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Par Vieglatlētikas katedras darbību 

no 2012./2013.ak.g. līdz 2016./2017.ak.g. 

 

Vieglatlētikas 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 atbilstoši vieglatlētikas 

katedras specializācijai. 

Vieglatlētikas 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 katedrā studiju kursu programmu realizāciju nodrošināja asoc.prof. 

(no 2015.gada 1.septembra - profesore) I.Avotiņa, viesdocenti M.Gailis (darba attiecības ar 

LSPA beidza 2015./2016.studiju gadā) un V.Mackars, lektori T.Ļisicina, K.Kuplis un S.Škutāne 

(docente no 2015.gada 1.septembra) un no 2016./2017.ak.gada vieslektors G.Andersons. 

Atskaites periodā katedras docētāji paaugstinājuši kvalifikāciju, piedaloties 

zinātniskajās konferencēs, publicējot zinātniskos rakstus, vadot un recenzējot maģistra, 

bakalaura darbus, diplomdarbus, kvalifikācijas un kursa darbus, piedaloties un vadot 

tālākizglītības kursus un seminārus. Publicēti 6 metodiskie materiāli (I.Avotiņa, S.Škutāne). 

I.Avotiņa piedalījās tirgus pētījumā „Ventspils sporta skolas izvērtējums” 2013.gada decembrī. 

2014.gada septembrī I.Avotiņa, S.Škutāne un K.Kuplis Erasmus mobilitātes programmas 

ietvaros viesojās Kauņā. 

Vieglatlētikas katedrā 2014., 2015.un 2016.gadā notika  LSPA Zinātnisko konferenču 

sekcijas sēdes. 2016.gada LSPA Zinātnes dienu atklāšanā notika I.Avotiņas grāmatas 

„Vieglatlētika” prezentācija. No 2013. līdz 2015.gadam doc. S.Škutāne un lektors K.Kuplis 

organizējuši Studentu Zinātniskās konferences. Tomēr docētājiem maz publikāciju starptautiski 

citējamos izdevumos. Nepietiekoša ir docētāju aktivitāte  Erasmus programmas ietvaros, lai gan 

docētāji kvalitatīvi strādā ar Erasmus studentiem LSPA. 

Vieglatlētikas katedrā augstā līmenī tiek veikts sporta darbs (gan darbs ar augstas 

klases vieglatlētiem, gan studentu sporta līmenī), kā arī organizētas un tiesātas sacensības. 

Katedras materiāli tehniskā bāze, stadions un studiju un treniņu procesam 

nepieciešamais inventārs ir labā līmenī, bet manēža ir nolietota, ļoti sliktā tehniskā stāvoklī, arī 

stadiona segums strauji nolietojas. 



  

Iepazīstoties un analizējot Informāciju par Vieglatlētikas katedras darbību no 

2012./2013.ak.g. līdz 2016./2017.ak.gadam (informācija pielikumā), Latvijas Sporta pedagoģijas 

akadēmijas 

 

Senāts nolemj : 

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

Vieglatlētikas katedras nolikumam, nodrošinot augstākās izglītības studiju programmās iekļauto 

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

vienotību.  

2. Vieglatlētikas katedras kolektīvam: 

2.1. aktivizēt zinātnisko darbu izstrādi un publicēšanu starptautiski citējamos zinātniskajos 

izdevumos; 

2.2. aktivizēt docētāju iesaistīšanos Erasmus programmā; 

2.3. kopā ar LSPA vadību risināt jautājumu par manēžas rekonstrukciju. 

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

J.Grantam.  

 

 

 

 

Senāta priekšsēdētājs        U.Grāvītis 


