
 

 

  
 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! 

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA 

 

ESF projekts “Atbalsts sporta zinātnei” Nr. 2009/0155/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010 
 

APSTIPRINĀTS  
Senāta sēdē 2010.gada 30.augustā, protokols Nr.1 

 

Ar grozījumiem, kas apstiprināti LSPA 29.06.2011. Senātā, protokols Nr.13  

un attiecināmi uz mērķstipendijas konkursu sākot no 2011./2012.akad.gada.  

 

Ar grozījumiem, kas apstiprināti LSPA 28.08.2014. Senātā, protokols Nr.1 

un attiecināmi uz mērķstipendijas konkursu sākot no 2014./2015.akad.gada. 

 

 

NOLIKUMS 
par mērķstipendijas piešķiršanas kārtību LSPA doktorantiem / pēcdoktorantiem 

  

11..  VViissppāārrīīggiiee  jjaauuttāājjuummii  

  

11..11..  LLaattvviijjaass  SSppoorrttaa  ppeeddaaggooģģiijjaass  aakkaaddēēmmiijjaass  ((ttuurrppmmāākk  ––  LLSSPPAA))  NNoolliikkuummss  ppaarr  mmēērrķķssttiippeennddiijjaass  

ppiieeššķķiirrššaannaass  kkāārrttīībbuu  ddookkttoorraannttiieemm  //  ppēēccddookkttoorraannttiieemm  ((ttuurrppmmāākk  ––  NNoolliikkuummss))  iizzssttrrāāddāāttss  ssaasskkaaņņāā  

aarr  MMiinniissttrruu  kkaabbiinneettaa  22000088..ggaaddaa  2211..ookkttoobbrraa  nnootteeiikkuummiieemm  NNrr..888822  ((aakkttuuāāllāā  rreeddaakkcciijjaa  2299..0044..22001111..))  

„„NNootteeiikkuummii  ppaarr  ddaarrbbīībbaass  pprrooggrraammmmaass  „„CCiillvvēēkkrreessuurrssii  uunn  nnooddaarrbbiinnāāttīībbaa””  ppaappiillddiinnāājjuummaa  

11..11..22..11..22..  aappaakkššaakkttiivviittāāttii  „„AAttbbaallssttss  ddookkttoorraa  ssttuuddiijjuu  pprrooggrraammmmuu  īīsstteennooššaannaaii””  uunn  iieevvēērroojjoott  

vviieennllīīddzzīīgguu  iieessppēējjuu  ppaammaattpprriinncciippuuss..  
((GGrroozzīīttss  aarr  LLSSPPAA  2299..0066..22001111..  SSeennāāttaa  pprroottookkoolluu  NNrr..1133))  

11..22..  EESSFF  pprroojjeekkttaa  „„AAttbbaallssttss  ssppoorrttaa  zziinnāāttnneeii””  ((ttuurrppmmāākk  ––  PPrroojjeekkttss))  mmēērrķķiiss  iirr  vveeiicciinnāātt  pprrooffeessiioonnāāllii  

ssaaggaattaavvoottuu  uunn  kkvvaalliittaattīīvvii  iizzggllīīttoottuu  ssppoorrttaa  ssppeecciiāālliissttuu  iieessaaiissttīīššaannooss  LLaattvviijjaass  uunn  EEiirrooppaass  ddaarrbbaa  

ttiirrggūū,,  ssppēējjīīgguu  kkoonnkkuurrēētt  aarr  ssppeecciiāālliissttiieemm  kkaass  iirr  gguuvvuuššii  aauuggssttāākkoo  kkvvaalliiffiikkāācciijjuu  ssppoorrttaa  zziinnāāttnnēē..  

PPrroojjeekkttaa  uuzzddeevvuummss  iirr  vveeiicciinnāātt  LLSSPPAA  ssttuuddēējjooššoo  sskkaaiittaa  ppiieeaauugguummuu  ddookkttoorraa  ssttuuddiijjuu  llīīmmeennīī  uunn  

ppaalliieelliinnāātt  ddookkttoorraa  ggrrāādduu  ssppoorrttaa  zziinnāāttnnēē  iieegguuvvuuššoo  sskkaaiittuu,,  kkaass  ssppēējjīīggii  ppllāānnoott,,  rraaddīītt  uunn  iieevveesstt  pprraakkssēē  

aauuggssttaass  tteehhnnoollooģģiijjaass  pprroodduukkttuuss,,  kkāā  aarrīī  iinnoovvaattīīvvii  ssttrrāāddāātt  uunn  ddoott  iieegguullddīījjuummuu  ttaauuttssaaiimmnniieeccīībbaass  

aattttīīssttīībbāā..    

11..33..  PPrroojjeekkttaa  iieettvvaarrooss  aattbbaallssttāāmmāā  ddaarrbbīībbaa  iirr  mmēērrķķssttiippeennddiijjaass  nnooddrrooššiinnāāššaannaa  ddookkttoorraa  ssttuuddiijjāāmm  ssppoorrttaa  

zziinnāāttnneess  nnoozzaarrēē..  

11..44..  MMēērrķķssttiippeennddiijjaa  iirr  ffiinnaannssiiāāllss  aattbbaallssttss,,  kkuurruu  ppiieeššķķiirr  ddookkttoorraannttaamm  ddookkttoorraa  ssttuuddiijjuu  pprrooggrraammmmaass  

aappgguuvveeii  uunn  ddookkttoorraa  zziinnāāttnniisskkāā  ggrrāāddaa  iieegguuvveeii..  

11..55..  MMēērrķķssttiippeennddiijjuu  ppiieeššķķiirr  kkoonnkkuurrssaa  kkāārrttīībbāā  ssaasskkaaņņāā  aarr  ššoo  NNoolliikkuummuu..  

11..66..  PPrroojjeekkttaa  ffiinnaannssēēššaannaass  aavvoottii  iirr  EESSFF  uunn  vvaallssttss  bbuuddžžeettaa  llīīddzzeekkļļii..  

11..77..  LLSSPPAA  īīsstteennoo  PPrroojjeekkttuu  nnee  iillggāākk  kkāā  llīīddzz  22001155..ggaaddaa  3311..aauugguussttaamm..  

11..88..  AArr  22001100..ggaaddaa  3300..aauugguussttuu  zzaauuddēē  ssppēēkkuu  0077..0055..22000099..  „„NNoolliikkuummss  ppaarr  mmēērrķķssttiippeennddiijjāāmm  LLSSPPAA  

ddookkttoorraannttiieemm  //  ppēēccddookkttoorraannttiieemm  ddaarrbbīībbaass  pprrooggrraammmmaass  „„CCiillvvēēkkrreessuurrssii  uunn  nnooddaarrbbiinnāāttīībbaa””  

11..11..22..11..22..  aappaakkššaakkttiivviittāātteess  „„AAttbbaallssttss  ddookkttoorraa  ssttuuddiijjuu  pprrooggrraammmmuu  īīsstteennooššaannaaii””  pprroojjeekkttaa  „„AAttbbaallssttss  

ssppoorrttaa  zziinnāāttnneeii””    iiddeennttiiffiikkāācciijjaass  NNrr..11DDPP//11..11..22..11..22//0099//IIPPIIAA//VVIIAAAA//001100  iieettvvaarrooss””..  

  

22..  MMēērrķķssttiippeennddiijjaass  pprreetteennddeennttii  

  

22..11..  UUzz  mmēērrķķssttiippeennddiijjuu  vvaarr  ppiieetteeiikkttiieess  ppeerrssoonnaass  nneeaattkkaarrīīggii  nnoo  ttoo  ddzziimmuummaa,,  vveeccuummaa,,  kkāā  aarrīī  

ppeerrssoonnaass  aarr  īīppaaššāāmm  vvaajjaaddzzīībbāāmm..  

22..22..    MMēērrķķssttiippeennddiijjuu  ppiieeššķķiirrššaannaass  kkoonnkkuurrssāā  vvaarr  ppiieeddaallīīttiieess::  
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--  ddookkttoorraannttss,,  kkaass  ssttuuddēē  aakkrreeddiittēēttāā  LLSSPPAA  ppiillnnaa  vvaaii  nneeppiillnnaa  llaaiikkaa  AAkkaaddēēmmiisskkaa  ddookkttoorraa  

ssttuuddiijjuu  pprrooggrraammmmāā  „„SSppoorrttaa  zziinnāāttnnee””  vvaallssttss  bbuuddžžeettaa  ffiinnaannssēēttāā  vvaaii  mmaakkssaass  ssttuuddiijjuu  vviieettāā,,  

kkuurršš  sseekkmmīīggii  nnootteeiikkttaajjāā  tteerrmmiiņņāā  nnookkāārrttoo  pprrooggrraammmmāā  ppaarreeddzzēēttooss  ppāārrbbaauuddīījjuummuuss,,  ppiillnnīībbāā  

aappggūūsstt  aattttiieeccīīggaajjaamm  aakkaaddēēmmiisskkaajjāāmm  ggaaddaamm  ppaarreeddzzēēttoo  kkrreeddīīttppuunnkkttuu  sskkaaiittuu  uunn  ppiillnnīībbāā  

iizzppiillddaa  aattttiieeccīīggaajjaamm  aakkaaddēēmmiisskkaajjāāmm  ggaaddaamm  ppaarreeddzzēēttoo  iinnddiivviidduuāālloo  ddaarrbbīībbaass  ppllāānnuu;;  

--  zziinnāāttnniisskkāā  ggrrāāddaa  pprreetteennddeennttss  ((ttuurrppmmāākk  ––  ppēēccddookkttoorraannttss))  ––  ppeerrssoonnaa,,  kkaass  iirr  bbeeiigguussii  

tteeoorrēēttiisskkāāss  ssttuuddiijjaass  LLSSPPAA  ddookkttoorraannttūūrrāā,,  bbeett  vvēēll  nnaavv  aaiizzssttāāvvēējjuussii  pprroommoocciijjaass  ddaarrbbuu..  
((GGrroozzīīttss  aarr  LLSSPPAA  2299..0066..22001111..  SSeennāāttaa  pprroottookkoolluu  NNrr..1133))  

22..33..  MMēērrķķssttiippeennddiijjuu  pprriioorriittāārrii  ppiieeššķķiirr::  

--  ddookkttoorraannttaamm  //  ppēēccddookkttoorraannttaamm,,  kkuurršš  vviieennllaaiikkuuss  ssttrrāāddāā  aakkaaddēēmmiisskkāā  aammaattāā  aauuggssttsskkoollāā,,  

kkoolleeddžžāā  vvaaii  zziinnāāttnniisskkaajjāā  iinnssttiittūūttāā;;  

--  ddookkttoorraannttaamm  //  ppēēccddookkttoorraannttaamm,,  kkuurršš  vveeiicc  ppēēttīījjuummuu  LLSSPPAA  zziinnāāttnniisskkoo  ppēēttnniieecciisskkoo  

vviirrzziieennuu  iieettvvaarrooss..  

