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Par LSPA Vingrošanas katedras darbību no 2011./2012. līdz 2015./2016.ak.g.
Vingrošanas katedra (turpmāk – Katedra) ir Latvijas Sporta pedagoģijas
akadēmijas struktūrvienība, kas realizē akadēmiskās un profesionālās augstākās
izglītības studiju kursus, atbilstoši studiju programmu mērķiem, uzdevumiem un
sagaidāmiem rezultātiem, veic zinātniskās pētniecības, metodiskās, audzināšanas,
sporta un cita veida darbu. Vingrošanas katedra darbojas atbilstoši LSPA
Satversmei, katedras nolikumam, LSPA darba kārtības noteikumiem un citiem
normatīvajiem aktiem.
Atskaites periodā Katedra kvalitatīvi nodrošinājusi atsevišķu studiju kursu
realizāciju visās LSPA akreditētajās izglītības programmās:
 Studiju virziens Izglītība, pedagoģija un sports
 Studiju virziens Veselības aprūpe
Katedras docētāji iesaistās ārzemju studentu nodarbību vadīšanā.
SPP studiju kursu docētāja Ļ.Maļarenko pārstāv Sporta akadēmiju ar LSPA
estētiskās grupu vingrošanas izlases komandu dažāda mēroga sporta sacensībās.
Katedras personāls nodrošina studiju procesu ar inventāru, uztur to lietošanas
kārtībā un veic citus saimnieciska un organizatoriska rakstura pienākumus.
Studiju kursu programmu izstrādi un studiju norisi ir nodrošinājuši katedras
docētāji:
- asoc.profesors L.Žilinskis;
- asoc.viesprofesors V.Demčenko;
- viesdocente Ļ.Maļarenko;
- viesdocente I.Ļubinska;
- lektore S.Aņisimova;
- viesasistente D.Makarova;
- viesasistents D.Savčenko;
- viesasistente B.Ērgle;
- viesasistents D.Danne.
Katedras docētāji regulāri veic metodisko darbu, atjaunojot un sagatavojot
jaunas prezentācijas lekciju ilustrēšanai, sagatavo lekciju materiālus ievietošanai
LSPA mājaslapā un nodošanai LSPA bibliotēkā. Pakāpeniski tiek izstrādāti
tipogrāfijā iespiesti mācību līdzekļi katrā no studiju kursiem.
Katedras docētāji ir augsti kvalificēti speciālisti katrs savā nozarē ar lielu
pedagoģiskā un profesionālā darba stāžu, tiek piesaistīti arī jauni pasniedzēji, kuri
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aktīvi gūst pieredzi. Atsevišķi docētāji piedalās projektos, daži docētāji veic
zinātniskos pētījumus un publicē to rezultātus. Atskaites periodā katedras docētāji ir
publicējuši 55 zinātniski metodiskās publikācijas. Studijas Doktorantūrā turpina
D.Makarova, Maģistrantūrā - D.Savčenko.
Ne visiem katedras docētājiem izvirzītajām prasībām atbilst publikāciju
skaits, kā arī piedalīšanās zinātniskajās konferencēs. Sakarā ar to katedrā konkursa
kārtībā uz atbilstošu amatu ir ievēlēti tikai divi docētāji - asoc.prof. L.Žiļinskis un
lektore S.Aņisimova.
Katedras ietvaros tiek vadīti bakalaura, maģistra un promocijas darbi. Piecu
akadēmisko gadu laikā katedras docētāji ir sekmīgi novadījuši 23 bakalaura, 2
maģistra un 1 promocijas darbu (A.Kļonova).
Mācību procesā tiek izmantota jaunākā literatūra un zinātņu atziņas katrā no
studiju kursiem, neskatoties uz jaunu metodisko līdzekļu un mācību grāmatu
trūkumu. Pakāpeniski tiek iegādāts jauns inventārs vingrošanas, aerobikas un
akrobātikas nodarbībām studentu kvalitatīva studiju procesa nodrošināšanai.
Noklausoties katedras vadītāja asoc.profesora L.Žiļinska ziņojumu par Vingrošanas
katedras darbu, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas
Senāts nolemj:
1. LSPA Vingrošanas katedras darbu no 2011./2012. ak.g. līdz 2015./2016.ak.g.
atzīt par atbilstošu augstākās izglītības iestādes struktūrvienības darbības
prasībām.
2. Uzdot Vingrošanas katedras kolektīvam:
 turpināt jaunu mācību spēku sagatavošanu un kvalifikācijas paaugstināšanu,
izstrādājot un aizstāvot promocijas darbus sporta zinātnē;
 aktivizēt zinātnisko darbu, publicējot pētnieciskā darba rezultātus,
paaugstināt publicējamo darbu skaitu un kvalitāti;
 turpināt jaunu metodisko līdzekļu un mācību grāmatu sagatavošanu
novecojušo vietā;
 ieteikt docētājiem savlaicīgi sagatavoties konkursam ieņemamam amatam.
3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot LSPA prorektorei asoc.prof. A.Fernātei.

Senāta priekšsēdētājs

U.Grāvītis
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