


Iegūstamā kvalifikācija un grāds

Profesionālais maģistrs sporta 
zinātnē un izglītības un sporta 
darba speciālists ar kvalifikāciju:

sporta skolotājs

sporta veida vecākais treneris

vadītājs sporta jomā

rekreācijas speciālists

STUDIJU ILGUMS – 1 gads un 7 mēneši, pilnā laika klātienē.
Nodarbības reizi nedēļā 



STUDIJU PROGRAMMAS SATURS











Sporta veida vecākais treneris
noteiktā sporta veidā

Uzņem bez trenera kvalifikācijas iepriekšējā izglītības līmenī vai uz cita sporta veida 
trenera kvalifikāciju.

Atbildīgā par kvalifikāciju
Dr.paed., asociētā profesore 

Baiba Smila
Baiba.Smila@lspa.lv

Kā arī attiecīgā sporta veida 
kvalifikācijas vadītājs

SPORTA VEIDU 
KATEDRAS

ACIKLISKO 
SPORTA VEIDU 
KATEDRA

SPORTA SPĒĻU 
KATEDRA

VIEGLATLĒTIKAS 
UN PELDĒŠANAS 
KATEDRA

SLĒPOŠANAS, 
ŠAUŠANAS, 
ORIENTĒŠANĀS, 
AIRĒŠANAS, 
TŪRISMA UN 
REKREĀCIJAS 
KATEDRA



FIZISKĀS SAGATAVOŠANAS VECĀKAIS TRENERIS
Uzņem ar sporta veida trenera kvalifikāciju iepriekšējā izglītības līmenī, kā arī ar sporta
skolotāja vai fizioterapeita kvalifikāciju, ar izlīdzinošo studiju kursu moduļiem līdz 15 KP.

Kvalifikācijas vadītāja

Mg. paed., docente

Sandra Škutāne

Sandra.Skutane@Lspa.lv



PSIHOLOĢISKĀS SAGATAVOŠANAS VECĀKAIS 
TRENERIS

Uzņem ar sporta veida trenera kvalifikāciju iepriekšējā izglītības līmenī



SPORTA SKOLOTĀJS

Kvalifikācijas vadītāja
Dr.paed., asociētā profesore 

Inta Bula-Biteniece
inta.bula-biteniece@lspa.lv

Sporta izglītības pedagoģiskā procesa centrā ir skolēns ar
personificētām vajadzībām savas veselības un attīstības sekmēšanā,
tomēr atslēgas vārds pedagoģiskajā procesā ir sporta SKOLOTĀJS



KVALIFIKĀCIJAS
VADĪTĀJS SPORTA JOMĀ REKREĀCIJAS SPECIĀLISTS

Kvalifikācijas vadītāja
Dr.paed., asociētā profesore 

Signe Luika
signe.luika@lspa.lv

Kvalifikācijas vadītājs

Dr.paed., asociētais profesors 

Ivars Kravalis

ivars.kravalis@lspa.lv



Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi 

bakalaura grāds sporta zinātnē

bakalaura grāds veselības aprūpē

augstākā izglītība sporta zinātnes nozarē, kas iegūta 
līdz 1994.gadam

bakalaura grāds vai augstākā izglītība radniecīgā 
zinātņu nozarē vai apakšnozarē



Konkursā vērtē iestājpārbaudījuma un iesniegto 
dokumentu rezultātus 

Kritēriji Vērtējums

Maģistra darba projekts 1-10

Svešvaloda 1-10

Dokumentu konkurss 1-10

Iepriekšējā studiju posma vidējā svērtā atzīme*

Ja nav vidējā svērtā atzīme, tad vidējā atzīme

1-10



IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

 iesniegums (aizpilda, iesniedzot dokumentus)
 diploma un diploma pielikuma kopijas
 CV (iekļaujot zinātniskās publikācijas, dalību zinātniskajās konferencēs, 

profesionālās pilnveides kursos, semināros, projektos), pēdējo 3 gadu 
sertifikātu kopijas

 izziņa par veselības stāvokli ar ģimenes ārsta slēdzienu (veidlapa – 027/u)
 darba stāžu apliecinošs dokuments (ja ir)
 LSPA Bakalaura grāda piešķiršanas padomes rekomendācija (ja ir)
 1 personas fotokartiņa (3x4 cm)
 pase vai personas apliecība

 reflektantiem ar kvalifikāciju “Fizioterapeits” ieteikums no Sporta veida
federācijas (asociācijas, savienības, sporta kluba) vai sporta skolas, apliecība
par profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi

 maģistra darba projekta pieteikums



Asociēta profesore, Dr.paed. Inga Liepiņa (inga.liepina@lspa.lv)
Maģistrantūras programmas «Sporta zinātne» direktore