22..44..  NNeeppiillnnaa  llaaiikkaa  ssttuuddiijjāāss  mmēērrķķssttiippeennddiijjuu  ppiieeššķķiirr  ttiikkaaii  ttaamm  ddookkttoorraannttaamm,,  kkuurršš  vviieennllaaiikkuuss  ssttrrāāddāā  

aakkaaddēēmmiisskkāā  aammaattāā  aauuggssttsskkoollāā,,  kkoolleeddžžāā  vvaaii  zziinnāāttnniisskkaajjāā  iinnssttiittūūttāā..  
((IIeekkļļaauuttss  aarr  LLSSPPAA  2299..0066..22001111..  SSeennāāttaa  pprroottookkoolluu  NNrr..1133))  

22..55..    DDookkttoorraannttss  //  ppēēccddookkttoorraannttss  vviieennllaaiikkuuss  nneevvaarr  ssaaņņeemmtt  mmēērrķķssttiippeennddiijjuu  uunn::    
- atlīdzību darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 

1.1.1.2. aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” projektu ietvaros; 

- atlīdzību darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 

2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”, 2.1.2.1.1. apakšaktivitātes 

„Kompetences centri” vai 2.1.2.2.1. apakšaktivitātes „Jaunu produktu un tehnoloģiju 

izstrāde” projektu ietvaros; 

- atlīdzību darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 

1.1.2.1.1. apakšaktivitātes „Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai” projektu 

ietvaros; 

- valsts budžeta stipendiju. 
((GGrroozzīīttss  aarr  LLSSPPAA  2299..0066..22001111..  SSeennāāttaa  pprroottookkoolluu  NNrr..1133))  

 

33..  MMēērrķķssttiippeennddiijjaass  ppiieetteeiikkššaannaass  kkāārrttīībbaa  

  

3.1. Mērķstipendijai pretendents var pieteikties, iesniedzot LSPA Mērķstipendijas piešķiršanas 

komisijai: 

 

- Iesniegumu mērķstipendijas saņemšanai (1.pielikums); 

- CV (12.pielikums);  

- Zinātniskās kvalifikācijas atskaiti ar pielikumiem (2.pielikums); 

- Promocijas darba plānu (3.pielikums) – tikai doktoranti; 

- Promocijas darba sagatavošanas, noformēšanas un iesniegšanas aizstāvēšanai etapa 

plānu (11.pielikums) – tikai pēcdoktoranti; 

- Promocijas darba projektu (14.pielikums) – tikai 1.studija gada doktoranti; 

- Promocijas darba materiālus (noformēts atbilstoši Promocijas darbu izstrādes 

noteikumiem Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā); 

- Promocijas darba izpildes vērtējumu (4.pielikums) – tikai doktoranti, izņemot 1.studiju 

gada doktoranti; 
- Individuālā darba gada plānu nākamajām akadēmiskajam gadam (5.pielikums); 

- Konkretizētu individuālās darbības mēneša plānu nākamajām mēnesim (7.pielikums); 

- Pieteikumam var tikt pievienotas rekomendācijas un ieteikumi. 
((GGrroozzīīttss  aarr  LLSSPPAA  2299..0066..22001111..  SSeennāāttaa  pprroottookkoolluu  NNrr..1133))  
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44..  MMēērrķķssttiippeennddiijjaass  ppiieeššķķiirrššaannaass  kkoonnkkuurrssaa  kkāārrttīībbaa  

  

44..11..PPrroojjeekkttaa  iieettvvaarrooss  LLSSPPAA  iizzsslluuddiinnaa  kkoonnkkuurrssuu  mmēēŗŗķķssttiippeennddiijjaass  iieeggūūššaannaaii..  KKoonnkkuurrssuu  uunn  ttāā  nnoorriisseess  

llaaiikkuu  aappssttiipprriinnaa  aarr  LLSSPPAA  rrīīkkoojjuummuu..    

44..22..PPaazziiņņoojjuummuu  ppaarr  ppiieetteeiikkššaannooss  kkoonnkkuurrssaamm  uuzz  mmēērrķķssttiippeennddiijjuu  ggaattaavvoo  PPrroojjeekkttaa  zziinnāāttnniisskkāā  sseekkrreettāārree..  

IInnffoorrmmāācciijjaass  ppiieeeejjaammīībbaa  ppaarr  mmēērrķķssttiippeennddiijjaass  ssaaņņeemmššaannaass  iieessppēējjāāmm  nnooddrrooššiinnāāttaa  LLSSPPAA  mmāājjaass  

llaappāā  ..  

44..33..MMēērrķķssttiippeennddiijjaass  pprreetteennddeennttuu  ppiieetteeiikkuummuuss  iizzvvēērrttēē  MMēēŗŗķķssttiippeennddiijjaass  ppiieeššķķiirrššaannaass  kkoommiissiijjaa,,  

nnooffoorrmmēējjoott  mmēērrķķssttiippeennddiijjaass  pprreetteennddeennttaa  ppiieetteeiikkuummaa  iinnddiivviidduuāālloo  vvēērrttēēššaannaass  llaappuu  kkaattrraamm  

pprreetteennddeennttaamm  ((1100..ppiieelliikkuummss))..  

44..44..MMēērrķķssttiippeennddiijjaass  ppiieeššķķiirrššaannaass  vvēērrttēēššaannaass  kkrriittēērriijjii::  
4.4.1. Pretendenta promocijas darba materiāli; 

4.4.2.  Pretendenta sekmība doktora studiju programmā; 

4.4.3.  Pretendenta zinātniskā kvalifikācija. 
((GGrroozzīīttss  aarr  LLSSPPAA  2299..0066..22001111..  SSeennāāttaa  pprroottookkoolluu  NNrr..1133))  

44..55..MMēērrķķssttiippeennddiijjuu  ppiieeššķķiirr::  
4.5.1. 1., 2.studiju gada doktorantam – ne vairāk kā 640,29 euro mēnesī,  

4.5.2. 3. studiju gada doktorantam – ne vairāk 853,72  euro mēnesī,  

4.5.3. 3., 4. studiju gada doktorantam un pēcdoktorantam – 1138,30  euro mēnesī,  

4.5.4. 11 mēnešus gadā , kopējais mērķstipendijas piešķīrums vienam doktorantam 

nepārsniedz 44 mēnešus (neieskaitot studiju pārtraukumu – studiju pārtraukumā 

stipendija netiek izmaksāta): doktora studiju programmas apguvei – 33 mēnešus, bet 

promocijas darba sagatavošanai, lai iesniegtu publiskai aizstāvēšanai Promocijas 

padomē – 11 mēnešus,  

4.5.5. tikai vienas doktora studiju programmas apguvei un doktora zinātniskā grāda ieguvei. 
((GGrroozzīīttss  aarr  LLSSPPAA  2288..0088..22001144..  SSeennāāttaa  pprroottookkoolluu  NNrr..11))  

4.6.Mērķstipendiju nepiešķir studiju pārtraukšanas laikā. Pēc studiju pārtraukuma doktorants var 

atkārtoti pretendēt uz mērķstipendiju šī Nolikuma noteiktā kārtībā. Mērķstipendijas saņemšanas 

ilgums pirms studiju pārtraukuma šajā gadījumā tiek ieskaitīts kopējā mērķstipendijas 

saņemšanas laikā. 

44..77..MMēērrķķssttiippeennddiijjaass  ppiieeššķķiirrššaannaass  kkoommiissiijjaa  mmēērrķķssttiippeennddiijjaass  ppiieeššķķiirrššaannaass  ppiieetteeiikkuummuuss  iizzvvēērrttēē  nnee  

vvēēllāākk  ppaarr  22  nneeddēēļļāāmm  ppēēcc  ppiieetteeiikkuummuu  iieessnniieeggššaannaass  tteerrmmiiņņaa  bbeeiiggāāmm..    
((GGrroozzīīttss  aarr  LLSSPPAA  2299..0066..22001111..  SSeennāāttaa  pprroottookkoolluu  NNrr..1133))  

  

55..  MMēērrķķssttiippeennddiijjaass  ppiieeššķķiirrššaannaass  kkoommiissiijjaass  ddaarrbbaa  kkāārrttīībbaa  

  

55..11..MMēērrķķssttiippeennddiijjaass  ppiieeššķķiirrššaannaass  kkoommiissiijjuu  ((ttuurrppmmāākk  ––  KKoommiissiijjaa))  aappssttiipprriinnaa  aarr  LLSSPPAA  rrīīkkoojjuummuu..    

55..22..KKoommiissiijjaass  ssaassttāāvvāā  iirr  LLSSPPAA  aakkaaddēēmmiisskkāā  ppeerrssoonnāāllaa  uunn  aaddmmiinniissttrrāācciijjaass  ppāārrssttāāvvjjii..  KKoommiissiijjaass  

ssaassttāāvvāā  vvaarr  iieekkļļaauutt  nnoozzaarruu  āārrēējjooss  eekkssppeerrttuuss..  KKoommiissiijjuu  vvaaddaa  LLSSPPAA  pprrooffeessoorrss..    

55..33..KKoommiissiijjaass  uuzzddeevvuummii  uunn  kkoommppeetteennccee::  

55..33..11..  aattbbiillssttooššii  NNoolliikkuummaa  nnootteeiikkttaajjiieemm  vvēērrttēēššaannaass  kkrriittēērriijjiieemm  ((pp..  44..44..)),,  iizzvvēērrttēētt  

mmēērrķķssttiippeennddiijjaass  ppiieeššķķiirrššaannaass  kkoonnkkuurrssaa  pprreetteennddeennttuu  ppiieetteeiikkuummuuss  ((1100..  uunn  1133..ppiieelliikkuummii)),,  

ņņeemmoott  vvēērrāā  vviieennllīīddzzīīgguu  iieessppēējjuu  pprriinncciippuu  uunn  ssaaggaattaavvoott  iieetteeiikkuummuu  ppaarr  mmēērrķķssttiippeennddiijjaass  

ppiieeššķķiirrššaannuu;;  

55..33..22..  ppāārrbbaauuddīītt  uunn  iizzvvēērrttēētt  mmēērrķķssttiippeennddiijjuu  ssaaņņēēmmēējjuu  iinnddiivviidduuāāllāā  ppllāānnaa  rreeaalliizzēēššaannaass  ggaaiittuu;;  

55..33..33..  iizzvvēērrttēētt  mmēērrķķssttiippeennddiijjaass  ssaaņņēēmmēējjaa  iieessnniieeggttoo  rraakkssttiisskkoo  ppāārrsskkaattuu  ((66..ppiieelliikkuummss))  ppaarr  

iieepprriieekkššēējjāā  sseemmeessttrrīī  ppaavveeiikkttoo  2200  ddaarrbbddiieennuu  llaaiikkāā  nnoo  ttāā  iieessnniieeggššaannaass  ddiieennaass  

((1155..ppiieelliikkuummss));;  

55..33..44..  ssaaggaattaavvoott  iieetteeiikkuummuuss  ppaarr  mmēērrķķssttiippeennddiijjaass  iizzmmaakkssaass  kkāārrttīībbuu;;  

55..33..55..  ppiieeņņeemmtt  llēēmmuummuu  ppaarr  LLīīgguummaa  „„PPaarr  mmēērrķķssttiippeennddiijjuu  ddookkttoorraannttaamm  //  ppēēccddookkttoorraannttaamm,,  kkaass  

ssaaņņeemm  EEiirrooppaass  SSoocciiāāllāā  ffoonnddaa  aattbbaallssttuu  ssttuuddiijjāāmm  ddaarrbbīībbaass  pprrooggrraammmmaass  „„CCiillvvēēkkrreessuurrssii  uunn  

nnooddaarrbbiinnāāttīībbaa””  11..11..22..11..22..  aappaakkššaakkttiivviittāātteess  „„AAttbbaallssttss  ddookkttoorraa  ssttuuddiijjuu  pprrooggrraammmmuu  

īīsstteennooššaannaaii””  EESSFF  pprroojjeekkttaa  „„AAttbbaallssttss  ssppoorrttaa  zziinnāāttnneeii””,,  

NNrr..22000099//00115555//11DDPP//11..11..22..11..22//0099//IIPPIIAA//VVIIAAAA//001100  iieettvvaarrooss””  llaauuššaannuu..  
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55..44..  JJaa  mmēērrķķssttiippeennddiijjaass  ssaaņņēēmmēējjss  iirr  ppāārrttrraauucciiss  ssttuuddiijjaass  vvaaii  iirr  iizzssllēēggttss  nnoo  pprroojjeekkttaa,,  KKoommiissiijjaa  kkoonnkkuurrssaa  

kkāārrttīībbāā  ppiieeššķķiirr  mmēērrķķssttiippeennddiijjuu  nnāākkaammaajjaamm  pprreetteennddeennttaamm,,  kkuurršš  iieegguuvviiss  aauuggssttāākkuu  nnoovvēērrttēējjuummuu..  

