishers, 2008.
2) Edeirs Dž. Efektīva komunikācija, - Rīga, 1999.
3) Forands I. Vadītāja darbība,- Rīga, 1994.
4) Forands I. Vadītājs un vadīšana,- Rīga, 1994.
5) Forands I. Personālvadība,- Rīga, 1994.
14. Papildliteratūra
1) Kembels D. Ja es esmu priekšnieks, kāpēc tad visi smejas, - Rīga, 1996.
2) Reņģe V. Organizāciju psiholoģija – Rīga, Kamene, 1999.
15. Studējošo patstāvīgā darba organizācija un uzdevumi
Plānošanas apgūšana – mērķu noteikšana; organizācijas struktūras un amata apraksta
izstrāde; gatavošanās semināram par lēmumu pieņemšanas metodēm; vadītāja prasmju, iemaņu un
zināšanu definēšana; gatavošanās studiju kursa pārbaudījumam.
16. Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Par studiju kursa apguvi students saņem diferencētu vērtējumu 10 baļļu skalā. Lai
saņemtu pozitīvu vērtējumu par studiju kursu, kopvērtējumam jāatbilst vismaz 4 ballēm.
Vērtējumu ballēs students saņem apkopojot noteikto punktu skaitu, novērtējot zināšanas,
prasmes un kompetences atsevišķu uzdevumu izpildē (patstāvīgie darbi, produktīva darbība
seminārā, pārbaudījums), attieksmi un individuālās attīstības dinamiku.


Mācību valoda: latviešu.

Studiju kursa PROJEKTU IZSTRĀDE anotācija








17.

Kursa nosaukums: PROJEKTU IZSTRĀDE
Kursa kods:
PBVI111
Kursa veids:
Vispārizglītojošais
Kursa līmenis:
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
Studiju gads:
1.
Semestris:
2.
Kredīti:
1/1,5 ECT
Docētāji:
Docente Dr.paed. MBA, Signe Luika
Prasības studiju kursa apguves uzsākšanai: Vidējās vispārējās izglītības zināšanas sociālo zinību
jomā
18. Studiju kursa īstenošanas mērķi: Apgūt teorētiskas zināšanas un attīstīt praktiskās iemaņas
projektu vadīšanā, lai spētu izstrādāt un vadīt projektus.
19. Studiju kursa uzdevumi:
Attīstīt izpratni par projektu izstrādi; attīstīt izpratni par projekta vadīšanas būtību, lomu, pazīmes un
projekta veidus, funkcijas, metodes un instrumentus; veidot izpratni par projekta attīstības procesus un
fāzes; apgūt projektu vadīšanas instrumentus.
20. Plānotie studiju rezultāti: sekmīga kursa apguve dod iespēju studentam patstāvīgi saplānot
projektu, jo studenti spēs:
Izprast projekta izmantošanas iespējas; patstāvīgi izstrādāt projekta termiņu plānu, atkarību matricu,
tāmi, personāla plānu un līdzekļu plānu; izveidot projekta vadības komandu.
21. Studiju kursa saturs:
Projekts, tā būtība un raksturojums; projekta organizācijas pamatprincipi; projekta vadītāja funkcijas un
loma projekta izstrādes un ieviešanas procesā; projekta attīstības un vadīšanas fāzes un to norises
raksturojums; projekta finansēšana; projektu vadīšanas instrumenta – datorprogrammas “MICROSOFT
PROJECT” izmantošana.
22. Obligātā literatūra
1) Geipele I., Tambovceva T. Projektu vadīšana.Valters un Rapa, Rīga, 2004.
2) Hanss D.Litke., Ilonka Kunova. Projektu vadība.- Rīga: Balta eko, 2003
3) Ilmete Ž., Projektu vadīšana. – Rīga: LU PMC, 1999.
4) Kalve I. Apseglot pārmaiņu vējus. Biznesa augstskola „Turība”, Rīga, 2005.
5) Lūiss Džeimss P. Projektu vadīšanas pamati. Rīga, 1997.
6) Spinner M. Pete. Project management principles and practicies. USA, 1997.
7) Zommers J. Datorizēta projektu vadīšana, programma Microsoft Project. Rīga: Biznesa augstskola
„Turība”, 2000.
23. Papildliteratūra
8) Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas, - Rīga, Latvijas Izglītības fonds, 2006.for exellence.
24. Studējošo patstāvīgā darba organizācija un uzdevumi:
Projekta termiņu plāna izstrāde; projekta atkarību matricas izstrāde; projekta personāla un līdzekļu
plāna izstrāde; projekta finanšu tāmes izstrāde; projekta izstrāde un prezentācija.
25. Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Par studiju kursa apguvi students saņem diferencētu vērtējumu 10 baļļu skalā. Lai saņemtu
pozitīvu vērtējumu par studiju kursu, kopvērtējumam jāatbilst vismaz 4 ballēm.
Vērtējumu ballēs students saņem apkopojot noteikto punktu skaitu, novērtējot zināšanas, prasmes
un kompetences atsevišķu uzdevumu izpildē (patstāvīgie darbi, produktīva darbība seminārā,
pārbaudījums), attieksmiun individuālās attīstības dinamiku.
 Mācību valoda – latviešu.

Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:

LIETVEDĪBA
PBVI110
Vispārizglītojošais

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:

I
1., 2.
1 / 1,5 ECTS

Docētāji:
Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:

Mag. paed. Biruta LUIKA, mag.paed. Inta BUDVIĶE

Kursa mērķis:

Dot iespēju attīstīt sociālās, komunikatīvās un organizatoriskās pamatiemaņas.

Kursa uzdevumi:

Apgūt zināšanas un prasmes dokumentēšanā, lietvedības un arhīva darba organizēšanā.

Plānotie studiju
rezultāti:

Students:
- zina normatīvos aktus, kas reglamentē dokumentēšanu un darbu ar dokumentiem
organizācijā un spēj tos ievērot praktiskajā darbībā,
- spēj izstrādāt un prot noformēt pārvaldes dokumentus,
- prot dokumentu tekstu veidot atbilstoši latviešu literārajai rakstu valodai,
- spēj pielietot dienesta atzīmes atbilstoši to nozīmei,
- zina dokumentu apgrozību organizācijā,
- prot veikt dokumentu reģistrāciju,
- zina dokumentu kārtošanu lietās, lietu nomenklatūras izstrādāšanas principus,
- zina dokumentu sagatavošanu glabāšanai un izmantošanai.

Kursa saturs:

- Dokumentu sastāvdaļas – teksts, rekvizīti, dienesta atzīmes.
- Pārvaldes dokumentu veidi, to saturs.
- Dokumentu apgrozība organizācijā, dienesta atzīmes.
- Dokumentu kārtošana lietās, saglabāšana.

Obligātā literatūra:

- Dokumenta juridiskā spēka likums, LR likums, Rīga, 2010.g. 19. maijā
- Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība, MK noteikumi Nr. 916, Rīga, 2010.g.
28.septembrī (prot. Nr.49 17§)
- Luika B. Lietvedība I daļa Dokumentu izstrādāšana un noformēšana, Rīga, LSPA, 2011.,
54 lpp.
- Luika B. Lietvedība II daļa. Dokumentārā nodrošinājuma sistēma, Rīga, 2012., 39lpp.
- Skujiņa V. Latviešu valoda lietišķajos rakstos. Rīga, 1999., 148 lpp.

Papildliteratūra:

- Budviķe I. Latviešu valoda lietišķajos rakstos. Rīga, LSPA, 2011.
- Bahanovskis V. Praktiskā lietvedība.Rīga, Kamene, 2001., 253 lpp.
Tiesību akti.
Tildes datorvārdnīca.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:
Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:
Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Mācību valoda:

Latviešu valodas zināšanas atbilstoši vispārējās vidējās izglītības standartam.

Tiesību aktu izpēte.
Atbilstoši noteiktam mērķim noteiktu dokumentu izstrāde un noformēšana. Dokumentu
reģistrēšana.
Lai saņemtu kredītpunktus par šo studiju kursu, kopvērtējumā jāsaņem vismaz 4 balles.
Vērtējumu ballēs students saņem apkopojot noteikto punktu summu par atsevišķu uzdevumu
izpildi. Tiek vērtētas studentu zināšanas, prasmes, spējas un attieksme.
Latviešu

Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:
Kursa mērķis:

Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā
literatūra:

Papildliteratūra:

Citi izmantojamie
informācijas avoti:
Studējošo
patstāvīgā darba
organizācija un
uzdevumi:
Studiju rezultātu
vērtēšanas
kritēriji:
Mācību valoda:

Tiesību pamati (Darba tiesības, Bērnu tiesību aizsardzība)
PBVI112
Vispārizglītojošais
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
I
2.
1/1,5 ECTS
Mag. grāds (LLM Starptautiskajās tirzniecības un biznesa tiesībās) Marta ĀBULA, mag.jur.
Andris VILISONS
Nepieciešamās priekšzināšanas: sociālās zinības – politikas un tiesību pamati
Kursa mērķis ir radīt nejuridisko specialitāšu studentiem izpratni par Latvijas tiesību sistēmu,
bērnu tiesību aizsardzību un darba tiesību teorētisko bāzi un pamatu, kā arī noskaidrot darba
tiesību būtību un funkcijas un veicināt izpratni par darba tiesību normu piemērošanu.
1) iegūt akadēmiskās un intelektuālās kompetences Latvijas tiesību sistēmā, bērnu tiesību
aizsardzības jomā un darba tiesību teorijā, to praktiskajā nozīmē izglītības un sporta
speciālistu darba tiesiskajās attiecībās;
2) iegūt profesionālās un praktiskās kompetences, kuras nepieciešamas, lai sekmīgi varētu
izmantot darba tiesību normas praktiskajā darbībā respektējot Latvijas Republikas darba
likumu un citus darba likumdošanas aktus.
Kursa apguves rezultātā students:
- zina Latvijas tiesību sistēmu un tiesību normu jaunrades procesu
- zina ģimenes tiesības un bērnu tiesību aizsardzību
- zina darba tiesību sistēmu un termonoloģiju, Darba likumu un ar to saistītos normatīvos
aktus, sociālo garantiju sistēmu Latvijā un darba aizsardzību;
- spēj patstāvīgi analizēt darba tiesiskos aspektus un komunicēt par tiem;
- spēj nodibināt darba tiesiskās attiecības atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai;
- prot praktiski pielietot darba likumdošanas normas.
1. Tiesību jēdziens un funkcijas. Tiesību avoti. Tiesību jaunrade.
2. Ģimenes tiesības. Bērnu tiesību aizsardzība.
3. Darba tiesību sistēma un tās pamatprincipi. Darba tiesisko attiecību regulējums
4. Darbinieku pārstāvība. Darba koplīgums. Darba kārtības noteikumi
5. Darba līgums.
6. Darba laiks un atpūtas laiks. Darba samaksa.Darba strīdi un to risināšanas metodes.
1. Neimanis J. Ievads tiesībās. Rīga: 2004
2. Gailums I. Darba likums. Komentāri. Tiesu prakse.1., 2., 3. grāmata. Rīga. 2004.
3. Ulmane V. Darba tiesības. Darba aizsardzība. – Rīga. – Turība, 2004.
4. Darba likums
5. Darba aizsardzības likums
6. Darba strīdus likums
7. LR Bērnu tiesību aizsardzības likums
8. Konvencija par bērnu tiesībām
9. Bērnu tiesību deklarācija
10. Vēbers J. Civillikuma komentāri. Ģimenes tiesības. – Rīga. – Mans īpašums, preses
firma, 2000.
11. Rācenāja Ņ. Darba līgums kā tiesību avots.- Rīga.- Turība, 2009.
12. MK 06.08.2002.noteikumi Nr.353 “Noteikumi par darbiem jomās, kurās darba līgums
parasti netiek slēgts uz nenoteiktu laiku”
Interneta resursi:
Valsts darba inspekcija www.vdi.lv; Nodarbinātības valsts aģentūra www.nva.lv; Eiropas
darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra www.osha.lv; LR Labklājības ministrija
www.lm.gov.lv
Testi, dalība semināros, praktiskā darba uzdevumi par darba tiesībus sistēmu un darba tiesību
problēmu analīzi.
Lai saņemtu kredītpunktus par šo studiju kursu, kopvērtējumā jāsaņem vismaz 4 balles.
Izliekot gala vērtējumu vērtētas tiek zināšanas, prasmes, kompetences, attieksme.
Latviešu, angļu

Studiju kursa GRĀMATVEDĪBA anotācija

 Kursa nosaukums: GRĀMATVEDĪBA
 Kursa kods:
PBVI113
 Kursa veids:
Vispārizglītojošais
 Kursa līmenis:
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
 Studiju gads:
I
 Semestris:
1.
 Kredīti:
1/1,5 ECTS
 Docētāji:
Mg.oec. Lolita TĪSE
 Prasības studiju kursa apguves uzsākšanai: Integrējošs mācību priekšmets.Tas apvieno
zināšanas, kas iegūtas : ekonomikā, vadības teorijā, lietvedībā, darba tiesībās.
 Studiju kursa īstenošanas mērķi:
Radīt izpratni par uzņēmuma saimniecisko darbību un galvenajiem grāmatvedības pamatprincipiem
 Studiju kursa uzdevumi :
Praktisko darbu uzdevumi par divkāršo ierakstu, saimnieciskās darbības finansiālā rezultāta
iegūšanu,bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina sastādīšanu un darba samaksas aprēķinu
 Plānotie studiju rezultātus: Noklausoties kursu studentam jāiegūst:
Intelektuālās kompetences: 1.Izprast uzņēmuma saimniecisko darbību no grāmatvedības uzskaites viedokļa.
2.Izprast drāmatvedības uzskaites galvenos uzdevumus.3.Izprast grāmatvedības uzskaites īpatnības un
pamatprincipus. Profesionālās un akadēmiskās kompetences: 1.Izzināt un izprast grāmatvedības uzskaiti
dažāda darbības veida uzņēmumos. 2.Izprast gada pārskata sastādīšanas galvenos etapus. Praktiskās
kompetences: 1.Spēt izveidot uzņēmumā konkrētu, uz normatīvo aktu prasībām balstītu, grāmatvedības
uzskaites modeli. 2. Prasme veikt grāmatvedības uzskaites informācijas apstrādi un apkopošanu. 3.Spēt
izprast bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina sastādīšanas pamatprincipus
 Studiju kursa saturs:
1.Grāmatvedības darba organizācija. 2.Grāmatvedības konta jēdziens. 3.Grāmatvedības kontu plāns.
4.Uzņēmuma saimnieciskās darbības finansiālā rezultāta noteikšana. 5.Ilgtermiņa ieguldījumi. 6.Krājumi.
7.Debitori. 8.Nauda. 9.Pašu kapitāls un rezerves. 10.Kreditori. 11.Norēķini par darba samaksu un ieturējumi
no tās. 12.Gada pārskats.
 Obligātā literatūra:
1. Darba likums: LR likums // www. likumi. lv
2. Gada pārskatu likums : LR likums // www.vid. gov.lv
3. Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi : MK noteikumi // www. vid.gov.lv
4. Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju : MK noteikumi // www. vid.gov.lv
5. Par grāmatvedību : LR likums // www.vid. gov. Lv
 Papildliteratūra
6. Finanšu grāmatvedība: mācību līdzeklis / M. Grandāne, E. Martemjanova, I. Mārāne, V. Mežaraupe,
A.Soopa. – Rīga: SIA izdevniecība RaKa, 2004. - 169 lpp.
7. Grāmatvedības pamati : mācību grāmata / R.Grigorjeva, A.Jesemčika, I.Leibus, A.Svarinska Rīga : SIA
Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija, 2006.-100lpp.
8. Tīse, L. Grāmatvedība / L. Tīse, V. Vasiļjeva. - Rīga: RTU izdevniecība, 2010. - 87 lpp.
 Citi izmantojamie informācijas avoti
Interneta resursi: www.likumi.lv; www.vid. gov.lv
 Studējošo patstāvīgā darba organizācija un uzdevumi
Praktisko darbu uzdevumi par divkāršo ierakstu, saimnieciskās darbības finansiālā rezultāta
iegūšanu,bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina sastādīšanu un darba samaksas aprēķinu
 Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Par studiju kursa apguvi studējošais saņem diferencētu vērtējumu pēc 10 baļļu skalas. Lai saņemtu pozitīvu
vērtējumu par studiju kursu, kopvērtējumam jāatbilst vismaz 4 ballēm. Vērtējumu ballēs studējošais saņem
apkopojot noteikto punktu skaitu, novērtējot zināšanas, prasmes un kompetences atsevišķu uzdevumu
izpildē (patstāvīgie darbi, produktīva darbība semināros, pārbaudījums) attieksmi un studējošā individuālās
attīstības dinamiku.
 Mācību valoda: latviešu.

Kursa
nosaukums

Pētniecības metodoloģija

Kursa kods

PBNT201

Kursa veids:

Nozares teorētiskais pamat kurss

Kursa līmenis

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads

1., 2.

Semestris

2., 3.

Kredīti

1/0,75 ECTS + 1/1,5 ECTS

Docētāji

prof. Eduards Popovs , prof. Juris Dravnieks, I.Vasiļjeva

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai
Kursa mērķis

Kursa
uzdevumi

Plānotie
studiju
rezultāti

Kursa saturs
Obligātā
literatūra

Papildliteratūr
a:

Matemātikas, fizikas un informātikas zināšanas vidusskolas apjomā, prasmes
strādāt ar datoru
Jauno sporta pedagogu ievadīšana zinātniskajā darbā.
 iepazīstināt ar zinātni un tās nozīmi mūsdienu sabiedrībā;
 zinātnisku uzdevumu patstāvīgas risināšanas metodikas un
līdzekļu mācīšana;
 attīstīt zinātniskā darba iemaņu, vispārināšanas un pētniecības
rezultātu analīzes spēju;
 veicināt zinātnisku pieeju studijām;
 apgūt radošā darba iemaņas;
 apgūt datortehnikas pielietošanu praksē;
 saskatīt “Metodoloģijas” satura saistību ar pārējiem mācību
priekšmetiem;
Studiju kursa „Pētniecības metodoloģija” noslēgumā students
- ZINA:
zinātnes būtību un zinātniskā darba pazīmes; akadēmiskos un zinātniskos
grādus; darba rezultātu ieviešanas veidus; sporta zinātnisko pētījumu
veikšanas metodiku; sporta zinātniskajos pētījumos izmantojamās metodes;
zinātniskās informācijas meklēšanas un apstrādes paņēmienus; datu
matemātiskās apstrādes metodes.
- PROT:
meklēt un apstrādāt zinātnisko informāciju; izvēlēties adekvātu pētīšanas
metodiku; organizēt pētījumu; plānot sagaidāmo rezultātu apstrādes metodes;
interpretēt iegūtos rezultātus.
Zinātniskā darba uzdevumi, metodes un organizēšana. Iegūto rezultātu
matemātiskā apstrāde un analīze sporta zinātnē.
1. Dravnieks J., Popovs E., Paeglītis A. Sporta zinātnisko pētījumu
tehnoloģija : Mācību grāmata sporta akadēmijas studentiem. - Rīga :
LSPA, 1997.
2. Liepa I. Biometrija. Rīga : Zvaigzne, 1974. - 336 lpp.
1. Briņķis G. Socioloģisko pētījumu organizēšana un metodika /
Metodiskais līdzeklis. - Rīga: LSPA, 2002. - 82 lpp.
2. Dravnieks J. Bakalaura pavārgrāmata [Tiešsaistes pakalpojums] :
Labots un papildināts / LSPA. 3. labotā un papildinātā versija. Rīga :
LSPA, 2004. Versija 3.0. 54 lpp. PDF formāts. Pieejas veids: tīmeklis
WWW.URL: http://servis.lspa.lv:333/pavars.pdf
3. Dravnieks J.. MS EXCEL pievienojumprogramma STATISTIKA.
[tiešsaiste] : Mācību līdzeklis / LSPA. Rīga : LSPA, 2004. 26 lpp. PDF

formāts. Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://servis.lspa.lv:333/matstat.pdf
4. Popovs E., Dravnieks J. Praktiskie darbi studiju kursos „Zinātnisko
pētījumu metodoloģija un „Zinātniskā pētniecība”. Metodiskais
līdzeklis / LSPA. Rīga : LSPA, 2008
5. Спортивная метрология. Учебник для ИФК. Москва :
«Физкультура и спорт», 1982.
6. Лакин Г. Биометрия. Москва : Высшая школа, 1990. - 352 с.
Citi
izmantojamie
informācijas
avoti:

Mācību līdzekļu un lekciju teksti elektroniskā formātā LSPA Informātikas
katedras tālmācības centra mājas lapā

Studējošo
patstāvīgā
darba
organizācija
un uzdevumi:

LSPA Informātikas katedras tālmācības centra mājas lapā var atrast visu
nepieciešamu informāciju, saņemt uzdevumus, instalēt speciāli izstrādātas
pievienojumprogrammas, sūtīt atstrādātus darbus pasniedzējiem pa
elektronisko pastu. Divas reizes nedēļā notiek konsultācijas.

Novērtēšanas
metodes:

automatizēta zināšanu kontrole, praktiskie darbi, seminārs, kavēto nodarbību
atstrādāšana

Mācību
valoda:

latviešu
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2.KURSS
Studiju kursa Futbola pamati un didaktika anotācija
PBNPS3008
Nozares vispārējais pamata kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
2.
3., 4.
3 KP

doc.P.Rubīns, asist. P.Udodovs
Nepieciešamo zināšanu, prasmju un iemaņu līmenim jāatbilst
vispārizglītojošo skolu sporta standartu prasībām.
Studentu teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas futbola
paņēmienu mācīšanā, sacensību organizēšanai un tiesāšanai. Prasme
vadīt futbola nodarbības vispārizglītojošās skolas sporta standartā
paredzētajā apjomā.
Iegūt zināšanas vispārizglītojošās skolas standartā paredzēto futbola
pamata tehnikas un taktikas paņēmienu mācīšanas tehnoloģijā.
Iegūt zināšanas par futbola pamata paņēmienu mācīšanas procesa
didaktiskajiem principiem, līdzekļiem un metodēm.
Futbola spēles noteikumu un tiesāšanas metodikas apguve.
Prast iegūtās zināšanas pielietot profesionālajā darbībā.
Mācēt izmantot futbola speciāli sagatavojošos vingrinājumus kā
fiziskās audzināšanas līdzekli pamatskolā, vidusskolā.
Beidzot studiju kursu studentam, pielietojot iegūtās zināšanas, būs
prasme: izmantot modernas, mūsdienu prasībām atbilstošas
pedagoģijas un citu zinātņu principus un atziņas; demonstrēt galvenos
futbola tehnikas paņēmienus; vadīt (tiesāt) futbola spēli; sastādīt
mācību prakses konspektu, atbilstoši izvirzītajiem uzdevumiem
izvēlēties un lietot adekvātas fiziskās audzināšanas metodes un
līdzekļus.
Kursa saturā ir teorētisko zināšanu, prasmju pielietošanas spējas
veidošana sporta skolotāja darbības jomā futbolā.
Ponomarjovs A. Futbola sacensību organizēšana un tiesāšana skolā. –
Rīga,1997.-28lpp.
Altbergs O., Jēkabsons T., Kupčs J., Laizāne S., Sporta spēles skolā. –
Rīga, Zvaigzne,1991.-304.lpp.
Jansone R. Sporta izglītība skolā. – Rīga, RAKA, 1999.
Futbols.Spēles noteikumi un tiesāšana.-Rīga, Nordik, 2012.-165.lpp.
Džifords K. Futbols. Lieliskās spēles rokasgrāmata. – Rīga, Zvaigzne
ABC, 2004. – 96. lpp.
www.lff.lv.,www.uefa.com.,www.fifa.com.
Darbs ar informācijas avotiem: spēles noteikumu atkārtošana; mācību
prakses konspektu sastādīšana; futbola tehnikas paņēmienu pareizas
izpildes izpratne.
Kopvērtējumā jāiegūst vismaz 4 balles. Novērtējumu ballēs iegūst
summējot noteikto punktu skaitu par atsevišķu uzdevumu izpildi:
pedagoģiskais sniegums mācību praksē, pašanalīzes prasme,
mācīšanas didaktikas ievērošana, kontrolvingrinājumu izpilde, mācību
spēles tiesāšana.
Latviešu, krievu, angļu

Kursa nosaukums
Kursa kods
Kursa veids
Kursa līmenis
Studiju gads
Studiju semestris
Kredīti
Docētāji
Prasības kursa apguves
uzsākšanai
Kursa mērķis
Kursa uzdevumi

Plānotie studiju
rezultāti

Kursa saturs

Obligātā
literatūra

Papildliteratūra

Citi izmantojamie
informācijas avoti
Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji
Mācību valoda

Basketbola pamati un didaktika
PBNPST3065
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
2.
3.
2 KP; 3 ECTS
Dr.paed., prof. Andris Rudzītis, dr.paed., prof. Uldis Grāvītis, dr.paed.,
asoc.prof. Andris Spunde, mag.paed., doc. Jānis Rimbenieks
Vispārizglītojošās skolas izglītības programmai atbilstošas zināšanas,
zināšanas sporta teorijā, vispārīgajā pedagoģijā, psiholoģijā.
Sniegt studentiem teorētiskās zināšanas un prasmes basketbolā, kādas
nepieciešamas sporta nodarbību vadīšanai, sacensību organizēšanai.
- sniegt studentiem zināšanas basketbola tehnikas paņēmienu
mācīšanas un pilnveidošanas metodikā;
- veidot nepieciešamās prasmes basketbola paņēmienu kvalitatīvai
izpildei, lai varētu pareizi un uzskatāmi demonstrēt sporta nodarbībās;
- apgūt spēles noteikumus un tiesāšanas metodiku.
- apgūti basketbola noteikumi, tiesnešu un spēles sekretāra pienākumi;
- apgūtas prasmes vadīt sporta stundas ar basketbola elementiem
atbilstoši vispārizglītojošo skolu sporta standartu prasībām;
- spējas izmantot apgūtās prasmes mācību spēlēs un sacensībās.
Basketbola būtība, vēsture, noteikumi. Basketbola mācīšanas
teorētiskie un metodiskie pamatprincipi. Tehnikas paņēmienu apguve
un mācīšanas tehnoloģija. Nodarbības ar basketbola spēles
uzdevumiem. Basketbola spēļu organizēšana un vadīšana.
1. Ailis A., Altbergs O. Basketbola apmācība. Rīga : Liesma, 1965.,
296 lpp.
2. Rudzītis A., Grāvītis U. Rokasgrāmata veiksmīgam basketbola
trenerim. Rīga : Jumava, 2008., 169 lpp.
3. Spunde A. Rudzītis A. Basketbola vienkāršoti noteikumi. Rīga :
LSPA, 2010., 19 lpp. [nav]
4. Buceta J. M., Mondoni M., Avakumovic A., Killik L. Basketball for
young players. FIBA, 2000, 364 p.
5. Coaching youth basketball, 5th rev.ed. ASEP, Champaign : Human
Kinetics Publishers, 2012, 264 p.
6. Krause J. Basketball skills & drills.Champaign: Human Kinetics,
1999, 216 p.
http://www.fiba.com
http://www.basket.lv
Literatūras un citos avotos iegūtās informācijas analīze, rezultātu
izvērtēšana secinājumus.
Patstāvīgais darbs sporta zālē: tehnikas paņēmienu pilnveidošana,
gatavošanās praktiskā snieguma ieskaitei. Basketbola sacensību
apmeklēšana – tiesnešu darbības vērojums un analīze. Spēļu praktiska
tiesāšana.
- attieksme pret studijām, attīstības dinamika;
- aktivitāte semināros un praktiskajās nodarbībās;
- studenta veiktie patstāvīgie darbi;
- iegūto zināšanu un prasmju pārbaudījums.
Latviešu

Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:
Kursa mērķis:
Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija
un uzdevumi:
Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:
Mācību valoda:

