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Par Smagatlētikas, boksa un cīņas katedras darbu 

no 2013./2014.ak.g. līdz 2017./2018.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, zinātniskajās un 

metodiskajās konferencēs, sporta un izglītības pasākumos. 

 Pašreiz par docētājiem katedrā strādā prof. L.Čupriks, doc. U.Ciematnieks, doc. 

S.Saulīte, doc. A.Čuprika, viesdocētājs J.Glazkovs, viesdocētāji J.Putevica un 

D.Juzups. Par izglītības metodiķi strādā Aleksandra Čuprika. 

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

vairāk kā 100 publicētie raksti. Katedra piedalījusies zinātniski pētnieciskajos 

projektos. Minētais zinātniskais darbs paveikts, lai pilnveidotu studentu zinātnisko un 

studiju procesu un pilnveidotu mācību treniņu procesu. Atskaites periodā studenti ļoti 

aktīvi tika iekļauti zinātniski pētnieciskajā darbā, aktīvi piedalījās starptautiskajās 

konferencēs, ka arī publikāciju izstrādē sadarbībā ar katedras personālu. Aktīvi tika 

iesaistīti zinātnisko darbu izstrādē arī ārvalstu studenti. Tika izstrādāts metodiskais 

materiāls, kas atbilst mūsdienu sporta nozarei. Nepieciešams aktivizēt zinātnisko 

darbību katedras tēmas ietvaros un izstrādāt metodiskos darbus. Tika veikta katedras 

materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana, izveidota funkcionāla zona, veikti 

remontdarbi katedras telpās, iegādāts inovatīvs inventārs, tika atjaunots grīdas segums 

cīņas zālē, uzsākta āra fitnesa laukuma iekārtošana. Tika iegādāti mūsdienīgi kardio 

trenažieri, lai izveidotu papildus fitnesa zāli studentiem un LSPA darbiniekiem 

fiziskās aktivitātes uzlabošanai, kas, savukārt, dos iespēju fitnesa studentiem iegūt 

praktiskās zināšanas darbā ar klientiem, darbojoties konkrētas fitnesa zāles ietvaros. 

Turpinās darbs, lai pilnveidotu laboratorijas materiāli tehnisko aprīkojumu. 

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. Nepieciešams 

sadarbības partnerus un darba devējus iepazīstināt ar katedras zinātnisko un 

pedagoģisko potenciālu. 

Atskaites periodā notikušas darbinieku izmaiņas. L.Čupriks 2013./2014.ak.gadā 

tika ievēlēts profesora amatā. 2013./2014.ak.gadā lektors G.Glazkovs slimības dēļ 

neturpināja darbu katedrā, viņa darba pienākumus pilda viesasistents J.Glazkovs. 

2014./2015.ak.gadā netika pagarināts līgums ar Dr.paed. M.Lesčinski. 2015./2016. 

ak.gadā katedrai pievienojās Dr.paed. A.Zuša, lai nodrošinātu studiju kursus TTPP 

bokss, kikbokss, PPK bokss, kikbokss. 2016./2017.ak.gadā pievienojušies 

viesdocētāji J.Putevica un D.Juzups, lai nodrošinātu studiju kursus SPP džudo, sambo, 



TTPP džudo, sambo, PPK džudo, sambo, pašaizsardzība. A.Čuprika 

2016./2017.ak.gadā aizstāvēja doktora grādu un 2017./2018.ak.gadā tika ievēlēta 

docenta amatā ar izglītības metodiķes pienākumiem. Dr.paed. doc. S.Saulīte 

2013./2014.ak.gadā tika ievēlēts sporta kluba valdes priekšsēdētāja amatā un 

2017./2018.ak.gadā atkārtoti tika pārvēlēts uz pieciem gadiem. Atskaites periodā prof. 

L.Čupriks ieguva starptautiskā tiesneša svarcelšanā licenci un aktīvi piedalās Eiropas 

un Pasaules čempionātu junioriem un pieaugušajiem tiesāšanā.  

 Katedras studenti atskaites perioda laikā ir guvuši vērā ņemamus panākumus 

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

godalgotas vietas. Katedras studenti aktīvi piedalās sacensību organizēšanā un 

tiesāšanā.  

Atskaites periodā katedras kolektīvs veiksmīgi organizēja Latvijas universiādes 

un Latvijas čempionātus, SELL spēles.  

Katedras personāls prof. L.Čupriks un doc. A.Čuprika aktīvi iesaistījās 

Nacionālo Bruņoto spēku kareivju izglītošanā, organizējot praktiskās lekcijas fiziskās 

sagatavotības uzlabošanā. Sadarbībā ar Latvijas Treneru tālākizglītības centru, LSPA 

Profesionālās pilnveides centru un sporta veidu federācijām tika organizēti 

tālākizglītības semināri. Katedras kolektīvs piedalījās zinātnisko konferenču 

organizēšanā, sporta pasākumu organizēšanā. Katedra aktīvi iesaistījās LSPA 

teritorijas un telpu labiekārtošanā LSPA organizētajās talkās un ārpus tām.  

Salīdzinājumā ar iepriekšējo atskaites periodu darba kvalitāte ir būtiski 

uzlabojusies. 

 

Senāts nolemj: 

 

1. Smagatlētikas, boksa un cīņas katedras darbu no 2013./2014.ak.gada līdz 

2017./2018.ak.gadam atzīt par labu. 

2. Aktivizēt un pilnveidot 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. 
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