55..55..KKoommiissiijjaa  sseemmeessttrraa  llaaiikkāā  vvaarr  aannuullēētt  mmēērrķķssttiippeennddiijjaass  ssaaņņēēmmēējjaa  ssttiippeennddiijjaass  aappssttiipprriinnāājjuummuu,,  jjaa  vviiņņšš  

nneeiieevvēērroo  nnootteeiikkttoo  ppāārrbbaauuddīījjuummuu  uunn  cciittuu  iieeppllāānnoottoo  ddaarrbbuu  iizzppiillddeess  tteerrmmiiņņuuss  vvaaii  ppāārrkkāāppjj  LLSSPPAA  

ssttuuddēējjooššoo  iieekkššēējjāāss  kkāārrttīībbaass  nnootteeiikkuummuuss..    

55..66..JJaa  ddiivviieemm  vvaaii  vvaaiirrāākkiieemm  pprreetteennddeennttiieemm  uuzz  mmēērrķķssttiippeennddiijjuu,,  iirr  vviieennāāddii  rrāāddīīttāājjii,,  KKoommiissiijjaa  

mmēērrķķssttiippeennddiijjuu,,  ppiirrmmkkāārrtt,,  ppiieeššķķiirr::  iinnvvaallīīddaamm;;  kkāā  aarrīī  pprreetteennddeennttaamm,,  kkuurraa  ģģiimmeenneeii,,  aarr  kkuurruu  vviiņņšš  

aattrrooddaass  nneeddaallīīttāā  ssaaiimmnniieeccīībbāā,,  ppiieeššķķiirrttss  ttrrūūccīīggaass  ģģiimmeenneess  ssttaattuussss,,  ppaammaattoojjoottiieess  uuzz  nnoorrmmaattīīvvaajjooss  

aakkttooss  nnootteeiikkttāā  kkāārrttīībbāā  iizzssnniieeggttuu  iizzzziiņņuu  ppaarr  aattbbiillssttīībbuu  ttrrūūccīīggaass  ģģiimmeenneess  ((ppeerrssoonnaass))  ssttaattuussaamm;;  

pprreetteennddeennttaamm  nnoo  ģģiimmeenneess,,  kkuurrāā  aauuddzziinnaa  ttrrīīss  uunn  vvaaiirrāākk  bbēērrnnuuss;;  pprreetteennddeennttaamm,,  kkuurraa  ģģiimmeennēē  iirr  

bbēērrnnii..  

55..77..MMēērrķķssttiippeennddiijjuu  ppiieeššķķiirr  uunn  iizzmmaakkssāā  aarr  LLSSPPAA  rreekkttoorraa  vvaaii  vviiņņaa  ppiillnnvvaarroottāāss  aammaattppeerrssoonnaass  rrīīkkoojjuummuu,,  

ppaammaattoojjoottiieess  uuzz  KKoommiissiijjaass  iieetteeiikkuummiieemm..  

55..88..KKoommiissiijjaa  iirr  lleemmttttiieessīīggaa,,  jjaa  ssēēddēē  ppiieeddaallāāss  vviissmmaazz  22//33  ttāāss  ssaassttāāvvaa..  VViieennāāddaa  bbaallssoojjuummaa  ggaaddīījjuummāā  

nnootteeiiccooššāā  iirr  KKoommiissiijjaass  pprriieekkššssēēddēēttāājjaa  bbaallssss..  KKoommiissiijjaass  ssēēddeess  ggaaiittaa  ttiieekk  pprroottookkoollēēttaa..  PPrroottookkoolluu  

ppaarraakkssttaa  KKoommiissiijjaass  pprriieekkššssēēddēēttāājjss  uunn  pprroottookkoollēēttāājjss..  
 

6. Mērķstipendiju piešķiršanas lēmuma apstrīdēšanas kārtība 

 

Apelāciju par Komisijas procedūru triju darba dienu laikā pēc konkursa rezultātu paziņošanas 

iesniedz rektoram. Rektors sniedz atbildi 5 (piecu) darbu dienu laikā.  
((GGrroozzīīttss  aarr  LLSSPPAA  2299..0066..22001111..  SSeennāāttaa  pprroottookkoolluu  NNrr..1133))  

 

7. Konkursa rezultātu publiskošanas kārtība 

 

Mērķstipendiju saņēmēju sarakstu izvieto LSPA mājas lapā un Projekta informatīvajā stendā 3 (trīs) 

darba dienas laikā pēc LSPA rektora vai viņa pilnvarotas amatpersonas rīkojuma izdošanas. 
 

8. Mērķstipendijas piešķiršanas līguma slēgšanas kārtība 

 

8.1. Pēc Komisijas lēmuma izziņošanas, ar pretendentiem, kuriem piešķirts finansējums, slēdz 

līgumu par mērķstipendijas piešķiršanu (9.pielikums). Līgumu slēdz arī ar promocijas darba 

vadītāju. 

8.2. Līgumu par mērķstipendijas piešķiršanu slēdz ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc lēmuma 

izziņošanas. 

8.3. Līgumu ar mērķstipendijas saņēmēju slēdz uz vienu gadu ar iespēju turpmāk piedalīties 

mērķstipendijas konkursā šajā Nolikumā noteiktajā kārtībā (p.4.5.4.). 
((GGrroozzīīttss  aarr  LLSSPPAA  2299..0066..22001111..  SSeennāāttaa  pprroottookkoolluu  NNrr..1133))  

8.4. Slēdzot līgumu, mērķstipendiju var piešķirt: 

 8.4.1. 1., 2., 3. studiju gada doktorantiem – doktora studiju programmas apguvei; 

 8.4.2. 4.studiju gada doktorantiem - doktora studiju programmas apguvei un 

promocijas darba sagatavošanai un iesniegšanai publiskai aizstāvēšanai Promocijas padomē; 

 8.4.3. pēcdoktorantiem - promocijas darba sagatavošanai un iesniegšanai publiskai 

aizstāvēšanai Promocijas padomē. 
((IIeekkļļaauuttss  aarr  LLSSPPAA  2299..0066..22001111..  SSeennāāttaa  pprroottookkoolluu  NNrr..1133))  

 

9. Mērķstipendijas izmaksas kārtība 

 

9.1. Mērķstipendijas izmaksas ir attiecināmas ar nākamo kalendāra mēnesi pēc konkursa rezultātu 

apstiprināšanas. 

9.2.Mērķstipendiju izmaksā katru mēnesi: 

   - 1. un 2. studiju gada doktorantiem – ne vairāk kā 498,01 euro  apmērā,  

   - 3. studiju gada doktorantiem – ne vairāk kā 711,44 euro apmērā. 



 

 5 

   - 4. studiju gada doktorantiem un pēcdoktorantiem - ne vairāk kā 996,01 euro 

apmērā. 
((GGrroozzīīttss  aarr  LLSSPPAA  2288..0088..22001144..  SSeennāāttaa  pprroottookkoolluu  NNrr..11))  

9.3. Visu atlikušo mērķstipendijas daļu par semestri mērķstipendijas saņēmējam izmaksā ne vēlāk kā 

mēneša laikā pēc iepriekšējā semestra saistību sekmīgas izpildes un izvērtēšanas.  
((GGrroozzīīttss  aarr  LLSSPPAA  2299..0066..22001111..  SSeennāāttaa  pprroottookkoolluu  NNrr..1133))  

9.4. Lai izvērtētu saistību izpildi, mērķstipendijas saņēmējs katru semestri Komisijai iesniedz 

rakstisku pārskatu par iepriekšējā semestrī paveikto (6.pielikums). 
((IIeekkļļaauuttss  aarr  LLSSPPAA  2299..0066..22001111..  SSeennāāttaa  pprroottookkoolluu  NNrr..1133))  

9.5. Komisija nodrošina pārskata izvērtēšanu 20 darbadienu laikā no tā iesniegšanas dienas 

(15.pielikums – semestra pārskata vērtēšanas veidlapa). Ja vērtējums ir negatīvs, 

mērķstipendijas saņēmējs atlikušo summu nesaņem un Komisija lemj par viņa izslēgšanu no 

Projekta. 
((GGrroozzīīttss  aarr  LLSSPPAA  2299..0066..22001111..  SSeennāāttaa  pprroottookkoolluu  NNrr..1133))  

9.6.  4. studiju gada doktorants un pēcdoktorants atlikušo mērķstipendijas summu par pēdējo 

semestri saņem, ja promocijas darbs tiek iesniegts publiskai aizstāvēšanai LSPA Promocijas 

padomē.  

((GGrroozzīīttss  aarr  LLSSPPAA  2299..0066..22001111..  SSeennāāttaa  pprroottookkoolluu  NNrr..1133))  
9.7.Ja mērķstipendijas saņēmējs pārtrauc studijas, Komisija pieņem lēmumu, sākot ar nākamo 

mēnesi pēc studiju pārtraukšanas, pārtraukt izmaksāt mērķstipendiju un atlīdzību viņa 

promocijas darba vadītājam. Ja mērķstipendijas saņēmējs iesniedz rakstisko pārskatu par 

semestrī paveikto līdz studiju pārtraukumam un vērtējums ir pozitīvs, Komisija pieņem lēmumu 

izmaksāt doktorantam mērķstipendiju un promocijas darba vadītājam atlīdzību par attiecīgajiem 

semestra mēnešiem līdz studiju pārtraukumam.  

9.8.Ja mērķstipendijas saņēmējs ir saņēmis mērķstipendiju pēc tam, kad ir pārtraucis studijas, viņš 

atmaksā LSPA nepamatoti saņemto mērķstipendiju pilnā apmērā par minēto laika posmu. LSPA 

ir tiesīga ieturēt nepamatoti izmaksātās summas no nākamajiem mērķstipendijas maksājumiem, 

ja tādi tiek veikti.   

9.9.Ja mērķstipendijas saņēmējs doktora zinātnisko grādu iegūst pirms termiņa, Komisija pieņem 

lēmumu mērķstipendiju par visu Līguma paredzēto atlikušo laika posmu piešķirt ne vēlāk kā 

divu mēnešu laikā pēc doktora zinātniskā grāda iegūšanas. 

9.10. Promocijas darba vadītājam atlīdzību maksā līdz pat brīdim, kad mērķstipendijas saņēmējs 

iesniedz darbu publiskai aizstāvēšanai Promocijas padomē. 
((GGrroozzīīttss  aarr  LLSSPPAA  2299..0066..22001111..  SSeennāāttaa  pprroottookkoolluu  NNrr..1133))  

 

10. Mērķstipendijas saņēmēja atbildība 

 

10.1.Mērķstipendijas saņēmējs katru mēnesi Komisijas zinātniskai sekretārei iesniedz rakstisku 

pārskatu par atskaites mēneša paveikto (8.pielikums) un konkretizētu individuālās darbības 

plānu nākamajām mēnesim (7.pielikums).  