Tūrisma pamati un didaktika
PBNPS 3011
Nozares profesionālās specializācijas studiju kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
2.
2.
2 KP/3 ECTC
Doc. I.Liepiņa, prof. D.Krauksta, prof. J.Grants, asoc.prof. I.Kravalis, doc. K.Ciekurs, asist. I.Nikonovs
Nepieciešamas zināšanas vispārīgā pedagoģijā; vispārējā un attīstības psiholoģijā; sporta filosofijā,
vecumposma fizioloģijā, pirmā palīdzībā, higiēnā, fizioloģijas pamatos. Vēlamas zināšanas: SPP rekreācijā
vai sporta tūrismā un rotaļas un spēles brīvā dabā, kas apgūtas C kursā.
Nodrošināt iespēju studentiem apgūt teorētiskās un praktiskās tūrisma pamatzināšanas. Iepazīstināt studentus
ar tūrisma didaktikas teorētskiem un metadoloģiskiem aspektiem.
- veidot izpratni un sniegt pamata zināšanas par tūrisma pārgājiena veidiem (kājnieku, velotūrisma,
ūdenstūrisma, slēpošanas), to piemērotību konkrētam kontingentam, pieejamajiem resursiem;
- veidot prasmi plānot tūrisma pārgājienu, atbilstoši izvēlētajam kontingentam un pieejamajiem resursiem;
- attīstīt izprati par uztura nodrošināšanas iespējām un īpatnībām tūrisma aktivitātēs (pārgājienos,
nometnēs);
- veidot izpratni par daudzveidīgiem tūrisma tehnikas paņēmieniem, to mācīšanas didaktiku un
metadoloģiju;
- veidot prasmi iekārtot un novadīt (tiesāt) tūrisma šķēršļu joslu apvidū;
- dot iespēju piedalīties kājnieku tūrisma pārgājienā, tūrisma sacensībās, tūrisma nometnē, ūdenstūrisma
pārgājienā, piedzīvojumu sacensībās.
Sekmīga kursa apguve dod iespēju studentam patstāvīgi veikt un mācīt dažādas tūrisma aktivitātes, jo
studenti spēs:
- raksturot, plānot tūrisma pārgājiena veidus (ūdens tūrisma, velotūrisma, kājnieku tūrisma un slēpošanas
tūrisma) piemērojot konkrētam kontingentam;
- patstāvīgi pielietot zināšanas un prasmes daudzveidīgu tūrisma tehnisko paņēmienu iekārtošanā,
pārvarēšanā, noņemšanā;
- izprast tūrisma aktivitātēs uztura nodrošināšanas iespējas un īpatnības;
- būs izpratne par tūrisma nometni (lauku apstākļu);
- būs izpratne par tūrisma mācīšanas didaktiku un metadoloģiju.
Tūrisma un aktīvā tūrisma pārgājienu raksturojums. Pārgājiena plānošana, organizēšana, vadīšana atbilstoši
kontingentam un piejamajiem resursiem. Uztura specifika tūrisma pārgājienos un nometnēs. Tūrisma mezgli.
Daudzveidīgi tūrisma tehnikas paņēmieni (elementi). Tūrisma sacensības. Tūrisma nometne. Kājnieku
pārgājiens, ūdenstūrisma pārgājiens.
Badvērts Dž. Mezgli. Mezglu siešanas rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 128 lpp.
Brūders A., Krauksta D. Tūrisms. Rīga: LSPA, 1998. 77 lpp.
Krauksta D., Liepiņa I. Lekcija. Tūrisma pārgājiena organizēšana. LSPA, 2006. 21 lpp.
Neuman J., Doubalik I.P. Education and learning through outdoor acitivities, outdoor exercises and rope
courses for youth programmes. Praha: Duha, 2004. 294 p.
Алексеев А. А. Питание в туристском походе. Москва: ЦТМО, 2003. 64 c
Константинов Ю.С. Детско-юношеский туризм. Москва: ФЦДЮТиК, 2008. 600 c
Brencis A. Aktīvais tūrisms. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2003. 224 lpp.
Latvija. Tūrisma ceļvedis. Rīga: Karšu izdevniecība Jāņa sēta, 2012. 280 lpp.
Liepiņa I. Maģistra darbs. Tūrisma tehnikas paņēmieni.- LSPA, 2004., 78 lpp.
Liepiņa I. Lekcija. Tūrisma speciālais inventārs.-LSPA 2006., 21 lpp.
Mīkule
M.,
Hānbergs
Ē.
Mūsu
mazais
pārgājiens.
Rīga:
Jumava,
2013.
189 lpp.
Rohnke K.E., Rogers D. The Complete Ropes Course Manual, 2007. 428 p.
Štrauhmanis J. Kartogrāfija tūrismā. Rīga: Biznesa augstkola Turība, 2004. 78 lpp.
Tūrisma maršrutu veidošana. Vidzemes Augstskolas Tūrisma un viesmīlības fakultātes docētāji: Klepers A.,
Līviņa A., Smaļinskis J. Valmiera: Vidzemes augstskola, 2010. 117 lpp. Pieejams:
http://www.visitdaugavpils.lv/sites/default/files/klepers_kalnacs_red_turisma_marsrutu_veidosana_201
0.pdf
Булашев А.Я. Спортивный туризм. Харьков: ХГАФК, 2009. 332 c
Константинов Ю.С. Туристские слеты и соревнования учащихся. Москва: ЦДЮТиК МО РФ, 2003.
227
Kalniņš G., 2011. Skolēnu un jauniešu grupu aktivitātes brīvā dabā. To plānošana, organizēšana un
drošības aspekti. LR Labklājības Ministrija, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. Pieejams:
http://www.bti.gov.lv/lat/aktualitates/?doc=2640
Mezglu video: http://www.youtube.com/watch?v=CP7iAF_YU7A&list=PLEC56CB039ABC07AC
Padomi tūrisma pārgājieniem: http://www.abc-of-hiking.com/hiking-tents/camp-layout.asp
Patstāvīgi izstrādāt tūrisma pārgājiena maršrutu pēc docētāju norādījumiem. Patstāvīgi gatavoties tūrisma
nometnei un tūrisma pārgājieniem (individuālais un grupas inventārs, uzturs u.c.).
Lai iegūtu pozitīvu vērtējumu, diferencētās ieskaites prasībās tiks vērtēta attieksme pret izglītošanos,
attīstības dinamika, aktīva darbība praktiskajās nodarbībās, nometnē (5%); pārgājiena maršruta plānošana
(10%); dalība un iegūtais rezultāts tūrisma sacensībās, pārgājienos (50%), praktiskie pārbaudes darbi (35%).
latviešu

Studiju kursa Orientēšanās pamati un didaktika anotācija
Kursa
nosaukums:

Orientēšanās pamati un didaktika

Kursa kods

PBNPSS3047

Kursa veids:

Nozares profesionālās specializācijas kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

II.

Semestris:

4.

Kredīti:

2 ECTS

Docētāji:

Asoc.prof., Dr.paed. Baiba Smila, Lekt. M.paed. Ligita Indriksone

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:

Orientēšanās pamata kursa studijas uzsākot ir nepieciešamas
zināšanas, iemaņas un prasmes atbilstoši vispārējās vidējās izglītības

Studiju kursa
īstenošanas
mērķis:
Studiju kursa
uzdevumi:

Plānotie studiju
rezultāti:

Studiju kursa
saturs:
Obligātā
literatūra:
Papildliteratūra:

Citi izmantojamie
informācijas
avoti:
Studējošo
patstāvīgā darba
organizācija un
uzdevumi:
Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:
Mācību valoda:

standarta sportā beidzot.
dot iespēju apgūt orientēšanās pamatu un didaktikas teorētiski-praktiskajiem pamatiem
sporta zinātnē.
1) radīt interesi par orientēšanos;
2) sniegt teorētiskās zināšanas par orientēšanās būtību un vēsturi;
3) sniegt teorētiskās zināšanas un apgūt orientēšanās pamat prasmes;
4) sniegt teorētiskās zināšanas par orientēšanās pamattehnikas māzīšanas metodiku
iesācējiem.
prot ieteikt drošākos tehnikas veidus pārvietojoties orientēšanās distancē.
-spēj patstāvīgi iemācīt orientieristam iesācējam kartes noorientēšanu, radīt izpratni par
kartes būtību orientēšanās kartes krāsām un karšu zīmēm;
- spēj vadīt orientēšanās nodarbības.
-prot sagatavot un uzzīmēt skolas apkārtnes karti (shēmu);
- prot patstāvīgi izveidot orientēšanās vingrinājumus un rotaļas.
1. Orientēšanās vēsture. Orientēšanās disciplīnas
2. Orientēšanās didaktikas pamati.
3. Orientēšanās sporta karte. Karšu zīmes.
4. Orientēšanās tehnika. Drošības noteikumi.
1. Indriksone L., Smila B. Orientēšanās I daļa – Rīga: LSPA, 2000. – 83 lpp.
2. Indriksone L., Smila B. Orientēšanās II daļa – Rīga: LSPA, 2002. – 67 lpp.
3. Orientēšanās bērniem un jauniešiem/ Svenska Orientierinsgs forbundet – Rīga:
1997.-144 lpp.
Interneta resursi: www.nzorienteering.com; www.magnets.lv ;
http://lof.lv/?p=abc_materiali
Interneta resurs:
www.orient.lv;
www.orientesanas.lv ;
www.attackpoint.org ;
Literatūras studēšana, gatavošnās praktiskajām un teorētiskajām nodarbībām

Kursa noslēguma tests- 40%
Individuālais darbs (orientēšanas tehnikas pilnveidošana) 10%
Orientēšanas prasmju demonstrēšana (pavēles distance) 50 %
Latviešu

Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju
kursa
apguves
uzsākšanai:
Kursa mērķi:

Sociālā un saskarsmes psiholoģija
PBVI114 , PBVI115
Vispārizglītojošais
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
3

2
2
Asoc.prof. Ž.Vazne, prof. A.Ābele
Priekšzināšanas: vispārīgā un attīstības psiholoģijā; pedagoģijā; filozofijā.
sistematizēta un empīriski pamatota satura realizācija par sociālo un saskarsmes psiholoģijas
pamatjautājumiem, sociālpsiholoģisko pieeju personības izpētē, personības saskarsmes prasmju
veidošanos, norisēm un izpausmēm.

Kursa uzdevumi:

-

Plānotie
rezultāti:

studiju
-

Studiju
saturs:

kursa

Sekmēt izpratni par sociālās un saskarsmes psiholoģijas teorētiskajām koncepcijām un
sociālpsiholoģiskajām kategorijām;
Pilnveidod saskarsmes prasmes un iemaņas;
Pilnveidot sociālpsiholoģisko problēmu un situāciju analīzes prasmes.
Zināšanas: interpretē, pamato un salīdzina sociālās un saskarsmes psiholoģijas teorētiskos
pamatvirzienus, saskarsmes procesa norisēm un to izpausmēm profesionālajā darbībā.
Prasmes: patstāvīgi atlasa un analizē mūsdienu aktuālas sociālpsiholoģiskās problēmas, analizē
komunikācijas un interakcijas teorētiskās pieejas.
Kompetences: izvērtē sociālās vides un personības mijiedarbību uz profesionālo darbību sporta
zinātnes jomā.

sociālās un saskarsmes psiholoģijas izpētes priekšmets un teorētiskie pamatvirzieni; sociālās psiholoģijas
attīstība pasaulē; es izpratne sociālajā psiholoģijā; stereotipi un aizspriedumi; sociālā ietekme un tās
faktori; personības uzvedības fenomeni grupās; masu un pūļa psiholoģija; saskarsmes jēdziens,
izpausme, funkcijas, veidi un struktūra; sociālā percepcija, pirmā iespaida veidošanās, un psiholoģiskās
barjeras; saskarsmes informatīvi-komunikatīvais aspekts, prasības komunikatoram un klausītājam;
konflikti, to veidi, risināšanas iespējas; cilvēku ietekmēšanas paņēmieni un aizsardzības mehānismi.

Obligātā
literatūra:

1.
2.

Reņģe V. (2002). Sociālā psiholoģija.- Rīga: Zvaigzne ABC
Omārova S. (2009). Cilvēks runā ar cilvēku. R.: Kamene, 2009.

Papildliteratūra:

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vorobjovs A. (2002). Sociālā psiholoģija. R.;Izglītības soļi
Goldman D. (2001). Tava emocionālā inteliģence. Jumava
Omarova S. (2001). Cilvēks dzīvo grupā. Rīga: LU
Pikeringa P. (2000). Strīdi, nesaskaņas, konflikti. R.:Jānis Roze
Dž.Edeirs Dž. (2000). Efektīva komunikācija. R.:Zvaigzne ABC
Pīzs A. (2006). Ķermeņa valoda. R.: Jumava, 2006.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:
Studējošo
patstāvīgā darba
organizācija
un
uzdevumi:

Tiešsaiste www.apa.org , www.psiholoģija.lv

Studiju rezultātu
vērtēšanas
kritēriji:
Mācību valoda:

Emocionālā intelekta analīze mūsdienu sociālajā vidē analītiskais izvērtējums referāta veidā., obligāti
jābūt atsaucēm uz izmantotu literatūru, kas papildināta ar vismaz 1 pētījuma aprakstu par pētāmo tematu.
Prezentācija „Vienas aktuālas problēmas sociālajā psiholoģijā analīze”(izmantojot papildus literatūru un
LSPA elektroniskās datu bāzes). Saskarsmes situāciju atlase un analītisks izvērtējums, referāts.
Pedagoģiskās komunikācijas īpatnības, patstāvīgs pētījums. Konfliktu risināšanas iespējas. Domu karte.
Students veic 5 patsāvīgus darbus un zināšanu pārbaudes darbu, saņemot par to izpildi punktu summu,
atbilstoši vērtēšanas kritērijiem. Tiek vērtētas studenta zināšanas, prasmes, izaugsmes dinamika un
attieksme.
latviešu

Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:
Kursa mērķis:

Kursa uzdevumi:
Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:
Papildliteratūra:

Citi izmantojamie
informācijas avoti:
Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:
Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Mācību valoda:

Sporta teorija
PBNT204
Nozares teorētiskais pamata kurs
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
2. studiju gads
2. studiju semestris
2KP/3 ECTS
Doc. Uģis CIEMATNIEKS
Vispārējas zināšanas Profesionālā bakalaura sporta zinātnē Vispārizglītojošo studiju kursu
jomā, kuras ir iegūtas beidzot LSPA 1. studiju gadu
Dot iespēju apgūt sporta teorijas pamatzināšanas, šo zināšanu kritisku izpratni un spēju
analizēt dažādus terminus, skaidrot tos. Iegūt zināšanas par sporta teorijas likumsakarībām,
īpatnībām, izpausmēm.
Apgūt sporta teorijas studiju priekšmeta saturu zināšanu, prasmju un kompetenču līmenī;
Attīstīt spēju analizēt sporta treniņa līdzekļus, to pielietojumu, kombinēt tos vēlamā mērķa
sasniegšanai.
Profesionālā bakalaura intelektuālās kompetences:
spēj stratēģiski un analītiski formulēt sporta teorijas pamatus, komunicēt par tiem dažādās
sporta dzīves situācijās
izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus sporta teorijas jomā un iegūtās prasmes, risināt
profesionālus jautājumus
strukturēt savu turpmāko studiju procesu virzot savu turpmāko izglītošanos un
profesionālās kvalifikācijas pilnveides procesu
Profesionālās un akadēmiskās kompetences:
savā profesionālajā darbības jomā spēj izvērtēt un izmantot dažāda rakstura sporta teorijas
teorētisko koncepciju pamatus, metodikas un pielietošanas praktiskās pieejas;
parāda sporta speciālista profesijas teorijai atbilstošu metodiku un uzskatu izpratni sporta
teorijas jomā;
veikt jaunrades, pētniecisku un izglītojošu darbu skolas sporta jomā izmantojot sporta
teorijas konceptuālos pamatus.
Profesionālā bakalaura praktiskās kompetences:
spēj nekavējoši veikt profesionālos pienākumus sporta jomā, spēj pieņemt un pamatot
lēmumus profesionālās kompetences sfērā izmantojot sporta teorijas konceptuālos pamatus
spēj uzrādīt izpratni par profesionālo ētiku un ar sporta teorijas un prakses saistīto projektu
īstenošanas ietekmi uz vidi un sabiedrību
spēj darboties kā patstāvīgi tā arī kolektīvi.
Kursa saturs ir saistīts ar plaša diapazona teorētisko zināšanu, prasmju un kompetenču
pielietošanu sporta speciālista darbības jomās. Kursa laikā tiek apgūti sekojoši jēdzieni:
sports, treniņš, tehnika, adaptācija, slodze, metodes sportā, kustību un darbību apguves
līmeņi, fiziskās īpašības un to izpausmes formas, attīstīšanas iespēju vispārīgie norādījumi.
1.
Andra Fernāte, „Sporta treniņu teorijas pamati”, LSPA. 1. daļa, 2001
2.
Igors Ķīsis. „Sporta teorija” LSPA, 1. daļa, 2002
3.
Igors Ķīsis. „Sporta teorija” LSPA, 2. daļa, 2002
1. Viesturs Krauksts, „Treniņu teorijas pamati”. 2009., LSPA
2. Viesturs Krauksts, „Sporta fizioloģijas pamati”. 2009., LSPA
3. Jānis Lanka „Fizisko īpašību biomehānika” 1997., LSPA
Autoru kolektīvs. Bērnu un pusaudžu trenera rokasgrāmata. Rīga, „Imanta”, 2008
В.Г.Никитушкин. Теория и методика юношеского спорта. "Физическая культура",
Москва, 2010.
http://www.sciencedirect.com/
Studējošie patstāvīgi apgūs studija kursā paredzēto saturu papildus kontakta lekcijās
deklarētajam saturam. Mājas darbu sagatavošana grupās vai individuāli pēc docētāja
norādījumiem.
Sekmīgi nokārtoti astoņi mājas darbi, par katru maksimāli iespējams saņemt 2.5 punktus,
minimālais vērtējums 0,5 punkti; divas ieskaites par studiju priekšmeta saturu, vērtētas 10
ballēs, sekmīgai studiju kursa pabeigšanai nepieciešams ieskaiti nokārtot vismaz ar
vērtējumu 4. Kopējā vērtējums iegūšnai tiek summēts vērtējums mājas darbos un ieskaitēs,
tas tiek izdalīts ar 3.
Latviešu

Kursa nosaukums:

Higiēna

Kursa kods:

PBNT208

Kursa veids:

Nozares teorētiskais pamatkurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

2.

Semestris:

3.

Kredīti:

2 / 3 ECTS

Docētāji:

Dr.biol., prof. Inta Māra Rubana

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:

Zināšanas vispārīgajā fizioloģijā un bioķīmijā; prasmes patstāvīgi strādāt ar informācijas
avotiem.

Kursa mērķis:

Nodrošināt iespēju apgūt zināšanas un prasmes vispārīgajā un sporta higiēnā skolotāja, trenera
un fizioterapeita profesionālās

Kursa uzdevumi:

1.
2.
3.
4.

Iepazīstināt studentus ar galvenajām teorētiskajām atziņām komunālajā, uztura, bērnu un
pusaudžu un sporta higiēnā.
Nodrošināt studējošajiem iespēju apgūt iemaņas novērtēt ārtelpu un iekštelpu vides kvalitāti
un tās piemērotību sporta un rekreācijas pasākumu organizēšanai bez riska veselībai.
Pilnveidot studējošo izpratni par dzīvesveida un vides ietekmi uz sportista veselību un
darbaspējām.
Sekmēt studējošo gatavību bērnu un pusaudžu higiēnas atziņas izmantot sporta skolotāja un
trenera praksē.

Plānotie studiju
rezultāti:

Studējošie ir ieguvuši sporta speciālistam nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetences
vispārīgajā un sporta higiēnā.

Kursa saturs:

Higiēnas priekšmets un uzdevumi. Ārtelpu un iekštelpu gaisa higiēna. Dzeramā ūdens un
peldūdeņu higiēna. Vides epidemioloģiskie faktori. Infekcijas slimību epidemioloģija. Higiēnas
prasības sporta treniņu un sacensību vietām. Veselības riska faktori sporta darbinieka darba vidē.
Veselīgs dzīvesveids. Fiziskā aktivitāte un veselība. Norūdīšanās Veselīga uztura pamatprincipi..
Higiēnas prasības sporta apģērbam un apaviem. Fizisko darbaspēju atjaunošanas higiēniskie
līdzekļi. Skolas higiēna.

Obligātā literatūra:
Papildliteratūra:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Studējošo
patstāvīgā darba
organizācija un
uzdevumi:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vides veselība. M. Eglītes red. Rīga:RSU, 2010. 600 lpp.
Darba vides riska faktori un srādājošo veselības aizsardzība. [V.Kaļķa un Ž.Rojas red.]
Rīga: Elpa, 2001. 489 lpp.
Rubana I.M. Uzturs sportistam. Rīga: LSPA, 1998. 198 lpp.
MK noteikumi „Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības , vispārējās vidējās izglītības
un profesionālās izglītības iestādēm” (27.12. 2003., Nr.610)
Brila A. Infekciju slimību epidemioloģija. Rīga: Nacionālais apgāds. 200 lpp.
Rubana I.M. Uzturs jaunajiem sportistiem. Bērnu un pusaudžu trenera rokasgrāmata. Rīga:
LTTC, 2008. 70-89 lpp.
Studējošajiem patstāvīgi jāizpilda uzdevumi:
Jāsagatavojas semināram par vides piesārņojuma ietekmi uz veselību.
Praktiskā darbā jānovērtē sporta zāles mikroklimats, apgaismojums un gaisa apmaiņa.
Jāveic pētījums par 3 dažāda vecuma cilvēku fizisko aktivitāšu paradumiem un jāsagatavo
pētījuma apraksts.
Jāveic pētījums skolas higiēnā par izvēlēto tēmu un jāsagatavo prezentācija.
Jāsagatavojas semināram par apreibinošo vielu ietekmi uz sportista darbaspējām un
veselību. Jāsagatavojas pārbaudījumam par kursu.
Jāsagatavo kopsavilkums par katru lekciju un nodarbību dubultās dienasgrāmatas veidā.

Studiju rezultātu
vērtēšanas
kritēriji:

Katra uzdevuma izpilde tiek vērtēta punktos atbilstīgi kritērijiem. Pēc iegūto punktu skaita (max
40) students saņem vērtējumu ballēs 10 ballu sistēmā.

Mācību valoda:

Latviešu

Kursa nosaukums:
Kursa kods

Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:
Kursa mērķis:

Kursa uzdevumi:

Fiziskie vingrojumi un veselība
PBNT209
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
2
3
1KP
Lektore Zinta Galeja
Apgūtās zināšanas LSPA kustību anatomijā, fizioloģijā, sporta fizioloģijā, biomehānikā,
vingrošanā.
veicināt zināšanu apguvi par fiziskajiem vingrojumiem, to iedarbību uz balsta kustību
sistēmu, sirds asinsvadu sistēmu, to nozīmi veselības nostiprināšanā dažāda vecuma un
dzimuma cilvēkiem.
1.
2.

Radīt interesi un izpratni par fizisko vingrojumu lietošanu veselības veicināšanai
Mācīt novērtēt un analizēt stāju

Mācīt analizēt fizisko vingrojumu vispārējo un lokālo ietekmi uz cilvēka
organismu;
4. Dot zināšanas par slodzes dozēšanas pamatrincipiem;
5. Veidot prasmes spēt iegūtās zināšanas realizēt praksē
Jāizprot fizisko vingrojumu pielietošanas motivācija un fizioloģiskais pamatojums;
Jāmāk izmantot studiju kursā iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas organizējot un
vadot nodarbības veselības veicināšanai; sastādīt teorētiski pamatoti un metodiski
pareizu nodarbības konspektu un realizēt to praktiski
Studiju kursā studenti iepazīstas ar fiziskajiem vingrojumiem un slodzes intensitāti
katrā no tiem. Iepazīstas ar tādiem vingrošanas veidiem kā vingrošana uz lielām
bumbām (fitball), vingrojumi ķermeņa korsetes veidošanai, balansa virsmas
izmantošana ķermeņa līdzsvara trenēšanā, aerobā un spēka treniņa apmācība. Studenti
mācās izjust savu muskuļu spēku un to apvienot ar pareizu elpošanu; apgūst slodzes
dozēšanas pamatprincipus. Studenti mācās novērtēt savas darba spējas; mācās pielietot
pareizu slodzes dozējumu atbilstoši savām darba spējām un fiziskai sagatavotībai;
iepazīst savu muskuļu spēku darbībā, mācās kontrolēt pulsu; noteikt fiziskās darba
spējas un kontrolēt to izmaiņas veselību veicinošās nodarbības
1. Gūtenbrunners K., Glēzeners Ž.Ž. Rehabilitācija, fizikālā medicīna un dabas
dziedniecība. Rīga, sia ‘’Nacionālais apgāds’’ 2007
2. Delavjē F. Vingrinājumi sievietēm. Rīga, Zvaigzne ABC. 2003
3.V. Kaziniece Vairāk nekā 1000 vingrojumu 365 dienām / Gulbis [2001]
4. R. Upmanis Vingro ar prieku! : ceļvedis veselīgam dzīvesveidam /. Rīga Jumava
2005
5. F. Delavjē Muskulatūras attīstīšana : spēka vingrinājumi anatomiskā skatījumā / Rīga
Zvaigzne ABC c2007.
6. L.Zubovičs, M.Markevics, V.Valainis: Veselību veicinošā atlētiskā vingrošana
sievietēm : māc.-metod. mater. / Jelgava [b.i.] 2002
7. Peggy A. Houglum Therapeutic exercise for musculoskeletal injuries /. Champaign,
ILHuman Kinetics c2010
3.

Plānotie studiju rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:
Citi izmantojamie
informācijas avoti:
Studējošo patstāvīgā darba
organizācija un uzdevumi:
Studiju rezultātu vērtēšanas
kritēriji:
Mācību valoda:

Gatavošanās semināriem un praktiskajām nodarbībām. Zināšanu atkārtošana par sirds
asinsrites, elpošanas sistēmas fizioloģiju un izmaiņām slodzes ietekmē(Sporta
fizioloģijas pamatkurss). teorētiski praktiskai ieskaitei
Studentu zināšanas, prasmes un kompetences semināros tiek novērtētas pēc 3 punktu
sistēmas: Studiju kursa vērtējumam tiek izmantota 10 ballu skalas sistēma, lai iegūtu
zināšanu, prasmju un kompetenču vērtējumu ballēs ir jāiegūst noteikts punktu skaits.
Latviešu

Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:
Kursa mērķis:

Sporta medicīna
PBNT212
Nozares teorētiskais pamatkurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
2
3
1 KP;1,5 ECTS
Dr.med., prof. V.Lāriņš
Anatomija; Fizioloģijas pamati; Vecumposmu fizioloģija
dot iespēju studentiem apgūt sporta medicīnas zināšanu pamatus,

prasmes un sporta

pedagogam nepieciešamās kompetences

Kursa uzdevumi: -radīt izpratni par sporta medicīnas dienestu, darba organizāciju,
galvenajiem
uzdevumiem,
- apgūt zināšanas par sportistu medicīniskajām pārbaudēm;
- veidot prasmes stājas un somatotipa noteikšanā;
- veidot prasmes un kompetences fiziskās attīstības noteikšanā un novērtēšanā.
Plānotie studiju Sekmīga studiju kursa apguve:
rezultāti:
- veido izpratni par sportistu veselības aprūpes iespējām sporta medicīnā,
- rada iespēju patstāvīgi novērtēt stāju un ķermeņa somatotipu,
- patstāvīgi noteikt, analizēt un vērtēt fizisko attīstību.
Kursa saturs:
Sporta medicīna,kā zinātniski praktiska medicīnas disciplīna, tās galvenie uzdevumi.
Sporta medicīnas dienests. Sportistu medicīniskās pārbaudes.
Stājas, somatotipa un fiziskās attīstības noteikšana un novērtēšana. EIROFIT testi fiziskās
attīstības un sagatavotības noteikšanā un novērtēšanā.
Obligātā literatūra:
1. Lāriņš V. Sporta medicīna. Rīga: LSPA, 2004.- 100 lpp..
2. Žukovskis I. Sporta medicīnas praktikums. Rīga: Zvaigzne, 1991.- 118 lpp.
Papildliteratūra:
3. Åstrand P-O., Textbook of Work Physiology: Physiological Bases of Exercise. 4 rd ed. / Astrand P-O.,
Rodahl K. // New York: McGraw Hill, 2003.- 656 p.
4. Kent M. The Oxford dictionary of sports science and medicine.-3rd ed. – Oxford, NY: Oxford
University Press, 2007.- 624 p.
5. Lāriņš V., Mauriņa L. Koriģējošā vingrošana jaunākā skolas vecuma bērniem. 1.daļa. Rīga: LSPA,
1995. - 57 lpp.
Citi izmantojamie
informācijas avoti:
6. Bērnu un pusaudžu trenera rokasgrāmata. Rīga: LTTC, 2008.- 215 lpp.
7. http://www.science direct.com
Studējošo
Patstāvīgi iegūt fiziskās attīstības un sagatavotības mērījumus
patstāvīgā darba praktiskajās nodarbībās, veikt datu apstrādi, analizēt iegūtos rezultātus,
organizācija un
izdarīt secinājumus un izstrādāt rekomendācijas, noformēt protokolu.
uzdevumi:
Patstāvīgi gatavoties semināriem,kolokvijiem, pārbaudījumam.
Studiju rezultātu - Attieksme pret studijām, attīstības dinamika, darbs semināros (10%);
vērtēšanas
– Patstāvīgi veiktie praktiskie darbi (20%);
kritēriji:
- Studiju kursa rakstiskie pārbaudījumi (70%).
Mācību valoda:

Latviešu

Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
2
3
1KP
Zane Pavāre
Zināšanas anatomijā un fizioloģijā

Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:

Dot iespēju apgūt nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetences negadījumu novēršanai un pirmās
palīdzības sniegšanai, ja tas ir noticis izglītības un sporta darba speciālista profesionālajā darbā vai
sadzīvē atbilstoši Neatliekamās medicīniskās palīdzības asociācijas un Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienesta izstrādātajai un apstiprinātajai vienotajai pirmās palīdzības sniegšanas programmai
Latvijas Republikā, kas veidota ievērojot Eiropas Atdzīvināšanas padomes 2010. gada vadlīnijas.
1.Mācīt pareizi novērtēt radušos situāciju un novērst draudošās briesmas apkārtējiem cilvēkiem,
palīdzības sniedzējam un cietušajam. 2. Mācīt rīkoties taktiski pareizi, atbilstoši negadījuma
smagumam, cietušā dzīvības glābšanai un uzturēšanai, apzinoties ētisko un morālo atbildību. 3. Mācīt
saglabāt cietušā dzīvību līdz ierodas profesionāla palīdzība, iespēju robežās novērst stāvokļa
pasliktināšanos.
Apgūstot studiju kursa teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas studentam jābūt psiholoģiski
zinošam un varošam veikt tūlītējus pasākumus nelaimes gadījuma vietā, taktiski pareizi rīkoties: veikt
reanimācijas pasākumus (demonstrēt izpildījumu), brūces primāro apstrādi un pārsiešanu, asiņošanas
apturēšanu, imobilizācijas pareizu tehnisko izpildi, desmurģiju jebkurai ķermeņa daļai, veikt pretšoka
pasākumus, organizēt cietušā transportēšanu uz medicīnas iestādi, zināt un prast drošības pasākumus
sevis aizsardzībai, prast taktiski pareizi rīkoties dažādu pēkšņu saslimšanu, saindēšanos, dzīvnieku
kodumu un termisku bojājumu gadījumā.
Ievads apmācībā. Rīcība negadījuma vietā. Atdzīvināšanas ABC shēma viskritiskāko stāvokļu
novērtēšanai, dzīvības glābšanai un uzturēšanai. Ievainojumi, brūces, to veidi, rašanās iemesli.
Asiņošana. Šoks. Traumas. Desmurģija(saitēšana). Saindēšanās. Termiskie bojājumi. Rīcība pie
dažādām pēkšņām saslimšanām.

