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Par Smagatlētikas, boksa un cīņas katedras darbu 

no 2008./2009.ak.g. līdz 2012./2013.ak.g. 
 

 Smagatlētikas, boksa un cīņas katedras darba mērķis ir gatavot akadēmiski, 

zinātniski un profesionāli izglītotus speciālistus, kā arī sekmēt katedras studentu 

piedalīšanos smagatlētikas, sporta cīņu veidu un boksa sacensībās. 

 Patreiz par docētājiem katedrā strādā prof.  L.Čupriks, doc. A.Pimenovs, 

lekt. G.Glazkovs, doc. U.Ciematnieks, doc. S.Saulīte un doc. M.Lesčinskis. Par 

izglītības metodiķi strādā Aleksandra Čuprika. 

 Atskaites periodā ļoti daudz darba ieguldīts zinātnes nozarē, par ko liecina 

vairāk kā 100 publicētie raksti. Katedra aktīvi piedalījusies zinātniski 

pētnieciskajos projektos. Minētais zinātniskais darbs paveikts, lai pilnveidotu 

studentu zinātnisko un studiju procesu, un pilnveidotu mācību treniņu procesu. 

Tika veikta katedras materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana, nodibināta zinātniski 

– pētnieciskā laboratorija ‘Funkcionālo spēju un fizisko īpašību pētniecības 

laboratorija’. 

 Docētāju ieplānotā slodze katru gadu tika izpildīta. Jāatzīmē, ka docētājiem 

ir vērā ņemama pieredzes apmaiņa arī ar citu valstu augstskolām. Kvalifikācijas 

paaugstināšana veiksmīgi aizritējusi ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās. 

 Atskaites perioda laikā doc. U.Ciematnieks, doc. M.Lesčinskis un doc. 

S.Saulīte ir absolvējuši LSPA doktorantūru un veiksmīgi aizstāvējuši promocijas 

darbus. 

 Katedras studenti atskaites perioda laikā ir guvuši vērā ņemamus panākumus 

sporta arēnā, izcīnot vairākus Eiropas un Pasaules čempionu titulus, un citas 

godalgotas vietas. Nevar nepieminēt V.Ščerbatiha izcīnīto bronzas medaļu 

Olimpiskajās spēlēs un Pasaules čempionātā zelta medaļu svarcelšanā. Eiropas 

čempionu titulus izcīnīja E.Puķīte (sambo), M.Briedis (kikbokss), Artūrs 

Čerņavskis (sambo). Pasaules čempionu titulus izcīnīja Ž.Čingule (armrestlings), 

E.Elksnīte (svarbumbu celšanas sports), V.Bereznevs (karate), R.Fišers 

(bodibildings),  D.Tuča (spēka trīscīņa), L.Jarikova (spēka trīscīņa). 



Atskaites periodā katedras kolektīvs veiksmīgi organizēja Latvijas 

universiādes un Latvijas čempionātus džudo, cīņu sporta veidos, boksā, kikboksā, 

tekvondo. Sadarbība ar Latvijas Treneru tālākizglītības centru, LSPA Profesionālās 

pilnveides centru un Latvijas Boksa, Cīņas, Svarbumbu, Svarcelšanas, 

Bodibildinga un Fitnesa federācijām tika organizēti 14 tālākizglītības semināri. 

Katedras kolektīvs piedalījās 3.Baltijas Valstu zinātniskās konferences 

organizēšanā un veica aktīvu dalību LSPA 90 gadu jubilejas organizēšanā. Katedra 

aktīvi iesaistījās LSPA teritorijas un telpu labiekārtošanā, LSPA organizētajās 

talkās un ārpus tām.  

Katedras nodibinātā „Funkcionālo spēju un fizisko īpašību pētniecības 

laboratorija” pagaidām nav veikusi aktīvu zinātnisko darbību, tās rīcībā vēl ir 

nepietiekošs materiāli tehniskais nodrošinājums.   

Darba devējiem sporta nozarē  vēl nav vispusīgas  informācijas  par katedras  

esošo  zinātnisko un pedagoģisko potenciālu, ko varētu izmantot viņu tālākās 

darbības pilnveidei.  

 Senāts izsaka pateicību katedras docētājiem un personālam par veiktā darba 

kvalitātes  uzlabošanos. 

 

Senāts nolemj: 

 

1. Smagatlētikas, boksa un cīņas katedras darbu no 2008./2009.ak.g. līdz 

2012./2013.ak.g. atzīt par apmierinošu. 

2. Aktivizēt un pilnveidot „Funkcionālo spēju un fizisko īpašību pētniecības 

laboratorijas” zinātnisko darbību katedras tēmas ietvaros, kā arī pilnveidot 

laboratorijas materiāli tehnisko aprīkojumu. 

3. Ar sadarbības partneriem aktualizēt katedras zinātnisko un pedagoģisko 

potenciālu darba devēju vidū. 

4. Katedras docētājiem aktivizēt studijām nepieciešamo metodisko darbu 

izstrādi un publicēšanu. 

 

 

 

 

 

Senāta priekšsēdētājs        U.Grāvītis 

 