10.2.Lai izvērtētu saistību izpildi, mērķstipendijas saņēmējs katru semestri Komisijas zinātniskai 

sekretārei iesniedz rakstisku pārskatu par iepriekšējā semestrī paveikto (6.pielikums).  

10.3. Mērķstipendijas saņēmējs apņemas iesniegt promocijas darbu publiskai aizstāvēšanai LSPA 

Promocijas padomē ne vēlāk kā 1 (vienu) dienu pirms Līguma termiņa beigām. 
((GGrroozzīīttss  aarr  LLSSPPAA  2299..0066..22001111..  SSeennāāttaa  pprroottookkoolluu  NNrr..1133))  

 

LSPA 



 

 6 

1.pielikums 

30.08.2010. LSPA Nolikumam par mērķstipendijas piešķiršanas kārtību LSPA doktorantiem / pēcdoktorantiem  
ESF projekta „Atbalsts sporta zinātnei”  Nr. 2009/0155/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010 ietvaros 

((GGrroozzīīttss  aarr  LLSSPPAA  2288..0088..22001144..  SSeennāāttaa  pprroottookkoolluu  NNrr..11))  

 

  
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! 

 

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA 

ESF projekts “Atbalsts sporta zinātnei” Nr. 2009/0155/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010 

 

Iesniegums mērķstipendijas saņemšanai 

1. Mērķstipendijas 

pretendents 
 

 

 

   (vārds)  (uzvārds)  

2. Pieprasītais mērķstipendijas apjoms 20___/20___ akad.gadā 

(euro) 
 

3. Stipendijas veids – Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 

1.1.2.1.2. apakšaktivitātes „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai” ESF 

projekta „Atbalsts sporta zinātnei” Nr.2009/0155/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010 

mērķstipendija 

4. Personas kods       -       

5. Studiju programmas nosaukums:  Akadēmiska Doktora augstākās izglītības programma “Sporta 

zinātne” (51813)  
6. Dzīvesvieta  

 

 

7. E-pasts, tālruņa numurs  

 

8. Vai mērķstipendijas pretendenta ģimenei ir piešķirts trūcīgās ģimenes 

statuss? 
jā nē 

9. Sociāli apdrošināta persona jā nē 

Pašnodarbinātais jā nē 

Mērķstipendijas pretendenta 

darbavieta 

 

Valsts sociālā pabalsta saņēmējs(-a) jā nē 

Invaliditātes/apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmējs(-a) jā nē 
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10. Apgādājamie, ar kuru mērķstipendijas pretendentas dzīvo nedalītā saimniecībā 

Nr. 

p.k. 
Apgādājamā vārds, uzvārds Dzimšanas gads Radniecība 

Nodarbošanās (mācību iestādes 

nosaukums) 

      

      

      

       

       

11. Mērķstipendijas pretendenta apliecinājums: 

  

Es, ______________________________________, apliecinu, ka visas šajā iesniegumā sniegtās ziņas ir 

patiesas. Apliecinu, ka nesaņemu: 

1. atlīdzību:  

- darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.1.1.2. aktivitātes 

„Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” projektu ietvaros;  

- darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.1.1. aktivitātes 

„Atbalsts zinātnei un pētniecībai”, 2.1.2.1.1. apakšaktivitātes „Kompetences centri” vai 2.1.2.2.1. 

apakšaktivitātes „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde” projektu ietvaros;  

2. mērķstipendiju darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.1.2.1.1. 

apakšaktivitātes „Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai” projektu ietvaros.  

3. valsts budžeta stipendiju.  

Vienlaikus nesaņemu un neesmu saņēmis mērķstipendiju citā doktora studiju programmā tās 

apguvei vai doktora zinātniskā grāda ieguvei 1.1.2.1.2.apakšaktivitātes ietvaros.  

 

Ja nepieciešams, pilnvaroju stipendiju piešķiršanas komisiju pārbaudīt un precizēt sniegtās ziņas, kā arī 

iegūt informāciju no pirmavotiem. Esmu informēt(-a), ka par nepatiesu ziņu sniegšanu mērķstipendijas 

piešķiršanas komisija var atteikties piešķirt mērķstipendiju vai pieprasīt atmaksāt nepamatoti saņemto 

mērķstipendiju. 

 

12. Informācija par mērķstipendijas pretendenta bankas kontu: 

 

 banka  

 

filiāle  

 

norēķinu konts  

 

 

Pretendents  

uz mērķstipendiju _________________________________________________ 

 

 

_______________________ 

                                        (paraksts un tā atšifrējums)               (datums) 
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 2.pielikums 

30.08.2010. LSPA Nolikumam par mērķstipendijas piešķiršanas kārtību LSPA doktorantiem / pēcdoktorantiem  
ESF projekta „Atbalsts sporta zinātnei”  Nr. 2009/0155/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010 ietvaros 

((GGrroozzīīttss  aarr  LLSSPPAA  2299..0066..22001111..  SSeennāāttaa  pprroottookkoolluu  NNrr..1133))  
  

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! 

 

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA 

ESF projekts “Atbalsts sporta zinātnei” Nr. 2009/0155/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010  

 

 

pretendenta uz mērķstipendiju  
_________________________________________ 

(vārds, uzvārds) 

 

zinātniskās kvalifikācijas  

ATSKAITE 

 

Kritēriji 
(numerācija - atbilstoši mērķstipendijas pretendenta pieteikuma individuālās vērtēšanas lapai – LSPA Nolikuma par mērķstipendijas 

piešķiršanas kārtību - 8.pielikums) 

Skaits 

3. Zinātniskā kvalifikācija: X 
3.1. Zinātniskās publikācijas starptautiski citējamos izdevumos (apjoms 1-2 lpp.)  

3.2. Zinātniskās publikācijas starptautiski citējamos izdevumos (apjoms 3 un vairāk lpp.)  

3.3. Zinātniskās publikācijas citos izdevumos (apjoms 1-2 lpp.)  

3.4. Zinātniskās publikācijas citos izdevumos (apjoms 3 un vairāk lpp.)  

3.5. Piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs (ar referātu) ārvalstīs   

3.6. Piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs (ar referātu) Latvijā   

3.7. Piedalīšanās zinātniskajās konferencēs (ar referātu) Latvijā   

3.8. Starptautiski finansētu pētījumu projektu līdzdalība to īstenošanā  

3.9. Pētījumu projektu un programmu līdzdalība to īstenošanā  

3.10. Zinātnisko līgumdarbu līdzdalība to īstenošanā  

3.11. Starptautisku sporta projektu vadība vai līdzdalība to īstenošanā  

3.12. Saņemtie patenti un licences  

4. Pretendenta papildus vērtējamā darbība: X 
6.1. Pretendents veic pētījumu LSPA zinātnisko pētniecisko virzienu ietvaros  

6.2. Starptautiski apbalvojumi (zinātniskajās konferencēs, par darbību zinātnē, izglītībā)  

6.3. Vietējas nozīmes apbalvojumi (zinātniskajās konferencēs, par darbību zinātnē, izglītībā)  

6.4. Dalība konkursos (zinātnē, izglītībā), u.c. darbības aktivitātes (zinātnē, izglītībā)  

 _____________ _________________________________ _________________________________ 

 datums Pretendenta uz mērķstipendiju vārds, uzvārds Pretendenta uz mērķstipendiju paraksts 

 _____________ _________________________________ _________________________________ 

 datums Darba vadītāja vārds, uzvārds Darba vadītāja paraksts 
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3.pielikums 

30.08.2010. LSPA Nolikumam par mērķstipendijas piešķiršanas kārtību LSPA doktorantiem / pēcdoktorantiem  
ESF projekta „Atbalsts sporta zinātnei”  Nr. 2009/0155/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010 ietvaros 

  

 

LATVIJAS  SPORTA  PEDAGOĢIJAS  AKADĒMIJA 

 

AKADĒMISKA DOKTORA AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA 

„SPORTA ZINĀTNE” (kods 51813) 

 

 

_________________________________________________________  katedra 

 

 

APSTIPRINĀTS   

 

katedras sēdē 20_____. gada "___."____________ 

protokols Nr.________ 

Katedras vadītājs __________________________ 

(V.Uzvārds, paraksts) 

 

 

 

 

PROMOCIJAS DARBA PLĀNS 
 

_____________________________________________________________________ 

(darba nosaukums) 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Autors :  __________________________________________    

(Vārds, uzvārds, paraksts)                       

 

Darba vadītājs (i) / Konsultanti:  

__________________________________________    

                             (Vārds, uzvārds, paraksts)                     

   __________________________________________ 

                              (Vārds, uzvārds, paraksts) 

__________________________________________ 

                               (Vārds, uzvārds, paraksts) 

 

 

 

 

Darba nodošanas termiņš 20_____. gada ____________________ 
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Temata pamatojums: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pētījuma objekts: 

 

 

Pētījuma priekšmets : 

 

 

 

Pētījuma subjekts: 

 

 

Pētījuma mērķis: 

 

 

 

 

Pētījuma hipotēze: 

 

 

 

Pētījuma uzdevumi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pētījuma metodes: 
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Promocijas darba izstrādāšanas kalendārais plāns 

 

Nr.p.k. Darba etapi Izpildes termiņš Atzīme par izpildi 
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Nr.p.k. Darba etapi Izpildes termiņš Atzīme par izpildi 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

_____________ _____________________________ _____________________________ 
datums Doktoranta  vārds, uzvārds Doktoranta paraksts 

   

_____________ _____________________________ _____________________________ 
datums Darba vadītāja vārds, uzvārds Darba vadītāja paraksts 
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 4.pielikums 

30.08.2010. LSPA Nolikumam par mērķstipendijas piešķiršanas kārtību LSPA doktorantiem / pēcdoktorantiem  
ESF projekta „Atbalsts sporta zinātnei”  Nr. 2009/0155/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010 ietvaros 

((GGrroozzīīttss  aarr  LLSSPPAA  2299..0066..22001111..  SSeennāāttaa  pprroottookkoolluu  NNrr..1133))  
 

LATVIJAS  SPORTA  PEDAGOĢIJAS  AKADĒMIJA 

AKADĒMISKA DOKTORA AUGSTĀKAŠ IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA 

„SPORTA ZINĀTNE” (kods 51813) 

 

PROMOCIJAS  DARBA  IZPILDES VĒRTĒJUMS 
 

_____________________________________________________________________ 

(darba nosaukums) 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Autors :  __________________________________________    

(Vārds, uzvārds, paraksts)                       

 

Darba vadītājs (i) / Konsultanti:  

__________________________________________    

                             (Vārds, uzvārds, paraksts)                     

   __________________________________________ 

                              (Vārds, uzvārds, paraksts) 

__________________________________________ 

                               (Vārds, uzvārds, paraksts) 

 

 

 

Darba nodošanas termiņš 20_____. gada ____________________ 

 

 

1.studiju gads- 20___./20___. akadēmiskais gads gr.D_______ 

2.studiju gads- 20___./20___. akadēmiskais gads gr.D_______ 

3.studiju gads- 20___./20___. akadēmiskais gads gr.D_______ 

4.studiju gads- 20___./20___. akadēmiskais gads gr.D_______ 

 

Nr. 

p.k. 