Kursa mērķis:

Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:

1.

2.
Citi avoti:
Studējošo
patstāvīgā darba
organizācija un
uzdevumi:
Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Mācību valoda:

Pirmā palīdzība
PBNT205
Nozares teorētiskais pamatkurss

Golubeva A. Skolēnu drošība. Nelaimes gadījumi. Pirmā palīdzība. Lielvārds. Lielvārde , 1998.
Jakušonoka R., JodzēvičaH.,Gibners R. Transporta imobilizācija. Pārsēji. Rīga: Multineo, 2008.
D. Krieviņa red. Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Atdzīvināšana. 2.izdevums. NMPC, 2004;
383 lpp.
4. Madrevica I., Krieviņš D. “Ko darīt?” izdevniecība Talsu tipogrāfija, 2000.
5. Mauriņa L. “Pirmā palīdzība” grāmatā Trenera rokasgrāmata, Jumava, 2004, 353-377. lpp.
6. Pirmā palīdzība. Rokasgrāmata. - 2. pārstr. un papild. izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010; 288
lpp.
7. Pirmā palīdzība. Īsi pats galvenais. Rīga : Zvaigzne ABC, 2010; 32 lpp.
8. Žukovskis I. Akūtie pataloģiskie stāvokļi sportā, R., 1992.
9. “Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Traumas.” D. Krieviņa redakcija. NMPC. Rīga. 2001, 350
lpp.
10. Baskett P., Nolan J.,eds. Poket book of the European Resuscitation Council
Guidlines for Resuscitation 2010. Elsevier, 2010
https://www.erc.edu/index.php/docLibrary/ru/viewDoc/1195/3/ 
11. Zeccardi J., Everything you need to know about medical emergencies, 1996 by Springhouse
Corporation
www. nmpd.gov.lv
http://www.talakizglitiba.lv/sites/default/userfiles/MPIC%2008.pdf
Sagatavot patstāvīgo darbu par tēmu “Kritiens no augstuma”. Gatavoties semināra nodarbībai par KPR.
Patstāvīgais darbs “Akūtās asiņošanas simptomi loģiskā secībā”. Sagatavot referātu “Raksturīgākās
sadzīves traumas pa vecuma grupām un to profilakse” ar prezentāciju un lomu spēlēm. Gatavoties
diferencētai ieskaitei- teorētiskajam pārbaudes testam un praktisko PP manipulāciju veikšanai.
Studentu zināšanas, prasmes un iemaņas tiek vērtētas teorētiskajā testā un divos semināros ( kardiopulmonārās reanimācijas demonstrējums, rīcības teorētiskais pamatojums bērniem un pieaugušajiem;
referāta “Sadzīves traumas dažādās vecuma grupās un to profilakse” prezentācija), praktiskajās
nodarbībās - izpildot dažādas pirmās palīdzības sniegšanas manipulācijas, demonstrējot patstāvīgi
sagatavotās lomu spēles “ Imobilizācija ar dažadiem materiāliem, šinēšana, pārsēju uzlikšana ”,
Kārtojot teorētisko testu un KPR izpildi uz manekena.
Latviešu
1.
2.
3.

Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības
studiju
apguves uzsākšanai:

Civilā aizsardzība un sporta ekoloģija

kursa

Kursa mērķis:

Kursa uzdevumi:

PBNT210
Nozares teorētiskais pamatkurss.
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē.
2.
3.
2KP
Prof. A.Paeglītis
Lai sekmīgi apgūtu ekoloģijas un CA pamatus ir nepieciešamas priekšzināšanas
ekoloģijas pamatos, medicīniski bioloģiskajos priekšmetos un Latvijas valsts
likumdošanā par valsts un pašvaldību varas struktūrām
Sniegt studentiem pamatzināšanas par CA struktūru organizāciju un darbību Latvijā.
Iepazīstināt studentus ar tautsaimniecības ietekmi uz apkārtējo vidi, ar šīs ietekmes
bīstamajām sekām un pamatprincipiem CA struktūru darbam ārkārtas situācijās, kā
arī ar profilaktiskā darba metodiku ārkārtas situāciju novēršanai.
Iepazīstināt studentus ar sistēmu vadības principiem, noskaidrot divu sistēmu tautaimniecības un dabas vides mijiedarbības radītās problēmas. Dot zināšanu
pamatus par CA struktūru Latvijā. Iepazīstināt ar valsts CA galvenajiem
uzdevumiem un to risināšanas juridisko pamatojumu. Iepazīstināt ar valstī
pieņemtās metodikas pielietošanu ārkārtas situāciju novērtēšanai sabiedrībā. Dot
priekšstatu par bīstamības avotiem un iespējamo seku novēršanas iespējām.

Zināšanas: students zinās-

Plānotie studiju rezultāti:

tautsaimniecības ietekmes uz dabas vidi raksturīgās bīstamās
sekas,CA struktūru darbības principus ārkārtas situācijās.,
metodiku kā prognozēt un organizēt tautsaimniecības objekta
darbību, lai samazinātu tā bīstamību
Latvijas CA struktūras, to tiesības un pienākumus un likumā
paredzētās normas, kas nosaka tautsaimniecības objekta vadītāja
pienākumus attiecībā uz CA.
-

Prasmes: students spēs-

Salīdzināt, vērtēt un analizēt studiju kursā apskatīto procesu
sakarības.
Kompetences:
Students spēs aktīvi iesaistīties nodarbību diskusijās.
Ekoloģijas un CA studiju kurss sastāv no praktiskajām grupu
nodarbībām (30 st.), patstāvīgā darba (12 st.) un individuālā darba
(18 st.).

Kursa saturs:

Galvenās kursa tēmas:
-

Ievads CA. LR likumdošana par CA un ekoloģijas problēmām;
Likums “Par LR Civilo aizsardzību”;
Dabas aizsardzības pamati;
Dabai nodarīto kaitējumu veidi un apmēri;
Sistēmu analīze sabiedrības un dabas sistēmu raksturošanai;
Sabiedrības un dabas sistēmu mijiedarbība;
Dabas resursi;
Dabas katastrofu un tautsaimniecības darbības izraisīto briesmu
cēloņi;
Briesmu un potenciālās bīstamības analīzes metodes;
Bīstamības avotu noteikšana un novērtēšana;

Obligātā literatūra:

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Dabas katastrofas, avārijas tautsaimniecībā;
Ražošanas un transporta katastrofas.
J. Niedrītis. Dabas vides aizsardzība un ekonomika, Rīga: Vide,
1993., 256. Lpp.
Bīstamības avotu noteikšana un novērtēšana vietējā sabiedrībā,
UNEP IE/PAC- Rūpniecības un vides programmu darbības
centrs, Rīga:, CA Centrs, 1994., 86. Lpp.
Latvijas Republikas likums “Par Latvijas Republikas Civilo
aizsardzību”, avīze “Diena”, 1993. g. 22. Janvārī. (pirmavots)
;www.likumi.lv
Ministru kabineta izdevums “Ziņotājs”.
E. Siliņš. Lielo patiesību meklējumi.
G.Grūtups. Gadsimta katastrofas Latvijā., Rīga: Mans īpašums,
1999., 240 lpp.
M.Vircavs. Vide,ietekmes un novērtējums: principi un analīze.
Rīga; Turība, 2005.,248 lpp.
http:/kalme.daba.lv. Klimata mainība Latvijā: aktualitātes un
piemērošanās pasākumi

Citi
izmantojamie
informācijas avoti:

www.google.lv - ekoloģija, www.likumi.lv

Studējošo patstāvīgā darba
organizācija un uzdevumi:
Studiju rezultātu vērtēšanas
kritēriji:

Patstāvīgi studēt literatūru, lai sagatavotos semināriem un ieskaites kontroldarbiem.

Mācību valoda:

Latviešu.

Studiju kursa sekmes vērtē pēc zināšanām prasmēm un attieksmes,
zināšanām

Kursa nosaukums:
Kursa kods:

Vecumposmu fizioloģija
PBNT222

Kursa veids:

Nozares teorētiskais pamatkurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

2.

Semestris:

3.

Kredīti:

1 / 1,5 ECTS

Docētāji:

prof. Inese Pontaga

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:

1.studiju gadā LSPA apgūtās zināšanas anatomijā, fizioloģijas pamatos un bioķīmijas
pamatos, 2.studiju gada 3.semestrī apgūtās zināšanas sporta fizioloģijā.

Kursa mērķis:

Sniegt pamatzināšanas par morfoloģiskajām un fizioloģiskajām izmaiņām augošā organismā un
novecojot, par fizisko īpašību attīstīšanas sensitīvajiem periodiem.

Kursa uzdevumi:

1.
2.

3.
4.

Raksturot augšanas un attīstības likumsakarības, kritiskos periodus bērna attīstībā, vides un
sociāli ekonomisko faktoru ietekmi uz augšanu un attīstību.
Veidot zināšanu bāzi par balsta un kustību sistēmas, nervu sistēmas un augstākās neirālās
darbības attīstību, par iekšējo orgānu sistēmu un to funkciju pilnveidošanos augošā
organismā un izmaiņām novecojot.
Veidot praktiskās iemaņas fiziskās attīstības un fizisko darbaspēju novērtēšanā.
Raksturot fizisko vingrinājumu lomu fiziskās attīstības veicināšanā un fizisko darbaspēju
attīstīšanā.

Plānotie studiju
rezultāti:

Studenti iegūst zināšanas par: vecumposmu periodizāciju; augošu bērnu anatomiskajām un
fizioloģiskajām īpatnībām atsevišķos vecumposmos; morfoloģiskajām un fizioloģiskajām
izmaiņām, cilvēkam novecojot; fizisko vingrinājumu lomu fiziskās attīstības veicināšanā,
darbspēju attīstīšanā un uzturēšanā. Studenti apgūst prasmes: izmērīt cilvēka antropometriskos
rādītājus. Studenti apgūst kompetences: novērtēt bērnu un pieaugušu cilvēku fizisko attīstību,
aptuveni novērtēt bioloģisko vecumu un pusaudžu dzimumattīstības pakāpi; izvēlēties katram
skolēnu vecumposmam piemērotākās sporta slodzes un apmācības metodes; izvēlēties
piemērotus vingrinājumus gados vecākiem cilvēkiem.

Kursa saturs:

Augšanas un attīstības likumsakarības. Morfoloģiskās izmaiņas organismā dažādos
vecumposmos. Jaundzimušā, zīdaiņa vecuma, agrās, pirmās un otrās bērnības vecuma bērnu,
pusaudžu un jauniešu fizioloģisks raksturojums. Fizioloģiskās izmaiņas novecojot.

Obligātā literatūra:

1.

4.

Pontaga I. Vecumposmu fizioloģija. 1.daļa. Mācību līdzeklis LSPA studentiem. LSPA – Rīga, 2012,
87 lpp.
Pontaga I. Vecumposmu fizioloģija. 2.daļa. Mācību līdzeklis LSPA studentiem. LSPA – Rīga, 2012,
36 lpp.
Pontaga I., Ūdre V. Bērnu un pusaudžu fizisko spēju attīstīšanas bioloģiskais pamatojums. Bērnu un
pusaudžu trenera rokasgrāmata (Galv. redaktors J.Žīdens), Latvijas Treneru tālākizglītības centrs,
Rīga, 2008.g., 54 – 69 lpp.
Rowland T.W. Children’s Exercise Physiology. Human Kinetics, 2004, printed in USA, 298 p.

Papildliteratūra:

1.
2.
3.

Āboltiņa M.. Kā aug mūsu bērns. Datorzinību centrs, 1998., 198 lpp.
Vīksne Z. Bērnu un pusaudžu vispārējā un sporta fizioloģija LVFKI, Rīga, 1987.-71.lpp.
Фарбор А.,Корниенко И.А.,Сонъкин В.Д. Физиология школьника.-М.:Педагогика,1990.-64.с.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

Детская спортивная медицина. Под ред. Тихвинского С.Б. и Хрущева С.В..М.:Медицина, 1991.-559.с.

Studējošo
patstāvīgā darba
organizācija un
uzdevumi:

Gatavoties semināriem par tēmām: 1) augšanas un attīstības likumsakarības; morfoloģiskās
izmaiņas organismā dažādos vecumposmos; jaundzimušā, zīdaiņa vecuma, agrās bērnības
vecuma bērnu fizioloģisks raksturojums; 2) pirmās un otrās bērnības vecuma bērnu fizioloģisks
raksturojums; 3) pusaudžu un jauniešu fizioloģisks raksturojums; fizioloģiskās izmaiņas
novecojot. Gatavoties pārbaudījumam (ieskaitei) vecumposmu fizioloģijā.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Studentu zināšanas, prasmes un kompetences tiek novērtētas trijos kontroldarbos (augšanas un
attīstības likumsakarības, morfoloģiskās izmaiņas organismā dažādos vecumposmos;
jaundzimušā, zīdaiņa vecuma, agrās bērnības vecuma bērnu fizioloģisks raksturojums; pirmās
un otrās bērnības vecuma bērnu fizioloģisks raksturojums; pusaudžu un jauniešu fizioloģisks
raksturojums; fizioloģiskās izmaiņas novecojot), vienā laboratorijas darbā (antropometrijas
metodes). Vecumposmu fizioloģijas studiju kursa nobeigumā ir jānokārto ieskaite.

Mācību valoda:

Latviešu

2.
3.

Kursa
nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:

Sporta bioķīmija
PBNT215
Nozares teorētiskais pamatkurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
2.
4.
1 / 1,5 ECTS
Dr.biol., asoc.prof. Maija Dzintare
Jābūt apgūtam kursam „Bioķīmijas pamati” (1,5 KP, kursa kods: PBNT214).

Kursa mērķis:

Nodrošināt studentiem teorētisko un praktisko iemaņu apguvi, dodot zināšanas un izpratni par dzīvības procesu
ķīmiskajiem pamatiem cilvēka organismā, kā arī par enerģētisko un plastisko procesu dinamiku fizisko slodžu
laikā; praktiski apgūstot bioķīmisko pētījumu pamatiemaņas. Studiju kursa pamatuzdevums – dot
studējošajiem zinātnisku pamatu profesionālai darbībai, attīstīt prasmes patstāvīgai problēmu risināšanai.

Kursa uzdevumi:

1.
2.
3.
4.

5.

Iepazīstināt ar enerģētiskajiem un plastiskajiem procesiem cilvēka organismā, kas nodrošina tā
fizioloģiskās funkcijas, kā arī atjaunošanos un attīstību.
Raksturot bērnu un pusaudžu organisma bioķīmiskās īpatnības.
Sniegt zināšanas un izpratni par ķīmisko reakciju mērķtiecīgām izmaiņām organismā intensīvu fizisku
slodžu laikā un atjaunošanās periodā.
Iepazīstināt ar organisma strukturālajām un funkcionālajām izmaiņām, kas attīstās regulāru treniņu
rezultātā.
Veidot praktiskās iemaņas darbam laboratorijā bioķīmisko analīžu veikšanai.

Plānotie studiju
rezultāti:

Noklausoties sporta bioķīmijas kursu, studentiem jāzina:
1. bioķīmisko procesu dinamika cilvēka organismā, to kopsakarība;
2. bērnu un pusaudžu organisma bioķīmiskās īpatnības;
3. bioķīmisko procesu izmaiņas organismā intensīvu dažāda rakstura fizisko slodžu laikā un atjaunošanās
periodā;
4. fizisko īpašību – spēka, ātruma un izturības attīstīšanas bioķīmiskais pamatojums un metodes;
5. bioķīmisko īpatnību ievērošana, trenējot fiziskās īpašības bērniem un pusaudžiem.
Studenti iegūst prasmi veikt vienkāršus analītiskus bioķīmiskus eksperimentus, lietot laboratorijas traukus un
aparatūru.
Studenti iegūst kompetenci bioķīmijas kursā iegūtās zināšanas pielietot sporta praksē:
1) analizēt konkrētas slodzes pēc reakcijas, kas dod enerģiju, kādus enerģijas avotus patērē.
2) zinot bioķīmisko pamatu, plānot slodzes, atjaunošanās ilgumu, lai treniņš dotu maksimālo efektu.

Kursa saturs:

Vispārējā bioķīmija. Vielmaiņa. Enerģijas maiņa. Bioloģiskā oksidēšanās. Biosavienojumu: ogļhidrātu, tauku
un olbaltumvielu maiņa. Augoša organisma biosavienojumu maiņas īpatnības.
Sporta bioķīmija. Muskuļu ķīmiskais sastāvs un darbības enerģētika. Bioķīmisko procesu dinamika
organismā, veicot intensīvu dažāda rakstura fizisku darbu. Noguruma bioķīmiskais pamatojums. Bioķīmiskie
procesi atjaunošanās periodā. Bioķīmiskais pamatojums fizisko īpašību – spēka, ātruma un izturības
pieaugumam, regulāri trenējoties. Adaptācijas pakāpenība un specifiskums. Sporta treniņa principu
bioķīmiskais pamatojums.

Obligātā
literatūra:
Papildliteratūra:

1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.

V. Ūdre. Vispārējā un sporta bioķīmija I d., māc. grāmata LSPA studentiem, Rīga 1999.
V.Ūdre - Vispārējā un sporta bioķīmija II d., māc. grāmata LSPA studentiem, Rīga 2000.
Волков Н. И. Биохимия мышечной деятельности. Kиев, Олимпийская литература, 2000. c 504.
Maughan R., Gleeson M. The Biochemical Basis of Sports Performance. Oxford University press. New
York. 2004, p 253.
V.Ūdre - Biosavienojumu maiņas vienādojumi un shēmas, māc. līdz. LSPA studentiem, Rīga 1996.
V.Ūdre - Sporta bioķīmija, māc. līdz. LVFKI studentiem, Rīga 1991.
V.Ūdre – Augoša organisma metabolisma īpatnības un fizisko īpašību attīstīšanas bioķīmiskais
pamatojums, mācību līdzeklis LSPA studentiem, Rīga 2001.
D. Cēdere, J. Logins. Organiskā ķīmija ar ievirzi bioķīmijā, Rīga, Zvaigzne ABC, 1996.
Murray R. K., Granner D. K., Mayes P. A., Rodwell V. W. Harper's Biochemistry (25th edition).
McGraw-Hill Publishing Co; 1999, p. 927.

Citi izmantojamie
informācijas
avoti:
Studējošo
patstāvīgā darba
organizācija un
uzdevumi:

1.
2.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Studentu zināšanas un kompetences novērtē pēc kvalitatīvā rādītāja – zināšanas novērtē 10 ballu sistēmā, un
kvantitatīvā rādītāja – jānokārto visi kursā paredzētie semināri un ieskaite.
Latviešu

Mācību valoda:

Gatavošanās semināram par tēmām: Vispārējā bioķīmija. Vielmaiņa. Enerģijas maiņa. Bioloģiskā
oksidēšanās. Biosavienojumu: ogļhidrātu, tauku un olbaltumvielu maiņa. Augoša organisma biosavienojumu
maiņas īpatnības.
Sporta bioķīmija. Muskuļu ķīmiskais sastāvs un darbības enerģētika. Bioķīmisko procesu dinamika
organismā, veicot intensīvu dažāda rakstura fizisku darbu. Noguruma bioķīmiskais pamatojums. Bioķīmiskie
procesi atjaunošanās periodā. Bioķīmiskais pamatojums fizisko īpašību – spēka, ātruma un izturības
pieaugumam, regulāri trenējoties. Adaptācijas pakāpenība un specifiskums. Sporta treniņa principu
bioķīmiskais pamatojums. Referāta rakstīšana.
Gatavošanās ieskaitei.

Kursa nosaukums: Sporta biomehānikas pamati
Kursa kods: PBNT211
Kursa veids: Nozares teorētiskais pamatkurss
Kursa līmenis: Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
Studiju gads: 2.
Semestris: 3.
Kredīti: 2
Docētājs: Dr. habil. paed, profesors Jānis Lanka
Prasības studiju
kursa apguves Mehānikas pamati skolas programmas apjomā; Anatomija; Sporta teorija
uzsākšanai:
Kursa mērķis: dot iespēju studentiem apgūt sporta teorijas biomehāniskos pamatus
radīt interesi par biomehāniku kā sporta zinātnes nozīmīgu sastāvdaļu;
veidot izpratni par mehāniskajiem procesiem dzīvo sistēmu kustībās;
dot teorētiskās zināšanas par cilvēka kustību balsta sistēmu un tās
funkcijām, fizisko vingrinājumu izvēles un izpildes biomehaniskajiem
nosacījumiem;
- veidot prasmi pielietot biomehāniskās analīzes metodi kustību analīzē;
Plānotie studiju Sekmīga kursa sekmīga apguve dod studentiem iespēju parstāvīgi veikt kustību
rezultāti:
biomehānisku analīzi, pamatot fizisko vingrinājumu izvēli un pielietošanu, jo:
- izprot kustību biomehāniskās analīzes nozīmi;
- zin biomehānisko raksturlielumu iegūšanas un analīzes galvenās metodes;
- prot patstāvīgi izvērtēt kustību biomehāniskās analīzes rezultātus;
- spēj pamatot fizisko vingrinājumu izvēli un izpildes nosacījumus dažāda
vecuma, dzimuma un fiziskās sagatavotības cilvēkiem.
Kursa saturs: Biomehānikas un sporta biomehānikas priekšmets un metode. Cilvēka kustību un
balsta sistēmas uzbūve, fumkcijas un mehāniskās īpašības. Kustību mehāniskās un
biomehāniskās analīzes pamati. Muskuļu saraušanās biodinamika, darbs, jauda,
enerģija. Cilvēka fizisko īpašību biomehānisks raksturojums. Diferenciālā
biomehānika. Cilvēka motorikas atkarība no vecuma, dzimuma, ķermeņa uzbūves
rādītājiem. Sporta atlases un sporta sasniegumu prognozēšanas pamati.
Obligātā literatūra: 1. Lanka J. Biomehānika. Rīga: 1995. – 135 lpp.
2. Lanka J. Fizisko īpašību biomehānika. Rīga: 1997. – 107 lpp.
3. Lanka J. Fizisko īpašību biomehānika. Rīga: 2005. – 102. lpp.
Papildliteratūra:
4. Abertny B., KippersV., Mackinnon L. et al. The Biophysical Foundation
of Human Movement. Champaign, IL: Human Kinetics, 1997. 425 p.
5. Bartlett R. Introduction to Sports Biomechanics. Spon Press, London,
2001. 285 p.
6. Ланка Я. Биомеханика. Рига, 1992. 135 стр.
Citi izmantojamie
informācijas avoti 7. LSPA Informātikas un biomehānikas katedras Tālmācības centra saitā
ievietotie metodiskie materiāli: http://servis.lsps,lv:333/index.html
8. http:/ www.biomech.com
Studējošo
Veikt papildliteratūras un ar izvēlēto sporta veidu saistītās literatūras
patstāvīgā darba
patstāvīgu studēšanu un konspektēšanu. Patstāvīgi izstrādāt izvēlētā sporta
organizācija un
veida tehnikas biomehānisko pamatojumu un fiziskā vingrinājuma
uzdevumi:
biomehānisko analīzi.
Studiju rezultātu
Lai students iegūtu sekmīgu vērtējumu, tiks vērtēts: 1) attieksme pret
vērtēšanas kritēriji: izglītošanos, attīstības dinamika, aktivitāte semināros un diskusijās )30%);
2) veiktais patstāvīgais darbs (30%); 3) rakstiskais pārbaudījums (40%).
Mācību valoda:
Latviešu
Kursa uzdevumi: -

Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:
Kursa mērķis:

Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:

Citi izmantojamie
informācijas avoti:
Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Mācību valoda:

Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas sportā
PBNT203
Nozares teorētiskais pamat kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
2
3, 4
1 K; 1,5 ECTS
Prof. Juris Dravnieks, Prof. Eduards Popovs
Vidusskolas kursi: matemātika, fizika, informātika. LSPA kurss „Pētniecības
metodoloģija”.
Informācijas tehnoloģiju (IT) iepazīšana praktiskām un zinātnisko pētījumu
vajadzībām sportā.
 Iemācīties strādāt tālmācības studiju režīmā. Iepazīt zinātniskās informācijas
iegūšanas, apstrādes un pārraides iespējas.
 Iepazīt akadēmiska darba maketēšanas paņēmienus.
 Iepazīt datu analīzes programmatūru.
 Iepazīt informācijas prezentācijas paņēmienus..
Noslēdzot studiju kursu, bakalaurs:
 zina datortīkla lietošanas noteikumus un iespējas; biroja programmu paketes
Ms Office izmantošanas iespējas, komunikācijas programmu iespējas.
 prot strādāt tālmācības studiju režīmā, nosūtīt un lejupielādēt datus, risināt
uzdevumus izmantojot datu analīzes programmatūru, attēlot datus grafiski un
veidot grafisko attēlu bibliotēku; veidot vienkāršas prezentācijas.
 spēj orientēties un patstāvīgi risināt jautājumos, kuri saistīti ar pētījuma
īstenošanu un rezultātu noformēšanu bakalaura darba ietvaros.
Attēlots studiju kursa kalendārā
26. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā : Risinājumi ar SPSS un
MS Excel. Datorzinību centrs. Rīga, 2006.
27. Dravnieks J. Bakalaura pavārgrāmata [tiešsaiste]. LSPA. Rīga : LSPA, 2013.
Pieejams: http://servis.lspa.lv:333/pavars.pdf
28. Dravnieks J.. MS EXCEL pievienojumprogramma STATISTIKA 3.1
[tiešsaiste]. LSPA. Rīga : LSPA, 2012. Pieejams:
http://servis.lspa.lv:333/statistika.pdf
29. Dravnieks J. Matemātiskās statistikas metodes sporta zinātnē [tiešaiste]. LSPA.
Rīga : LSPA, 2004. Pieejams: http://servis.lspa.lv:333/statist2.pdf
1. Akadēmisko darbu izstrāde : Mācību līdzeklis / T.Ņikiforova, V.Krauksts,
U.Grāvītis, U.Švinks, I.Vasiljeva. LSPA. Rīga, 2008. Pieejams:
http://www.lspa.lv/files/students/documents/Ak_darb_izstr_noform.doc
2. Walkenbach J. Excel 2003 Powe Programming with VBA. Wiley Publishing,
Inc, 2004. ISBN 0-7645-4072-6
LSPA Informātikas katedras tālmācības studiju centrs
Tiešsaiste: INTRANET’ā http://fantom.lspa.lv/index.html
INTERNET’ā http://servis.lspa.lv:333/index.html
Patstāvīgais darbs notiek tālmācības režīmā, izmantojot tiešsaisti un e-pastu
komunikācijai ar docētāju: uzdevuma datu saņemšanai, izpildītā darba nosūtīšanai
docētājam un vērtējuma saņemšanai. Uzdevumu saturs: pētījuma rezultātu
statistiskā analīze un rezultātu interpretācija, pētījuma rezultātu reprezentācija,
akadēmiskā darba maketēšana un reprezentācija.
Sekmīgu galīgo vērtējumu – pārbaudījuma atzīmi veido 3 mājas darbu un
kontroldarba atzīmju vidējais aritmētiskais (bez noapaļošanas uz augšu), ja šīs
atzīmes nav zemākas par 4. Bonusa plus punktu students saņem par apzinīgu,
sistemātisku un radošu attieksmi pret izglītošanos, (izpildīti kontaktnodarbību
uzdevumi, mājas un patstāvīgie darbi iesūtīti norādītajos termiņos, visi darbi
ieskaitīti pirmajā piegājienā, pozitīva attīstības dinamika). Galīgā atzīme var tikt
ievērojami pazemināta, ja konstatēts plaģiāts.
latviešu, vācu, krievu

Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:
Kursa mērķis:
Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:

PROFESIONĀLĀ ĒTIKA
PBNT219

Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
II
3.
1 / 1,5 ECTS
Dr.paed. Monta Jakovļeva
Apgūti studiju kursi: Sporta filosofija, Vadības pamati, Saskarsmes psiholoģija
Dot iespēju apgūt zināšanas, prasmes un kompetences profesionālās ētikas jomā, attīstot studentu
domāšanas kultūru mūsdienu darba tirgus prasībām atbilstošā profesionālajā darbībā

sekmēt topošā speciālista darbības kvalitāti un efektivitāti, veicināt profesionālās
morāles veidošanos un attīstību;

veicināt izglītības un sporta darba ētikas principu, normu un vērtību apzināšanos un
izpildi;

izkopt prasmi izstrādāt, pieņemt un vērtēt lēmumus ētiskā aspektā.
Students spēj:
- sistematizēt mūsdienu zinātniskām prasībām atbilstošas zināšanas profesionālajā ētikā, kuras ir
nepieciešamas izglītības un sporta darba speciālistu darbības realizācijā;
- analītiski formulēt profesionālās ētikas būtību, pamatjēdzienus, funkcijas, profesionālās morāles
struktūru, sporta pedagoga, korporatīvās, biznesa un sporta ētikas pamatprasības, principus,
normas un vērtības;
- teorētiskās zināšanas pielietot praktiskajā darbībā, pamatojot un paredzot rīcību un sekas;
- patstāvīgi un komandā risināt tikumiskās audzināšanas problēmas, korporatīvās ētikas, izglītības
un sporta ētikas problēmas, izmantojot mūsdienīgas metodes un komunicēšanas ētiskos stilus;
- izstrādāt ētikas kodeksus; izteikt personisko viedokli, veikt kritisku pašanalīzi, saistot teoriju ar
praktisko ētisko aspektu izvēlētajā profesionālās darbības sfērā
Profesionālās ētikas priekšmets un paveidi. Profesionālās morāles struktūra. Sporta ētika kā
normatīvās ētikas paveids.
Korporatīvā ētika un korporatīvā kultūra. Profesionālās ētikas kodeksi. Sporta ētikas kodekss.
Trenera ētika. Sporta skolotāja ētika. Sporta darba vadītāja ētika.
Rekreācijas speciālista ētika. Ētiskie stili komunikācijā
1.Kuzņecova A. Korporatīvā ētika un koorporatīvā kultūra. Mācību palīglīdzeklis. – Rīga: LSPA,
2009.
2. Kuzņecova A. Profesionālās ētikas pamati. Ievads sporta ētikā. Mācību līdzeklis. - Rīga: RaKa,
2003.
3. Kuzņecova A. Sporta ētika - normatīvās ētikas paveids un tās loma sporta izglītībā. Mācību
palīglīdzeklis. – Rīga: LSPA, 2009.
4.Krauksta D., Kuzņecova A. Rekreācijas speciālista ētika. Studiju palīglīdzeklis. - Rīga: LSPA,
2013, 63 lpp.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

5. Singer P. Practical Ethics. Cambridge, 1993.
6. www.ethicsworld.org

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:
Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Literatūras avotu studijas. Referāts par izvēlētās profesionālās kvalifikācijas ētiku; Eseja par
ētiskām vērtībām sportā, Situāciju analīzes izvērtējums ētiskā aspektā. Gatavošanās studiju kursa
rakstiskam pārbaudījumam.

