
PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA un 
AKADĒMISKĀ DOKTORA

AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS
«SPORTA ZINĀTNE»



LSPA STRĀDĀ:

➢ 21 profesori

➢ 13 asociētie profesori

➢ 21 docenti

➢ 12 lektori

➢ 7 asistenti
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LSPA Attīstības stratēģijas prioritārie virzieni

1. Līdzsvara saglabāšanas mehānismi dažāda vecuma bērniem. 
Vestibulārā aparāta reakcija uz līdzsvara distabilizējošiem stimuliem.

2. Dažāda vecuma grupu iedzīvotāju fizisko aktivitāšu līmeņa izpēte.

3. Izturības sporta veidu biomehānika. Izturības sporta veidu treniņu 
process.

4. Karavīru fiziskā sagatavotība Nacionālos bruņotos spēkos.



MAĢISTRA STUDIJU ILGUMS – 1 gads un 7 mēneši
DOKTORA STUDIJU ILGUMS  – 3 gadi un 6 mēneši

Studiju formas:
o grupu nodarbības
o prakse (MSZ)
o individuālais pētnieciskais darbs darba

vadītāja vadībā
o pētījumu rezultātu prezentēšana 

zinātniskajās konferencēs



STUDIJAS 



Studiju laikā maģistrantiem un doktorantiem ir iespēja iepazīties, 
apgūt un sava pētnieciskā darbā izmantot visjaunāko un mūsdienīgu 

aparatūru, kura ir pieejama LSPA laboratorijā



Prasības maģistra grāda iegūšanai

1. Apgūt studiju programmu 65 KP (97,5 ECTS) apjomā

2. Nokārtot akadēmisko kursu pārbaudījumus

3. Izpildīt prakses programmu

4. Nokārtot maģistra valsts pārbaudījumu, kas sastāv no 
divām daļām:

4.1. integrēts pārbaudījums;

4.2. maģistra darba aizstāvēšana.



Maģistrantu 2019./2020.st.g. pirmā nodarbība



Iegūstamā kvalifikācija un grāds

Profesionālais maģistrs sporta zinātnē un izglītības un sporta 
darba speciālists ar vienu no šādām kvalifikācijām: 

o sporta skolotājs, 
o vadītājs sporta jomā, 
o rekreācijas speciālists,
o sporta veida vecākais treneris



Sporta veida vecākais treneris
sporta veida vecākais 

treneris

bez trenera kvalifikācijas 

iepriekšējā izglītības līmenī vai 
uz cita sporta veida trenera 

kvalifikāciju

fiziskās sagatavošanas 
vecākais treneris 

ar sporta veida trenera, sporta 
skolotāja vai fizioterapeita 
kvalifikācijām iepriekšējā 

izglītības līmenī

sporta skolotājus un fizioterapeitus 
uzņem ar izlīdzinošo studiju kursu 

moduļiem līdz 15 KP apjomā 
(par maksu, 1KP – 45,00 EUR)

psiholoģiskās 
sagatavošanas 

vecākais treneris 

ar sporta veida trenera 
kvalifikāciju iepriekšējā 

izglītības līmenī



2019.gada Maģistra programmas absolventi 



Prasības, uzsākot maģistra studiju programmas 
apguvi (viena no):

• bakalaura grāds sporta zinātnē *

• bakalaura grāds veselības aprūpē *

• augstākā izglītība sporta zinātnes nozarē, kas iegūta līdz 
1994.gadam *

• bakalaura grāds vai augstākā izglītība radniecīgā zinātņu nozarē 
vai apakšnozarē*

* Nosacījumi ir izklāsti uzņemšanas noteikumos



2019./2020. akad.gada 1.studiju gada maģistranti

Nodarbību vadīja Žoržs Tikmers (LOK ģenerālsekretārs)



Konkursā (7.augustā) vērtē iestājpārbaudījuma un 
iesniegto dokumentu rezultātus 

Kritēriji Vērtējums 

(balles)

Maģistra darba projekts (maģistra darba tēmai jāatbilst 

LSPA Attīstības stratēģijas prioritārajiem virzieniem)

1-10

Svešvaloda 1-10

Dokumentu konkurss 1-10

Iepriekšējā studiju posma vidējā svērtā atzīme*

Ja nav vidējā svērtā atzīme, tad vidējā atzīme

1-10



IESNIEDZAMIE DOKUMENTI (4. un 5.augustā)

• iesniegums,
• diploma un diploma pielikuma (latviešu valodā) kopijas*,
• CV (iekļaujot zinātniskās publikācijas, piedalīšanās zinātniskajās 

konferencēs, profesionālās pilnveides kursos, semināros, 
projektos), sertifikātu kopijas pēdējo 3 gadu laikā,

• izziņa par veselības stāvokli ar ģimenes ārsta slēdzienu (veidlapa –
027/u),

• darba stāžu apliecinošs dokuments,
• LSPA Bakalaura grāda piešķiršanas Padomes rekomendācija (ja ir),
• 1 fotokartiņa 3x4 cm,
• pases kopija (uzrādot pasi),
• maģistra darba projekts.