Termiņš Saturs Kredīt- 

punkti 

Vērtējums, 

aizrādījumi 

Darba 

vadītāja 

paraksts, 

datums 

1.  1.sem. 

līdz 

15.12 

Temata pamatojums, 

zinātniskās kategorijas, 

pētījuma metodikas izvēle, 

pētījuma procesa plānošana 
(promocijas darba plāns)

2 

 

 

 

2.  2.sem. 

līdz 

15.03 

Teorētiskais pamatojums 
(literatūras un dokumentu analīze 

un vispārinājums) 
5 
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Nr. 

p.k. 

Termiņš Saturs Kredīt- 

punkti 

Vērtējums, 

aizrādījumi 

Darba 

vadītāja 

paraksts, 

datums 

3.  2.sem. 

līdz 

15.04 

Pētījuma rezultātu 

prezentācija, publicēšana 3 

  

4.  2.sem. 

līdz 

15.05 

Pētījuma metožu apraksts, 

pētījuma organizēšana, 

2.daļas melnraksts 

8 

  

5.  2.sem. 

līdz 

15.06 

Darba 1.daļas melnraksts 

8 

  

6.  3.sem. 

līdz 

15.12 

Pētījuma materiāli 
(t.sk.spec.literatūras analīze – 1KP) 9 

  

7.  4.sem. 

līdz 

15.04 

Pētījuma rezultātu 

prezentācija, publicēšana 4 

  

8.  4.sem. 

līdz 

01.05 

Pētījuma materiālu 

apkopošana, apstrāde 

(t.sk.spec.literatūras analīze – 1KP) 
10 

  

9.  5.sem. 

līdz 

01.12 

Pētījuma materiālu 

apkopošana, apstrāde 

(t.sk.spec.literatūras analīze – 1KP) 
16 

  

10.  6.sem. 

līdz 

15.04 

Pētījuma rezultātu 

prezentācija, publicēšana 
(publikācija LSPA žurnālā „LASE 

Journal of Sport Science”) 

4 

  

11.  6.sem. 

līdz 

01.06 

3.daļas melnraksts 

9 

  

12.  7.sem. 

līdz 

01.10 

4.daļas melnraksts 

5 

  

13.  7.sem. 

līdz 

31.01 

Promocijas darba 

sagatavošana, noformēšana 
(t.sk. teorētiskais pamatojums- 

1KP) 

7 

  

14.  8.sem. 

līdz 

15.02. 

Pētījuma rezultātu 

prezentācija, publicēšana 

(Starptautiskajā konferencē) 
4 

  

15.  8.sem 

līdz 

28.02 

Promocijas darba 

priekšaizstāvēšana (zinātniskā 

diskusija katedras atklātajā sēdē) 
5 
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5.pielikums 

30.08.2010. LSPA Nolikumam par mērķstipendijas piešķiršanas kārtību LSPA doktorantiem / pēcdoktorantiem  
ESF projekta „Atbalsts sporta zinātnei”  Nr. 2009/0155/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010 ietvaros 

((GGrroozzīīttss  aarr  LLSSPPAA  2299..0066..22001111..  SSeennāāttaa  pprroottookkoolluu  NNrr..1133))  

  

  
 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! 

 

 
LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA 

ESF projekts “Atbalsts sporta zinātnei” Nr. 2009/0155/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010 

 

Individuālā darba gada plāns  

par laiku no ___.___.20___. līdz ___.___.20___.  

 

Doktorants / pēcdoktorants  ___________________________________ 

 

1. Promocijas darba izpilde: (Temata pamatojums, zinātniskās kategorijas, pētījuma metodikas izvēle, pētījuma procesa plānošana, 

pētījuma metožu apraksts, pētījuma organizēšana, datu ieguve (kā, kur, cik, kādi), pētījuma materiālu apkopošana, apstrāde, promocijas daļu 
melnraksti, promocijas darba sagatavošana, noformēšana, promocijas darba zinātniskā diskusija katedras atklātā sēdē,promocijas darba 

priekšaizstāvēšana (aprobācija) katedras atklātā sēdē) 
Darba veids Darba apjoms un īss raksturojums KP Izpildes termiņš, 

plānotais rezultāts 
    

    
    

2. Doktora studiju programmas izpilde: (pēcdoktoranti neaizpilda) 
Darba veids Darba apjoms un īss raksturojums KP Izpildes termiņš, 

plānotais rezultāts 
    

    
    

3. Zinātniskā kvalifikācija: (zinātniskās publikācijas; piedalīšanās konferencēs; līdzdalība pētījumu projektu īstenošanā; patenti, 

licences u.tml.) 
Darba veids Darba apjoms un īss raksturojums Izpildes termiņš, 

plānotais rezultāts 
   

   
    

4. Citi darba veidi: (piedalīšanās zinātn. konkursos, semināros, pedagoģiskā kvalifikācija, organizatoriskā kompetence u. tml.) 
Darba veids Darba apjoms un īss raksturojums Izpildes termiņš, 

plānotais rezultāts 
   

   
   

5. Komandējumi: (vieta, mērķis, plānotie izdevumi, finansējuma avoti u. tml.) 
Darba veids Darba apjoms un īss raksturojums Izpildes termiņš, 

plānotais rezultāts 
   

   
 

_____________ _____________________________ _____________________________ 
datums Doktoranta / pēcdoktoranta vārds, uzvārds Doktoranta / pēcdoktoranta paraksts 

   

_____________ _____________________________ _____________________________ 
datums Darba vadītāja vārds, uzvārds Darba vadītāja paraksts 

 



 

 16 

6.pielikums 

30.08.2010. LSPA Nolikumam par mērķstipendijas piešķiršanas kārtību LSPA doktorantiem / pēcdoktorantiem  
ESF projekta „Atbalsts sporta zinātnei”  Nr. 2009/0155/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010 ietvaros 

((GGrroozzīīttss  aarr  LLSSPPAA  2299..0066..22001111..  SSeennāāttaa  pprroottookkoolluu  NNrr..1133))  
 

  
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! 

 
LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA 

ESF projekts “Atbalsts sporta zinātnei” Nr. 2009/0155/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010 

 

Individuālā darba pārskats par laiku no ___.___.20___. līdz ___.___.20___.  

 

Doktorants / pēcdoktorants ___________________________________ 

 

1. Promocijas darba izpilde: (Temata pamatojums, zinātniskās kategorijas, pētījuma metodikas izvēle, pētījuma procesa plānošana, 

pētījuma metožu apraksts, pētījuma organizēšana, datu ieguve (kā, kur, cik, kādi), pētījuma materiālu apkopošana, apstrāde, promocijas daļu 

melnraksti, promocijas darba sagatavošana, noformēšana, promocijas darba zinātniskā diskusija katedras atklātā sēdē,promocijas darba 

priekšaizstāvēšana (aprobācija) katedras atklātā sēdē) 
Darba veids Darba apjoms un īss raksturojums 

  

  
    

2. Doktora studiju programmas izpilde: (pēcdoktoranti neaizpilda) 
Darba veids Darba apjoms un īss raksturojums 

  

  
    

3. Zinātniskā kvalifikācija: (zinātniskās publikācijas; piedalīšanās konferencēs; līdzdalība pētījumu projektu īstenošanā; patenti, 

licences u.tml.) 
Darba veids Darba apjoms un īss raksturojums 

  

  
    

   

4. Citi darba veidi: (piedalīšanās zinātn. konkursos, semināros, pedagoģiskā kvalifikācija, organizatoriskā kompetence u. tml.) 
Darba veids Darba apjoms un īss raksturojums 

  

  
   

5. Komandējumi: (vieta, mērķis, plānotie izdevumi, finansējuma avoti u. tml.) 
Darba veids Darba apjoms un īss raksturojums 

  

  
 

_____________ _____________________________ _____________________________ 
datums Doktoranta / pēcdoktoranta vārds, uzvārds Doktoranta / pēcdoktoranta paraksts 

   

_____________ _____________________________ _____________________________ 
datums Darba vadītāja vārds, uzvārds Darba vadītāja paraksts 
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7.pielikums 

30.08.2010. LSPA Nolikumam par mērķstipendijas piešķiršanas kārtību LSPA doktorantiem / pēcdoktorantiem  
ESF projekta „Atbalsts sporta zinātnei”  Nr. 2009/0155/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010 ietvaros 

((GGrroozzīīttss  aarr  LLSSPPAA  2299..0066..22001111..  SSeennāāttaa  pprroottookkoolluu  NNrr..1133))  

  

  
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! 

 
LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA 

ESF projekts “Atbalsts sporta zinātnei” Nr. 2009/0155/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010 

 

Konkretizēts individuālās darbības mēneša plāns par laiku no ___.___.20___. līdz ___.___.20___.  

 

Doktorants / pēcdoktorants ___________________________________ 

 

1. Promocijas darba izpilde: (Temata pamatojums, zinātniskās kategorijas, pētījuma metodikas izvēle, pētījuma procesa plānošana, 

pētījuma metožu apraksts, pētījuma organizēšana, datu ieguve (kā, kur, cik, kādi), pētījuma materiālu apkopošana, apstrāde, promocijas daļu 

melnraksti, promocijas darba sagatavošana, noformēšana, promocijas darba zinātniskā diskusija katedras atklātā sēdē,promocijas darba 
priekšaizstāvēšana (aprobācija) katedras atklātā sēdē) 

Darba veids Darba apjoms un īss raksturojums Izpildes termiņš, 

plānotais rezultāts 
   

   
    

2. Doktora studiju programmas izpilde: (pēcdoktoranti neaizpilda) 
Darba veids Darba apjoms un īss raksturojums Izpildes termiņš, 

plānotais rezultāts 
   

   
    

3. Zinātniskā kvalifikācija: (zinātniskās publikācijas; piedalīšanās konferencēs; līdzdalība pētījumu projektu īstenošanā; patenti, 

licences u.tml.) 
Darba veids Darba apjoms un īss raksturojums Izpildes termiņš, 

plānotais rezultāts 
   

   
    

4. Citi darba veidi: (piedalīšanās zinātn. konkursos, semināros, pedagoģiskā kvalifikācija, organizatoriskā kompetence u. tml.) 
Darba veids Darba apjoms un īss raksturojums 

  

  
   

5. Komandējumi: (vieta, mērķis, plānotie izdevumi, finansējuma avoti u. tml.) 
Darba veids Darba apjoms un īss raksturojums 

  

  
 

_____________ _____________________________ _____________________________ 
datums Doktoranta / pēcdoktoranta vārds, uzvārds Doktoranta / pēcdoktoranta paraksts 

   

_____________ _____________________________ _____________________________ 
datums Darba vadītāja vārds, uzvārds Darba vadītāja paraksts 
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8.pielikums 

30.08.2010. LSPA Nolikumam par mērķstipendijas piešķiršanas kārtību LSPA doktorantiem / pēcdoktorantiem  
ESF projekta „Atbalsts sporta zinātnei”  Nr. 2009/0155/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010 ietvaros 

((GGrroozzīīttss  aarr  LLSSPPAA  2299..0066..22001111..  SSeennāāttaa  pprroottookkoolluu  NNrr..1133))  
  

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! 