Mācību valoda:

Sekmīga patstāvīgo darbu veikšana – 50%;
Attieksme pret izglītošanos un aktīva darbība semināros – 30%
Rakstisks pārbaudījums – 20%.
Latviešu

 Kursa nosaukums: SPORTA VADĪBA
 Kursa kods:
PBNT207
 Kursa veids:
Nozares teorētiskais pamatkurss
 Kursa līmenis:
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
 Studiju gads:
II
 Semestris:
3.
 Kredīti:
1 / 1,5 ECTS
 Docētāji:
Docente Mag.paed. Biruta LUIKA
 Prasības studiju kursa apguves uzsākšanai:
Apgūti studiju kursi: - Vadības teorija, Sporta vēsture.
30. Studiju kursa īstenošanas mērķi
Dot iespēju apgūt sporta nozares vadības procesu, faktorus, kas to ietekmē.
31. Studiju kursa uzdevumi
- Veidot izpratni: par sportu, tā nozīmi, sporta jomām; par sporta nozares tiesisko regulējumu
Latvijā; par sporta vadības sistēmu Latvijā; par valsts sporta politiku un tās realizācijas
mehānismu;
- Veidot prasmi kritiski izvērtēt sporta attīstību, identificēt problēmas un rast risinājumus to novēršanai.

32. Plānotie studiju rezultātus
Sekmīga studiju kursa apguves rezultātā studenti spēj:
- demonstrēt izpratni par sporta nozares funkcionēšanas un pārvaldīšanas procesu;
- demonstrēt izpratni par valsts sporta politiku, nozares stratēģisko plānošanu;
- analizēt un vērtēt sporta nozares attīstību, identificēt problēmas un piedāvāt to risinājumus.

33. Studiju kursa saturs
Sports, tā jomas. Sporta nozīme. Sporta nozares tiesiskais pamats. Sporta nozares vadības sistēma.
Valsts sporta politika, tās realizēšanas mehānisms.Sporta nozares attīstības izvērtējums.
 Obligātā literatūra

1. Baltā grāmata par sportu, Eiropas komisija, 2007.
2. Biedrību un nodibinājumu likums, 2003.
3. Luika B. Sporta vadība (lekciju materiāli) – Rīga, LSPA
4. Sporta likums, 2002.
5. Sporta politikas pamatnostādnes 2013.-2020.g.(projekts)
6. Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums, 6.07.2005.
 Papildliteratūra
7.. Forands I. Red. Latvijas sporta vēsture – Rīga, 1994.
8. Nacionālā sporta attīstības programma 2006. – 2012.gadam
 Citi izmantojamie informācijas avoti
16. LR likumi, MK noteikumi www.likumi.lv
 Studējošo patstāvīgā darba organizācija un uzdevumi
Tiesību aktu izpēte un analīze. Sporta organizāciju dibināšanas un darbības izpēte. Sporta attīstības faktoru
apzināšana, to analīze.
 Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Par studiju kursa apguvi students saņem diferencētu vērtējumu pēc 10 baļļu skalas. Lai saņemtu
pozitīvu vērtējumu par studiju kursu, kopvērtējumam jāatbilst vismaz 4 ballēm.
Vērtējumu ballēs students saņem apkopojot noteikto punktu skaitu, novērtējot zināšanas,
prasmes un kompetences atsevišķu uzdevumu izpildē (patstāvīgie darbi, produktīva darbība
semināros, pārbaudījums, attieksme, studenta indsividuālā attīstības dinamika).
 Mācību valoda: latviešu.

Kursa nosaukums

Pētniecības metodoloģija

Kursa kods

PBNT201

Kursa veids:

Nozares teorētiskais pamat kurss

Kursa līmenis

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads

1., 2.

Semestris

2., 3.

Kredīti

1/0,75 ECTS + 1/1,5 ECTS

Docētāji

prof. Eduards Popovs , prof. Juris Dravnieks, I.Vasiļjeva

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai

Matemātikas, fizikas un informātikas zināšanas vidusskolas
apjomā, prasmes strādāt ar datoru

Kursa mērķis

Kursa uzdevumi

Jauno sporta pedagogu ievadīšana zinātniskajā darbā.
 iepazīstināt ar zinātni un tās nozīmi mūsdienu
sabiedrībā;
 zinātnisku uzdevumu patstāvīgas risināšanas
metodikas un līdzekļu mācīšana;
 attīstīt zinātniskā darba iemaņu, vispārināšanas un
pētniecības rezultātu analīzes spēju;
 veicināt zinātnisku pieeju studijām;
 apgūt radošā darba iemaņas;
 apgūt datortehnikas pielietošanu praksē;
 saskatīt “Metodoloģijas” satura saistību ar pārējiem
mācību priekšmetiem;

Plānotie studiju
rezultāti

Studiju kursa „Pētniecības metodoloģija” noslēgumā students
- ZINA:
zinātnes būtību un zinātniskā darba pazīmes; akadēmiskos un
zinātniskos grādus; darba rezultātu ieviešanas veidus; sporta
zinātnisko pētījumu veikšanas metodiku; sporta zinātniskajos
pētījumos izmantojamās metodes; zinātniskās informācijas
meklēšanas un apstrādes paņēmienus; datu matemātiskās apstrādes
metodes.
- PROT:
meklēt un apstrādāt zinātnisko informāciju; izvēlēties adekvātu
pētīšanas metodiku; organizēt pētījumu; plānot sagaidāmo
rezultātu apstrādes metodes; interpretēt iegūtos rezultātus.

Kursa saturs

Zinātniskā darba uzdevumi, metodes un organizēšana.
Iegūto rezultātu matemātiskā apstrāde un analīze sporta zinātnē.

Obligātā literatūra

Papildliteratūra:

3. Dravnieks J., Popovs E., Paeglītis A. Sporta zinātnisko
pētījumu tehnoloģija : Mācību grāmata sporta akadēmijas
studentiem. - Rīga : LSPA, 1997.
4. Liepa I. Biometrija. Rīga : Zvaigzne, 1974. - 336 lpp.
7. Briņķis G. Socioloģisko pētījumu organizēšana un
metodika / Metodiskais līdzeklis. - Rīga: LSPA, 2002. - 82
lpp.
8. Dravnieks J. Bakalaura pavārgrāmata [Tiešsaistes

pakalpojums] : Labots un papildināts / LSPA. 3. labotā un
papildinātā versija. Rīga : LSPA, 2004. Versija 3.0. 54 lpp.
PDF formāts. Pieejas veids: tīmeklis WWW.URL:
http://servis.lspa.lv:333/pavars.pdf
9. Dravnieks J.. MS EXCEL pievienojumprogramma
STATISTIKA. [tiešsaiste] : Mācību līdzeklis / LSPA. Rīga
: LSPA, 2004. 26 lpp. PDF formāts. Pieejas veids: tīmeklis
WWW.URL: http://servis.lspa.lv:333/matstat.pdf
10. Popovs E., Dravnieks J. Praktiskie darbi studiju kursos
„Zinātnisko pētījumu metodoloģija un „Zinātniskā
pētniecība”. Metodiskais līdzeklis / LSPA. Rīga : LSPA,
2008
11. Спортивная метрология. Учебник для ИФК. Москва :
«Физкультура и спорт», 1982.
12. Лакин Г. Биометрия. Москва : Высшая школа, 1990. 352 с.

Novērtēšanas
metodes:

Mācību līdzekļu un lekciju teksti elektroniskā formātā LSPA
Informātikas katedras tālmācības centra mājas lapā
LSPA Informātikas katedras tālmācības centra mājas lapā var
atrast visu nepieciešamu informāciju, saņemt uzdevumus, instalēt
speciāli izstrādātas pievienojumprogrammas, sūtīt atstrādātus
darbus pasniedzējiem pa elektronisko pastu. Divas reizes nedēļā
notiek konsultācijas.
automatizēta zināšanu kontrole, praktiskie darbi, seminārs, kavēto
nodarbību atstrādāšana

Mācību valoda:

latviešu

Citi izmantojamie
informācijas avoti:
Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:

Kursa kods:

Sports multikulturālā vidē
PBNT 206

Kursa veids:

Nozares teorētiskais pamatkurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

2.

Kursa nosaukums:

Semestris:
Kredīti:
Docētāji:

1 KP
Profesors Uldis Švinks

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:

-

Kursa mērķis:

Sniegt zināšanas un veidot iemaņas darbam multikulturālā vidē

Kursa uzdevumi:

1. Sniegt zināšanas un radīt izpratni par multikulturālismu un
multikulturālo izglītību.
2. Veidot kompetences sporta nodarbību vadīšanai multikulturālā vidē.
3. Multikulturālās pieejas veidošana, mācot kustību rotaļas, spēles,
nacionālos sporta veidus.
Ir zināšanas, prasmes un kompetences sporta nodarbību vadīšanai
multikulturālā vidē

Plānotie studiju
rezultāti:
Kursa saturs:

Tēmas: 1) multikulturālisms un multikulturālā izglītība;
2) starpkulturu kompetences veidošana sporta nodarbībās;
3) identitāte un sports;
4) bilingvisms, multilingvisms sporta nodarbību vadīšanā;
5) dažādu tautu, etnisko grupu rotaļas un spēles.

Obligātā literatūra:

1. Ceļvedis starpkultūru uzglītībai. Rīga, 2004.
2. Banks James A. An introdcution to multucultural education, 1999.
3. Rhonda Clements, Suzanne Kinzler. Multicultural Approach to PE. 2003.

Papildliteratūra:

4.Kolins Beikers. Bilingvisma un bilingvālās izglītības pamati, 2002.
5. Maurice Roche (ed.). Sport, Popular Culture and Identity.1998.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

Internets

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija
un uzdevumi:
Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Par katru tēmu studenti raksta un prezentē patstāvīgo darbu vai grupas
darbu (pēc docētāja norādījuma).

Mācību valoda:

latviešu

Sekmīga patstāvīgo darbu prezentācija. Aktīva piedalīšanās tēmu apguvē.
Kursa apguves pašvērtējums.

Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:
Kursa mērķis:

Kvalitatīvā pētniecība sporta zinātnē
PBNT202
Nozares teorētiskais pamatkurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
2.
4.
1 KP; 1,5 ECTS
Dr. paed., docente Andra Fernāte
Pētniecības metodoloģija I; Sporta teorija; Vispārīgā pedagoģija

Kursa uzdevumi:

-

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:

Citi izmantojamie
informācijas avoti:
Studējošo
patstāvīgā darba
organizācija un
uzdevumi:

Studiju rezultātu
vērtēšanas
kritēriji:
Mācību valoda:

dot iespēju studentiem apgūt kvalitatīvā pētījuma metodoloģiju sporta zinātnē.
attīstīt izpratni par pieejām kvalitatīvā pētījumā sporta zinātnē (Grounded Theory,
Etnometodoloģija, Fenomenoloģija, u.c.);
- veidot prasmi saistīt kvalitatīvā pētījuma pieeju sporta zinātnē ar datu ieguves metožu
izvēli;
- veidot prasmi pielietot kvalitatīvo datu apstrādes metodes un interpretēt iegūtos rezultātus
sporta zinātnē;
- veidot prasmi kritiski izvērtēt savu pētniecisko darbību kvalitatīvajā pētījumā sporta
zinātnē, izvirzīt secinājumus un novērtēt to ticamību.
Sekmīga kursa apguve dod iespēju studentam patstāvīgi veikt kvalitatīvo pētījumu sporta
zinātnē, jo studenti spēs:
- izprast pieejas kvalitatīvam pētījumam sporta zinātnē, kvalitatīvās pētījuma metodes un
kvalitatīvo datu ieguves un analīzes procedūras;
- izvēlēties atbilstošu kvalitatīvā pētījuma shēmu;
- patstāvīgi analizēt un vērtēt kvalitatīvā pētījuma gaitā sporta zinātnē iegūtos kvalitatīvos
datus, izvēloties tiem atbilstošas datu apstrādes un interpretācijas metodes, izvirzot
secinājumus un novērtējot to ticamību.
Kvalitatīvā pieeja pētījumiem sporta zinātnē, tās potenciāls un problēmas, pētījuma veidi tajā.
Kvalitatīvā pētījuma principi, koncepcija un plānošana. Kvalitatīvā pētījuma metodes, to
kombinācija un triangulācija. Kvalitatīvo datu ieguves, apstrādes un interpretācijas metodes.
Kvalitatīvā pētījuma ticamība un ētiskie aspekti sporta zinātnē.
1. Pitney W. A., Parker J., Qualitative Research in Physical Activity and the Health
Professions. Champaign, IL: Human Kinetics, 2009.- 219.
2. Andrews D. L., Mason D.S., Silk M. L., Qualitative Methods in Sports Studies. Oxford:
Berg, 2005. - 226.
3. Gratton, C., Jones, I. Research Methods for Sport Studies. London: Routledge, 2004. -288.
4. Introduction: Entering the Field of Qualitative Research. In Denzin, N. K. and Lincoln, Y.
S. (eds) (2000) Handbook of Qualitative Research. London: Sage
5. Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. – R.:
RaKa, 2004.
6. Qualitative Research in Sport and Exercise Science (First Issue: 2009), Routledge
http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t789751079~db=slat~tab=summary
7. Science Direct. URL: http://www.sciencedirect.com
8. SpringerLink. URL: http://www.springerlink.com
Veikt kvalitatīvo pētījumu problemātikas izvērtējumu sporta zinātnē izvēlētajā apakšnozarē
(sporta pedagoģija, sporta vadība, sporta medicīna, rekreācija). Patstāvīgi izstrādāt kvalitatīvā
pētījuma plānu sporta zinātnē izvēlētajā apakšnozarē. Veikt datu vākšanu, patstāvīgi
apstrādāt apkopotos datus, analizēt un izvērtēt rezultātus un izdarīt secinājumus.
Lai students iegūtu sekmīgu vērtējumu, tiks vērtēts:
- lekciju apmeklējums un aktīva darbība semināros (30%);
- studenta veiktie patstāvīgie darbi (50%);
- studiju kursa rakstiskais pārbaudījums – ieskaite (20%).
Latviešu

3.KURSS
Kursa nosaukums:

Sporta fizioloģija

Kursa kods:

PBNT213

Kursa veids:

Nozares teorētiskais pamatkurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

3.

Semestris:

6.

Kredīti:

1 / 1,5 ECTS

Docētāji:

Dr.med., prof. Inese Pontaga

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:

1.studiju gadā LSPA apgūtās zināšanas anatomijā, fizioloģijas pamatos un bioķīmijas
pamatos.

Kursa mērķis:

Iemācīt sporta fizioloģijas pamatjēdzienus, analizēt organisma adaptācijas mehānismus un
darbaspējas noteicošos faktorus dažāda rakstura sporta slodzēs, veidot iemaņas atsevišķu
fizioloģisko rādītāju noteikšanā un novērtēšanā.

Kursa uzdevumi:

1.

2.
3.

Iemācīt izprast un novērtēt fiziskās slodzes intensitātes fizioloģiskos rādītājus, dot fizisko
vingrinājumu fizioloģiskās klasifikācijas pamatprincipus. Apskatīt fizioloģiskās izmaiņas
organismā sportam raksturīgos organisma stāvokļos.
Sniegt kustību apmācības un fizisko īpašību attīstīšanas fizioloģisko pamatojumu, veidot
iemaņas atsevišķu fizisko īpašību fizioloģisko rādītāju noteikšanā un novērtēšanā.
Raksturot organisma adaptācijas mehānismus un darbaspējas noteicošos faktorus, veicot
darbu neierastos apkārtējās vides apstākļos.

Plānotie studiju
rezultāti:

Studenti iegūst zināšanas par muskuļu bioenerģētiku, fiziskās slodzes intensitātes fizioloģiskajiem
rādītājiem, fizisko vingrinājumu fizioloģisko klasifikāciju, funkcionālajām izmaiņām organismā
sportam raksturīgo organisma stāvokļu laikā un dažādas intensitātes sporta slodzēs, fizisko īpašību
attīstīšanas un kustību iemaņu apgūšanas fizioloģisko pamatojumu, organisma darbaspējām dažādos
ārējās vides apstākļos. Studenti apgūst prasmes: noteikt cilvēka fiziskās spējas, izpildot ātruma,
lokanības, līdzsvara, aerobo darbspēju noteikšanas testus. Studenti apgūst kompetences: noteikt fizisko
īpašību rādītājus un salīdzināt ar literatūras datiem, novērtēt sportista kardiorespiratorās sistēmas
trenētības pakāpi, izmantot sporta fizioloģijas zināšanas praktiskajā darbībā.

Kursa saturs:

Muskuļu bioenerģētika. Fizisko vingrinājumu fizioloģiskā klasifikācija. Fizioloģiskās izmaiņas
organismā sportam raksturīgos stāvokļos. Funkcionālās izmaiņas organismā, veicot dažādas intensitātes
sporta slodzes. Kustību iemaņu apguves fizioloģiskais pamatojums. Muskuļu spēks un jauda. Spēka
īpašību attīstīšanas fizioloģiskais pamatojums. Ātrums, tā attīstīšanas fizioloģiskais pamatojums.
Vispārējā aerobā izturība, tās rādītāji, treniņa fizioloģiskais pamatojums. Lokanības un koordinācijas
spēju attīstīšanas fizioloģiskie mehānismi. Darbaspēju izmaiņas un organisma adaptācijas mehānismi,
trenējoties dažādos ārējās vides apstākļos.

Obligātā literatūra:

1.
2.
3.

Brēmanis E. Sporta fizioloģija. - Rīga: Zvaigzne, 1991.- 245 lpp.
Wilmore J.H., Costill D.L. Physiology of Sport and Exercise. Human Kinetics, 1999, printed in USA, 710 p.
McArdle W.D., Katch F.I., Katch V.L. Essentials of Exercise Physiology. Lippincott Williams and Wilkins,
2000, printed in USA, 679 p.

Papildliteratūra:

1.

Hoffman J. Physiological Aspects of Sport Training and Performance. Human Kinetics, 2002, printed in USA,
344 p.
The Physiology of Training. Whyte G. (Ed.), Churcill Livingstone, Elsevier, 2006, 246 p.
Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. - Киев : Олимпийск.лит.,
1997.

2.
3.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

1.

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija
un uzdevumi:

Gatavoties semināriem un kontroldarbiem par tēmām: 1) muskuļu enerģētika un fizisko vingrinājumu
fizioloģiskā klasifikācija, fizioloģiskie rādītāji, veicot dažādas intensitātes slodzes; 2) kustību iemaņu,
spēka, jaudas, ātruma īpašību attīstīšanas fizioloģiskais pamatojums; 3) vispārēja izturība, tās rādītāji un
treniņu fizioloģiskais pamatojums; 4) organisma adaptācija un aklimatizācija dažādiem ārējās vides
apstākļiem. Gatavoties pārbaudījumam (ieskaitei) sporta fizioloģijā.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Studentu zināšanas, prasmes un kompetences tiek novērtētas četros kontroldarbos (muskuļu enerģētika
un fizisko vingrinājumu fizioloģiskā klasifikācija, fizioloģiskie rādītāji, veicot dažādas intensitātes
slodzes; kustību iemaņu, spēka, jaudas, ātruma īpašību attīstīšanas fizioloģiskais pamatojums; vispārēja
izturība, tās rādītāji un treniņu fizioloģiskais pamatojums; organisma adaptācija un aklimatizācija
dažādiem ārējās vides apstākļiem) un četros laboratorijas darbos (nosakot ātruma, vispārējās izturības,
lokanības, koordinācijas spēju rādītājus) Fizioloģijas studiju kursa nobeigumā ir jānokārto ieskaite.

Mācību valoda:

Latviešu

2.

Astrand P.- O., Rodahl K. Textbook of work physiology. - New York, St.Louis, San Francisco, London etc.:
Mc Graw-Hill Book company, 1970.- 669 p.
Enoka R.M. Neuromechanics of Human Movement. Human Kinetics, 2002, printed in USA, 556 p.

Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:

Pielāgotās fiziskās aktivitātes
PBNT218
Nozares profesionālās specializācijas kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

3

Semestris:

1

Kredīti:

1 KP; 1,5 ECTS

Docētāji:

Asoc.prof. Aija Kļaviņa

Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:

Sporta medicīna; Sporta teorija; Sporta fizioloģija.

Kursa mērķis:

Sniegt iespēju studentiem apgūt zināšanas par pielāgotām fiziskām aktivitātēm dažāda
vecuma personām ar funkcionēsanas traucējumiem.

Kursa uzdevumi:

Apgūt zināšanas par pielāgotā fiziskām aktivitātēm (PFA), kā multidisciplināru sporta
zinātnes nozari.
Apgūt zināšanas par personu ar funkcionāliem traucējumiem individuālajām unikālajām
atšķirībām un to ietekmi uz pielāgotā sporta programmas saturu šiem cilvēkiem.
Apgūt zināšanas sporta veidiem un klasifikācijas principiem sportistiem ar funkcionēsanas
traucējumiem.
Apgūt PFA programmu izstrādes metodes.

Plānotie studiju
rezultāti:

Studenti iegūst zināšanas: par PFA pamatprincipiem un dažādu funkcionēšanas traucējumu
ietekmi uz personu iekļaušanu sporta nodarbībās, par PFA programmu izveides un
ieviešanas principiem, par sportu cilvēkiem ar invaliditāti un klasifikāciju.
Studenti apgūst prasmes: pielāgot sporta veidus personām ar funkcionāliem traucējumiem.
Studenti apgūst kompetences: Analizēt pielāgoto fizisko aktivitāšu ietekmi uz personu ar
funkcionēšanas traucējumiem funkcionēšanas spēju izmaiņām dinamikā.
Funkcionālo traucējumu raksturojums un funkcionēšanas spēju izmaiņas PFA ietekmē.

Kursa saturs:

Eiropas standarti pielāgotās fiziskās aktivitātēs. 2010. 36 – 47.lpp.
Kļaviņa, A. Iekļauj Mani. Rokasgrāmata bērnu ar invaliditāti iekļaušanai sporta
nodarbībās. Jelgavas Tipogrāfija, 2007, 88 lpp.
Sherrill, C. Adapted physical activity, recreation and sports Crossdisciplinary and
lifespan (6th ed.). 2004, McGraw Hill

Obligātā literatūra:

1.
2.

Papildliteratūra:

3.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

1.

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:

Patstāvīgi jāveic funkcionālo spēju traucējumu analīze. Patstāvīgi jāiepazīstas ar PFA
nacionālo sistēmu. Patstāvīgi jāgatavojas pārbaudījumiem par PFA plānošanu un
īstenošanu personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

– Attieksme pret studijām, attīstības dinamika, darbs semināros (10%);
– Patstāvīgi veiktie praktiskie darbi (20%)
– Studiju kursa rakstiskie pārbaudījumi (70%).
Latviešu

Mācību valoda:

Kursa nosaukums:
Kursa kods:

Slēpošanas pamati un didaktika 2KP
PBNPS3029

Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:

Nozares profesionālās specializācijas kurss.
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
3
6
2
Prof. J.Grants, prof. D. Krauksta, asoc.prof. I.Kravalis, asoc.prof. B.Smila, doc.K.Ciekurs,
lekt. L. Indriksone, sist. I.Nikononvs
Vispārīgā pedagoģija, Vispārīgā psiholoģija, Anatomija, Fizioloģijas pamati, Sporta
biomehānikas pamati, Fiziskie vingrinājumi un veselība.

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:
Kursa mērķis:

Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:
Citi izmantojamie
informācijas avoti:
Studējošo patstāvīgā
darba organizācija
un uzdevumi:
Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:
Mācību valoda:

Dot iespēju studentiem apgūt distanču slēpošanas pārvietošanās veidus, ieinteresēt studentus
dalībai ziemas pasākumos; apgūt padziļinātas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas un
prasmes distanču slēpošanas mācīšanas metodikā darbā ar dažāda vecuma un dzimuma
audzēkņiem, slēpošanas treniņu metodikā.
Attīstīt studentiem izpratni par slēpošanas pārvietošanās veidiem, to mācīšanas metodiku;
slēpošanas terminoloģiju, slēpošanas pārvietošanās veidu tehniku un pamatdarbībām
pārvietojoties uz slēpēm; veicināt studentiem pedagoģiskās iemaņas un prasmes slēpošanas
nodarbību vadīšanā, sacensību un citu slēpošanas pasākumu organizēšanā, vadīšanā, tiesāšanā
un slēpošanas treniņu metodikā.
Sekmīga kursa apguve dod iespēju studentam patstāvīgi organizēt un vadīt slēpošanas
nodarbības, jo studenti spēs:
-demonstrēt slēpošanas pārvietošanās veidus klasiskajā un brīvajā stilā, pilnveidot audzēkņu
tehnisko izpildījumu, izprast neprecizitātes, to rašanās cēloņus, un prast tās izskaidrot un
pilnveidot tehnisko izpildījumu;
- pielietot dažādas distanču slēpošanas mācīšanas metodikas un paņēmienus;
- sastādīt slēpošanas stundas konspektu un novadīt stundu;
- veicināt slēpotāja fizisko īpašību attīstību un funkcionālo sagatavotību, vadoties no treniņu
metodikas;
- izvērtēt slēpošanas inventāra izvēles nosacījumi, sagatavot inventāru nodarbībām un
sacensībām un zinās nosacījumus slēpošanas inventāra kopšanā un glabāšanā;
- izprast distanču slēpošanas terminoloģijas jautājumus, tehnikas pamatdarbības pārvietojoties uz
slēpēm.
Distanču slēpošanas pārvietošanās veidi un didaktika, tehniskais izpildījums, terminoloģija,
inventārs, drošības tehnikas noteikumi, nodarbību un ziemas pasākumu vietas izvēle,
iekārtošana un noformēšana.
1. Grants J. Fiziskā audzināšana, sports un vesels bērns .Rīga: Mācību grāmata, 1997. – 215 lpp.
2. Grants J. Mācīsimies slēpot – Rīga: RAKA, 2007. – 142 lpp.
3. Grants J. Let Us Learn to Skiing! Rīga, Alemande, 2011. P. 142
4. Kops K. Distanču slēpošana. R.: Zvaigzne, 1989. 152 lpp.
5. Krauksta D.Slēpošanas nodarbību organizēšana – Rīga: LSPA, 1996. – 42 lpp.
6. Krauksta D., Krauksts V. Slēpošanas treniņa pamati – Rīga: Drukātava, 2006.-257 lpp.
1. Rusko H. Cross Country Skiing. Blackwell Science Ltd, 2003.P 198.
2. Kremsler K. & et. al. Skilanglauf-methodik und technik. Meyer Verlag, 2005. –P 197.
1. Latvijas Slēpošanas asociācijas mājas lapa: www.infoski.lv
2. Starptautiskās Slēpošanas federācijas mājas lapa: www.fis-ski.com
3. Slēpošanas maratonu mājas lapa: www.worldlopet.com
Patstāvīgi apgūt un pilnveidot studiju kursā paredzēto praktiskās un teorētiskās daļas saturu.
Patstāvīgi atlasīt vingrinājumus, rotaļas un spēles slēpošanas pārvietošanās veidu apguvei, to
pielietot atkarībā no izvēlētās didaktiskās pieejas.
Lai students iegūtu sekmīgu vērtējumu, tiks vērtēts:
- attieksme pret izglītošanos, attīstības dinamika, aktīva darbība praktiskās nodarbībās (40%);
- studenta veiktie patstāvīgie darbi (50%);
- studiju kursa praktiskie un teorijas pārbaudījumi – ieskaites (10%).
Latviešu un angļu

Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:
Kursa mērķis:

Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju rezultāti:

Nometņu mācība
PBNT224
Nozares teorētiskais pamatkurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
3. studiju gads
6. studiju semestris
1 KP
Doc. Ingrīda Smukā, prof. Daina Krauksta
Vispārizglītojošie studiju kursi, nozares teorētiskie pamata kursi
Dot iespēju apgūt zināšanas par dažāda veida nometnēm un ar to saistītiem pamata
principiem to organizēšnā, satura veidošanā un vadīšanā; apgūt prasmes nometņu
projektu veidošanā un realizācijā.
1. Attīstīt izpratni par nometņu organizēšanas un vadīšanas procesu; satura veidošanas
priekšnoteikumiem, ka arī izpratni par nometnes lomu cilvēka personības veidošanā
un vispusīgā attīstībā.
2. Veidot prasmi nometņu projektu veidošanā, satura veidošanai nepieciešamo aktivitāšu
atlasē atbilstoši nometnes mērķim, kontingenta interesēm, vecumam un fiziskajai
sagatavotībai.
3. Veidot prasmi iegūtās teorētiskās zināšanas pielietot praksē, nometnes realizācijas
laikā.
4. Veidot prasmi kritiski izvērtēt nometnes organizatorisko formu ietekmi uz dalībnieku
personības vispusīgu attīstību, garīgo, emocionalo un fizisko spēju atjaunošanu, āra
dzīves pieredzes apgūšanu.
Zināšanas: Izprot nometnes nozīmi cilvēka fizisko, garīgo spēku atjaunošanā un
personības vispusīgā attīstībā.
Prasmes: Prot veidot nometnes saturu izvēloties nometnes mērķim, vecuma un
dzimuma īpatnībām un fiziskajai sagatavotībai piemērotākās aktivitātes, veidot
nometnes satura plānu. Prot veidot nometņu projektus definējot atbilstošus mērķus,
izvirzot uzdevumus un projekta realizācijai izvēloties piemērotas metodes.
Kompetences: Prasmīgi analizē un izvērtē izvelēto nometnes saturu un aktivitāšu
ietekmi uz personības vispusīgu attīstību un rekreācijas efektivitāti.

