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Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas 

Senāta lēmums 

 
 

2014.gada 6.martā                                                                                           Nr. 14 

                                                                                                    Protokols Nr. 7 
 

Par Anatomijas, fizioloģijas, bioķīmijas un higiēnas katedras 

Darbu no 2009./2010. līdz 2013./2014.ak.g. 

 

Anatomijas, fizioloģijas, bioķīmijas un higiēnas katedra nodrošina medicīniski bioloģisko 

teorētisko studiju kursu apguves pamatus sporta pedagoģijas un zinātnes, kā arī fizioterapijas nodaļu 

studentiem. Katedras docētāju vadītie studiju kursi ietver sevī zināšanu apguvi par cilvēka uzbūvi, 

orgānu sistēmu funkcionēšanas un organisma bioķīmisko procesu norisi, higiēnas prasībām un uzturu 

dažādos sporta veidos, miera stāvoklī un fiziskās slodzēs 

 Katedra nodrošina:  

1) 1., 2., 3., 4.stud.g. bakalaura programmas „Sporta zinātnē” (klātiene, neklātiene) studiju 

kursu apguvi: „Anatomija”, „Dinamiskā anatomija”, „Fizioloģijas pamati”, „Vecumposmu 

fizioloģija,” „Sporta fizioloģija”, „Bioķīmijas pamati”, „Sporta bioķīmija”, „Higiēna”, „Uzturmācība 

sportā”;  

2) 1., 2. stud.g. bakalaura programmas „Fizioterapijā” (klātiene, neklātiene) un 1., 2.stud.g. 

studiju kursu apguvi: „Anatomija”, „Fizioloģijas pamati”, „Normālā fizioloģija”, „Vecumposmu 

fizioloģija,” „Sporta fizioloģija”, „Bioķīmijas pamati”, „Sporta bioķīmija”, „Sabiedrības veselība, 

higiēna”, „Uzturmācība. Uzturs fiziskā slodzē”;  

3) 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmu studiju kursu apguvi: „Anatomija”, 

„Fizioloģijas pamati”, „Vecumposmu fizioloģija,” „Sporta fizioloģija”, „Bioķīmijas pamati”, 

„Higiēnā”, „Uzturs sportā”.  

 Studiju kursu programmu izstrādi un studiju norisi ir nodrošinājuši katedras docētāji: prof. 

Inese Pontaga, prof. Inta Māra Rubana, asoc.prof. Maija Dzintare, asistente Ieva Kundziņa, asistente 

Lilita Ozoliņa, asistente Līga Vainore, stundu pasniedzēji un katedras darbinieki. Katedras vadītājas 

pienākumus izpildīja prof. Inese Pontaga. Katedras docētāji regulāri veic metodisko darbu, atjaunojot 

un sagatavojot no jaunas „PowerPoint” prezentācijas lekciju ilustrēšanai, sagatavo lekciju materiālus 

ievietošanai LSPA mājaslapā un deponēšanai LSPA bibliotēkā. Pakāpeniski tiek izstrādāti tipogrāfijā 

iespiesti mācību līdzekļus katrā no studiju kursiem. 

 Katedras docētāji ir augsti kvalificēti speciālisti katrs savā nozarē ar lielu pedagoģiskā un 

profesionālā darba stāžu. Docētāji piedalās zinātnisko projektu izstrādē LSPA, LU, bilaterālo 

starptautisko projektu, lietišķo projektu izpildē, regulāri veic zinātniskos pētījumus un publicē to 

rezultātus (atskaites periodā katedras docētāji ir nopublicējuši 58 zinātniskos darbus). Divas katedras 

docētājas studē LSPA doktorantūrā:  

1) asistente Ieva Kundziņa studē 4.kursā un prof. Jura Granta vadībā ir izstrādājusi promocijas 

darba manuskriptu par tēmu „Fiziskās rekreācijas veidi 45-55 gadus vecu cilvēku pašsajūtas 

uzlabošanai”, darba aizstāvēšana ir paredzēta 2014./2015.ak.g.;  

2) asistente Lilita Ozoliņa studē doktorantūras 3.kursā un veic pētījumus profesores Ineses 

Pontagas un profesora Vahur Oopik (Tartu universitāte) vadībā un apkopo rezultātus par tēmu 

„Sportistu ķermeņa hidratācijas pakāpes noteikšana atkarībā no sporta veida un tās ietekme uz 

fiziskajām darbspējām”.  

 Katedras ietvaros tiek sagatavoti bakalaura un maģistra darbi. Aļonas Krasnovas, Gražinas 

Stolovskas, Lienītes Tālumas, Sarmītes Lovnieces maģistra darbi ir izstrādāti un aizstāvēti Anatomijas 

katedrā, 2014.gada martā ir paredzēta vēl divu maģistra darbu aizstāvēšana. Piecu akadēmisko gadu 

laikā katedras docētāji ir sekmīgi novadījuši 53 bakalaura darbus un kursa darbus lielā skaitā.  
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Mācību procesā tiek izmantota jaunākā literatūra un zinātņu atziņas katrā no studiju kursiem, 

neskatoties uz jaunu metodisko līdzekļu un mācību grāmatu nepietiekamību katedrā.   

Katedrā pakāpeniski notiek docētāju kadru maiņa, sagatavojot jaunus speciālistus. Anatomijā ir 

sagatavotas divas jaunas asistentes Ieva Kundziņa un Līga Vainore, kuru pamata specialitāte ir 

fizioterapeits, prof. Mirdzas Āboltiņas un prof. Gundegas Knipšes vietā, fizioloģijā tiek sagatavota 

asistente Lilita Ozoliņa doc. Vijas Milleres vietā. Pakāpeniski tiek iegādāta jauna aparatūra 

laboratorijas darbiem, bakalaura un maģistra darbu izstrādei.  

 

Senāts nolemj: 

 

1. Atzīt Anatomijas, fizioloģijas un bioķīmijas katedras darbu no 2009./2010.ak.g. līdz 2013./2014. 

ak.g. par apmierinošu. 

2. Katedras kolektīvam rekomendē:  

 turpināt jauno mācību spēku sagatavošanu un kvalifikācijas paaugstināšanu, izstrādājot un 

aizstāvot promocijas darbus sporta zinātnē; 

 turpināt zinātnisko darbu, iesniedzot jaunus pētījuma projektus un iesaistot pētniecības darbā 

maģistratūras un doktorantūras studentus, paaugstināt publicējamo darbu skaitu un kvalitāti;  

 aktivizēt jaunu metodisko līdzekļu un mācību grāmatu sagatavošanu novecojošo vietā;  

 atjaunot un uzlabot materiāli tehnisko bāzi laboratorijas darbu veikšanai un studentu 

pētniecisko darbu izstrādei;  

 metodiskos līdzekļus, kuri izdoti ārpus LSPA, iesniegt akadēmijas lasītavā.  

 

3. Kontroli par  lēmuma izpildi uzdot studiju prorektorei asoc.prof. A.Fernātei.  

 

 

 

 

Senāta priekšsēdētājs                     U.Grāvītis  