 

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA 

ESF projekts “Atbalsts sporta zinātnei” Nr. 2009/0155/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010 

 

Mēneša pārskats par 20___.gada __________________ mēnesi  

 

Doktorants / pēcdoktorants ___________________________________ 

 

1. Promocijas darba izpilde: (Temata pamatojums, zinātniskās kategorijas, pētījuma metodikas izvēle, pētījuma procesa plānošana, 

pētījuma metožu apraksts, pētījuma organizēšana, datu ieguve (kā, kur, cik, kādi), pētījuma materiālu apkopošana, apstrāde, promocijas daļu 
melnraksti, promocijas darba sagatavošana, noformēšana, promocijas darba zinātniskā diskusija katedras atklātā sēdē,promocijas darba 

priekšaizstāvēšana (aprobācija) katedras atklātā sēdē) 
Darba veids Darba apjoms un īss raksturojums 

  

  
    

2. Doktora studiju programmas izpilde: (pēcdoktoranti neaizpilda) 
Darba veids Darba apjoms un īss raksturojums 

  

  
    

3. Zinātniskā kvalifikācija: (zinātniskās publikācijas; piedalīšanās konferencēs; līdzdalība pētījumu projektu īstenošanā; patenti, 

licences u.tml.) 
Darba veids Darba apjoms un īss raksturojums 

  

  
    

4. Citi darba veidi: (piedalīšanās zinātn. konkursos, semināros, pedagoģiskā kvalifikācija, organizatoriskā kompetence u. tml.) 
Darba veids Darba apjoms un īss raksturojums 

  

  
   

5. Komandējumi: (vieta, mērķis, plānotie izdevumi, finansējuma avoti u. tml.) 
Darba veids Darba apjoms un īss raksturojums 

  

  
 

_____________ _____________________________ _____________________________ 
datums Doktoranta / pēcdoktoranta vārds, uzvārds Doktoranta / pēcdoktoranta paraksts 

   

_____________ _____________________________ _____________________________ 
datums Darba vadītāja vārds, uzvārds Darba vadītāja paraksts 
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9.pielikums 

30.08.2010. LSPA Nolikumam par mērķstipendijas piešķiršanas kārtību LSPA doktorantiem / pēcdoktorantiem  
ESF projekta „Atbalsts sporta zinātnei”  Nr. 2009/0155/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010 ietvaros 

((GGrroozzīīttss  aarr  LLSSPPAA  2288..0088..22001144..  SSeennāāttaa  pprroottookkoolluu  NNrr..11))  
 

  
 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! 

 

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA 

 

ESF projekts “Atbalsts sporta zinātnei” Nr. 2009/0155/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010 

 

LĪGUMS  Nr.____________________________________ 
 

par mērķstipendiju doktorantam / pēcdoktorantam, kas saņem Eiropas Sociālā fonda 

atbalstu studijām darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 

1.1.2.1.2. apakšaktivitātes „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai”  

ESF projekta „Atbalsts sporta zinātnei”, Nr.2009/0155/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010 

ietvaros 
 

Rīga, 20___.gada ___ ________________      
 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (14.07.1998.gada LR IZM Akreditācijas lapa Nr.007, 

06.12.1999.gada Izglītības iestāžu reģistra reģistrācijas Nr. 3342000002, juridiskā adrese: Brīvības 

gatve 333, Rīga, LV-1006) (turpmāk tekstā LSPA), ESF projekta „Atbalsts sporta zinātnei” 
Nr.2009/0155/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010 ESF darbības programmas „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” 1.1.2.1.2. apakšaktivitātes „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai” 

(turpmāk tekstā - ESF projekts „Atbalsts sporta zinātnei”) ietvaros administratora 

______________________ personā, kura rīkojas saskaņā ar LSPA Senāta 20__.gada 

___.______________ (protokols Nr.____) lēmumu no vienas puses,  
 

un 

 

__________________________ (p.k. __________________), turpmāk tekstā Mērķstipendijas 

saņēmējs, no otras puses, turpmāk tekstā sauktas – Puses, savstarpēji vienojoties, noslēdza šādu 

Līgumu: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS  

 

1.1. Mērķstipendijas saņēmēja mērķstipendija - ESF projekta „Atbalsts sporta zinātnei” ietvaros - 

_________ Ls mēnesī uz ____ mēnešiem no 20___.gada ___.______________ līdz 

20____.gada ____.____________________ , jūlijs – brīvlaiks (1. un 2.stud.gada doktorantiem 

– ne vairāk kā 640,29 euro mēnesī; 3..stud gada doktorantiem ne vairāk kā 853,72 euro 

mēnesī; 4.stud gada doktorantiem vai pēcdoktorantiem ne vairāk kā 1138,30 euro mēnesī). 

1.2. Studijas LSPA Akadēmiska Doktora augstākās izglītības programmā „Sporta zinātne” 

(51813), turpmāk tekstā – studiju programma, pilna laika dienas nodaļā atbilstoši programmas 

prasībām un LSPA reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. 

1.3. Ar studiju programmas Akreditācijas komisijas 2013.gada 24.maija lēmumu Nr.27, programma 

akreditēta līdz 2019.gada 23.maijam, iegūstamais grāds – Pedagoģijas doktora grāds sporta 

zinātnē (Dr.paed.), apjoms 144 kredītpunkti, ilgums 8 semestri, ja vien studiju programmā 

nenotiek atsevišķas izmaiņas. 
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2. LSPA APŅEMAS  

 

2.1. LSPA noteiktajā kārtībā, kā arī faktisko un finansiālo iespēju ietvaros nodrošināt 

studiju programmas apguvi, t.sk. tai nepieciešamos LSPA resursus – bibliotēku, zinātnisko 

pētījumu aparatūru, sporta bāzes, datortīklu un citus. 

2.2. Sekmēt Mērķstipendijas saņēmēja līdzdalību LSPA zinātnisko projektu izpildē. 

2.3. LSPA informatīvajā sistēmā reģistrēt Mērķstipendijas saņēmēja personas datus, 

uzskaitīt un kontrolēt viņa akadēmisko, zinātnisko un finansiālo saistību izpildi. Izmantot 

šo informāciju tikai LSPA studiju procesā, ESF projekta „Atbalsts sporta zinātnei” 

administrēšanas nolūkā un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. 

2.4. Noteikt kārtību un kritērijus konkursam mērķstipendijai - ESF projekta „Atbalsts sporta 

zinātnei” ietvaros un konkursa kārtībā noteikt tiesības saņemt mērķstipendiju nākamajā 

akadēmiskajā gadā atbilstoši Mērķstipendijas saņēmēja sekmēm un iegūtiem vērtējumiem 

iepriekšējā akadēmiskajā gadā. 

 

3. MĒRĶSTIPENDIJAS SAŅĒMĒJS APŅEMAS 

 

3.1. Ievērot līguma saistības, kā arī ievērot iekšējos normatīvos aktus, kas regulē LSPA 

darbību. 

3.2. Godprātīgi studēt un sekmīgi apgūt studiju programmu.  

3.3. Precīzi un noteiktajā termiņā izpildīt ESF projekta „Atbalsts sporta zinātnei” 

administrācijas un LSPA akadēmiskā personāla prasības, kā arī studiju programmā un 

studiju kursu programmā noteiktos darbus un uzdevumus. 

3.4. Nepieļaut plaģiātismu vai jebkāda cita veida autortiesību vai cita rakstura intelektuālā 

īpašuma pārkāpumus, literatūras darbus vai cita veida autortiesību objektus izmantot tikai 

nepastarpinātā studiju procesā saskaņa ar Autortiesību likuma prasībām. 

3.5. Ievērot un pildīt LSPA iekšējas kārtības, darba drošības un ugunsdrošības noteikumus.  

3.6. Precīzi pildīt LSPA Satversmi, iekšējos normatīvos aktus un citus studijas reglamentējošos 

dokumentus, kā arī ESF projekta „Atbalsts sporta zinātnei” administrācijas, LSPA rektora 

un prorektoru, studiju programmas direktora, doktorantūras vadītājas un akadēmiskā 

personāla rīkojumus un norādījumus.  

3.7. Saudzīgi izturēties pret LSPA īpašumu, kā arī LSPA telpās esošo un studiju programmas 

īstenošanā iesaistīto trešo personu īpašumu. 

3.8. Pie pirmās iespējas brīdināt ESF projekta „Atbalsts sporta zinātnei” administrāciju par 

iemesliem, kuru dēļ Mērķstipendijas saņēmējs nevar pildīt šajā Līgumā noteiktās saistības. 

3.9. Ievērot LSPA Bibliotēkas lietošanas noteikumus un, studijas beidzot, nokārtot visas 

saistības ar Bibliotēku. Ja saistības netiek nokārtotas, LSPA piedzen zaudējumus 

normatīvo tiesību aktu noteiktajā kārtībā.   

3.10. Katru mēnesi līdz 24.datumam iesniegt ESF projekta „Atbalsts sporta zinātnei” zinātniskai 

sekretārei rakstisko pārskatu par atskaites mēneša paveikto un darbības plānu nākamajam 

mēnesim. 

3.11. Pēc katra akadēmiska semestra iesniegt ESF projekta „Atbalsts sporta zinātnei” 

mērķstipendijas piešķiršanas komisijā rakstisko pārskatu par iepriekšēja semestrī paveikto. 

3.12. Promocijas darbu zinātniskā doktora grāda iegūšanai iesniegt publiskai aizstāvēšanai 

LSPA Promocijas padomē līdz 20__.gada ___.__________________. 

 

4. PUSES VIENOJAS 

 

4.1.  Puses vienojas par Mērķstipendijas saņēmēja intelektuālā īpašuma izmantošanu. 

4.2. Mērķstipendijas saņēmējs noteiktā kārtībā var izmantot studiju pārtraukumu līdz diviem 

gadiem (četru semestru apjomā), ja sekmīgi nokārtots iepriekšējais studiju semestris, 

pārtraucot mērķstipendijas saņemšanu.   

4.3. Pēc studiju pārtraukuma doktorants var atkārtoti pretendēt uz mērķstipendiju 30.08.2010. 

“LSPA Nolikuma par mērķstipendijas piešķiršanas kārtību LSPA doktorantiem / 
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pēcdoktorantiem ESF projekta „Atbalsts sporta zinātnei” 

Nr.2009/0155/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010 ietvaros” (grozīts ar LSPA 28.08.2014. 

Senāta protokolu Nr.1) noteiktā kārtībā. Mērķstipendijas saņemšanas ilgums pirms studiju 

pārtraukuma šajā gadījumā tiek ieskaitīts kopējā mērķstipendijas saņemšanas laikā. 

4.4. LSPA Mērķstipendijas saņēmējiem paziņojumus ievieto ESF projekta „Atbalsts sporta 

zinātnei”  informācijas vietā un LSPA mājas lapā. Minētais neatbrīvo Mērķstipendijas 

saņēmeju regulāri un patstāvīgi sekot informācijai un aktualitātēm. 

4.5. Mērķstipendijas saņēmējam ir tiesības LSPA noteiktā kārtībā iesniegt sūdzības, 

priekšlikumus un ierosinājumus. 

4.6. Informāciju par ESF projekta „Atbalsts sporta zinātnei” reglamentāciju Mērķstipendijas 

saņēmējs var saņemt ESF projekta „Atbalsts sporta zinātnei” administrācijā un LSPA 

mājas lapā. 

4.7. Visi strīdi, kas var rasties šī Līguma izpildes laikā, tiek risināti pārrunu ceļā un atbilstoši 

likumdošanas aktu prasībām. 

 

5. MĒRĶSTIPENDIJAS IZMAKSAS KĀRTĪBA  

 

5.1. Mērķstipendijas izmaksas ir attiecināmas ar nākamo kalendāra mēnesi pēc konkursa 

rezultātu apstiprināšanas. 