Kursa saturs:
Obligātā literatūra:

1.
2.
3.
4.

Papildliteratūra:

1. Nometņu kustība, vēsture un attīstība.
2. Nometņu veidi, satura veidošana, nometņu organizēšanas posmi un specifika.
3. Nometnu projekts, tā veidošana un realizācija.
Brūders A. Nometņu mācība. Metodiskais izdales un darba materiāls LSPA 2.un
3.kursa studentiem.-LSPA-Rīga, [b.i.], 2000.
Nometņu vadītāja rokasgrāmata. Metodiskais materiāls.-Rīga: VISC, 2011.
Džeimss P.Luiss, „Projektu vadīšanas pamati”, Rīga, izdevniecība
PUSE PLUS, 1999
Liepiņa I., Smukā I. „Metodiskie ieteikumi aktīvās atpūtas un fizisko aktivitāšu
pasākumiem lokālās administratīvās teritorijās (pašvaldībās)”. SVA, LR Izglītības
ministrija, 2008.

1. Forands I. „Projekta menedžments”, Rīga, Latvijas Izglītības fonds, 2006.g.
2. Kornels Dž. Spēles dabā.- Rīga: Bērnu vides skola, 1994.
3. Praude V., Beļčikovs J. Menedžments.3. nodaļa: Projekta būtība., 4.nodaļa: Projekta īstenošanas
procesa modelis. 9.nodaļa: Projekta plānošana. 10.nodaļa: Projekta izdevumu planošana. Rīga:
Vaidelote, 2001.
4. American Camop Organization. [tiešsaite]. [skatīts 2013.g. 29.augustā]. Pieejams:
http://www.acacamps.org/
5. Canadian Camp Organization. [tiešsaite]. [skatīts 2013.g. 29.augustā]. Pieejams:

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

www.nometnes.gov.lv., http://www.acacamps.org/., http://ccamping.org/.

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:

1.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

1.
2.
3.
4.

Mācību valoda:

2.

Latviešu

Atpūtas un piedzīvojumu nometnes bērniem līdz 18.gadu vecumam, projekta
izveide.
Atpūtas un piedzīvojumu nometnes bērniem līdz 18.gadu vecumam, nometnes
mērķim atbilstošu aktivitāšu izvēle un nometnes satura plāna izveide 7 dienām.
Pārbaudes darbs (kontroldarbs) 25%
Studenta aktīva līdzdalība nodarbībās un praktiskajos semināros 35%
Projekta prezentācija 20%
Mājas darbs 20%

Kursa nosaukums:

Treniņu teorijas pamati (bērni un jaunieši)

Kursa kods:

PBNPST3032

Kursa veids:

Nozares profesionālās specializācijas kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

3. studiju gads

Semestris:

5. studiju semestris

Kredīti:

1. KP /1,5 ECTS

Docētāji:

Doc. Uģis CIEMATNIEKS

Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:
Kursa mērķis:

Zināšanas anatomijā, bioķīmijas pamatos, fizioloģijas pamatos, sporta teorijā, sporta
fizioloģijā, treniņu didaktikā, fizisko spēju attīstībā.
Students parāda treniņu teorijas, treniņa procesa plānošanas bērniem un jauniešiem pamata
un speciālās zināšanas, šo zināšanu kritisku izpratni un spēju analizēt dažādus terminus,
skaidrot tos un izmantot par pamatu treniņa plāna sastādīšanā. Iegūt zināšanas par treniņu
teorijas likumsakarībām, īpatnībām, izpausmēm un kopsakarībām bērnu un pusaudžu
vecuma periodā. Kompetents treniņu procesa plānošanas pamatos bērniem un jauniešiem
dažādos sporta veidos.

Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

Apgūt treniņu teorijas pamatus (bērniem un pusaudžiem) studiju kursa saturu
zināšanu, prasmju un kompetenču līmenī;
2. Apgūt spēju izvērtēt un novērtēt bērnu un pusaudžu treniņu teorijas pamatu lomu
jaunatnes sportā, konkretizēt un noteikt atsevišķu treniņu teorijas komponenšu
ietekmi uz dažāda vecuma, dzimuma un fiziskās kondīcijas indivīdu fizisko
darbspēju un trenētības līmeņa palielināšanas iespējām.
Profesionālā bakalaura intelektuālās kompetences:
- parāda prasmi stratēģiski un analītiski formulēt bērnu un pusaudžu treniņu teorijas
pamatus, komunicēt par tiem dažādās sporta dzīves situācijās;
- izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus bērnu un pusaudžu treniņu teorijas jomā un
iegūtās prasmes un zināšanas, risināt profesionālus jautājumus analizējot patreizējo
situāciju bērnu un jauniešu treniņu procesa plānošanas aspektos.
- kompetents treniņu procesa plānošanas pamatos bērniem un jauniešiem dažādos sporta
veidos;
- strukturē savu turpmāko studiju procesu virzot savu turpmāko izglītošanos un
profesionālās kvalifikācijas pilnveides procesu.
Profesionālās un akadēmiskās kompetences:
- savā profesionālajā darbības jomā spēt izvērtēt un izmantot dažāda rakstura bērnu un
pusaudžu treniņu teorijas koncepciju pamatus, metodikas un pielietošanas praktiskās
pieejas
- parādīt sporta speciālista profesijas teorijai atbilstošu metodiku un uzskatu izpratni bērnu
un pusaudžu treniņu teorijas jomā
- spēj iegūt, atlasīt un apstrādāt informāciju un izmantot jaunākos pētījumus un bērnu un
pusaudžu treniņu teorijas konceptuālos sasniegumus savā profesionālajā darbībā
- veikt jaunrades, pētniecisku un izglītojošu darbu sporta jomā izmantojot bērnu un
pusaudžu treniņu teorijas konceptuālos pamatus.
Profesionālā bakalaura praktiskās kompetences:
- spēj nekavējoši veikt profesionālos pienākumus sporta jomā, spēj pieņemt un pamatot
lēmumus profesionālās kompetences sfērā izmantojot bērnu un pusaudžu treniņu teorijas
konceptuālos pamatus;
- spēj uzrādīt izpratni par profesionālo ētiku un ar bērnu un pusaudžu treniņu teorijas un
prakses saistīto projektu īstenošanas ietekmi uz vidi un sabiedrību;
- spēj darboties kā patstāvīgi tā arī kolektīvā grupējumā. Prot izstrādāt un īstenot projektus
bērnu un pusaudžu treniņu teorijas un prakses jomā uzrādot komunikatīvas prasmes.
Studiju kurss satur informāciju par: studiju kursa mērķiem, uzdevumiem un vērtēšanas
kritērijiem; bērnu augšanu, vecumposmiem, attīstības sensitīvajiem periodiem, kustību
spēju attīstīšana bērniem un pusaudžiem; atlase bērnu un jauniešu sportā, plānošana, taktika
sportā, sporta treniņa plānošana, treniņa cikliskums, inovtīvi līdzekļi sportā.
1
Viesturs Krauksts „Sporta teorijas pamati” , Drukātava, 2009
1.

2
3
Papildliteratūra:

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:
Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:
Mācību valoda:

Viesturs Krauksts „Biomotoro spēju treniņu teorija”, LSPA
Andra Fernāte. Sporta treniņu teorijas pamati. 2. daļa. LSPA, 2002.
1
2
3
4
1.
2.

Viesturs Krauksts „Treniņu teorijas pamati”, 2009; LSPA;
Viesturs Krauksts „Sporta fizioloģijas pamati”. 2009; LSPA;
Viesturs Krauksts „Respiratorais slieksnis”, 2009; LSPA;
Jānis Lanka „Fizisko īpašību biomehānika” 1997, LSPA.
Autoru kolektīvs. Bērnu un pusaudžu trenera rokasgrāmata. Rīga, „Imanta”, 2008.
В.Г.Никитушкин. Теория и методика юношеского спорта. "Физическая
культура", Москва, 2010.

3. http://www.visc.gov.lv/
4. http://www.sciencedirect.com/
Studējošie patstāvīgi apgūs studija kursā paredzēto saturu papildus kontakta lekcijās
deklarētajam saturam.
Studējošie patstāvīgi vai grupās veido mājas darbus, ievāc un analizē informāciju par
treniņu plānošanas veikšanu sava sporta veida treniņu procesā.
Sekmīgi nokārtoti četri mājas darbi, par katru maksimāli iespējams saņemt 2.5 punktus,
minimālais vērtējums 0,5 punkti; treniņu plāna sastādīšana un aizstāvēšana, vērtējums 1-10
balles, minimālais vērtējums kopvērtējuma izlikšanai 4 balles
Latviešu

Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:
Kursa mērķis:
Kursa uzdevumi:
Plānotie studiju
rezultāti:
Kursa saturs:

Obligātā literatūra:
Papildliteratūra:
Citi izmantojamie
informācijas avoti:

Sporta masāža
PBNPST3037

Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
3.
5.
1
Doc. Lešenkovs E., fizioterap.Veseta U.
Zināšanas pozitīvs vērtējums med. Bioloģiskos
studiju kursa ietvaros

priekšmetos bakalaura

Dot teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas masāžas procedūras
pielietojumam sporta praksē
Iemācīt masāžas indikācijas un kontrindikācijas; Apgūt masāžas iedarbības
mehānismus; Apgūt masāžas paņēmienus un to izpildes tehniku . Apgūt
masāžas metodiku un praktisko pielietojumu sporta praksē
Students patstāvīgi spēj izpildīt masāžas paņēmienus atsevišķām ķermeņu
daļām. Apgūta vispārējās un lokālās masāžas procedūras. Apgūta masāžas
metodika sporta praksē

- Zināšanas. Masāžas paņēmienu un procedūras fizioloģiskās
iedarbības mehānismi, masāžas procedūras metodika sporta
praksē
- prasmes un iemaņas,; masāžas procedūras izpilde atbilstoši masāžas
indikācijām
-kompetence; masāžas procedūru pielietojums sporta praksē
E.Lešenkovs, V.Lāriņš „Masāža”, 2004.
A.Birjukovs „Masāža” 2004.
A.Birjukovs „Sporta masāža” 1996.
www.LFA.lv

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:

Grupu nodarbības masāžas praktiskās daļas apguvei un pilnveidošanai.
Masāžas teorētiskās daļas individuāla apguve izmantojot mācību
metodiskos materiālus.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Studentam pozitīva attieksme pret studiju kursu, aktīva darbība nodarbībās,
teorētiski - praktiska ieskaite.

Mācību valoda:

Latviešu

Kursa nosaukums:

Traumas sportā
PBNPST3070

Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:
Kursa mērķis:
Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:
Papildliteratūra:

Citi izmantojamie
informācijas avoti:
Studējošo
patstāvīgā darba
organizācija un
uzdevumi:
Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:
Mācību valoda:

Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
3
6
1 KP; 1,5 ECTS
Prof. V.Lāriņš
Anatomija; Fizioloģijas pamati; Sporta fizioloģija; Pirmā palīdzība.
Dot iespēju studentiem apgūt sporta traumatoloģijas zināšanu pamatus,
prasmes un sporta pedagogam nepieciešamās kompetences.
-radīt izpratni par sporta traumām, to cēloņiem, klasifikāciju;
-apgūt zināšanas par mīksto audu traumām un pirmo palīdzību;
-apgūt zināšanas par traumu īpatnībām sporta veidos;
-apgūt zināšanas par noguruma, pārslodzes un locītavu traumām;
-apgūt zināšanas par patoloģiskiem stāvokļiem sporta nodarbībās,
pirmo palīdzību un profilaksi;
-veidot prasmes elastīgās saites un teipu pielietošanā sporta traumu
profilaksē;
-veidot kompetences sporta traumu profilaksē.
Sekmīga studiju kursa apguve:
-veido izpratni par sporta traumām, to cēloņiem, klasifikāciju, traumu
īpatnībām sporta veidos;
-veido izpratni par traumu profilaksi sporta nodarbībās;
-rada iespēju praktiski apgūt elastīgās saites un teipu pielietošanu
sporta traumu profilaksē;
-veido kompetences patoloģisko stāvokļu profilaktiskā novēršanā
sporta nodarbībās.
Sporta traumas, to cēloņi, klasifikācija, traumu īpatnības sporta
veidos.
Pirmā palīdzība pie mīksto audu traumām.
Patoloģiskie stāvokļi sporta nodarbībās, pirmā palīdzība, profilakse.
Traumu profilakse sporta nodarbībās.
1.Auliks I. Sporta medicīna. Rīga: Zvaigzne, 1985.- 167 lpp.
2.Žukovskis I. Akūti patoloģiskie stāvokļi sportā. LSPA,1992.-39 lpp.
3.Brukner P, Khan K. Clinical Sports Medicine.Mc Graw-Hill Sports
Medicine,2012.
4.Peterson L., Renstrom P. Sports Injuries. 3rd. ed. London: M.Dunitz, 2003.
5.Kent M. The Oxford dictionary of sports science and medicine.-3rd ed. –
Oxford, NY: Oxford University Press, 2007.- 624 p.
6.Trenera rokasgrāmata. Rīga: Jumava, 2004.- 407 lpp.
7. www.stopsportsinjuries.org/sports-injury-prevention.aspx
8. www.orthoinfo.aaos.org/menus/sports.cfm
Patstāvīgi gatavoties semināriem, kolokvijiem, pārbaudījumam.
Referāta gatavošana par traumām un profilaksi sporta veidā.
- Attieksme pret studijām, attīstības dinamika, darbībs semināros (10%),
- Patstāvīgi veiktie praktiskie darbi (20%),
- Studiju kursa rakstiskie pārbaudījumi (70%).
Latviešu

Kursa nosaukums:

Dinamiskā anatomija

Kursa kods:

PBNPST3036

Kursa veids:

Nozares profesionālās specializācijas kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē treneru kvalifikācijā

Studiju gads:

3.

Semestris:

6.

Kredīti:

1 / 1,5 ECTS

Docētāji:

Mag.paed., asist. Ieva Kundziņa

Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:

1.studiju gadā LSPA apgūtās zināšanas anatomijas studiju kursā.

Kursa mērķis:

Iegūt dziļas zināšanas par cilvēka ķermeņa kustību analīzi, t.sk., sporta kustību analīzi,
nosakot kustības fāzes, muskuļus un locītavas, kas piedalās kustības izpildē.

Kursa uzdevumi:

1.

2.

Apgūt cilvēka pamatkustību dinamisko anatomiju (kustības fāzes, muskuļus un
locītavas, kas piedalās kustības izpildē): stājas anatomiskā analīze; gaitas kustību
analīze; skriešanas kustību analīze; lēcienu kustības analīze; metiena kustības
analīze; smaguma celšanas (grūšanas) kustības analīze u.c.
Analizēt pamatkustību kombinācijas noteiktu sporta veidu kustību analīzē.

Plānotie studiju
rezultāti:

Studenti iegūst zināšanas: par cilvēka pamatkustību dinamisko anatomiju (kustības
fāzēm, muskuļiem un locītavām, kas piedalās kustību izpildē). Studenti apgūst
prasmes: izpildīt vingrinājumus un nosaukt locītavas un muskuļus, kas tiek
nodarbināti. Studenti apgūst kompetences: analizēt muskuļu darbību dažādās kustībās
– kādās locītavās, kādi muskuļi un kādā secībā strādā dažādās sporta kustībās.

Kursa saturs:

Ievads dinamiskajā anatomijā. Pētīšanas metodes. Cilvēka pamatkustību dinamiskā
anatomija: stājas anatomiskā analīze; gaitas kustību analīze; skriešanas kustību analīze;
lēcienu kustības analīze; metiena kustības analīze; smaguma celšanas (grūšanas)
kustības analīze u.c. Pamatkustību kombinācijas noteiktu sporta veidu kustību analīzē.

Obligātā literatūra:

7.
8.

Papildliteratūra:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

M.Āboltiņa, G.Knipše, S.Umbraško. Cilvēka ķermeņa stāvokļu un kustību
anatomiskā analīze, 1999.
Ackland T., Elliott B., Bloomfield J. Applied Anatomy and Biomechanics in
Sport. Human Kinetics, 2009, 376 p.
M.Āboltiņa. Kustību anatomija. I daļa. Rīga, 1998.
M.Āboltiņa. Kustību anatomija. II daļa. Rīga, 1998.
G. Knipšes redakcijā. Anatomija. Roka. Kāja. LU Akadēmiskais apgāds. 2008.
Watkins J. Structure and Function of the Musculoskeletal System. Human
Kinetics, 2009, 408 p.
http://www.visiblebody.com/index.html
http://www.runlabdro.com/lectures/power.html
http://images.3d4medical.com/Muscle-system-pose-image_RM6596.html

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:

Gatavoties kontroldarbam par tēmu: cilvēka pamatkustību dinamiskā anatomija.
Sameklēt bibliotēkā literatūras un interneta avotus par muskuļu darbību dažādos sporta
veidos. Uzrakstīt referātu par kustību analīzi, ietverot pamatkustības, savā sporta veidā.
Gatavoties pārbaudījumam dinamiskajā anatomijā.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Studentu zināšanas, prasmes un kompetences tiek novērtētas vienā kontroldarbā
(cilvēka pamatkustību dinamiskajā anatomijā), pēc referāta uzrakstīšanas par kustību
analīzi, ietverot pamatkustības, savā sporta veidā. Anatomijas studiju kursa nobeigumā
ir jānokārto ieskaite.

Mācību valoda:

Latviešu

Studiju kursa MIKROEKONOMIKA anotācija
Kursa nosaukums:
Kursa kods
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:
Kursa mērķis:
Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

MIKROEKONOMIKA
PBNPSV3039
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
III
5.
2 / 3 ECTS
Mg.oec Kristīne GORBUNOVA
Priekšmets balstās uz vispārējām zināšanām, kas iegūtas vidējā mācību iestādē. Mācību
priekšmets ir bāze visiem ar ekonomiku un uzņēmējdarbību saistītiem priekšmetiem.
Sniegt zināšanas mikroekonomikas teorijā un tās pielietošanu praksē
1) noskaidrot mikroekonomisko teoriju pamatjēdzienus;
2) izprast pieprasījuma un piedāvājuma teoriju, patērētāja uzvedības teoriju, ražošanas un
izmaksas teoriju, firmas un tirgus struktūras teoriju, ražošanas faktoru tirgus
pamatproblēmas, sabiedriskās izvēles teoriju.
Kursa apguves rezultātā students:
- izprot robežteorijas būtību un prast formulēt tās praktisko pielietojamību;
- zina mikroekonomikas pamatjēdzienus un to izmantošanas iespējas
- prot aprēķināt mikroekonomikā izmantotos rādītājus.
1.Mikroekonomikas priekšmets
2.Pieprasījuma un piedāvājuma teorija.
3.Patērētāju izvēles teorija.
4.Ražošana un ražošanas līdzsvars.
5.Ražošana un ražotāja izmaksas.
6.Firmas peļņas maksimizēšana pilnīgas konkurences apstākļos.
7.Firmas peļņas maksimizēšana pilnīga monopola apstākļos.
1.
Firmas darbība monopolkonkurences un oligopola apstākļos.
2.
Ražošanas faktora tirgus.
3.
Tirgus un sabiedrisko (valsts) institūciju mijiedarbība.
1. Dzelmīte M., Volodina M. Mikroekonomika. – Rīga: „Izglītības soļi”, 2005.
2. Gods U. Mikroekonomika. – Rīga: „Biznesa augstskola Turība”, 2008.
3. Nešpors V. Ievads mikroekonomikas teorijā. – Rīga: Kamene, 2008.
4. Nešpors V., Ruperte I., Saulītis J. Mikroekonomika. – Rīga: Kamene, 2003.
5. Nešpors V. Mikroekonomikas teorija. Mācību līdzeklis patstāvīgam darbam. – Rīga:
RTU, 2000.
6.Škapars R. Loģistiskās shēmas mikroekonomikā. – Rīga: LU, 2006.
7.Oļevskis G. Mikroekonomika: saimniekošanas subjektu rīcība preču tirgū. – Rīga:
LTVSVI, 1996.
8.Oļevskis G. Mikroekonomika: saimniekošanas subjektu rīcība ražošanas faktoru tirgū.
– Rīga: LTVSVI, 1997.
9.Samuelson P.A., Nordhaus W.D. Microeconomics. – Mcrow-Hill Book Company,
1989.
10.H.Hуреев Р.Н. Курс микроэкономики. – 1998.
Latvijas statistikas gada grāmata kā elektriskie resursi.

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija
un uzdevumi:

Izdalītais patstāvīgā darba laiks tiek sadalīts divās daļās: pirmā teorētisko jautājumu
sagatavošanai, bet otrā to praktiskais pielietojums.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Lai saņemtu kredītpunktus par šo studiju kursu, kopvērtējumā jāsaņem vismaz 4
balles. Vērtējumu ballēs studējošais saņem apkopojot noteikto punktu skaitu par
atsevišķu uzdevumu izpildi. Tiek vērtētas studējošā zināšanas, prasmes, attieksme un
individuālā izaugsmes dinamika.

Mācību valoda:

Latviešu

Studiju kursa MAKROEKONOMIKA anotācija
Kursa nosaukums:
Kursa kods
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:
Kursa mērķis:
Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:

MAKROEKONOMIKA
PBNPSV3040
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
III
6.
1 /1,5 ECTS
Mg.oec Kristīne GORBUNOVA
Studiju programma paredz iepriekš apgūt mikroekonomiku
Makroekonomikas kā mācību priekšmeta mērķis ir ekonomisko likumsakarību
izzināšana nacionālās ekonomikas līmenī.
1) izprast makroekonomikas likumsakarības kā pamatu ekonomiskās politikas
veidošanai;
2) noteikt ekonomiskās politikas galvenos mērķus un virzienus;
3) izprast tautsaimniecības makroekonomiskās regulēšanas mehānismu;
4) mācēt novērtēt pieņemto lēmumu sociāli ekonomiskās sekas.
Kursa apguves rezultātā students:
- izprot ekonomikas izaugsmes būtību, tendences, izmaiņu cēloņus un tos
noformulēt;
- zina makroekonomikas attīostības pamatrādītājus, faktorus, kā arī tās
regulēšanas paņēmienus.
- spēj aprēķināt makroekonomiko procesu rādītājus un to izmaksas.
1. Makroekonomikas būtība, mērķi un metodoloģija.
2. Ekonomiskā izaugsme un tās rādītāji.
3. Makroekonomikas līdzsvars.
4. Inflācija kā cēloņu un sociāli ekonomiskās sekas.
5. Bezdarbs kā cēloņa veidi un sociālekonomiskās sekas.
6. Valsts budžets un fiskālā politika.
7. Nauda, banku sistēma un monetārā politika.
8. Makroekonomikas modelis IS-LM un tā praktiskā nozīme.
9. Starptautiskās ekonomikas attiecības.
1. Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi. – Rīga, 2007.
2.Gods U. Makroekonomika. – Rīga: „Biznesa augstskola Turība”, 2002.
3. Saulītis J., Šenfelde M. Ievads makroekonomikā. – Rīga: RTU, 2004.
4. Šenfelde. Makroekonomika. 3.izd. – Rīga: RTU, 2009.
5.Abel A.B., Bernanke B.S., CrousHose D. Macroeconomics. 6th ed.- Pearson
Education, Inc., 2008.
6.Bode R., Parkin M. Foundation of Macroeconomics. – Addison – Wesley Publishing
Company, 2002.
7. Blanchard O. Macroeconomics. 4th ed. – Pearson education, Inc., 2006.
8. Доллан Э.Дж. Макроэкономика. – М. ׃Дело и сервис¸2005. – 95с.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

9.Latvijas Statistikas gada grāmatas
10. Latvijas Bankas gada pārskati.
11.LR Ekonomikas ministrijas ziņojumi par Latvijas tautsaimniecības attīstību.
Šo institūciju elektroniskie resursi.

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:

Izdalītais patstāvīgā darba laiks tiek sadalīts divās daļās: pirmā teorētisko jautājumu
sagatavošanai, bet otrā to praktiskais pielietojums.

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Lai saņemtu kredītpunktus par šo studiju kursu, kopvērtējumā jāsaņem vismaz 4
balles. Vērtējumu ballēs studējošais saņem apkopojot noteikto punktu skaitu par
atsevišķu uzdevumu izpildi. Tiek vērtētas studējošā zināšanas, prasmes, attieksme un
individuālā izaugsmes dinamika.

Mācību valoda:

Latviešu

Studiju kursa KOMERCDARBĪBAS VADĪBA anotācija
 Kursa nosaukums: KOMERCDARBĪBAS VADĪBA
 Kursa kods:
PBNPSV3043
 Kursa veids:
Nozares profesionālās specializācijas kursi
 Kursa līmenis:
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
 Studiju gads:
III
 Semestris:
6.
 Kredīti:
1 / 1,5 ECTS
 Docētāji:
Docente, Dr.paed. MBA Signe Luika
34. Prasības studiju kursa apguves uzsākšanai: Studiju kursi: komercdarbības pamati,
mikroekonomika, makroekonomika.
35. Studiju kursa īstenošanas mērķi:
Dot iespēju uzlabot teorētiskās zināšanas un attīstīt praktiskās iemaņas komercdarbībā, lai
spētu veikt komercdarbību.
 Studiju kursa uzdevumi:
Pilnveidot izpratni par komercdarbībai nepieciešamajām prasmēm un iemaņām; sniegt
izpratni par biznesa plāna nozīmi, izveides kārtību un saturu; veidot izpratni par komercdarbībai
nepieciešamo finanšu plūsmu.
36. Plānotie studiju rezultātus: Sekmīga studiju kursa apguve dod iespēju studentam
patstāvīgi uzsākt un veikt komercdarbību, jo studenti spēs:
Demonstrēt izpratni par komercdarbības uzsākšanu un veikšanu; analizēt un izvērtēt
komercdarbības vidi; spēj izstrādāt biznesa plānu;
37. Studiju kursa saturs:
Komercdarbības formas – to dibināšanas tiesiskie un organizatoriskie jautājumi; biznesa
plāns, tā saturs; produkcija vai pakalpojums; tirgus analīze; mārketinga stratēģija; uzņēmuma
funkcionēšana; uzņēmuma vadība un nodarbinātās personas; svarīgāko biznesa plāna pasākumu
grafiks; komercdarbības riski un problēmas; finanses.
38. Obligātā literatūra
1. Alsiņa R., Gertners G. Uzņēmējdarbības plānošanas principi un metodes.- R.: RTU. 2005.47 lpp. ISBN 9984-32-322-6
2. Diderihs H. Uzņēmumu ekonomika. - Rīga: Zinātne, 2000.
3. Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas, - Rīga, Latvijas Izglītības fonds, 2006.
4. Hofs K.G. Biznesa ekonomika. – Rīga: J.Rozes apgāds, 2002.
5. Kotlers F. Mārketinga pamati. – Rīga: Jumava, 2006.
6. Neilande J. Komersanta ABC. – Rīga, Zvaigzne ABC, 2013.
39. Papildliteratūra
7. Kembels D. Ja es esmu priekšnieks, kāpēc tad visi smejas, - Rīga, 1996.
8. Šķiltere D. Uzņēmuma vadīšana, - Rīga, 1998.
40. Citi izmantojamie informācijas avoti
www.likumi.lv, www.ur.gov.lv, www.db.lv
41. Studējošo patstāvīgā darba organizācija un uzdevumi
Produkta vai pakalpojuma raksturojums; tirgus analīze; mārketinga stratēģijas izstrāde;
uzņēmuma funkcionēšanas apraksts; uzņēmuma vadības un nodarbināto personu apraksts;
svarīgāko biznesa plāna pasākumu grafiks; biznesa plāna izstrāde un prezentācija.
42. Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Par studiju kursa apguvi students saņem diferencētu vērtējumu 10 baļļu skalā. Lai
saņemtu pozitīvu vērtējumu par studiju kursu, kopvērtējumam jāatbilst vismaz 4 ballēm.
Vērtējumu ballēs students saņem apkopojot noteikto punktu skaitu, novērtējot zināšanas,
prasmes un kompetences atsevišķu uzdevumu izpildē (patstāvīgie darbi, produktīva darbība
seminārā, pārbaudījums), attieksmi un individuālās attīstības dinamiku.
 Mācību valoda – latviešu.

Studiju kursa PERSONĀLA VADĪBA anotācija
Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:
Kursa mērķis:

Kursa uzdevumi:

PERSONĀLA VADĪBA
PBNPSV3084
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
IV
7.
1 / 1,5 ECTS
Mg.oec Kristīne GORBUNOVA
Studiju kursu apguve: Vadības teorija, Vadības psiholoģija, Lietvedība,
Darba tiesības
Iepazīstināt studējošos ar personāla vadības teoriju un tās jēdzieniem,
sniegt iespēju praktiski apgūt personāla vadības funkcijas un metodes un
novērtēt personāla vadības nozīmi un problēmas.
-Apgūt teorētiskas nostādnes par personālvadības jautājumiem;
-Sagatavot dokumentu projektus, kas nepieciešami personālvadības organizēšanai;
-Modelēt situācijas un mēģināt rast tām risinājumus;
-Izstrādāt darbus par dažādu personālvadības jautājumu risināšanas iespējām.

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā
literatūra:

Papildliteratūra:

Pārzina personāla vadības teorētiskās atziņas.
Spēj izstrādāt un realizēt personāla politiku.
Spēj izvēlēties, novērtēt un motivēt personālu.
Spēj strādāt komandā/grupā, deleģēt pienākumus, koordinēt to izpildi..
Prot izstrādāt dokumentus, kas nepieciešami personālvadības
organizēšanai.
Prot pielietot normatīvos aktus darbā ar personālu.
1.Personāldarba organizācija: mērķi, funkcijas un uzdevumi.

