
Atbalsts karjeras izglītībā 

par tālākizglītības iespējām 

 

Profesionālās ievirzes izglītības programmas 20V 813 00 1 apguves kvalitātes novērtēšana: 

Izglītojamie, kuri apguvuši izglītības programmu, nokārtojuši visus pārbaudījumus, piedalījušies 

sacensībās un ieguvuši tiesāšanas iemaņas, saņem apliecību „par profesionālās ievirzes izglītību”, 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

Tālākās izglītības iespējas: 

 Turpināt izglītību profesionālās sporta izglītības programmās. 

 Papildus izglītoties profesionālās tālākizglītības programmās saistībā ar sporta organizāciju,  

Profesionālās ievirzes izglītības programmas 30V 813 00 1 apguves kvalitātes novērtēšana: 

Izglītojamie, kuri apguvuši izglītības programmu, nokārtojuši visus pārbaudījumus, piedalījušies 

sacensībās un ieguvuši tiesāšanas iemaņas, saņem apliecību “par profesionālās ievirzes izglītību”, 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

Tālākās izglītības iespējas: 

 Turpināt izglītību profesionālās sporta izglītības programmās. 

 Papildus izglītoties profesionālās tālākizglītības programmās saistītās ar sporta organizāciju, 

piedaloties dažāda veida kursos un semināros. 

 Studēt Liepājas Universitātē, Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmijā vai citās sportu saistītās 

izglītības iestādēs izglītības programmās. 

 

Liepājas Universitāte “Sporta un deju skolotājs”:  

Metodiku kursi individuālajos sporta veidos: vingrošana, peldēšana, vieglatlētika u. c.  

Metodiku kursi sporta spēlēs: basketbols, volejbols, handbols, futbols u. c.  

Metodiku kursi dejās: sporta deja, klasiskā deja, mūsdienu deju improvizācija u. c.  

Budžeta un maksas studiju vietas. 

Pilna laika studijas – 4 gadi . 

Iegūstamais grāds Profesionālais bakalaurs izglītībā  

Kvalifikācija (atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam) - sporta un deju. 

Iespējas pēc bakalaura grāda un kvalifikācijas ieguves turpināt studijas LiepU maģistra studiju 

programmās vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs. 

  



Liepājas Universitātē „C” kategorijas sporta speciālistu profesionālās pilnveides izglītības 

programma (340 stunda): 

Mācības notiek klātienē, latviešu valodā, mācību ilgums 6 mēneši. 

Programmā uzņem klausītājus bez augstākās sporta izglītības, ar vidējo izglītību, bez 

iestājpārbaudījumiem. 

Sekmīgi realizējot profesionālās pilnveides izglītības programmu tiks izdota apliecība un tiesības 

kārtot sertifikācijas eksāmenu (26.01.2010. MK noteikumi Nr.77 "Noteikumi par sporta speciālistu 

sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām" ("LV", 16 (4207), 29.01.2010.) 

[stājas spēkā 30.01.2010.] 

 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas studiju procesa galvenā prioritāte ir sporta nozare: 

Studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports" programmas, 2013.gadā saņēmušas valsts 

akreditāciju uz pilnu termiņu - 6 gadiem. Tās aptver vairāk nekā 50 sporta veidus un to mācīšanas 

metodiku.  

Apgūstot LSPA pamatstudiju (bakalaura) programmu studiju virzienā "Izglītība, pedagoģija un 

sports", absolvents iegūst divas kvalifikācijas vienlaicīgi: 

- sporta skolotājs un vadītājs sporta jomā; 

- sporta skolotājs un rekreācijas speciālists; 

- sporta veida vecākais treneris un vadītājs sporta jomā; 

- sporta veida vecākais treneris un sporta skolotājs; 

- sporta veida vecākais treneris un rekreācijas speciālists. 

Kā atsevišķs studiju virziens pamatstudiju programmā tiek piedāvāts "Fizioterapija" ar specializāciju 

sporta jomā. Šī profesija Latvijā vēl ir diezgan jauna, un, iespējams, daudzi nemaz nezina, ka 

fizioterapijai ir būtiska nozīme cilvēka veselības, kustīguma un fiziskās neatkarības saglabāšanā. 

Akadēmijā īstenojamā profesionālā bakalaura izglītības programma „Fizioterapija” ir akreditēta līdz 

2017.gada jūnijam.  

Studiju ilgums bakalaura programmas apguvei: 

4 gadi pilna laika studijām 

4,5 gadi nepilna laika studijām 

 

 