5.2. Mērķstipendijas izmaksas LSPA veic pēc finansējuma saņemšanas no Valsts Izglītības 

attīstības aģentūras. 

5.3. Mērķstipendiju izmaksā katru mēnesi  

- 1. un 2. studiju gada doktorantiem ne vairāk kā 498,01 euro apmērā,  

- 3. studiju gada doktorantiem ne vairāk kā 711,44 euro apmērā, 

- 4. studiju gada doktorantiem un pēcdoktorantiem ne vairāk kā 996,01 euro apmērā.  

5.4. Pēc katra akadēmiskā semestra Mērķstipendijas saņēmējs iesniedz ESF projekta „Atbalsts 

sporta zinātnei”  mērķstipendijas piešķiršanas komisijā rakstisko pārskatu par iepriekšēja 

semestrī paveikto. 

5.5. Mērķstipendijas piešķiršanas komisija veic pārskata izvērtēšanu 20 darbdienu laikā no tā 

iesniegšanas dienas.  

5.6. Ja vērtējums ir pozitīvs, LSPA izmaksā Mērķstipendijas saņēmējam atlikušo 

mērķstipendijas daļu par semestri mēneša laikā. 

5.7. Ja vērtējums ir negatīvs, Mērķstipendijas saņēmējs atlikušo mērķstipendijas daļu nesaņem 

un LSPA lemj par Mērķstipendijas saņēmēja izslēgšanu no ESF projekta „Atbalsts sporta 

zinātnei”. 

5.8. Ja Mērķstipendijas saņēmējs doktora zinātnisko grādu iegūst pirms līgumā noteiktā 

termiņa, viņš mērķstipendiju par visu atlikušo laikposmu saņem ne vēlāk kā divu mēnešu 

laikā pēc doktora zinātniskā grāda iegūšanas. 

5.9. Ja Mērķstipendijas saņēmējs pārtrauc studijas (akadēmiskais atvaļinājums), LSPA, sākot 

ar nākamo mēnesi pēc studiju pārtraukšanas, pārtrauc izmaksāt mērķstipendiju. 

5.10. Ja Mērķstipendijas saņēmējs iesniedz rakstisku pārskatu par semestrī paveikto līdz studiju 

pārtraukumam un vērtējums ir pozitīvs, LSPA izmaksā Mērķstipendijas saņēmējam 

mērķstipendiju par attiecīgajiem semestra mēnešiem līdz studiju pārtraukumam. 

5.11. Ja Mērķstipendijas saņēmējs ir saņēmis mērķstipendiju pēc tam, kad ir pārtraucis studijas, 

viņš atmaksā LSPA nepamatoti saņemto mērķstipendiju pilnā apmērā par minēto 

laikposmu. 

5.12. LSPA ir tiesīga ieturēt nepamatoti izmaksātās summas no nākamajiem mērķstipendijas 

maksājumiem, ja tādi tiek veikti. 

5.13. LSPA ir tiesīga pārtraukt mērķstipendijas izmaksu jebkura laikā, ja tiek konstatēta 

Mērķstipendijas saņēmēja darbības plāna nepildīšana un prasīt atmaksāt nepamatoti 

izmaksātās summas. 

 

6. LĪGUMA TERMIŅŠ UN LĪGUMA IZBEIGŠANA  
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6.1. Līgums ir slēgts ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc konkursa mērķstipendijai ESF projekta 

„Atbalsts sporta zinātnei” ietvaros. 

6.2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz _____. _____.20_____. 

6.3. LSPA izbeidz Līgumu un izslēdz Mērķstipendijas saņēmēju no ESF projekta „Atbalsts 

sporta zinātnei” bez iepriekšēja brīdinājuma sakarā ar Līguma neizpildi, ja: 

6.3.1. Mērķstipendijas saņēmējs nav izpildījis semestra studiju programmu; 

6.3.2. Mērķstipendijas saņēmējs nepilda šī Līguma 3.10., 3.11. punktu nosacījumus; 

6.3.3. Mērķstipendijas saņēmējs noteiktajā laikā nav parakstījis šī Līguma 3.8. un 5.9. 

punktos paredzēto papildvienošanos; 

6.3.4. Mērķstipendijas saņēmējs ir tīši bojājis LSPA īpašumu vai citādā veidā nodarījis 

LSPA zaudējumus. 

6.4. Mērķstipendijas saņēmējs var vienpusīgi izbeigt Līgumu, rakstveidā brīdinot LSPA 

(iesniedzot iesniegumu ESF projekta „Atbalsts sporta zinātnei” administrācijai), ja: 

6.4.1. ir radušies pamatoti iemesli, kuru dēļ Mērķstipendijas saņēmējs nevar pildīt šajā 

Līgumā noteiktās saistības; 

6.4.2. Mērķstipendijas saņēmējs pirms semestra sākuma ir izteicis vēlmi pārtraukt 

studijas. 

 

7. NOSLĒGUMA NOSACĪJUMI  

 

7.1. Katra no Pusēm LR likumos noteiktajā kārtībā atlīdzina zaudējumus, ko tā radījusi otrai 

Pusei, neizpildot Līgumā paredzētās saistības. 

7.2. Līgums sastādīts divos eksemplāros, katra Puse saņem vienu eksemplāru. Abiem 

eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Pušu strīdi tiek risināti sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā 

netiek panākta vienošanās, strīds tiek nodots izskatīšanai Latvijas Republikas tiesai pēc 

LR likumiem. 

 

8. LĪDZĒJU REKVIZĪTI 

 

z.v. 

 

Piezīmes: 

LSPA : 

 

reģ. nr. 90000055243 

Brīvības gatve 333, Rīga, LV- 1006 

 

Tālr.: 67543420; Fakss: 67543480 

 

Banka: Valsts Kase  

bankas kods TRELLV22 

konta Nr. LV47TREL9150124000000 

Mērķstipendijas saņēmējs: 

Vārds, uzvārds:  

Personas kods: 

Adrese:  

 

Tālr.: 

Informācija par bankas kontu: 

Banka ____________________________________ 

Norēķinu kons______________________________ 

 

LSPA vārdā: 

 

(paraksts) 

Mērķstipendijas saņēmējs : 

 

(paraksts) 
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10.pielikums 

30.08.2010. LSPA Nolikumam par mērķstipendijas piešķiršanas kārtību LSPA doktorantiem / pēcdoktorantiem  
ESF projekta „Atbalsts sporta zinātnei”  Nr. 2009/0155/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010 ietvaros 

((GGrroozzīīttss  aarr  LLSSPPAA  2299..0066..22001111..  SSeennāāttaa  pprroottookkoolluu  NNrr..1133))  
  

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! 

 

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA 

 

ESF projekts “Atbalsts sporta zinātnei” Nr. 2009/0155/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010 

 

Mērķstipendijas pretendenta pieteikuma individuālā vērtēšanas lapa 

 

Pretendents   

 (vārds) (uzvārds) 
Personas kods

      -      

Vērtēšanas kritēriji  Punktu skaits 
1. Pretendenta promocijas darba materiāli: 

 Vērtējums: Neatbilst 

prasībām 

Daļēji 

atbilst 
prasībām 

Atbilst 

prasībām 

1.1. Tēmas aktualitāte, problēmas pamatojums teorijas un prakses aspektā 1 2 3 
1.2.  Pētījuma kategoriju korektums (objekts, priekšmets, subjekts, mērķis, 

hipotēze) 
1 2 3 

1.3. Pētījuma uzdevumu pakārtotība mērķa sasniegšanai 1 2 3 
1.4. Pētījuma metožu pakārtotība mērķa sasniegšanai 1 2 3 
1.5. Pētījuma novitāte 1 2 3 
1.6. Promocijas darba rezultātu apkopošana, apstrāde, interpretācija  1 2 3 

Kopā par 1.sadaļu ____________ punkti 
2. Pretendenta sekmība doktora studiju programmā: 

2.1. - 1.studiju gada doktorantiem: imatrikulēts budžeta grupā; 

- 2.-4.studiju gada doktorantiem: Pēdēja akadēmiskā gada vidējais vērtējums 

8-10 balles; 

- pēcdoktorants: eksmatrikulēts iepriekšējā akadēmiskajā gadā 

5 punkti 

2.2. - 1.studiju gada doktorantiem: imatrikulēts maksas grupā; 

- 2.-4.studiju gada doktorantiem: Pēdēja akadēmiskā gada vidējais vērtējums 

6-7 balles; 

- pēcdoktorants: eksmatrikulēts pirms 1-2 gadiem 

3 punkti 

2.2. - 2.-4.studiju gada doktorantiem: Pēdēja akadēmiskā gada vidējais vērtējums 

4-5 balles; 

- pēcdoktorants: eksmatrikulēts pirms 3 un vairāk gadiem 

1 punkts 

Kopā par 2.sadaļu ____________ punkti 
3. Pretendenta zinātniskā kvalifikācija 

3.1. Zinātniskās publikācijas starptautiski citējamos izdevumos (1-2 lpp.) skaits x 3 = _____ punkti 
3.2. Zinātniskās publikācijas starptautiski citējamos izdevumos (3 un vairāk lpp.) skaits x 5 = _____ punkti 
3.3. Zinātniskās publikācijas citos izdevumos (1-2 lpp.) skaits x 1 = _____ punkti 
3.4. Zinātniskās publikācijas citos izdevumos (3 un vairāk lpp.) skaits x 3 = _____ punkti 
3.5. Piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs (ar referātu) ārvalstīs skaits x 10 = _____ punkti 
3.6. Piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs (ar referātu) Latvijā skaits x 5 = _____ punkti 
3.7. Piedalīšanās zinātniskajās konferencēs (ar referātu) Latvijā skaits x 3 = _____ punkti 
3.8. Starptautiski finansētu pētījumu projektu līdzdalība to īstenošanā (5-15) _____ punkti 
3.9. Pētījumu projektu un programmu līdzdalība to īstenošanā (5-15) _____ punkti 
3.10. Zinātnisko līgumdarbu līdzdalība to īstenošanā skaits x 2 = _____ punkti 
3.11. Starptautisku sporta projektu vadība vai līdzdalība to īstenošanā skaits x 2 = _____ punkti 
3.12. Saņemtie patenti un licences skaits x 5 = _____ punkti 

Kopā par 3.sadaļu ____________ punkti 
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4. Pretendenta papildus vērtējamā darbība 
4.1. Pretendents veic pētījumu LSPA zinātnisko pētniecisko virzienu ietvaros 10 punkti 
4.2. Starptautiski apbalvojumi (zinātniskajās konferencēs, par darbību zinātnē, 

izglītībā) 

skaits x 5 = _____ punkti 

4.3. Vietējas nozīmes apbalvojumi (zinātniskajās konferencēs, par darbību zinātnē, 

izglītībā) 

 

skaits x 3 = _____ punkti 
4.4. Dalība konkursos (zinātnē, izglītībā), u.c. darbības aktivitātes (zinātnē, izglītībā – 

pēc mērķstipendijas piešķiršanas komisijas akcepta) 

 

skaits x 2 = _____ punkti 

Kopā par 3.sadaļu ____________ punkti 

  

Gala vērtējums ____________ punkti 

 
20____.gada _____. _____________________________ 

 

Mērķstipendijas piešķiršanas komisijas priekšsēdētājs:  _______________________ _________________

        (V.Uzvārds)   (paraksts) 

 

Mērķstipendijas piešķiršanas komisijas zin.sekretāre :  _______________________ _________________

        (V.Uzvārds)   (paraksts) 

