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LATVIJAS  SPORTA  PEDAGOĢIJAS  AKADĒMIJA 

 
APSTIPRINU 

 LSPA Senāta priekšsēdētājs    

                                                                                    ______________ prof. U.Grāvītis   

                        2012.gada 8.martā 

protokols Nr.7     

 
Ar grozījumiem, kas apstiprināti LSPA 18.06.2015 Senātā, protokols Nr.10  

                                                                                                               
 

NOLIKUMS PAR STUDIJU PROGRAMMU KOMISIJU 
 

1.  Vispārīgie noteikumi 
 

1.1. LSPA Studiju programmu komisija (turpmāk tekstā – Komisija) tiek veidota saskaņā ar 

Augstskolu likumu, Ministru kabineta 10.01.2012. noteikumiem Nr.36 "Iepriekšējā 

izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi", 

Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un LSPA normatīvajiem aktiem. 

1.2. Šis nolikums nosaka LSPA Studiju programmu komisija izveidošanas, kompetences un 

darbības kārtības vispārējos noteikumus.  

1.3. LSPA Studiju programmu komisija uzrauga akadēmiskās aktivitātes attiecīgajās LSPA 

īstenotajās Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajās izglītības tematiskajās jomās un 

atbild par studiju programmu kvalitāti.  

 

2. Komisijas izveidošana 
 

2.1. Komisija tiek izveidota ar LSPA rektora rīkojumu.  

2.2. Komisija pamatstudijām, augstākā līmeņa studijām un doktora studijām darbojas šādā 

sastāvā:  

2.2.1. priekšsēdētājs – studiju prorektors;  

2.2.2. locekļi – programmu direktori un kvalifikāciju vadītāji, pēc nepieciešamības tiek 

iekļauti attiecīgās nozares vadošie mācībspēki, darba dēvēji un studējošo pārstāvis;  

2.2.3. atbildīgais sekretārs – studiju departamenta izglītības darba speciālists.  

2.2.4. komisijas sastāvā ir ne mazāk kā 5 locekļi. 

 

3. Komisijas kompetence 
 

3.1. Komisijas kompetencē ir:  

3.1.1. analizēt situāciju darba tirgū un dot ierosinājumus un rekomendācijas jaunu studiju  

programmu veidošanai, kā arī aktualitāti zaudējušu studiju programmu slēgšanai;  

3.1.2. noteikt LSPA īstenotajās Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajās izglītības 

tematiskajās jomās teorētiskos pamatus saturošo studiju priekšmetu programmas;  

3.1.4. veikt no jauna veidojamo studiju programmu kvalitātes ekspertīzi, izvērtēt to atbilstību 

noteiktajiem mērķiem, nozares attīstības līmenim un darba tirgus prasībām;  

3.1.5. organizēt un uzraudzīt studiju programmu licencēšanu un akreditāciju;  

3.1.6. analizēt akreditācijas ekspertu komisijas locekļu slēdzienus un nepieciešamības  

gadījumos organizēt norādīto trūkumu novēršanu;  

3.1.7. veikt studiju programmu atbildīgo īstenotāju sastādīto ikgadējo pašnovērtējuma  

ziņojumu analīzi;  
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3.1.8. analizēt studentu, absolventu un darba devēju aptauju rezultātus un, nepieciešamības 

gadījumos organizēt atklāto trūkumu novēršanu; 

3.1.9. veikt iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas 

procedūras. 

4. Komisijas darbības kārtība 
 

4.1. Komisijas pienākumu sadalījums akadēmisko aktivitāšu uzraudzīšanā un kvalitātes 

nodrošināšanā attiecīgajās LSPA īstenotajās studiju programmās: 

4.1.1. priekšsēdētājs – pārrauga akadēmiskās aktivitātes LSPA īstenotajās studiju programmās 

un koordinē studiju programmu kvalitātes izvērtēšanu; 

 4.2.1. locekļi - analizē studiju programmu kvalitāti un akadēmiskās aktivitātes LSPA īstenotajās 

studiju programmās, veic iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu 

studiju rezultātu atzīšanas procedūras;  

4.2.3. atbildīgais sekretārs – koordinē reglamentējošo dokumentu sagatavošanu, nosūta lēmumu 

iesniedzējam par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju 

rezultātu atzīšanu vai par atteikumu atzīt sasniegtos studiju rezultātus, protokolē 

Komisijas sēdes un sagatavo Komisijas lēmumus. 
4.2. Komisija mēneša laikā pēc personas iesnieguma saņemšanas par sasniegto studiju rezultātu 

atzīšanu izskata to un pieņem lēmumu par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē 

sasniegto studiju rezultātu atzīšanu vai par atteikumu atzīt sasniegtos studiju rezultātus. 

Lēmumu nosūta iesniedzējam. 

4.3. Komisija ir tiesīga pārbaudīt personas sniegtās informācijas un ziņu atbilstību faktiskajiem 

apstākļiem. 

4.4. Ja nepieciešams, komisija var noteikt personai pārbaudījumus iepriekšējā izglītībā vai 

profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu novērtēšanai. 

4.5. Ja komisijas rīcībā nav pietiekamu ziņu, lai objektīvi un vispusīgi izlemtu jautājumu par 

personas iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu 

atzīšanu, komisija ir tiesīga pieprasīt papildu informāciju, attiecīgi pagarinot lēmuma 

pieņemšanas termiņu. 

4.6. LSPA Studiju programmu komisija savā darbībā pakļaujas visiem LSPA Senāta un 

Studiju domes lēmumiem, kā arī studiju prorektora rīkojumiem. 

 

 
                                                                                                                                    LSPA 


