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LSPA 68. STUDENTU ZINĀTNISKĀ KONFERENCE 

“SPORTA ZINĀTNE STUDENTA ACĪM” 
 

NOLIKUMS 

 
1. Mērķi:  

  popularizēt sporta zinātni studējošo vidū un sporta nozarē;  

 sagatavot vispusīgu un radoši domājošu jauno sporta jomas speciālistu, kurš apguvis ne 

tikai augstskolā īstenotos studiju kursus, bet ieguvis pirmās zinātniski pētnieciskā darba 

iemaņas;  

 veicināt studentu kritiskās domāšanas spējas, prasmi analītiski izvērtēt un interpretēt 

zinātnisko informāciju, atšķirt to no pseidozinātnes 

  nostiprināt saikni starp studijām, zinātniski pētniecisko un praktisko darbu sporta nozarē. 

 

2. Laiks un vieta: LSPA 68. Studentu zinātniskā konference norisināsies 2016. gada 7. jūnijā, 

plkst. 11:00 – 15:00, LSPA Senāta sēžu zālē (205. aud.). Konferences norises laiku var koriģēt, 

atkarībā no pieteikto dalībnieku skaita. Precizētu darba un uzstāšanās kārtību publiskos pēc 

pieteikumu apkopošanas LSPA mājas lapā: www.lspa.lv     

 

3. Dalībnieki un pieteikšanās: pieteikties konferencei var visu LSPA īstenoto studiju 

programmu studenti, kā arī citu Latvijas Republikas augstskolu studenti.  

Katra LSPA katedra studentu zinātniskajai konferencei tiesīga rekomendēt divus 

dalībniekus. Rekomendētajiem dalībniekiem būs priekšrocības dalībai konferencē liela pieteikto 

dalībnieku skaita gadījumā. Liela dalībnieku skaita gadījumā, konferences organizatori patur 

tiesības atteikt dalību. Atteikuma gadījumā par to paziņos personīgi, pirms darba kārtības 

publicēšanas.  

LSPA studentu zinātniskās konferences darba valoda – latviešu, angļu, krievu. LSPA 

studējošie ārzemju studenti drīkst uzstāties angļu vai krievu valodā. 

Studentu zinātniskās konferences referātu nosaukumus, ar autora un darba vadītāja vārdu/ 

uzvārdu jāiesniedz līdz 2016. gada 31. maijam. Elektroniskā pieteikuma veidlapa atrodama LSPA 

mājas lapā: www.lspa.lv. 

 

4. Darba kārtība: 

11:00 - 12:30 referentu ziņojumi 

12:30 - 13:00 pārtraukums 

13:00 - 14:30 referentu ziņojumi 

14:30 - 15:00 rezultātu apkopojums, sertifikātu izsniegšana un uzvarētāju apbalvošana. 

 

http://www.lspa./
http://www.lspa./


 
 

Konferences darba kārtība var tikt koriģēta, atkarībā no pieteikto dalībnieku skaita. Precizēta 

darba un uzstāšanās kārtība tiks publiskota pēc pieteikumu apkopošanas LSPA mājas lapā: 

www.lspa.eu     

 

5. Referātu ziņojumu vērtēšana: referenta ziņojums ilgst līdz 10 min, pēc uzstāšanās - 5 min 

zinātniskajai diskusijai.  

 

Katra konferences dalībnieka vidējo vērtējumu nosaka pēc 5 kritērijiem: 

Kritērijs 
Maksimālais  

vērtējums 

Pētījumā pielietoto metožu izvēle un īstenošana 5 

Pētījumā iegūto datu analīze un interpretācija 5 

Prezentēšana un temata pārvaldīšana, atbildes uz jautājumiem, 

diskusijas prasme 
5 

Pētījuma praktiskā un teorētiskā nozīme 5 

Pētījuma zinātniskā kvalitāte 5 

 

Gadījumā, ja žūrijas komisijā ietilpst konferences dalībnieka zinātniskā darba vadītājs, tad viņš 

konkrēto darbu nevērtē. Tiek aprēķināts vidējais vērtējums, augstākā un zemākā punktu summa 

netiek vērtēta.  

 

6. Žūrijas komisija: sastāv no desmit LSPA akadēmiskā personāla pārstāvjiem. Žūrijas sastāvu 

publiskos vienlaicīgi ar konferences darba kārtību. 

 

7. Apbalvošana: 

      - Pirmo trīs vietu ieguvēji saņems naudas balvas: 

1. vieta – 60.00 EUR 

2. vieta – 50.00 EUR 

3. vieta – 40.00 EUR 

 

- Katrs konferences dalībnieks saņems sertifikātu par piedalīšanos studentu zinātniskajā 

konferencē. 

- Pirmo trīs vietu ieguvēji saņems ieteikumu studijām LSPA maģistrantūrā, iegūstot 

priekšrocības iestājeksāmenos, konkursā uz valsts finansētu studiju vietu. 

- Citu Latvijas Republikas augstskolu studenti nepiedalās vietu sadalē. 

 

8. Konferences rīcības komiteja: 

 priekšsēdētājs - LSPA pētnieks Edgars Bernāns  

 konferences sekretārs - doktorants Valters Āboliņš   

 

 

LSPA 68. Studentu zinātniskās konferences rīcības komiteja 

http://www.lspa.eu/