* Iesniedzot dokumenta kopiju, jāuzrāda tā oriģināls



UZ TIKŠANOS LSPA !

Dr.paed., asoc.prof.

Inga Liepiņa

Profesionālās maģistra augstākās izglītības 
programmas «Sporta zinātne» direktore

Tālrunis: 26525949
E-pasts: Inga.Liepina@lspa.lv

Tatjana Ņikiforova

Sporta zinātnes maģistrantūras 
un doktorantūras vadītāja

Tālrunis: 29195694
E-pasts: Tatjana.Nikiforova@lspa.lv



Doktora programmas prasības:

1. Apgūt studiju programmu 144 KP (216 ECTS) 
apjomā

2. Nokārtot akadēmisko kursu pārbaudījumus

3. Izstrādāt un aprobēt LSPA katedras sēdē 
promocijas darbu



Iegūstams  grāds

Zinātnes doktors (PhD) zinātņu nozarē 

«Veselības un sporta zinātnes»



Aigas Paikena (Dombrovska)
promocijas darba aizstāvēšana LSPA Promocijas padomē



Prasības, uzsākot doktora studiju programmas 
apguvi (viena no):

• pedagoģijas maģistra akadēmiskais grāds sporta zinātnē
• profesionālais maģistra grāds sporta zinātnē un izglītības un 

sporta darba speciālista kvalifikācija
• maģistra grāds radniecīgā zinātņu nozarē vai apakšnozarē



Doktoranti studiju laikā aktīvi piedalās

«Eiropas Zinātnieku nakts» pasākuma organizēšanā



«Eiropas Zinātnieku nakts»

Maģistrantu un doktorantu aktivitātes



Konkursā (7.augustā) vērtē iestājpārbaudījuma 
un iesniegto dokumentu rezultātus 

Kritēriji Vērtējums 
(balles)

Promocijas darba projekts (promocijas darba tēmai jāatbilst 

LSPA Attīstības stratēģijas prioritārajiem virzieniem)

1-10

Svešvaloda 1-10

Dokumentu konkurss 1-10

Iepriekšējā studiju posma vidējā svērtā atzīme*

Ja nav vidējā svērtā atzīme, tad vidējā atzīme

1-10



IESNIEDZAMIE DOKUMENTI (4. un 5.augustā)

• iesniegums,
• diploma un diploma pielikuma (latviešu valodā) kopijas*,
• CV (iekļaujot zinātniskās publikācijas, piedalīšanās zinātniskajās 

konferencēs, profesionālās pilnveides kursos, semināros, 
projektos), sertifikātu kopijas pēdējo 3 gadu laikā,

• izziņa par veselības stāvokli ar ģimenes ārsta slēdzienu (veidlapa –
027/u),

• darba stāžu apliecinošs dokuments,
• LSPA Maģistra grāda piešķiršanas Padomes rekomendācija (ja ir),
• 1 fotokartiņa 3x4 cm,
• pases kopija (uzrādot pasi),
• promocijas darba projekts.

* Iesniedzot dokumenta kopiju, jāuzrāda tā oriģināls



Uz tikšanos LSPA !

Dr.paed., prof.

Juris Grants
Akadēmiskās doktora augstākās izglītības programmas 
«Sporta zinātne» direktors

Tālrunis: 67543412
E-pasts: Juris.Grants@lspa.lv

Tatjana Ņikiforova
Sporta zinātnes maģistrantūras un doktorantūras vadītāja

Tālrunis: 29195694
E-pasts: Tatjana.Nikiforova@lspa.lv



LSPA Attīstības stratēģijas prioritārie virzieni

1. Līdzsvara saglabāšanas mehānismi dažāda vecuma bērniem. 
Vestibulārā aparāta reakcija uz līdzsvara distabilizējošiem
stimuliem.

2. Dažāda vecuma grupu iedzīvotāju fizisko aktivitāšu līmeņa 
izpēte.

3. Izturības sporta veidu biomehānika. Izturības sporta veidu 
treniņu process.

4. Karavīru fiziskā sagatavotība Nacionālos bruņotos spēkos.