2.Organizācijas personāla politika un stratēģija.
3.Personāla plānošana un nodrošināšana: plānošana, meklēšana un atlase.
4.Personāla budžeta veidošana, atalgojuma sistēmas.
5.Personāla dokumenti.
6.Personālvadība: mērķi un uzdevumi, vadības situācijas un vadības
instrumenti.
7.Personāla novērtēšana un motivēšana.
8.Personāla organizēšana: darba laiks, ergonomiskie aspekti, darba
organizācija.
9.Personāla kvalitātes vadīšana. Pārmaiņu vadīšana.
1. Boitmane I. Personāla atlase un novērtēšana. – R.:SIA LID, 2006.160.lpp.
2.Ešenvalde I. Personāla praktiskā vadība.- R.: Merkurijs LAT, 2004.308
lpp.
3. Forands I. Personāla vadība. – R.: Latvijas izglītības fonds, 2002.
4. Pikeringa P. Personāla vadība. - Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2002.
5. Praude V., Beļčikovs J. Menedžments. – Rīga: Vaidelote, 2001.
6.Torrington R. Human resourse management. – England: Pearson
Education Limited, 2002.
7. Flannery T., Swank M. Personnel Management For Sport Directors.
Human Kinetics. 1998.
1. Forands I. Palīgs personāla speciālistam. – R.: Latvijas Izglītības
fonds, 2007.
2. Hindls T. Prasmīga intervija. – R.: Zvaigzne ABC, 2000.
3. Kehre M. Personālmenedžments uzņēmumā. – R.: BAT, 2004.

4.Vīksna A. Personāla vadība. -R.: Jumava, 1999.
5.Vorončuka I. Personāla vadība. – Rīga: Latvijas Universitāte, 2001.320.lpp.
6. The Future of Human Resource Management: 64 Thought Leaders
Explore the Critical HR Issues of Today and Tomorrow / Michael
Losey, Sue Meisinger and Dave Ulrich. - John Wiley & Sons © 2005
(448
pages).
ISBN:9780471677918
7. Harvard Business Review on Managing People. Управление
персоналом. M.: Альпина Бизнес Букс, 2008, 272 стр. ISBN 978-59614-0815-7
Citi izmantojamie Darbu ar personālu regulējošie normatīvie akti.
informācijas avoti: Darba likums: LR likums//Latvijas vēstnesis.-2007.g.5.marts.
Periodiskie izdevumi: „Kapitāls”, „Karjeras diena”.
Izzina personālvadības teorētiskās nostādnes.
Studējošo
Sagatavo dokumentu projektus.
patstāvīgā darba
organizācija un
Izstrādā darbus par dažādu personālvadības jautājumu risināšanas iespējām.
uzdevumi:
Lai saņemtu kredītpunktus par šo studiju kursu, kopvērtējumā jāsaņem vismaz 4
Studiju rezultātu
balles.
Vērtējumu ballēs studējošais saņem apkopojot noteikto punktu skaitu par
vērtēšanas
atsevišķu uzdevumu izpildi. Tiek vērtētas studējošā zināšanas, prasmes, attieksme un
kritēriji:
individuālā izaugsmes dinamika.
Mācību valoda

Latviešu

Studiju kursa SPORTA UN FITNESA TIRGZINĪBAS anotācija
 Kursa nosaukums: SPORTA UN FITNESA TIRGZINĪBAS
 Kursa kods:
PBNPSV3083
 Kursa veids:
Nozares profesionālās specializācijas kurss
 Kursa līmenis:
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
 Studiju gads:
III
 Semestris:
6.
 Kredīti
2 / 3ECTS
 Docētāji:
Docente, Dr.paed. MBA Signe LUIKA
 Prasības studiju kursa apguves uzsākšanai:
Vadības teorija, komercdarbības pamati.
 Studiju kursa īstenošanas mērķi:
Dot iespēju apgūt teorētiskas zināšanas un attīstīt praktiskas iemaņas sporta un fitnesa
tirgzinībā, lai spētu vadīt sporta un fitnesa organizācijas mārketingu.
 Studiju kursa uzdevumi:
Attīstīt izpratni par tirgzinības plānošanu un vadīšanu sporta un fitnesa uzņēmumā; sniegt
izpratni par tirgzinības (mārketinga) pamatkoncepcijas, tirgzinības (mārketinga) nozīmi un vietu
sabiedrībā un sporta un fitnesa uzņēmumā; atīstīt cenu noteikšanas politikas un stratēģijas
noteikšanas iemaņas; veidot prasmi iepazīt patērētāju izturēšanos tirgū.
 Plānotie studiju rezultāti: Sekmīga studiju kursa apguve dod iespēju studentam
patstāvīgi veikt sporta un fitnesa tirgzinību vadību, jo studenti spēs:
Izprast sporta un fitnesa uzņēmuma mārketinga specifiku, tā nozīmi, faktorus, kas ietekmē
mārketinga lēmumu pieņemšanu; patstāvīgi analizēt lēmumus, kas ietekmē mārketinga lēmumu
pieņemšanu uzņēmumā, definēt ētiskus mārketinga lēmumus; izstrādāt sporta un fitnesa
mārketinga stratēģiju, izveidot cenu mārketinga politiku sporta un fitnesa uzņēmumā, noteikt
patērētāju izturēšanos tirgū.
 Studiju kursa saturs:
Tirgzinības (mārketinga) būtība; produkts, produkta elementu analīze, klasifikācija sporta un
fitnesa uzņēmumā; cenu noteikšanas politika un stratēģija; produktu sadales vieta un sadales
kanāli; produktu realizācijas veicināšanas procesi; patērētājs un tā izturēšanās tirgū; tirgus izpētes
nozīme tirgzinības (marketinga) stratēģisko lēmumu pieņemšanas procesā; tirgus izpētes process
un praktiskais pielietojums. Kvalitatīvie un kvantitatīvie pētījumi. Tirgus segmentācija;
sekundāro datu resursi un to analīze. Sekundāro datu pielietošana tirgus izpētes procesā;
patērētāja lēmuma pieņemšanas process
 Obligātā literatūra
1. Praude V., Beļčikovs J. Mārketings. Rīga: Vaidelote, 1999.
2. Denisons D., Tobi L. Ievads reklāmā. Rīga: Kamene, 2000.
3. Kotler Ph.& Armstrong G. Principles of Marketing. Prentice Hall, 2000.
4. Lovelock Ch. & Wright L. Principles of Service Marketing and Management. Prentice Hall,
2001.
 Papildliteratūra
5. Cutlip S. M. Effective Public Relations. Prentice Hall, 1999.
 Studējošo patstāvīgā darba organizācija un uzdevumi
Sporta mārketinga pētījumu analīze; sporta komercdarbības analīze; fitnesa kluba mārketinga
stratēģijas analīze; studiju kursa pārbaudījums; attieksme.
 Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Par studiju kursa apguvi students saņem diferencētu vērtējumu 10 baļļu skalā. Lai
saņemtu pozitīvu vērtējumu par studiju kursu, kopvērtējumam jāatbilst vismaz 4 ballēm.
Vērtējumu ballēs students saņem apkopojot noteikto punktu skaitu, novērtējot zināšanas,
prasmes un kompetences atsevišķu uzdevumu izpildē (patstāvīgie darbi, produktīva darbība
seminārā, pārbaudījums), attieksmi un individuālās attīstības dinamiku.

Mācību valoda: latviešu.

Kursa nosaukums:

Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:
Kursa mērķis:

Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

Vadības informācijas sistēmas
PBVI116

Vispārizglītojošais;
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
IV
7.

1/ 1,5 ECTS
Dr.oec. Tatjana TAMBOVCEVA
Studiju kursu apguve: Vadības teorija

Sniegt teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas uzņēmumu
informatīvo sistēmu (UIS) projektēšanā, reālu biznesa datu bāzu izveidē,
lai risinātu uzņēmuma vadības vai pakalpojumu sniegšanas procesu
dažādām stratēģiskajām pieejām izstrādājot uzņēmuma informatīvo
sistēmu risinājumus, darījuma finansu avotu piesaistē, kā arī uzņēmuma
īpašnieku un menedžmenta iespējamās rīcības motivāciju.
-Apgūt informācijas sistēmu teorētiskās nostādnes.
-Sagatavot studentus noteikt uzņēmuma informācijas plūsmas, to apjomu
un šo plūsmu apstrādes veidus;
- Dot zināšanas par uzņēmumu informatīvu sistēmu veidiem un to
organizēšanas principiem, IS nepieciešamības pamatojumu;
-Apgūt informācijas sistēmu drošības politiku, kā arī ar to saistītus riskus;
- Dot zināšanas par internetu un e-komercijas veidiem, kā arī to lomu
uzņēmumu informācijas sistēmu darbībā.
-Pārzina informācijas sistēmu teorētiskās nostādnes.
-Spēj raksturot uzņēmuma informācijas plūsmas, to apjomu un šo plūsmu
apstrādes veidus.
- Pārzina uzņēmumu informācijas sistēmu veidus un to organizēšanas
principus.
- Pārzina uzņēmumu informācijas sistēmu drošības politiku, kā arī ar to saistītus
riskus.
-Pārzina interneta un e-komercijas lomu informācijas sistēmu darbībā.
-informāciju sistēmu īpašības un to loma
-informāciju sistēmu vide (informāciju sistēmu stratēģija un organizācija,
IS identificēšanas procedūras, iegūšanas process, drošības un
konfidencialitātes prasības, sistēmu darbība un kontrole);
-sistēmu attīstības (sistēmu analīze, sistēmu attīstības tehnika, sistēmu
uzbūve, konfidencialitāte un darbība;
-sistēmas īstenošana, vadīšana un attīstība (projektu vadīšana, sistēmas
īstenošana, sistēmu uzturēšana un attīstība).
-internets un e-komercija.
1. Robina P. Informācijas menedžments. – R.: Jumava. 2006.- 256 lpp.
2. Jessup L., Valacich J. Information Systems Today: Why IS Matters. 2
ed. Pearson Education, Inc. 2006.
3. Информационные системы и технологии в экономике и
управлении / Под редакцией В. В. Трофимова. М.: Юрайт-Издат,
2009.- 528 стр.
4. Шуремов Е. Л., Чистов Д. В., Лямова Г. В. Информационные
системы управления предприятиями.- M.: : Бухгалтерский учет,
2006.- 112 стр.
5. Digital Security. Руководство по практическому применению
международного стандарта безопасности информационных
систем ISO 17799.- Digital Security, 2004.

Papildliteratūra:

Citi izmantojamie
informācijas avoti:
Studējošo patstāvīgā
darba organizācija
un uzdevumi:
Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:
Mācību valoda:

1. Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon. Management Information
Systems. Sixth Edition. Organization and Technology in the
Networked Enterprise.- N.J.: Prentice Hall, 2000.
2. Юркевич Е.В. Введение в теорию информационных систем.- М.:
ИД Технологии, 2004.-164.с.
Darbu ar IT regulējošie normatīvie akti.
Interneta resursi. Periodiskie izdevumi.
Studentiem tiks dots konkrēts uzdevums –darbs - veikt pētījumu par
konkrētu informatīvo sistēmu noteiktā jomā.
Zināšanas, prasmes, kompetence, attieksme.
Latviešu

Studiju kursa SPORTA SOCIOLOĢIJA kursa anotācija
 Kursa nosaukums: SPORTA SOCIOLOĢIJA
 Kursa kods:
PBNPSV1230
 Kursa veids:
Nozares profesionālās specializācijas kurss
 Kursa līmenis:
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
 Studiju gads:
III
 Semestris:
6.
 Kredīti:
2 / 3ECTS
 Docētāji:
Docente, Dr.paed. MBA Signe LUIKA
 Prasības studiju kursa apguves uzsākšanai:
Sporta vēsture, sporta teorija.
 Studiju kursa īstenošanas mērķi:
Dot iespēju apgūt teorētiskas zināšanas un attīstīt praktiskas iemaņas sporta socioloģijā,
lai spētu patstāvīgi veikt pētījumus un objektīvi izvērtēt pētījumu rezultātus.
 Studiju kursa uzdevumi
Attīstīt izpratni par sporta socioloģijas saturu, komponentiem un nozīmi; Sniegt izpratni par
sporta kā sociālā insitūta funkcionēšanu sabiedrībā mijiedarībā ar citiem sociālajiem institūtiem;
Veidot prasmi veikt sociālus pētījumus un analizēt pētījumu rezultātus.
 Plānotie studiju rezultāti: Sekmīga studiju kursa apguve dod iespēju studentam
patstāvīgi veikt sporta un fitnesa tirgzinību vadību, jo studenti spēs:Izprast sporta lomu, funkcijas
un nozīmi cilvēka un sabiedrības dzīvē; Patstāvīgi analizēt sporta socioloģiski pētījumu rezultātus;
Patstāvīgi veikt pētījumu sporta socioloģijā.
 Studiju kursa saturs
Socioloģijas definīcija un vēsture; Sporta socioloģijas mērķi, tās saistība ar praksi; Sporta
pētīšanas veidi; Sporta loma, funkcijas un nozīme cilvēka dzīvē un sabiedrībā; Sporta rašanās un
izplatīšanās sabiedrībā; Sports un socializācija; Sporta vērtības; Sporta komercializācija.
 Obligātā literatūra
1. Briņķis G. Socioloģisko pētījumu organizēšana un metodika. Rīga, 2002. Mācību
līdzeklis LSPA studentiem, maģistrantiem un doktorantiem.
2. Briņķis G. Sporta socioloģija. Rīga, 1995. Mācību līdzeklis LSPA studentiem.
3. Cilvēks un dzīve socioloģijas skatījumā. Autoru kolektīvs. Rīga, 1996.
4. Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Autoru kolektīvs. Rīga: Raka, 2011.
5. Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. Rīga:
Raka, 2004.
6. Laķis P. Socioloģija. Ievads socioloģijā. Zvaigzne ABC, Rīga, 2002.
 Papildliteratūra
7. Beedee P., Craig P. Sport sociology. Routledge, 2012.
8. Giulianotti R. Sport: A critical sociology. Polity Press, 2005.
9. McPherson B.P., Curtis J.E., Loy J.W. The social significance of sport: an introduction to
the sociology of sport. Human kinetics, 1989
 Studējošo patstāvīgā darba organizācija un uzdevumi
Pētījumu par sporta lomu, funkcijām un nozīmi cilvēka dzīvē, par sporta izplatīšanos
sabiedrībā analīze; par sporta socializāciju, par vērtībām sportā, par sporta komercializāciju
analīze; pētījuma veikšana un prezentācija; attieksme.
 Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Par studiju kursa apguvi students saņem diferencētu vērtējumu 10 baļļu skalā. Lai
saņemtu pozitīvu vērtējumu par studiju kursu, kopvērtējumam jāatbilst vismaz 4 ballēm.
Vērtējumu ballēs students saņem apkopojot noteikto punktu skaitu, novērtējot zināšanas,
prasmes un kompetences atsevišķu uzdevumu izpildē (patstāvīgie darbi, produktīva darbība
seminārā, pārbaudījums, attieksme).
 Mācību valoda: latviešu.

Kursa nosaukums:

Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:
Kursa mērķis:

Kursa uzdevumi:

Ekonomiski -matemātiskās metodes
PBVI106

Vispārizglītojošais
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
III
5.

0.5/0,75 ECTS
Dr oec. Tatjana TAMBOVCEVA
Studiju kursu apguve: Vadības teorija, Mikroekonomika,
Makroekonomika
Apskatīt teorētiskās zināšanas un praktiskā darba prasmes, kas
nepieciešamas pētījumu veikšanai ekonomikā un biznesā, kā arī šajos
pētījumos pielietojamās pētījumu metodes. Iemācīt studentus izmantot
šis metodes pētījumos, kursa darbu, kvalifikācijas darbu u.c.
izstrādāšanā un aizstāvēšanā.
- Apgūt teorētiskas nostādnes par pētījumu plānošanas jautājumiem;
- Apskatīt dažādas ekonomiski-matemātiskās metodes.
- Modelēt situācijas un mēģināt rast tām risinājumus;

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:

Citi izmantojamie
informācijas avoti:
Studējošo patstāvīgā
darba organizācija
un uzdevumi:
Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:
Mācību valoda:

-Pārzina teorētiskās nostādnes par pētījumu plānošanas jautājumiem.
-Pārzina dažādas ekonomiski-matemātiskās metodes.
-Spēj izvēlēties, novērtēt un izmantot konkrēto metodi konkrētajā
situācijā.
-Prot sagatavot datus konkrētu metožu izmantošanai.
1. Ievads pētījumu plānošanā. Informācijas avoti pētījumu
veikšanai ekonomikā un biznesā.
2. Pētījumu metožu klasifikācija.
3. Matemātiskās metodes ekonomikā.
4. Statistiskās metodes ekonomikā.
5. Lēmumu pieņemšanas metodes.
1. Pētījumu metodes ekonomikā un biznesā: mācību līdzeklis / Autoru
kol.- R.: Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas
augstskola, 2005 .- 93 lpp.
2. Alsiņa R., Gertners G. Uzņēmējdarbības plānošanas principi un
metodes.- R.: RTU. 2005.- 47 lpp. ISBN 9984-32-322-6
3. Лугинин О., Фомишина В. Экономико-математические методы
и модели. Теория и практика с решением задач. M.: Феникс,
2009.- 440 стр.
1. Vasermanis E., Šķiltere D., Krasts J. Prognozēšanas metodes.
Mācību līdzeklis.- R.: LU, 2004.- 121 lpp.
2. Revina I. Ekonometrija. Mācību līdzeklis.- R.: LU, 2002.- 270 lpp.
3. Goša Z. Statistika. Mācību grāmata. R.: LU, 2004.- 334 lpp.
Interneta resursi.
Prasme iegūt, apstrādāt un analizēt informāciju, kura satur zināšanu
kopu par faktiskajiem datiem un mijsakarībām starp tiem.
Izzina ekonomiski-matemātiskās metodes.
Sagatavo pētījumu datus dažādu metožu izmantošanai.
Zināšanas, prasmes, kompetence, attieksme.
Latviešu

4.KURSS
Kursa nosaukums:
Kursa kods:

Atlētiskā sagatavošana
PBNPSS 3022

Kursa veids:
Obligātais kurss
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju kursa
uzsākšanai:
Kursa mērķis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
4.
7.
1
Prof. L.Čupriks, doc. U.Ciematnieks, doc. M.Lesčinskis
Zināšanas anatomijā, sporta fizioloģijā, sporta bioķīmijā, biomehānikā, vispārēja pedagoģijā, vispārēja, attīstības
un saskarsmes psiholoģijā, sporta teorijā, uztura pamatos.
Kursa mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus sporta jomā - kuri var organizēt, vadīt profesionālā
līmenī sporta nodarbības, pielietojot atlētiskās sagatavošanas līdzekļus un metodes un spēj veidot izpratni par
veselīga dzīvesveida pilnveidošanu

Kursa uzdevumi:

1) Nodrošināt studentiem iespēju paaugstināt savu vispārējo un speciālo fizisko sagatavotību ar atlētiskās
sagatavošanas līdzekļiem; 2) Sekmēt daudzveidīgu atlētiskās sagatavošanas līdzekļu un metožu apguvi sporta
nodarbību plānošanai, organizēšanai un vadīšanai; 3) Sniegt studentiem zināšanas par atlētiskās sagatavošanas
kustību ergonomikas principiem; 4) Sniegt praktiskās un teorētiskās zināšanas par atlētisko vingrinājumu
dalījumu un pielietošanu dažādu muskuļu grupu attīstīšanai skolas dažāda vecuma grupās; 6) Apgūt zināšanas un
prasmes novērtēt audzēkņu un savu profesionālo darbību; 7)Apgūt zināšanas par vispārējās fiziskās
sagatavotības uzlabošanu un nostiprināšanu ar atlētiskās sagatavošanas līdzekļiem.

Plānotie studiju rezultāti:

1)Iegūst zināšanas par atlētiskās sagatavošanas līdzekļu un metožu pielietošanu pedagoģiskajā procesā un spēju
izprast šīs zināšanas kritiski. 2)izmantojot apgūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas spēj plānot, organizēt un
vadīt atlētiskās sagatavošanas pedagoģisko procesu. 3) Zina un ievēro speciālo drošības tehniku nodarbību vietā
atlētiskajā sagatavošanā, kā arī partnera nodrošināšanu vingrinājuma izpildes laikā; 4) Izprot dažādu atlētiskās
sagatavošanas līdzekļu pielietojuma iespējas veselīga dzīvesveida veicināšanā un nostiprināšanā; 5) Zina izvēlēto
atlētiskās sagatavošanas līdzekļu ergonomiskos aspektus; 6) Pārzina dažādus stājas vingrinājumus, prot tos
pielietot pēc nozīmes;7) Studenti iegūst kompetences analizēt un izvērtēt sporta nodarbībās pielietotos
pedagoģiskos līdzekļus, metodes, paņēmienus; analizēt izvēlēto mācību metožu, līdzekļu un formu atbilstību
audzēkņu spējām un izglītības mērķiem.

Kursa saturs:

Terminoloģija, atlētiskās sagatavošanas līdzekļi, uzdevumi un metodikas principi, atlētiskās sagatavošanas
tehnisko līdzekļu klasifikācija, to pielietošana pedagoģiskajā procesā un to saistība ar citām zinātnēm, atlētiskās
sagatavošanas līdzekļu un metožu formēšanas process, atlētiskās sagatavošanas līdzekļu un metožu pielietošanas
vispārējie un individuālie nosacījumi, atlētiskās sagatavošanas līdzekļu nozīme veselīga dzīvesveida izpratnes
veidošanas procesā.
1. Čupriks L., Knipše G. Atlētiskā sagatavošana. Metodiskais līdzeklis LSPA studentiem. – Rīga, LSPA, 2003.
2. Čupriks L., Sporta ierīču klasifikācija un struktūra sastādot vingrinājumu kopumus. Lekcija. Rīga, LSPA,
2001.
3. Trenera Rokasgrāmata 2 daļa. Latvijas Sporta federāciju padome. Latvijas Treneru tālākizglītības centrs, Rīga,
2003. gads.
4. Vološins V., Krauksts V., Čupriks L. Spēka attīstīšanas netradicionālie vingrinājumi. Mācību metodiskais
līdzeklis. Rīga, LSPA 1994.
5. Vološins V., Upmalis J., Cepelis I. Smagatlētikas sporta termini. Rīga, 1992.
6. Vološins V., Upmalis J. Atlētiskā vingrošana iesācējiem. Metodiskie norādījumi Rīga, 1996.
7. Vološins V., Upmalis J. Metodiskie aspekti svaru bumbu celšanas sportā. Rīga, 1995. Mācību metodiskais
līdzeklis.

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:

Citi izmantojamie
informācijas avoti:
Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:

1. Čupriks L., Pimenovs A. Lokanības attīstīšanas vingrojumi smagatlētikas, cīņas sporta veidos. LSPA.
Lekcija.
Rīga, 2000.
2. Krauksts V. Biomotoro spēju treniņu teorija. Rīga, LSPA, 2003.
3. Lesčinskis M., Ciematnieks U., Čupriks L. Raksturīgākās kļūdas, izpildot sacensību vingrinājumus
svarbumbu celšanas sportā. Rīga, LSPA, 2009. Lekciju materiāli.
4. Lesčinskis M., Čupriks L., Belkovskis G. Noteikumi svarbumbu celšanas sportā. Rīga, LSPA, 2009. Lekciju
materiāli.
5. Vološins V., Lāriņš V. Atlētiskā vingrošana nepareizas stājas labošanā un profilaksē. LSPA, Rīga, 1997.
Interneta datu bāzes: SpringerLink, ScienceDirect, EBSCO, Alise.
1.Vingrinājumi ar brīviem svariem; 2. Vingrinājumi ar svarcelšanas stieņiem; 3. Vingrinājumi ar personīgo
ķermeņa svaru; 4. Grupu darbs (powerpoint prezentācija līdz 5min), 5. VAV vingrinājumu kopuma
demonstrējums

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Teorētisko zināšanu pārbaude (mutiski). Aktīva darbība studiju procesa. Studentu patstāvīgais darbs. Praktiskais
pārbaudījums.

Mācību valoda:

Latviešu

Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:
Kursa mērķis:

Olimpiskā izglītība

Kursa uzdevumi:

Izprast jēdzienu „ Godīga spēle”; zināt ,mācīt interpretēt, sastādīt uzdevumus par jautājumiem:
- olimpiskās kustības veidošanās, attīstība, problēmas, tās vēsturiskie pārstāvji Latvijā un
pasaulē;
- LOK pirmsākumi, atjaunošanas nozīme;
- Latvijas olimpisko spēļu medaļnieki;
- Olimpisko spēļu organizācija;
- Olimpiskā izglītība pasaulē.

Plānotie studiju
rezultāti:

Sekmēs komunikatīvo, aksioloģisko, konstruktīvo, organizatorisko un perceptīvo kompetenču
pilnveidi darbā ar bērniem, prasmi veikt pētniecisku un izglītojošu darbību, kompetences pielietot
zināšanas un prasmes sporta nodarbībās un pedagoģisko prakšu ietvaros.

Kursa saturs:

Mūsdienu olimpiskās kustības atjaunošanās; Olimpiskā harta; mūsdienu olimpisko spēļu
raksturojums, izcilākās personības; Latvijas olimpiskās kustības vēsture; Latvijas olimpisko spēļu
medaļnieki; olimpisko spēļu norise, komercalizācijas aspekti olimpiskajā kustībā, reklāmas nosacījumi
olimpiskajās spēlēs; olimpiskā izglītība pasaulē; olimpiskā diena.

Obligātā literatūra:

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

1. Jansone R., Gulbe A. Materiāli par sporta vēsturi un olimpisko izglītību. Rīga: Latvijas Sporta
pedagoģijas akadēmija, 2006.
2. Latvijas olimpiskā vēsture : no Stokholmas līdz Soltleiksitijai. Rīga : Latvijas Olimpiskā komiteja,
2003.
3. Erta A. Olimpiskā ABC: olimpiskās izglītības rokasgrāmata. Rīga : Latvijas Olimpiskā komiteja,
l999.
4. Muller N. Pierre de Coubertin. Olympism. Selected writings. Lausanne IOC, 2000.
5. Olimpiskā ābece: olimpiskās izglītības rokasgrāmata. Rīga : Latvijas Olimpiskā komiteja, 2008.
6. Olympic Charter. Lausanne: International Olympic committee, 1997.
7. Džifords K. Olimpiskās spēles. Rīga : Zvaigzne ABC,2004.
8. Hūnolds T. Olimpiskās spēles : visas spēles no senākajiem laikiem līdz mūsdienām : uzvaras,
traģēdijas, rekordi. Rīga : Jumava, 2007.
9.Lāms O. Olimpiskās tradīcijas. Kultūrvēsturiskā dimensija.LU. Klasiskās filoloģijas katedra.
Hellēnistikas centrs .Rīga, 2004.
10.Oksleids K. Olimpiskās spēles Rīga: Zvaigzne ABC,2000.
11.Olimpiskā kustība: Olimpiskās izglītības rokasgrāmata. Palīgs studējošai jaunatnei un skolotājiem Rīga: Latvijas Olimpiskā komiteja, 2004
12.Исаев А. Олимпийская педагогика: опыт моделирования психолого-педагогических
технологий детско-юношеского спорта .Москва : Физкультура и спорт,1998.
13.Олимпийский учебник студента: учебное пособие для системы олимпийского образования в
выших учебных заведениях.Москва: Советский спорт,2007.
14.Платонов В.Н., Гуськов С.И. Олимпийский спорт.- Киев.: Олимпийская литература, 1997
Žurnāli un citi periodiskie izdevumi; elektroniskās informācijas avoti.
www.olimpiade.lv, www.loa.lv, www.olympic.org,;.www.fairplayinernational.org

Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:

Pēc dotā temata patstāvīgi apkopot materiālus, izstrādāt un prezentēt radošus uzdevumus . Analizēt un
izvērtēt rezultātus, izdarīt secinājumus. Izstrādāt argumentēto eseju par tēmu :”Olimpiskā princips –
godīga spēle gan sportā, gan dzīvē.”

Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Lai students iegūtu sekmīgu vērtējumu, tiks vērtēts:
- attieksme pret izglītošanos, attīstības dinamika, aktīva darbība semināros (20%);
- studenta veiktie patstāvīgie darbi (50%);
- studiju kursa rakstiskais pārbaudījums – ieskaite (30%).

Mācību valoda:

Latviešu

Papildliteratūra:

PBNT 223
Nozares teorētiskais pamatkurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
4. studiju gads
7. semestris
0,5 KP/ 0,75ECTS
Dr. paed., doc. A. Gulbe
Vispārīgā pedagoģija, psiholoģija, sporta filozofija, sporta vēsture
Sekmēt studentu izziņas metožu apguvi; apgūt ”Godīgas spēles” principus kā sporta ētikas
pamatprasību; veidot radošās darbības pieredzi; sekmēt studentu patstāvības attīstību pētnieciska
rakstura uzdevumu risināšanā.

Studiju kursa SPECIĀLĀ SPORTA TERMINOLOĢIJA (angļu v.) anotācija
Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:
Kursa mērķis:

Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju rezultāti:

Kursa saturs:
Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:
Citi izmantojamie
informācijas avoti:
Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:
Studiju
rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Mācību valoda: angļu.

