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Izdots saskaņā ar Augstskolu likuma 4. panta trešās daļas 4.punktu 

 

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
 

1.1. Nolikums „Par studiju maksas atlaidēm Latvijas Sporta pedagoģija akadēmijā” 

nosaka kārtību un apmēru, kādā Latvijas Sporta pedagoģija akadēmijā (turpmāk tekstā – 

LSPA) tiek noteiktas, piešķirtas un piemērotas studiju maksas atlaides studējošajiem 

visos studiju līmeņos. 

1.2. Studiju maksas atlaižu piešķiršanas mērķis ir materiāli atbalstīt aktīvākos LSPA 

studējošos vai studējošos sociāli pamatotas nepieciešamības gadījumā.  

1.3. LSPA ir iespējams piešķirt šādas studiju maksas atlaides visās programmās un visos 

studiju līmeņos studējošajiem: 

1.3.1. izcilībām sportā; 

1.3.2. Darbiniekiem un darbinieku bērniem; 

1.3.3. Sociāli pamatotas nepieciešamības gadījumā (studentam ir maznodrošinātā 

statuss; viņš ir bārenis, studentam ir bērni u.c.); 

1.3.4. saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti ar  sporta veidu federācijām un 

organizācijām; 

1.3.5. saskaņā ar LSPA Attīstības stratēģijā 2015. – 2020.gg. noteikto prioritāro 

zinātniski pētniecisko tēmu izstrādi Maģistrantūras un Doktorantūras studiju 

procesā. 

1.4. Studējošais ir atbildīgs par LSPA informēšanu par viņa atbilstību (pašvaldības izziņa 

par maznodrošinātā statusu; bāreņa apliecība; sporta veida federācijas atzinums 

u.tml.) saņemt attiecīgo atlaidi. 

1.5. Studiju maksas atlaides var tikt piešķirtas uz laiku no trīs mēnešiem līdz vienam 

akadēmiskajam gadam, ja šajā nolikumā par konkrēto atlaidi nav norādīts cits tās 

piešķiršanas termiņš. Studējošais var atkārtoti pretendēt uz atlaides piešķiršanu citos 

akadēmiskajos gados un semestros. 

1.6. Studiju maksas atlaides tiek finansētas no LSPA pašu ieņēmumiem. 

1.7. Pretendenta iesniegumu izskata, izvērtē un lēmumu pieņem Komisija par studiju 

maksas atlaidēm, kuru sasauc un vada Studiju departamenta vadītājs, iekļaujot komisijas 

sastāvā LSPA Sporta kluba vadītāju, Maģistrantūras un doktorantūras vadītāju un LSPA 

Studējošo pašpārvaldes vadītāju, kā arī nepieciešamības gadījumā pieaicinot attiecīgās 

studiju programmas vadītāju. 

1.8. Atlaide var tikt noteikta līdz 100% apmērā no studiju maksas. 
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1.9. Nolikuma 1.3.punktā noteikto studiju maksas atlaižu piešķiršanu un to apjomu 

studējošajiem apstiprina rektors.  

1.10. LSPA noteiktās studiju maksas atlaides savstarpēji nesummējas un katram 

studējošajam iespējams saņemt tikai vienu studiju maksas atlaides veidu. 

1.11. Atlaides piešķiršana tiek pārtraukta, izbeidzoties tās piešķiršanas pamatojumam. 

1.10. Atlaide nevar tikt piešķirta par iepriekšējiem studiju semestriem. 

1.12. Atlaide tiek aprēķināta no noteiktās studiju maksas. 

 

 

2. STUDIJU MAKSAS ATLAIŽU VEIDI, TO APMĒRA UN SKAITA 

NOTEIKŠANA 
 

2.1. Izcilības sportā studiju maksas atlaide 

 

2.1.1. Izcilības sportā studiju maksas atlaide tiek piešķirta saskaņā ar vispārīgajos 

noteikumos minētajiem punktiem.   

2.1.2. Ja studējošajam atlaide tiek piešķirta uz laika posmu, kas ilgāks par sešiem 

kalendārajiem mēnešiem, tad Nolikuma 1.7.punktā norādītā Komisija veic atlaides 

saņēmēja atbilstības izvērtēšanu konkrētajai atlaidei pēc šajā punktā norādītā laika 

posma, skaitot to no atlaides piešķiršanas brīža. 
 

2.2. Darbinieku studiju maksas atlaide  

 

2.2.1. LSPA darbiniekiem un darbinieku bērniem, kuri par fizisko personu līdzekļiem 

studē LSPA, atlaide ir nosakāma Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likuma un citu normatīvo aktu pieļaujamajā apmērā no attiecīgajā 

studiju programmā noteiktās studiju maksas. 

2.2.2. Atlaide var tikt piemērota: 

2.2.2.1. viena akadēmiskā vai zinātniskā grāda vai vienas augstākās izglītības 

profesionālās kvalifikācijas iegūšanai; 

2.2.2.2. no dienas, kad starp attiecīgo LSPA darbinieku un LSPA noslēgta 

vienošanās par studiju maksas atlaidi. 

2.2.3. Atlaides piemērošanas gadījumā LSPA organizē Vienošanās noslēgšanu ar 

darbinieku. Vienošanās tiek paredzēts, ka attiecīgais darbinieks neuzteiks darba līgumu ar 

LSPA agrāk kā trīs gadus pēc tam, kad personai, kuras studijām tikusi piemērota studiju 

maksas atlaide, izsniegts attiecīgs diploms. Ja minētajā periodā darbinieks uzsaka darba 

līgumu ar LSPA, darbinieks atmaksā LSPA studiju maksas atlaides daļu, kas ir 

proporcionāla atlikušajam nenostrādātajam laika posmam. Darba devēja uzteikuma 

gadījumā darbinieks atmaksā attiecīgo proporcionāli atlikušo atlaides daļu tikai tad, ja 

darba devēja uzteikums ir pamatots ar Darba likuma 101. panta pirmās daļas, kādu no 1. 

līdz 5. punktam. 

2.2.4. Studiju maksas atlaides piemērošana tiek pārtraukta no brīža, kad attiecīgā persona 

zaudē LSPA darbinieka statusu. 
 

3. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

 

Atlaižu piemērošana var tikt atcelta vai ierobežota no LSPA puses vienpusēji, ievērojot 

ārējo normatīvo aktu spēkā esošo reglamentāciju. 

LSPA  