 

Mērķstipendijas piešķiršanas komisija:    _______________________ _________________

        (V.Uzvārds)   (paraksts) 

 

_______________________ _________________

  (V.Uzvārds)   (paraksts) 

 

_______________________ _________________

  (V.Uzvārds)   (paraksts) 
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11.pielikums 

30.08.2010. LSPA Nolikumam par mērķstipendijas piešķiršanas kārtību LSPA doktorantiem / pēcdoktorantiem  
ESF projekta „Atbalsts sporta zinātnei”  Nr. 2009/0155/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010 ietvaros 

 

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA 

 
 

 

_________________________________________________________  katedra 

 

 

APSTIPRINĀTS   

 

katedras sēdē 20_____. gada "___."____________ 

protokols Nr.________ 

Katedras vadītājs __________________________ 

(V.Uzvārds, paraksts) 

 

 

 

PROMOCIJAS DARBA  

SAGATAVOŠANAS, NOFORMĒŠANAS UN IESNIEGŠANAS AIZSTĀVĒŠANAI ETAPA  

PLĀNS 
_____________________________________________________________________ 

(darba nosaukums) 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Autors :  __________________________________________    

(Vārds, uzvārds, paraksts)                       

 

Darba vadītājs (i) / Konsultanti:  

__________________________________________    

                             (Vārds, uzvārds, paraksts)                     

   __________________________________________ 

                              (Vārds, uzvārds, paraksts) 

__________________________________________ 

                               (Vārds, uzvārds, paraksts) 

 

 

 

 

Darba nodošanas termiņš 20_____. gada ____________________ 
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Temata pamatojums: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pētījuma objekts: 

 

 

Pētījuma priekšmets : 

 

 

 

Pētījuma subjekts: 

 

 

Pētījuma mērķis: 

 

 

 

 

Pētījuma hipotēze: 

 

 

 

Pētījuma uzdevumi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pētījuma metodes: 
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Promocijas darba sagatavošanas, noformēšanas un iesniegšanas aizstāvēšanai etapa  

 kalendārais plāns 

 

Nr.p.k. Darba etapi Izpildes termiņš Atzīme par izpildi 
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Nr.p.k. Darba etapi Izpildes termiņš Atzīme par izpildi 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

_____________ _____________________________ _____________________________ 
datums Pēcdoktoranta vārds, uzvārds Pēcdoktoranta paraksts 

   

_____________ _____________________________ _____________________________ 
datums Darba vadītāja vārds, uzvārds Darba vadītāja paraksts 
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12.pielikums 

30.08.2010. LSPA Nolikumam par mērķstipendijas piešķiršanas kārtību LSPA doktorantiem / pēcdoktorantiem  
ESF projekta „Atbalsts sporta zinātnei”  Nr. 2009/0155/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010 ietvaros 

((GGrroozzīīttss  aarr  LLSSPPAA  2299..0066..22001111..  SSeennāāttaa  pprroottookkoolluu  NNrr..1133))  
 

  
 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! 

 

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA 

 

ESF projekts “Atbalsts sporta zinātnei” Nr. 2009/0155/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010 

 

CURRICULUM VITAE (CV) 

 

1. Vispārīgās ziņas    
Vārds ,uzvārds  

Personas kods  

Adrese   

Telefons, mob. telefons  

E-adrese  
 

2. Izglītība  
Augstākā (iegūtais grāds, iegūšanas vieta un gads) 

Valodas (runātprasme, lasītprasme, rakstītprasme; novērtēt 5 ballu sistēmā, kur vērtējums 5 ir augstākais - 

TOEFL) 
3. Darba pieredze  

Darbavietas nosaukums, amats  
4. Publikācijas  

Publikācijas (norādīt pilnu nosaukumu, līdzautorus, izdevumu, publicēšanas gadu, vietu un lappušu skaitu, 

norādīt, vai publikācija ir sagatavota, iesniegta publicēšanai vai publicēta): 

Raksti recenzētos izdevumos 

Raksti citos zinātniskos izdevumos 

Monogrāfijas 

Mācību grāmatas 

Mācību līdzekļi  

Populārzinātniskas publikācijas 

Patenti, licences u.c. 
5. Līdzdalība konferencēs  

Piedalīšanās ar referātu (jebkura veida) konferencēs un kongresos (norādīt pasākuma norises vietu un laiku, 

referāta nosaukumu, līdzautorus, tēžu publicēšanas izdevumu, vietu, gadu, lapaspušu skaitu): 

Starptautiskas konferences vai kongresi 

Vietējas konferences vai kongresi 

Cits 
6. Pedagoģiskā darbība  

Lektora darba pieredzes pamatu apgūšana, piedaloties bakalaura, maģistra studiju programmu realizācijā  

Vadītie bakalaura, maģistra un kvalifikācijas darbi (pēdējo 3 gadu laikā) 

Stažēšanās, profesionālā pilnveidošana Latvijas augstskolās un pētniecības iestādēs (pēdējo 3 gadu laikā) 

Cits 
7. Pētniecības projekti 

Dalība pētniecisko projektu realizācijā (projekta nosaukums, realizācijas laiks, finansētājs un amats) 
8. Starptautiskā sadarbība  

Stažēšanās, profesionālā pilnveidošana ārzemju augstskolās un pētniecības iestādēs 

Lekcijas, skolas u.c. ārzemju augstskolās un pētniecības iestādēs 

Cits 
 
_____________ _____________________________ _____________________________ 

datums Doktoranta / pēcdoktoranta vārds, uzvārds Doktoranta / pēcdoktoranta paraksts 
       * Norādītos datus LSPA izmantos tikai mērķstipendijas administrēšanas nolūkā.



 

 

13.pielikums 
30.08.2010. LSPA Nolikumam par mērķstipendijas piešķiršanas kārtību LSPA doktorantiem / pēcdoktorantiem  

ESF projekta „Atbalsts sporta zinātnei”  Nr. 2009/0155/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010 ietvaros 

((GGrroozzīīttss  aarr  LLSSPPAA  2299..0066..22001111..  SSeennāāttaa  pprroottookkoolluu  NNrr..1133))  
 

  
 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! 

 

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA 

ESF projekts “Atbalsts sporta zinātnei” Nr. 2009/0155/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010 

Mērķstipendijas (___.studiju gads) pretendentu pieteikuma individuālo vērtēšanas lapu kopsavilkums 

 

Vērtēšanas kritēriji    

v
.u

zv
ār

d
s 

 

v
.u

zv
ār

d
s 

 

v
.u

zv
ār

d
s 

 

v
.u

zv
ār

d
s 

 

v
.u

zv
ār

d
s 

1. Pretendenta promocijas darba materiāli      
2. Pretendenta sekmība doktora studiju programmā      
3. Pretendenta zinātniskā kvalifikācija       
4. Pretendenta papildus vērtējamā darbība kompetence       
Gala vērtējums:      
Komisijas lēmums      

20_____.gada „____” _____________________________________ 

 

Mērķstipendijas piešķiršanas        Mērķstipendijas piešķiršanas  

komisijas priekšsēdētājs:  ____________________________________  komisijas zin.sekretāre : _______________________________________ 

     (V.uzvārds, paraksts)         (V.uzvārds, paraksts) 

Mērķstipendijas piešķiršanas komisija: _________________________________   ________________________________ _______________________________________ 

     (V.uzvārds, paraksts)    (V.uzvārds, paraksts)   (V.uzvārds, paraksts)



 

 

14.pielikums 

30.08.2010. LSPA Nolikumam par mērķstipendijas piešķiršanas kārtību LSPA doktorantiem / pēcdoktorantiem  
ESF projekta „Atbalsts sporta zinātnei”  Nr. 2009/0155/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010 ietvaros 

((IIeekkļļaauuttss  aarr  LLSSPPAA  2299..0066..22001111..  SSeennāāttaa  pprroottookkoolluu  NNrr..1133))  
 

LATVIJAS  SPORTA  PEDAGOĢIJAS  AKADĒMIJA 

DOKTORA  STUDIJU  PROGRAMMA „SPORTA  ZINĀTNE” (kods 51813) 

 

_________________________________________________________  
(katedra) 

 

 

Promocijas darba projekts 
 

_________________________________________________________________ 

(darba nosaukums) 
_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

Autors :  

(vārds, uzvārds) 

 

(paraksts) 
 

Darba vadītājs: 

 

 

(vārds, uzvārds) 

 

 

(paraksts) 
 

Temata pamatojums: 
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Pētījuma objekts: 

 

 

 

Pētījuma priekšmets : 

 

 

 

Pētījuma subjekts: 

 

 

 

Pētījuma mērķis: 

 

 

 

Pētījuma hipotēze: 

 

 

 

Pētījuma uzdevumi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pētījuma metodes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

“SASKAŅOTS” 

Katedras vadītājs: _______________________     ________________________ 

    (paraksts)   (V.Uzvārds) 
20___gada "___."_______________   
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15.pielikums 

30.08.2010. LSPA Nolikumam par mērķstipendijas piešķiršanas kārtību LSPA doktorantiem / pēcdoktorantiem  
ESF projekta „Atbalsts sporta zinātnei”  Nr. 2009/0155/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010 ietvaros 

((IIeekkļļaauuttss  aarr  LLSSPPAA  2299..0066..22001111..  SSeennāāttaa  pprroottookkoolluu  NNrr..1133))  
  

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! 

 

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA 

 

ESF projekts “Atbalsts sporta zinātnei” Nr. 2009/0155/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010 

 

20___./20____.akadēmiskā gada _____.semestra pārskata vērtējums 

 
Mērķstipendijas saņēmējs:  

Promocijas darba vadītājs:  

Promocijas darba tēma:  

 

 

Izvērtēšanas kritēriji 
 

Nr. 

p.k. 

Kritērijs Vērtējums 

1.  Tēmas aktualitāte: Problēmu jautājums no prakses un teorijas puses 1 2 3 
2.  Pētījuma kategorijas (objekts, priekšmets, subjekts, mērķis, hipotēze) 1 2 3 
3.  Pētījuma uzdevumu pakārtotība mērķa sasniegšanai 1 2 3 
4.  Adekvāti izvēlētas pētījuma metodes 1 2 3 
5.  Pētījuma novitāte 1 2 3 
6.  Promocijas darba rezultātu apkopošana, apstrāde, interpretācija 1 2 3 

 Punkti kopā:     

 
1. Promocijas darba izpilde: ___.semestra plāns ir izpildīts  /  nav izpildīts 
Piezīmes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksperts:  
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2. Doktora studiju programmas izpilde: ____.semestra plāns ir izpildīts  /  nav izpildīts 

(pēcdoktorantiem neaizpilda) 
Piezīmes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Zinātniskā kvalifikācija: ____.semestra plāns ir izpildīts  /  nav izpildīts 
Piezīmes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

4. Mērķstipendijas saņēmēja papildus vērtējamā darbība: _____.semestra plāns ir izpildīts  /  nav izpildīts 
Piezīmes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

5. Komandējumi: 1.semestra plāns ir izpildīts  /  nav izpildīts 
Piezīmes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

20____.gada _____. _____________________________ 

 

  

Mērķstipendijas piešķiršanas komisijas priekšsēdētājs: ___________________ ________________ 
   

Mērķstipendijas piešķiršanas komisijas zin.sekretāre: ___________________ ________________ 
   

Mērķstipendijas piešķiršanas komisija: ___________________ ________________ 
   

 ___________________ ________________ 
   

 ___________________ ________________ 
 