SPECIĀLĀ SPORTA TERMINOLOĢIJA (angļu valoda)
PBNPSR 3058
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
4.
7.
1 / 1,5 ECTS
Doc. Boge I., Doc. Rudzinska I.
Angļu valodas zināšanas un prasmes atbilstoši vidējās izglītības
standartam un apgūtajam speciālās terminoloģijas kursam.
Dot iespēju studējošajiem apgūt un pilnveidot speciālo
terminoloģiju angļu valodā atbilstoši kvalifikācijām (sporta
skolotājs, sporta veida treneris, rekreācijas speciālists, vadītājs
sports jomā).
apgūt speciālo sporta terminoloģiju angļu valodā atbilstoši
kvalifikācijām; balstoties uz profesionālo leksiku un angļu valodā
izmantotajām gramatikas struktūrām, veidot publiskās uzstāšanās
prasmes; veidot prasmi strādāt ar speciālo literatūru; attīstīt
starpkultūru un komunikatīvo kompetenci.
Studējošais spēj: pielietot speciālo sporta terminoloģiju atbilstoši
kvalifikācijām, profesionālo leksiku un gramatiskās struktūras angļu
valodā; publiski uzstāties un diskutēt, patstāvīgi strādāt ar speciālo
literatūru angļu valodā atbilstoši kvalifikācijām; sazināties
profesionālajā sfērā dažādās kultūrvidēs.
Speciālās sporta terminoloģijas apguve angļu valodā atbilstoši
kvalifikācijām komunikācijai specialitātē.
Sporta veida vecākajam trenerim: Jones R., Armour K., Potrac.P. Sports
Coaching Cultures, Routledge, 2004.
Sporta skolotājam: Ayers S., Sariscsany M.J. Physical Education for
Lifelong Fitness - 3rd Edition: The Physical Best Teachers Guide
National Association for Sport and PE (NASPE).
Vadītājam sporta jomā: Trullis G., Trappe T. Intelligent Business,
Longman, 2005.
Rekreācijas speciālistam: R.Walker, K.Harding. Tourism, Oxford English
for Careers, 2006.
Trullis G., Trappe T. New Insights into Business, Longman, 2000.

Headway: www.oup.com/elt/headway;
www.pearsonlongman.com/speakout
Patstāvīgi izvēlēta teksta lasīšana, tulkošana un interpretēšana angļu
valodā atbilstoši specialitātei, gatavošanās testam, diskusijai un
semināram atbilstoši studiju kursa saturam.
Par studiju kursa apguvi studējošais saņem diferencētu
vērtējumu pēc 10 baļļu skalas. Lai saņemtu pozitīvu vērtējumu
par studiju kursu, kopvērtējumam jāatbilst vismaz 4 ballēm.
Vērtējumu ballēs studējošais saņem apkopojot noteikto punktu
skaitu, novērtējot zināšanas, prasmes un kompetences atsevišķu
uzdevumu izpildē, un arī attieksmi un individuālo dinamiku.

Studiju kursa SPECIĀLĀ SPORTA TERMINOLOĢIJA (vācu v.) anotācija
Kursa
nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:
Kursa mērķis:

SPECIĀLĀ SPORTA TERMINOLOĢIJA (vācu valoda)
PBNPSR 3058
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
4.
7.
1 / 1,5 ECTS
Doc. Malahova L.
Vācu valodas zināšanas un prasmes atbilstoši vidējās izglītības standartam un
apgūtajam speciālās terminoloģijas kursam.

Dot iespēju studentiem apgūt un pilnveidot speciālo terminoloģiju vācu valodā
atbilstoši kvalifikācijām (sporta skolotājs, sporta veida treneris, rekreācijas
speciālists, vadītājs sports jomā).
apgūt speciālo sporta terminoloģiju vācu valodā atbilstoši kvalifikācijām;
Kursa
balstoties uz profesionālo leksiku un vācu valodā izmantotajām gramatikas
uzdevumi:
struktūrām, veidot publiskās uzstāšanās prasmes; veidot prasmi strādāt ar speciālo
literatūru; attīstīt starpkultūru un komunikatīvo kompetenci.
Plānotie studiju Studējošais spēj: pielietot speciālo sporta terminoloģiju atbilstoši kvalifikācijām,
profesionālo leksiku un gramatiskās struktūras vācu valodā; publiski uzstāties un
rezultāti:
diskutēt, patstāvīgi strādāt ar speciālo literatūru vācu valodā atbilstoši
kvalifikācijām; sazināties profesionālajā sfērā dažādās kultūrvidēs.
Speciālās sporta terminoloģijas apguve vācu valodā atbilstoši kvalifikācijām
Kursa saturs:
komunikācijai specialitātē.
1.Stirna N. Deutsch für Sportstudenten, Teil 1., Rīga, 1997.
Obligātā
literatūra:
2. Malahova L. Muster des Geschäftsschreibens in Deutsch. Rīga, 2001
Papildliteratūra: 3.Sport – Bild, žurnāls
4.Četrvalodu
sporta
vārdnīca:
http://www.lspa.lv/files/study/lection_materials/U.Svinks/Vardnica_deutsch.pdf;
5.Vieglatlētikas vārdnīca. – Rīga, 2004; Prof. U.Švinka vispārējā redakcijā;
Citi
izmantojamie
6.Sporta spēļu vārdnīca. – Rīga, 2004; Prof. U.Švinka vispārējā redakcijā;
informācijas
avoti:
Patstāvīgi izvēlēta teksta lasīšana, tulkošana un interpretēšana vācu valodā
Studējošo
atbilstoši specialitātei, gatavošanās testam, diskusijai un semināram atbilstoši
patstāvīgā
studiju kursa saturam.
darba
organizācija un
uzdevumi:
Par studiju kursa apguvi studējošais saņem diferencētu vērtējumu pēc 10 baļļu
Studiju
skalas. Lai saņemtu pozitīvu vērtējumu par studiju kursu, kopvērtējumam jāatbilst
rezultātu
vismaz 4 ballēm.
vērtēšanas
Vērtējumu ballēs studējošais saņem apkopojot noteikto punktu skaitu, novērtējot
kritēriji:
zināšanas, prasmes un kompetences atsevišķu uzdevumu izpildē, un arī attieksmi
un individuālo dinamiku.
Mācību valoda: vācu.

Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:
Kursa mērķis:

Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:
Papildliteratūra:

Citi izmantojamie
informācijas avoti:
Studuju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:

Mācību valoda:

Tautas, sporta dejas
Profesionālās programmas; Nozares profesionālās specializacijas kurss.
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē.
4
7
1,5
Asist. D.Savčenko, Asist B. Ērgle.
Skolas un pirmsskolas didaktika; Vispārīgā pedagoģija; Vingrošanas pamati
Dod studentiem iespēju iepazīties un apgūt sporta deju un latviešu tautas deju
terminoloģiju, klasifikāciju, vēsturi, attīstību mūsdienās, vingrojumu un vingrinajumu
līdzekļus, deju pamatus, figūras, satvērienus, aptvērienus, tehniko izpildījumu, deju
kopozīciju veidošanu un didaktiskos paņēmienus vispārējās videjas izglītības standarta
„Sports” ietvaros.
Iepazīstināt ar sporta deju vēsturi, terminoloģiju, klasifikāciju un uzvedības kultūru deju
laukumā; Izanalizēt deju tehniku standartdejās (ST): Lēnais Valsis (W), Kviksteps (Q)
un latīņamerikas dejās (LA): Ča-ča-ča (Ch), Džaivs (J); Veidot izpratni un praktiskās
iemaņas ST, LA, deju soļu apguvē un kombināciju veidošanā; Veidot izpratni par
latviešu gadskārtu ieražām, tautas tērpiem un to valkāšanas tradīcijām; Izanalizēt
latviešu etnogrāfiskās dejas, rotaļas un rotaļdejas, mūsdienu tautas dejas; Veidot izpratni
un praktiskās iemaņas latviešu tautas dejas soļu apguvē; Veidot prasmi mācīšanas
metodikā dažāda vecuma grupām.
Zina deju klasifikāciju; Izprot mūzikas ritmu un tās atbilstību konkretai dejai; Spēj
vizuāli, audiāli un kinetiski paskaidrot un apmācīt deju pamatus; Patstāvīgi un pārī
precīzi demonstrē deju soļus un figūras; Pārliecināti izpilda dotos uzdevumus pārī un
individuāli; Precīzi un konstanti (ilgstoši un stabili) saglabā pareizo stāju un
satvērienu/aptvērienu; Pārliecinoši orientējas savstarpējā saskarsmē pārī (vadīšana un
sekošana); Pozitīvi attiecas pret izglītošanos tautas, sporta deju kursā; Sistemātiski
apmeklē tautas, sporta deju nodarbības; Aktīvi piedalās praktiskajā darbībā.
Zina un prot precīzi izpildīt sporta deju pamatsoļus, satvērienus; Zina un prot paskaidrot,
demonstrēt sporta deju tehnikas pamatus; Prot precīzi izpildīt deju kombinācijas;
Demonstrē izpratni par latviešu gadskārtu ieražām, tautas tērpiem un to valkāšanas
tradīcijām; Demonstrē izpratni par latviešu etnogrāfiskām dejām, rotaļām un rotaļdejām;
Demonstrē izpratni un prot latviešu tautas deju pamatsoļus un kombinācijas.
Sporta deju vēsture, attītstība mūsdienās, sporta deju soļi un kombinācijas, sporta deju
didaktiskie paņemieni, sporta deju konkurss. Latviešu gadskārtu ieražas, tautas tērpi,
etnogrāfiskās dejas, rotaļas un rotaļdejas, mūsdienu tautas dejas, tautas deju soļi un soļu
kombinācijas, mācīšanas metodika.
Ģ. Krombholca, A. Hāze-Tirka „Standartdejas”, Rīga: Madris 2009.g., H. Sūna
„Latviešu rotaļas un rotaļdejas”, Rīga: Zinātne, 1965.g., M. Mellēna, E. Spīčs, V.
Muktupāvels, I. Irbe ”Gadskārtu grāmata”, Rīga: Madris, 2004.g.
„Ballroom dancing”, A. Moore, London: A&C Black, 2002; „Technique of Latin
dancing”, W. Laird, England, 1998; M. Lasmane „Latviešu tautas dejas”, Rīga, 1962.g.;
E. Spīčs „Mārtiņa deju grāmata. Mūsdienu latviešu tautas deja”(1.-3. burtnīca), Rīga:LU,
2000.g.
Latvijas Sporta deju federācijas mājas lapa: http://www.lsdf.lv/, Starptautiskās sporta
deju federācijas mājas lapa: http://www.worlddancesport.org/, Krievijas Sporta deju
federācijas mājas lapa: http://www.dancesport.ru/.
Lai students iegūtu sekmīgu vērtējumu, tiks vērtēts:
Atteiksme pret izglītošanos, attīstības dinamika, aktīva darbība nodarbībās ( %);
Studenta veiktie patstavīgie darbi ( %);
Praktiskie normatīvi ( %)
Studiju kursa rakstiskais pārbaudījums ( %).
Latviešu.

Kursa nosaukums: Pašaizsardzība un didaktika
Kursa kods: PBNPSS3023
 Kursa veids: Nozares profesionālās specializācijas kurss – sporta skolotājs
 Kursa līmenis: Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
 Studiju gads: 4
 Semestris: 7
 Kredīti: 1KP; 1.5 ECTS
 Docētāji: Mg.paed., docents A.Pimenovs
 Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai: vispārizglītojošie studiju kursi – vingrošana, akrobātika, sporta
treniņa teorija, vispārējā pedagoģija un vispārējā psiholoģija, fizioloģija, pirmā palīdzība u.c.
 Kursa mērķis: Dot iespēju apgūt pašaizsardzības teorētiskos un praktiskos pamatus sporta
zinātnē
Kursa uzdevumi: - veidot prasmi apgūt pašaizsardzības tehnikas elementus, palīg
vingrinājumus
un imitācijas vingrinājumus
- veidot prasmi apgūt pašaizsardzības stāv cīņas un guļus cīņas pamat tehniku
- veidot prasmi apgūt aizsardzības tehniku pret pamat sitieniem ar rokām un kājām
veidot prasmi apgūt dažādu veidu tehniku savienojumus
- veidot prasmi apgūt drošības tehniku, noteikumus un traumu profilaksi pašaizsardzības
nodarbību laikā
-veidot prasmi apgūt pašaizsardzības teorētiskos pamatus
- veidot izpratni par pašaizsardzības nodarbību ietekmi uz fizisko sagatavotību un
tikumības pilnveidošanu
- aktīvi piedaloties pašaizsardzības nodarbībās un to vadīšanā radīt ieinteresētību par
pašaizsardzību kā līdzekli jaunatnes audzināšanā
Plānotie studiju rezultāti: Sekmīga kursa apguve dos iespēju studentiem demonstrēt un pielietot pašaizsardzības
paņēmienus un ļaus sekmīgi vadīt pašaizsardzības pamatu apguvi dažādos vecumposmos.
1. Tiks radīta izpratne par pašaizsardzības inventāru, tā kopšanu, pašaizsardzības nodarbības - vietu izvēli un zāles
iekārtošanu, nodarbojošos drošību, iespējamām traumām un to profilaksi.
2. Tiks apgūtas un pilnveidotas praktiskās iemaņas pašaizsardzībā.
3. Tiks iegūtas zināšanas par pašaizsardzības tehnikas pielietošanas īpatnībām spēka struktūrās, skolā un uz ielas
4.Studenti iegūs zināšanas un prasmes par pašaizsardzības tehnikas mācīšanas metodiku.
4. Studenti spēs patstāvīgi vadīt radošas nodarbības un ieinteresēt pārējos pašaizsardzības pamatu apguvē.
Kursa saturs: Kursa saturs ir saistīts ar pašaizsardzības tehnikas veidu apguvi, teorētisko zināšanu, prasmju iemaņu
pielietošanu pedagoģiskā procesā, Drošības tehnikas apguve, inventāra sagatavošana un traumu novēršana.

Obligātā literatūra:
1. Pimenovs.A. Sporta cīņu veidi. Rīga: LSPA, 1998. - 41 lpp.
2. Liepiņš.A. Boksa tehnikas pamati. Rīga: LVFKI, 1975. 55 lpp
3. Kolosovs.V. Pašaizsardzības paņēmieni. Rīga, mācību grāmata, 1994. – 64 lpp.
4. Fernāte A. Sporta treniņu teorijas pamati. Rīga: LSPA, 2002, 1. d. 102 lpp., 2. d. 89 lpp.
Papildliteratūra:
1.M. Arājs. Aizstāvaties bez ieročiem. Rīga: Grāmatu zieds, 1937. – 120 lpp.
A. Harlampijevs. Sambo cīņa. Rīga: Latvijas valsts izdevniecība, 1961. – 290 lpp.
Grants J. Fiziskā audzināšana, sports un vesels bērns mācību grāmata, 1997.
Krauksts V. Biomotoro spēju treniņu teorija. Rīga: LSPA, 2003. 92 lpp.
А. А. Долин, Г. В. Попов. Кэмпо: Традиция воинских искусств. 3-е изд. Москва: Наука. Главная редакция
восточной литературы, 1992. – 429 с.
Д. Рудман. Самбо: техника борьбы лежа. Нападение. Москва: Физкультура и спорт, 1983. – 232 с.
Д. Рудман. Самбо: техника борьбы лежа. Защита. Москва: Физкультура и спорт, 1983. – 256 с.
Interneta resursi:Fernate_prezentacija.doc
http://www.parsakoptulatviju.lv/jm/data/file/dokumenti/attistiba/ppt/Fernate_prezentacija.do
Studējošo patstāvīgā darba organizācija un uzdevumi: Studējošie patstāvīgi uzlabos un pilnveidos savas prasmes
pašaizsardzības tehnikas apguvē un mācīšanas metodikas pilnveidošanā Studenti izveidos paši sev mācību materiālu,

Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:
Kursa mērķis:

Hokejs
PBNPS3014
Nozares profesionālās specializācijas kurss.
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē.
4.
7.
1 KP
Docētāji: as.prof. I.Ķīsis.
Zināšanas studiju kursos: Anatomija. Sporta fizioloģija. Sporta treniņa teorija.
Hokeja pamati un didaktika. Hokejistu tehniskā un taktiskā sagatavošana.

Kursa uzdevumi:

Iegūt zināšanas hokeja pamata tehnikas paņēmienu mācīšanas tehnoloģijā.
Iegūt zināšanas hokeja pamata paņēmienu mācīšanas procesa didaktisko
principiem, līdzekļiem un metodēm.
Sniegt zināšanas par sporta veida treniņu procesa likumsakarībām.
Spēja plānot un vadīt dažādas ievirzes tehniskās sagatavošanas treniņu nodarbības;
Zināšanas un prasme realizēt tehniskās sagatavošanas procesu ar hokeja speciāli –
sagatavojošiem vingrinājumiem;
Prasme vadīt tehniskās sagatavošanas procesu dažāda vecuma, dzimuma, ampluā
un kvalifikācijas hokejistu tehniskās sagatavošanas procesu.
Lekcijas, praktiski metodiskas nodarbības, patstāvīgais darbs hokejistu fizisko
īpašību attīstīšanai un funkcionālai sagatavošanai.
1. Hokeja spēles noteikumi. Rīga. Starptautiskā hokeja federācija, 2002. – 49 lpp.
2. Kupčs J., Balderis H. Hokejs. Rīga, Zvaigzne, 1988.g. -214 lpp.

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:
Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:

Radīt priekšnoteikumus prasmei un spējai mācīt hokeja pamata paņēmienus.

1.
2.

3.
4.
5.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:
Studējošo
patstāvīgā darba
uzdevumi:
Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:
Mācību valodas:

Skill Progressions For Player And Coach Development, The USA Hockey
Coaching Education Program, Val Belmonte, USA Hockey Inc., 2004.
Ишматов Р.Г. Построение учебно-тренировочного процесса хоккеистов
высокой квалификации. Учебно-методическое пособие; СПбГУФК им.
П.Ф. Лесгафта. – СПб: Изд-во СПбГУФК им. Лесгафта, 2006.
Ников Ю. В. Подготовка юных хокеистов. Минск: Асар, 2008.
Tвиcт П. Xoккей: Teopия и пpaктикa. Mocквa: ACT: Acтpeль, 2006
Хоккей: программа спортивной
подготовки для детско-юношеских
спортивных
школ,
специализированных
детско-юношеских
школ
олимпийского резерва. М.: Советский спорт, 2009.

Interneta avoti, zinātniskas publikācijas, promocijas un maģistru darbi.
Literatūras u.c. meklēšana un studēšana. Dažādas ievirzes sagatavotības
kontrolēšana, izvērtēšana. Saprast šo pasākumu nozīmīgumu un iegūto rezultātu
pielietošanu.
Lai saņemtu par studiju kursu paredzētos kredītpunktus, kopvērtējumā jāiegūst
vismaz 4 balles. Novērtējumu ballēs iegūst pēc punktu skaita, kas iegūti par
kompleksā uzdevuma izpildi, piespēlēm un noteikumiem.
Latviešu, krievu, angļu.

Kursa nosaukums: Sporta medicīna-2
Kursa kods:
PBNPST 3035
Kursa veids:
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Kursa līmenis:
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
Studiju gads:
4
Semestris:
7
Kredīti:
1 KP;1,5 ECTS
Docētāji:
Dr.med., prof. V.Lāriņš
Prasības studiju
Sport medicīna; Anatomija; Fizioloģijas pamati; Vecumposmu
kursa apguves
fizioloģija; Sporta fizioloģija
uzsākšanai:
Kursa mērķis:
dot iespēju studentiem apgūt sporta medicīnas zināšanas, prasmes un sporta treneriem
nepieciešamās kompetences funkcionālās sagatavotības noteikšanā sportistiem.
Kursa uzdevumi: Apgūt asinsrites, elpošanas un nervu sistēmas fizikālā un funkcionālā
stāvokļa noteikšanas metodes;
Apgūt zināšanas par antidopinga jautājumiem sportā;
Apgūt fiziskā darba spēju noteikšanas un novērtēšanas metodes;
Plānotie studiju Sekmīga kursa apguve rada iespēju studentiem patstāvīgi pielietot:
rezultāti:
- Nervu, asinsrites un elpošanas sistēmas fizikālā un funkcionālā
stāvokļa noteikšanas metodes sportistiem;
- Fiziskā darba spēju noteikšanas un novērtēšanas metodes;
- Zināšanas par dopinga līdzekļiem, metodēm un antidopinga jautājumiem sportā;
-Medicīniski pedagoģiskos novērojumus sporta nodarbībās, analizēt
iegūtos
rezultātus un novērtēt sporta nodarbību iedarbību uz organismu
Kursa saturs: : Nervu, asinsrites un elpošanas sistēmas fizikālā un funkcionālā stāvokļa
noteikšana un novērtēšana sportistiem.
Antidopinga jautājumi sportā.
Fiziskā darba spēju noteikšana sportistiem.
Obligātā literatūra:
1. Lāriņš V. Sporta medicīna.1.daļa. Rīga: LSPA, 2004.- 100 lpp.
2. Auliks I. Sporta medicīna. Rīga: Zvaigzne, 1985.- 167 lpp.
3. Žukovskis I. Sporta medicīnas praktikums. Rīga: Zvaigzne, 1991.- 118 lpp
Papildliteratūra:
4. Åstrand P-O., Textbook of Work Physiology: Physiological Bases of Exercise. 4th ed. / Astrand PO., Rodahl K. // New York: McGraw Hill, 2003.- 656 p.
5. Kent M. The Oxford dictionary of sports science and medicine.-3rd ed. – Oxford, NY: Oxford
University Press, 2007.- 624 p.
6. Oxford Handbook of Sports Medicine (Eds. Sherry E., Wilson S.F.). 2nd ed. Oxford New York
Tokyo: Oxford University Press, 1998.- 958 p.
7. Макарова Г.А. Спортивная медицина. Учебник. Москва: Советский спорт, 2002.-480 с
8. Физиологическое тестирование спортсмена высокого класса. Мак-Дугалл Дж.Д., Уэнгер Г.Э.,
Грин Г.Дж. (ред.). Киев: Олимпийская литература, 1998.- 432 с.
Citi izmantojamie
informācijas avoti:
9. Trenera rokasgrāmata. Rīga: Jumava, 2004.- 407 lpp.
10. Trenera rokasgrāmata-2. Rīga: LTTC, 2006.- 312 lpp
11. Bērnu un pusaudžu trenera rokasgrāmata. Rīga: LTTC, 2008.- 215 lpp.
Studējošo
Patstāvīgi jāiegūst nervu, asinsrites un elpošanas sistēmas
patstāvīgā darba funkcionālā stāvokļa noteikšanas rezultāti, jāveic datu
organizācija un
apstrāde, rezultātu analīze, jāizdara secinājumi, jānoformē
uzdevumi:
praktisko nodarbību protokoli.
Patstāvīgi jāgatavojas semināriem, kolokvijiem,
pārbaudījumam.
Studiju rezultātu - Attieksme pret studijām, attīstības dinamika, darbs semināros (10%);
vērtēšanas
– Patstāvīgi veiktie praktiskie darbi (20%);
kritēriji:
- Studiju kursa rakstiskie pārbaudījumi (70%).
Mācību valoda:
Latviešu

Kursa
nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:
Kursa mērķis:

Kursa
uzdevumi:

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā
literatūra:
Papildliteratūra:

Citi
izmantojamie

Sporta psiholoģija
PBNPST3034
Nozares profesionālās specializācijas kurss „Vecākais sporta veida treneris”
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
4
1
1,5/ 2,25 ECTS
Dr.paed., Mag.psych., Žermēna Vazne
Zināšanas psiholoģijā, pedagoģijā, sporta un treniņu teorijā, sporta fizioloģijā,
vēlams sporta medicīnā.
Nodrošināt studentus ar sistematizētām zināšanām un prasmēm sporta
psiholoģijas jautājumos, kas ir nepieciešamas produktīvākai programmu
īstenošanai sporta zinātnē un praktiskajam trenera darbam.
Sekmēt izpratni par sporta psiholoģijas lomu sporta treniņu procesā, par
psiholoģiskās sagatavošanas teorētiskajiem pamatiem, par psiholoģisko faktoru
ietekmi uz fiziskajām aktivitātēm treniņu procesā un sacensību laikā;
Veidot prasmi strādāt ar kolektīvu (grupas dinamika sportā) un atlasīt personības
izpētes instrumentus,
Veidot prasmi veikt darbības plānošanu un satura atlasi psiholoģiskajā
sagatavošanā (savā izvēlētajā sporta veidā, konkrētai vecuma grupai).
Zināšanas – teorētiski argumentē sporta psiholoģijas pamatpieejas un
psiholoģiskās sagatavošanas veidus; psiholoģiskās īpatnības sporta kolektīvā.
Prasmes – pielieto teorētiskās zināšanas lai analizētu atbilstošas metodes un
paņēmienus sportistu psihisko izmaiņu sporta treniņu un sacensību laikā
novērtēšanai
Kompetences - patstāvīgi veic un izvērtē pamatojoties uz iegūtajām zināšanām un
prasmēm, vispārīgās psiholoģiskās sagatavošanas satura atlasi (savā izvēlētajā
sporta veidā, konkrētai vecuma grupai).
1. Ievads sporta psiholoģijā (sporta darbības psiholoģiskās īpatnības).
2. Grupas un komandas dinamika. Grupas saliedētība. Līderība.
3. Uzbudinājuma, trauksmainības un trauksmes stāvokļu sportā raksturojums.
Pirmsstarta stāvokļi.
4. Psiholoģiskās sagatavošanas veidi (vispārīgā un speciālā).
5. Stresa menedžmenta pamati sportā.
6. Agresivitāte sportā. Rakstura īpašības un sports. Dzimuma atšķirības un sports.
7. Tehniskās, taktiskās un fiziskās sagatavošanas psiholoģiskie pamati.
Ābele A. (2009). Sporta psiholoģijas pamati. RaKa.
Veinbergs R. (2000). Psiholoģiskā priekšrocība. Izdevēja Z. Jansone-Ivanova.
Carron A., Hausenblas H. (1998). Group Dynamics in Sport. Second Edition.
Morgantown, WV:Fitness Information Technology,394 p.
Lindemanis, H. (1986). Autogēnais treniņš. Rīga, Zinātne.
Murphy S. (2005). The sport psychology. Human Kinetics Publishers, Inc., 349 p.
Ozoliņa Nucho, A., Vidnere, M. (1998). Stresa menedžments: pārvarēšana un
profilakse. ABC
Цзен Н., Пахомов Ю. Психо-тренинг. Москва: Физкультура и спорт. 1988.
272 с.
Практикум по спортивной психологии / Под.ред. И.П.Волкова. - СПб.:
Питер, 2002
Elektroniskās datu bāzes: www.sportpsychology.com.; www.psychologicalpreparation.com;
http://lspa.lv/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=172&Itemid=290

informācijas
avoti:
Studējošo
patstāvīgā darba
organizācija un
uzdevumi:
Studiju rezultātu
vērtēšanas
kritēriji:
Mācību valoda:

Būtiskāko psiholoģisko problēmu raksturojums ar ko sastopas sportisti (savā
izvēlētajā sporta veidā, konkretizējot vecumposmu)
Psihomotorā, funkcionālā, personības, savstarpējās mijiedarbības, pirmsstarta
stāvokļu izpēte.
Psiholoģiskās sagatavošanas satura atlase un pamatojums (vienam treniņu gadam).
Students veic 3 patsāvīgus darbus un zināšanu pārbaudes darbu, saņemot par to
izpildi punktu summu, atbilstoši vērtēšanas kritērijiem. Tiek vērtētas studenta
zināšanas, prasmes un izaugsmes dinamika un attieksme.
Latviešu

Kursa nosaukums:

Uzturmācība sportā

Kursa kods:

PBNT228

Kursa veids:

Brīvās izvēles C kurss

Kursa līmenis:

Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē

Studiju gads:

4.

Semestris:

7.

Kredīti:

0,5/0,75 ECTS

Docētāji:

Dr.biol., prof. Inta Māra Rubana

Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:

Nepieciešamas priekšzināšanas sporta bioķīmijā, sporta fizioloģijā un higiēnā

Studiju kursa
īstenošanas mērķis:

Nodrošināt vecāko sporta veida treneru kompetences izvēlēties sportista vecumam,
dzimumam, veselības stāvoklim un sporta veidam atbilstošu uzturu.

Studiju kursa
uzdevumi:

1.
2.
3.
4.

Plānotie studiju
rezultāti:

Sekmēt studējošo izpratni par uztura nozīmi izturības un spēka attīstīšanā un veselības
nostiprināšanā.
Pilnveidot prasmes izvērtēt ikdienas uzturu un vajadzības gadījumā to koriģēt,
plānot uzturu sacensību dienām un darbaspēju atjaunošanas periodam.
Sekmēt izpratni par uztura īpatnībām dažāda vecuma sportistiem, sievietēm un
vīriešiem.
Palīdzēt noskaidrot, kādos gadījumos un kā izmantojami uztura bagātinātāji un
alimentārie ergogēnie līdzekļi.

Noklausoties studiju kursu, studentiem jāiegūst zināšanas, izpratne un prasmes, lai
profesionāli uzraudzītu savu audzēkņu uzturu un ieteiktu nepieciešamās korekcijas.

Obligātā literatūra:

1. Rubana I.M..Uzturs fiziskā slodzē. Rīga: Raka, 2009.204.lpp.

Papildliteratūra:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Energy- yielding macronutrients and energy metabolism in sports nutrition/ eds. J.A
Driskell, I.Wolinsky. CRC Press, Boca Raton,1999. pp. 211-236.
Bean A. The complete guide to sports nutrition. London: A & C Black, (6th edition)
2003. 195p.
Litt A. Fuel for young athletes. Essential foods and fluids for future champions. Human
kinetics, 2004. 188p..
Girard Eberle S. Endurance sports nutrition. Human Kinetics, 2000. 288p.
Benardot D. Advanced sports nutrition. Human Kinetics, 2012. 408p.
Fitzerald M.Racing weight. Boulder, Colorado, 2009. 287p.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

ZariņsZ., Neimane L.Uzturmācība. Rīga: Rasa, 1998

Studējošo
patstāvīgā darba
organizācija un
uzdevumi:

Kursa mazā apjoma dēļ studenti noslēgumā izpilda testu, kas tiek vērtēts 10 ballu
sistēmā. Mājās izpilda un iesniedz patstāvīgo darbu par sportista uzturu izvēlētajā
sporta veidā. Darbs tiek vērtēts 10 ballu sistēmā.
Uzdevumi
Izstrādāt patstāvīgo darbu par uzturu savā sporta veidā: sastādīt ēdienkarti
pirmssacensību un sacensību dienai savā sporta veidā; pamatot produktu izvēli;
izvērtēt ergogēno līdzekļu piedāvājumu un izvēlēties savam sporta veidam
piemērotus treniņu un sacensību periodā; ieteikt šķidruma uzņemšanas stratēģiju
sacensību dienām.
Studēt ieteikto literatūras, gatavoties testam.

