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Peldēšanas katedra ir Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas struktūrvienība, kas 

realizē studiju kursus akreditētajās programmās pilna laika klātienes, nepilna laika neklātienes 

un 1.līmeņa treneru izglītības studentiem, veic zinātniskās pētniecības darbu. 

Peldēšanas katedras darba mērķis ir gatavot akadēmiski, zinātniski un profesionāli 

izglītotus speciālistus, veidojot sociāli un harmoniski attīstītas personības ar sabiedriski 

nozīmīgiem orientieriem un plašu redzesloku, ar atbilstošām ētikas un uzvedības normām. 

 Atskaites periodā par docētājiem katedrā strādāja prof. Dr.paed. A.Lielvārds,  

asoc.prof. Dr.biol. I.Upītis, asoc.prof. Dr.paed. J.Solovjova, doc. Mag.paed. V.M.Upmale, 

doc. Dr.paed. A.Gulbe. 

Atskaites periodā docētājiem ir publikācijas gan starptautiski citējamos izdevumos, 

gan konferenču materiālos. Katedras pasniedzējiem I.Upītim un J.Solovjovai ir apstiprināti 

patenti uz izgudrojumiem. Nepietiekošs ir metodisko darbu klāsts katedrā. 

Peldēšanas katedras docētāji sekmīgi piedalās vairākos zinātniskos projektos: 

1. Nordic-Baltic Sustainable Approach Coaching Youth for Elite NPHZ-2016/10076. Project 

Coordinator and Lecturer, representing Latvian Academy of Sport Education. 

2. Network Nordplus-Idrott/2014 Project ID NPHE-2016/10213. Project Coordinator and 

Lecturer, representing Latvian Academy of Sport Education. 

Atskaites periodā tika intensīvi strādāts pie studentu zināšanu vērtēšanas sistēmas 

uzlabošanas, jo vērtēšanas sistēmai ir jāstimulē studentu ieinteresētība aktīvi piedalīties 

nodarbībās. 

 Liela uzmanība tika veltīta 1.studiju gada studentu peldētprasmes pilnveidošanai. Tā 

kā nav iestājeksāmena peldēšanā, tad gandrīz katrā 1.studiju gada grupā ir studenti, kuri 

neprot peldēt. Tāpēc darbs tika veidots tā, lai gan peldētnepratēji, gan peldētāji varētu 

paaugstināt savu peldētprasmi un iegūtu no peldēšanas nodarbībām maksimālu labumu. Liela 

uzmanība tiek veltīta lietišķajai peldēšanai, kur galvenais ir iemācīt sniegt palīdzību uz ūdens. 

 Docētāju ieplānotā mācību slodze katru akadēmisko gadu tika izpildīta. Docētāji 

izmanto visdažādākās kvalifikācijas celšanas formas, piemēram, piedalīšanos starpkatedru 

semināros un zinātniski metodiskajās konferencēs.  

 Katedras specializācijas studenti ar labiem panākumiem ir piedalījušies dažāda līmeņa 

sporta sacensībās.  

Senāts nolemj: 

1. Atzīt Peldēšanas katedras darbību no 2012./2013.ak.g. līdz 2016./2017.ak.g. par atbilstošu 

Peldēšanas katedras nolikumam, nodrošinot augstākās izglītības studiju programmās 

iekļauto katedras specializācijas studiju kursu īstenošanu sporta zinātnē, sporta darba un 

studiju procesa vienotību.  

2. Peldēšanas katedras kolektīvam: 

2.1. turpināt zinātnisko darbu izstrādi un publicēšanu starptautiski citējamos zinātniskos   

       krājumos; 

2.2. aktivizēt darbu pie mācību metodisko darbu izstrādes. 

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot LSPA prorektorei prof. A.Fernātei un prorektoram prof. 

J.Grantam.  
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