1.

2.
Studiju rezultātu
Vērtēšanas
kritēriji:

Atbilžu pareizība uz testa jautājumiem;
sportistam izstrādāto ieteikumu pamatotība.

Mācību valoda:

Latviešu

Kursa nosaukums:

Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:
Kursa mērķis:

Kursa uzdevumi:

Plānotie studiju
rezultāti:

Kursa saturs:

Obligātā literatūra:

Papildliteratūra:

Vadības informācijas sistēmas
PBVI116

Vispārizglītojošais;
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
IV
7.

1/ 1,5 ECTS
Dr.oec. Tatjana TAMBOVCEVA
Studiju kursu apguve: Vadības teorija

Sniegt teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas uzņēmumu
informatīvo sistēmu (UIS) projektēšanā, reālu biznesa datu bāzu izveidē,
lai risinātu uzņēmuma vadības vai pakalpojumu sniegšanas procesu
dažādām stratēģiskajām pieejām izstrādājot uzņēmuma informatīvo
sistēmu risinājumus, darījuma finansu avotu piesaistē, kā arī uzņēmuma
īpašnieku un menedžmenta iespējamās rīcības motivāciju.
-Apgūt informācijas sistēmu teorētiskās nostādnes.
-Sagatavot studentus noteikt uzņēmuma informācijas plūsmas, to apjomu
un šo plūsmu apstrādes veidus;
- Dot zināšanas par uzņēmumu informatīvu sistēmu veidiem un to
organizēšanas principiem, IS nepieciešamības pamatojumu;
-Apgūt informācijas sistēmu drošības politiku, kā arī ar to saistītus riskus;
- Dot zināšanas par internetu un e-komercijas veidiem, kā arī to lomu
uzņēmumu informācijas sistēmu darbībā.
-Pārzina informācijas sistēmu teorētiskās nostādnes.
-Spēj raksturot uzņēmuma informācijas plūsmas, to apjomu un šo plūsmu
apstrādes veidus.
- Pārzina uzņēmumu informācijas sistēmu veidus un to organizēšanas
principus.
- Pārzina uzņēmumu informācijas sistēmu drošības politiku, kā arī ar to saistītus
riskus.
-Pārzina interneta un e-komercijas lomu informācijas sistēmu darbībā.
-informāciju sistēmu īpašības un to loma
-informāciju sistēmu vide (informāciju sistēmu stratēģija un organizācija,
IS identificēšanas procedūras, iegūšanas process, drošības un
konfidencialitātes prasības, sistēmu darbība un kontrole);
-sistēmu attīstības (sistēmu analīze, sistēmu attīstības tehnika, sistēmu
uzbūve, konfidencialitāte un darbība;
-sistēmas īstenošana, vadīšana un attīstība (projektu vadīšana, sistēmas
īstenošana, sistēmu uzturēšana un attīstība).
-internets un e-komercija.
6. Robina P. Informācijas menedžments. – R.: Jumava. 2006.- 256 lpp.
7. Jessup L., Valacich J. Information Systems Today: Why IS Matters. 2
ed. Pearson Education, Inc. 2006.
8. Информационные системы и технологии в экономике и
управлении / Под редакцией В. В. Трофимова. М.: Юрайт-Издат,
2009.- 528 стр.
9. Шуремов Е. Л., Чистов Д. В., Лямова Г. В. Информационные
системы управления предприятиями.- M.: : Бухгалтерский учет,
2006.- 112 стр.
10.
Digital Security. Руководство по практическому применению
международного стандарта безопасности информационных
систем ISO 17799.- Digital Security, 2004.
3. Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon. Management Information
Systems. Sixth Edition. Organization and Technology in the

Citi izmantojamie
informācijas avoti:
Studējošo patstāvīgā
darba organizācija
un uzdevumi:
Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:
Mācību valoda:

Networked Enterprise.- N.J.: Prentice Hall, 2000.
4. Юркевич Е.В. Введение в теорию информационных систем.- М.:
ИД Технологии, 2004.-164.с.
Darbu ar IT regulējošie normatīvie akti.
Interneta resursi. Periodiskie izdevumi.
Studentiem tiks dots konkrēts uzdevums –darbs - veikt pētījumu par konkrētu
informatīvo sistēmu noteiktā jomā.

Zināšanas, prasmes, kompetence, attieksme.
Latviešu

Studiju kursa SPORTA UN FITNESA TIRGZINĪBAS anotācija
 Kursa nosaukums: SPORTA UN FITNESA TIRGZINĪBAS
 Kursa kods:
PBNPSV3083
 Kursa veids:
Nozares profesionālās specializācijas kurss
 Kursa līmenis:
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
 Studiju gads:
III
 Semestris:
6.
 Kredīti
2 / 3ECTS
 Docētāji:
Docente, Dr.paed. MBA Signe LUIKA
 Prasības studiju kursa apguves uzsākšanai:
Vadības teorija, komercdarbības pamati.
 Studiju kursa īstenošanas mērķi:
Dot iespēju apgūt teorētiskas zināšanas un attīstīt praktiskas iemaņas sporta un fitnesa
tirgzinībā, lai spētu vadīt sporta un fitnesa organizācijas mārketingu.
 Studiju kursa uzdevumi:
Attīstīt izpratni par tirgzinības plānošanu un vadīšanu sporta un fitnesa uzņēmumā; sniegt
izpratni par tirgzinības (mārketinga) pamatkoncepcijas, tirgzinības (mārketinga) nozīmi un vietu
sabiedrībā un sporta un fitnesa uzņēmumā; atīstīt cenu noteikšanas politikas un stratēģijas
noteikšanas iemaņas; veidot prasmi iepazīt patērētāju izturēšanos tirgū.
 Plānotie studiju rezultāti: Sekmīga studiju kursa apguve dod iespēju studentam
patstāvīgi veikt sporta un fitnesa tirgzinību vadību, jo studenti spēs:
Izprast sporta un fitnesa uzņēmuma mārketinga specifiku, tā nozīmi, faktorus, kas ietekmē
mārketinga lēmumu pieņemšanu; patstāvīgi analizēt lēmumus, kas ietekmē mārketinga lēmumu
pieņemšanu uzņēmumā, definēt ētiskus mārketinga lēmumus; izstrādāt sporta un fitnesa
mārketinga stratēģiju, izveidot cenu mārketinga politiku sporta un fitnesa uzņēmumā, noteikt
patērētāju izturēšanos tirgū.
 Studiju kursa saturs:
Tirgzinības (mārketinga) būtība; produkts, produkta elementu analīze, klasifikācija sporta un
fitnesa uzņēmumā; cenu noteikšanas politika un stratēģija; produktu sadales vieta un sadales
kanāli; produktu realizācijas veicināšanas procesi; patērētājs un tā izturēšanās tirgū; tirgus izpētes
nozīme tirgzinības (marketinga) stratēģisko lēmumu pieņemšanas procesā; tirgus izpētes process
un praktiskais pielietojums. Kvalitatīvie un kvantitatīvie pētījumi. Tirgus segmentācija;
sekundāro datu resursi un to analīze. Sekundāro datu pielietošana tirgus izpētes procesā;
patērētāja lēmuma pieņemšanas process
 Obligātā literatūra
6. Praude V., Beļčikovs J. Mārketings. Rīga: Vaidelote, 1999.
7. Denisons D., Tobi L. Ievads reklāmā. Rīga: Kamene, 2000.
8. Kotler Ph.& Armstrong G. Principles of Marketing. Prentice Hall, 2000.
9. Lovelock Ch. & Wright L. Principles of Service Marketing and Management. Prentice Hall,
2001.
 Papildliteratūra
10. Cutlip S. M. Effective Public Relations. Prentice Hall, 1999.
 Studējošo patstāvīgā darba organizācija un uzdevumi
Sporta mārketinga pētījumu analīze; sporta komercdarbības analīze; fitnesa kluba mārketinga
stratēģijas analīze; studiju kursa pārbaudījums; attieksme.
 Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Par studiju kursa apguvi students saņem diferencētu vērtējumu 10 baļļu skalā. Lai
saņemtu pozitīvu vērtējumu par studiju kursu, kopvērtējumam jāatbilst vismaz 4 ballēm.
Vērtējumu ballēs students saņem apkopojot noteikto punktu skaitu, novērtējot zināšanas,
prasmes un kompetences atsevišķu uzdevumu izpildē (patstāvīgie darbi, produktīva darbība
seminārā, pārbaudījums), attieksmi un individuālās attīstības dinamiku.

Mācību valoda: latviešu.

Studiju kursa STRATĒĢISKĀ VADĪBA anotācija
Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:
Kursa mērķis:

STRATĒĢISKĀ VADĪBA
PBNPSV3047
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
III
6.
1 /1.5 ECTS
Mg.oec Kristīne GORBUNOVA
Priekšzināšanas Vadības teorijā.
Paplašināt zināšanas par stratēģisko vadīšanu, kā arī veidot izpratni par stratēģiskās
plānošanas uzbūvi un stratēģisko plānu realizēšanu praksē balstoties uz pasaules pieredzi.

Kursa uzdevumi:

1.
2.
3.

Iepazīties ar stratēģiskās plānošanas pamatiem.
Apgūt stratēģiskās plānošanas analīzi un uzbūvi;
Iepazīties ar jaunākajiem sasniegumiem stratēģiskajā plānošanā.

Plānotie studiju
rezultāti:

-

Studenti ir zina un spēj izskaidrot stratēģiskās plānošanas pamatus.
Studenti ir apguvuši informāciju par stratēģiskās plānošanas analīzi un uzbūvi, kā
arī jaunākajiem sasniegumiem stratēģiskajā plānošanā;
Studenti spēj interpretēt un kritiski analizēt stratēģiskās plānošanas biznesa
modeļus.

-

Kursa saturs:

1.
2.
3.
4.
5.

Stratēģiskās plānošanas uzbūve;
Stratēģiskā plānošana un analīze (stratēģiju, industrijas, resursu);
Konkurētspējas analīze un tās plānošana uzņēmumos;
Korporatīvā stratēģiskā plānošana;
Pasaulē populāru biznesa stratēģiju apskats un analīze.

Obligātā literatūra:

1.„Contemporary Strategy Analysis”: Grant, Robert M., Malden: Blackwell 2005;
2.Nevils Leiks: „Stratēģiskā plānošana”, Multineo, 2007;

Papildliteratūra:

1.„The Boston Consulting Group on Strategy”, Carl W. Stern, Michael S. Deimler, John
Wiley & Sons, 2006;
2.Harvard Business Review (ikmēneša menedžmenta žurnāls);
3.„Funky Business”, Kjell A Nordstrom, Jonas Ridderstrale, Book House Publishing 2001;
4.”Entrepreneurial Strategies”, Arnold C. Cooper, Sharon A. Alvarez, Alejandro A. Carrera,
Luiz F. Mesquita, Roberto S. Vassolo, Blackwell 2006.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:

www.mckinsey.com
www.db.lv
http://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_planning
http://www.bcg.com/about_bcg/strategyinstitute/research/future_strategy.aspx
u.c.
Patstāvīgi un grupās pētīt informāciju par stratēģisko plānošanu, kā arī būt informētam par
pēdējiem jaunumiem stratēģiskajā plānošanā un biznesa pasaulē kopumā.

Studējošo
patstāvīgā darba
organizācija un
uzdevumi:
Studiju rezultātu
vērtēšanas
kritēriji:

Lai saņemtu kredītpunktus par šo studiju kursu, kopvērtējumā jāsaņem vismaz 4 balles.
Vērtējumu ballēs studējošais saņem apkopojot noteikto punktu skaitu par atsevišķu
uzdevumu izpildi. Tiek vērtētas studējošā zināšanas, prasmes, attieksme un individuālā
izaugsmes dinamika.

Mācību valoda:

Latviešu

Studiju kursa SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS anotācija
 Kursa nosaukums:
SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS
 Kursa kods:
PBVI107
 Kursa veids:
Vispārizglītojošais studiju kurss
 Kursa līmenis:
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
 Studiju gads:
IV
 Semestris:
7.
 Kredīti: 2
1 / 1,5 ECTS
 Docētāji:
Ilze AUGSTKALNE
43. Prasības studiju kursa apguves uzsākšanai: Vidējās vispārējās izglītības zināšanas sociālo
zinību jomā

44. Studiju kursa īstenošanas mērķi: Dot iespēju pgūt teorētiskās zināšanas un attīstīt
praktiskās iemaņas sabiedriskajās attiecībās.
45. Studiju kursa uzdevumi
Apgūt sabiedrisko attiecību būtību, funkcijas. Apzināt sabiedrisko attiecību metodes. Apgūt sabiedrisko
attiecību instrumentus.Iepazīties ar sabiedrisko attiecību pielietošanu praksē.

46. Plānotie studiju rezultāti
Zina: sabiedrisko attiecību būtību, instrumentus, metodes, mērķauditorijas klasifikāciju.
Spēj: izstrādāt sabiedrisko attiecību plānu, izvēlēties optimālās metodes sabiedrisko attiecību realizācijai.
Prot: organizēt sabiedriskās attiecības, izmantot attiecīgās sabiedrisko attiecību metodes attiecīgajai
mērķgrupai, pielietot sabiedrisko attiecību instrumentus.

47. Studiju kursa saturs
Sabiedrisko attiecību nepieciešamība un būtība. Sabiedrisko attiecību vieta uzņēmumā.Vecie un jaunie
sabiedrisko attiecību likumi. Sabiedrisko attiecību stratēģija.Sabiedrisko attiecību metodes. Sabiedriskās
attiecības profesionālā imidža veidošanā. Sabiedriskās attiecības krīzes situācijās. Sabiedrisko attiecību
attīstības tendences.

48. Obligātā literatūra
1. Gregorija A., „Sabiedriskās attiecības praksē.”, Rīga, 2007
2. Skots D.M., "Jaunie mārketinga un sabiedrisko attiecību likumi", Rīga, Lietišķās informācijas dienests,
2009.
3. Veinberga S., "Publiskās attiecības. Teorija un prakse.", Rīga, Zvaigzne ABC, 2004.
4. Cutlip S.M., Center A.H., Broom G.M., "Effective Public Relations. 9th edition.", Prentice Hall, 2006.

 Papildliteratūra
5. Byrne J., "Face the Media. 2nd edition.", UK, HowToBooks, 2002.
6. Herbsts D., "Sabiedriskās attiecības.", Rīga, Zvaigzne ABC, 2006.
7. Lapsa T., „Sabiedriskās attiecības. Ievads teorijā un praksē”, Rīga, 2002.

 Studējošo patstāvīgā darba organizācija un uzdevumi
- Sabiedrisko attiecību prakses piemēru apskats.
- Sabiedrisko attiecību stratēģijas apskats un novērtējums.

 Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Par studiju kursa apguvi students saņem diferencētu vērtējumu pēc 10 baļļu skalas. Lai saņemtu
pozitīvu vērtējumu par studiju kursu, kopvērtējumam jāatbilst vismaz 4 ballēm.
Vērtējumu ballēs studenējošā saņem apkopojot noteikto punktu skaitu, novērtējot zināšanas,
prasmes un kompetences atsevišķu uzdevumu izpildē (praktiskie darbi, , pārbaudījums) attieksme
un studējošā individuālās attīstības dinamika.
 Mācību valoda: latviešu.

Kursa nosaukums: Sporta organizāciju vadība
Kursa kods:
PBNPSV3045
Kursa veids:
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Kursa līmenis:
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
Studiju gads:
IV
Semestris:
7.
Kredīti:
2 KP ; 3 ECTS
Docētāji:
Mag. paed. Biruta LUIKA, Mag. iur Roberts GINTERS
Prasības studiju kursa apguves uzsākšanai
Studiju kursu apguve: Vadības teorija, Tiesību pamati, Sporta vadība
Studiju kursa īstenošanas mērķi
Dot iespēju apgūt sporta organizācijas dibināšanas un vadības procesu, to tiesisko regulējumu.
Studiju kursa uzdevumi
Apgūt:
- sporta vadības sistēmu, tās elementus;
- sporta organizācijas vadības procesu;
- tiesību aktus par sporta organizāciju dibināšanu un darbību;
- ar sportu saistīto personu līgumtiesiskos jautājumus un problemātiku.
Plānotie studiju rezultāti
Students spēj:
- analizēt un vērtēt sporta organizācijas darbību, identificēt problēmas un risināt tās;
- noteikt dažāda juridiskā statusa sporta organizāciju dibināšanas un darbības juridiskos
aspektus;
- identificēt un analizēt ar sporta organizācijas vadīšanu saistītos juridiskos jautājumus un
problēmas.
Studiju kursa saturs
- Valsts un nevalstisko sporta organizāciju sistēma Latvijā, Eiropā un pasaulē.Nevalstisko
organizāciju dibināšana. Sporta organizācijas vadības process.
- Sporta tiesības. Sporta organizācijas dibināšanas un darbības tiesiskais pamats.
Obligātā literatūra
1. Ginters R. Sporta tiesības (lekciju materiāli) – Rīga, LSPA, 2013
2.Luika B. Sporta organizācijas vadība (lekciju materiāli). Rīga:LSPA, 2013.
4. Praude.V Menedžments 1.grāmata.Rīga:"BURTENE", 2012.
5. Praude.V Menedžments 2.grāmata.Rīga: "BURTENE", 2012.
6. Likumi :Administratīvo pārkāpumu kodekss, Biedrību un nodibinājumu likums, Civillikums,
.Komerclikums, Krimināllikums, Reklāmas likums, Sporta likums
Papildliteratūra
7. Luika S. Inovatīvs Latvijas sporta nozares stratēģiskās plānošanas modelis. Promocijas darbs
www.lspa.lv/files/2012/25.12/Luika_Signe_2013.pdf
8. Переверзин И.И.Менеджмент спортивной органтзации. – Mосква, Спортакадем
Sportakadem Пресс, 2002.
Citi izmantojamie informācijas avoti
9. http://ec.europa.eu/sport/
10..http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/sports.html
11.www.latsport.lv
12.www.likumi.lv
Studējošo patstāvīgā darba organizācija un uzdevumi
Literatūras avotu studēšana. Sporta organizāciju dibināšanas un darbības izpēte. Sportas
organizāciju vadības funkciju izpēte un apguve. Tiesību aktu studēšana. Līgumu izpēte un
analīze.Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji
Lai students iegūtu sekmīgu vērtējumu, diferencētās ieskaites prasības:
- attieksme pret izglītošanos, attīstības dinamika, aktīva darbība semināros (30%);
- studenta veiktie patstāvīgie darbi (50%);
- studiju kursa rakstiskais pārbaudījums - ieskaite (20%).
Mācību valoda:

latviešu.

Kursa nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju kursa
apguves uzsākšanai:
Kursa mērķis:

Kursa uzdevumi:

Biznesa un vadības psiholoģija
PBNPSV3046
Nozares profesionālās specializācijas kurss
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
IV
7.
1 / 1,5 ECTS
Dr.paed. Agita ĀBELE,
Apgūti studiju kursi: Vadības teorija, Komercdarbības vadība, Personāla vadība.
Sekmēt studentu izpratni par vadīšanas procesu norisi uzņēmējdarbībā un vadošā līmeņa
darbinieku prasmēm mūsdienu darba tirgus prasībām atbilstošā profesionālajā darbībā
sportā.
 Sniegt studējošiem zināšanas par vadības psiholoģijas teorētiskiem pamatiem;
sekmēt teorētisko atziņu praktiskās pielietošanas iespējas uzņēmējdarbībā sporta vidē;
 Padziļināt izpratni par personāla vadīšanu un efektīvas darba komandas izveidi.

Plānotie studiju
rezultāti:

 Akadēmiskās kompetences – parādīt izpratni par vadības procesu norisi
uzņēmējdarbībā un vadīšanas psiholoģijas teorētiskajiem pamatvirzieniem;
 Praktiskās kompetences - prasmes izmantot apgūtos teorētiskos pamatus praktiskā
darbībā individuāli un komandā;
 Intelektuālās kompetences - zināšanas un izpratne par vadīšanas procesa
profesionālajiem aspektiem sporta nozarē un personāla vadīšanas jautājumu
risināšanas iespējām.

Kursa saturs:

1.Vadības pamatprincipi un līderības teorijas;
2.Personāla vadīšanas iespējas, dažādu faktoru ietekme uz darbinieka uzvedību un darba
rezultātu;
3.Personāla motivācija, motivēšanas metodes;
4.organizācija, kā formāla grupa;
5.Darba grupa, komandas veidošana; vadītāja un padotā attiecības;
6.Grupa un personība, vadīšana;
7.Lēmumu pieņemšanas process, tā norises efektivitāte;
8.Konflikti komandā, to risināšana;
9.Vadības un līderības īpatnības sporta vidē.

Obligātā literatūra:

1. Garleja R. Darbs, organizācija un psiholoģija. R.: RaKa, 2003.
2. Renģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija. R.: Zvaigzne ABC, 2007.
3. Praude V., Beļčikovs J. Menedžments: teorija un prakse. R: Vaidelote, 2001.
4. Forands I. Personāla vadība.R.:Latvijas izglītības fonds, 2002.
5.Edeirs Dž. Nevis priekšnieki, bet līderi. R.:LID, 2008.

Papildliteratūra:

1. Artjuhova J., Kreišmane B., Seržante I. Personāla vadības rokasgrāmata. R: Dienas
bizness, 2007.
2. Ešenvalde I. Personāla vadības mūsdienu metodes. R.:Merkūrijs LAT, 2008.
3. Pelše G., Ruperte I. Uzņēmēja rokasgrāmata. R.:Jumava, 2003.

Citi izmantojamie
informācijas avoti:
Studējošo patstāvīgā
darba organizācija un
uzdevumi:
Studiju rezultātu
vērtēšanas kritēriji:
Mācību valoda:

Tiešsaistes www.biznesapsihologija.lv
Darbinieku motivēšanas koncepciju salīdzinošais izvērtējums.
Lēmumu pieņemšanas tehnikas grupā.
Pārmaiņas uzņēmumā, to vadīšana mainīgajā biznesa vidē.
Komercuzņēmuma veidošana sporta vidē.
Sekmīga patstāvīgo darbu veikšana – 50%;
Attieksme pret izglītošanos un aktīva darbība semināros – 30%
Rakstisks pārbaudījums – 20%.
Latviešu, angļu

Studiju kursa Sporta veida treniņu teorija un pedagoģiskā pilnveide anotācija
Kursa
nosaukums:
Kursa kods:
Kursa veids:
Kursa līmenis:
Studiju gads:
Semestris:
Kredīti:
Docētāji:
Prasības studiju
kursa apguves
uzsākšanai:
Kursa mērķis:

Kursa
uzdevumi:

Plānotie studiju
rezultāti:

Sporta veida treniņu teorija un pedagoģiskā pilnveide
PBNPST 3033
Nozares profesionālās specializācijas kurss – sporta veida vecākais treneris
Profesionālais bakalaurs sporta zinātnē
3., 4.
5., 6., 7.
9,5 KP
Praktisko katedru sporta veidu docētāji
Zināšanas sporta teorijā, pedagoģijā,sporta pedagoģijā, sporta didaktikā, psiholoģijā,
sporta psiholoģijā, anatomijā, fizioloģijā un biomehānikā. Nepieciešamas zināšanas,
prasmes un iemaņas kādā no sporta veidiem, kas apgūtas sporta skolā, klubā, PPK
studiju kursā.
Kursa mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus - sporta veida vecākos
trenerus, kuri var plānot,organizēt, vadīt un vērtēt savā sporta veidā profesionālā
līmenī mācību – treniņu procesu, mācību – metodiskās nodarbības un sacensības
atbilstoši Sporta veida vecākā trenera profesijas standarta prasībām.
Studiju kursa uzdevumi:
- attīstīt izpratni par izvēlētā sporta veida sagatavošanas virzieniem;
- attīstīt izpratni par izvēlētā sporta veida tehniku, tās biomehānisko struktūru un
sporta veida tehnikas mācīšanas metodiku, mācību –treniņu procesa, sacensību
plānošanu un organizēšanu;
- attīstīt izpratni par atbilstoša vecumposma audzēkņu attīstības un mācīšanas
īpatnībām, par mācību-treniņu procesa un sacensību vadīšanas specifiku dažāda
kontingenta un vecuma sportistiem, par sporta un profesionālo ētiku, audzināšanu
sporta veidā un audzināšanu ar sporta līdzekļiem;
- attīstīt izpratni par audzēkņu un trenera saniegumu vērtēšanu;
- veidot prasmi izskaidrot un analizēt sporta veida, sporta bāzes higiēnas prasības un
sanitārās normas, mācību - treniņu procesa drošības noteikumus nodarbību laikā,
sacensību noteikumus izvēlētajā sporta veidā, kā arī sacensību organizēšanas
specifiku;
- veidot prasmi plānot, organizēt un vadīt izvēlētā sporta veida mācību – treniņu
procesu, nodarbības un sacensības;
- veidot prasmi mācīt izvēlētā sporta veida tehniku; diagnosticēt un novērst audzēkņu
tehnikas kļūdas, noteikt audzēkņu spējām atbilstošu slodzes apjomu un intensitāti;
- veidot prasmi pielietot dažādas mācību metodes, formas un tehnoloģijas;
- veidot prasmi ievērot toleranci pedagoģiskā procesa diferenciācijā un
individualizācijā, atbilstoši audzēkņu spējām, vajadzībām un interesēm;
- veidot prasmi motivēt audzēkņu vēlmi trenēties, veidot pozitīvu saskarsmi ar
audzēkņiem un vecākiem, veicināt audzēkņu līdzdalību, sadarbību un atbildību
pedagoģiskajā procesā, kā arī motivēt audzēkņu vecākus;
- veidot prasmi vērtēt audzēkņu sasniegumus un personības izaugsmi;
- veidot prasmi vērtēt audzēkņu fizisko ,funkcionālo stāvokli un tehnisko, taktisko un
psiholoģisko sagatavotību un vērtēt sasnieguma dinamiku.
Students kursa noslēgumā spēs:
- pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas par izvēlētā sporta veida tehniku, tās
biomehānisko struktūru un sporta veida tehnikas mācīšanas metodiku, mācību –
treniņu procesa, sacensību plānošanu un organizēšanu praktiskajā darbībā;
- pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas par izvēlētā sporta veida sagatavošanas
virzieniem;
- ievērot atbilstoša vecumposma audzēkņu attīstības un mācīšanas īpatnības, mācībutreniņu procesā un sacensību vadīšanas specifiku dažāda kontingenta un vecuma

sportistiem;
- ievērot sporta, profesionālo ētiku un audzināšanu sporta veidā;
- ievērot toleranci pedagoģiskā procesa diferenciācijā un individualizācijā, atbilstoši
audzēkņu spējām, vajadzībām un interesēm;
- plānot, organizēt un vadīt sporta veida nodarbības un sacensības;
- pielietot dažādas mācību metodes, formas un tehnoloģijas(trenažieri);
- uzņemties atbildību par mācību-treniņu nodarbības drošumu;
- vadīt nodarbības dažādas sagatavotības, vecuma un kontingenta sportistiem;
- prognozēt audzēkņu talantu sporta veidam vai sporta veida disciplīnai;
- plānot mācību – treniņu procesu, plānot nodarbības galvenos un pakārtotos
uzdevumus;
- ieviest novitātes mācību-treniņu procesā;
- veicināt audzēkņu līdzdalību, sadarbību un atbildību pedagoģiskajā procesā, kā arī
motivēt audzēkņu vecākus;
- vērtēt audzēkņu sasniegumus, funkcionālo stāvokli, taktisko, tehnisko un
psihologisko sagatavotību, sasniegumu dinamiku un personības izaugsmi;
- sadarboties ar audzēkņu skolu un vecākiem;
* Konkrētā sporta veida studiju kursa saturu skat. sporta veidu anotācijās.
Kursa saturs:
Sporta veida specializāciju norādītā literatūra. *Skat. sporta veida vecākā trenera
Obligātā
specializāciju anotācijas.
literatūra:
Papildliteratūra: 1. Trenera rokasgrāmata – I Rīga, - 2003.g. 304 lpp., 2.Trenera rokasgrāmata- II
Rīga,- 2006.g. 12lpp.
3. Bērnu un jauniešu trenera rokasgrāmata. Rīga, 2008.g. 215.lpp.
* Skat. sporta veida vecākā trenera specializāciju anotācijas.
Citi
Interneta datu bāzes, atbilstošas sporta veida specifikai.
izmantojamie
* Skat. sporta veida vecākā trenera specializāciju anotācijas.
informācijas
avoti:
Studējošo
patstāvīgā darba * Konkrētā sporta veida studiju kursa patstāvīgā darba uzdevumus skat. sporta veidu
organizācija un anotācijās.
uzdevumi:
Par studiju kursa apguvi students saņem diferencētu vērtējumu, kuru ieraksta ieskaišu
Studiju
grāmatiņā 10 ballu sistēmā atbilstoši LSPA prasībām. Lai saņemtu pozitīvu vērtējumu
rezultātu
par studiju kursu, kopvērtējumam jāatbilst vismaz 4 ballēm (minimālais līmenis –
vērtēšanas
gandrīz viduvēji, iegūstot vismaz pusi no maksimālā punktu skaita). Lai students
kritēriji:
iegūtu sekmīgu vērtējumu tiks vērtēts: attieksme pret izglītošanos, attīstības dinamika
un aktīva darbība teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās ; studenta veiktie
patstāvīgie darbi; studiju kursa pārbaudījums .
*Konkrētā sporta veida studiju kursa rezultātu vērtēšanas kritērijus skat. sporta veidu
anotācijās.
Mācību valoda: Latviešu

