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UZŅEMŠANAS   NOTEIKUMI  ĀRVALSTNIEKIEM (UKRAINAS 

CIVILIEDZĪVOTĀJIEM, KAS, BĒGOT NO BRUŅOTĀ KONFLIKTA UKRAINĀ, IR 
IERADUŠIES LATVIJĀ PĒC 2022. GADA 24. FEBRUĀRA) 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā 
2022./2023. akadēmiskajā gadā 

 
 
          Saistībā ar traģiskajiem notikumiem Ukrainā, kurus izraisījis Krievijas 
Federācijas brutālais militārais iebrukums un postošais karš pret suverēnu valsti un 
tās iedzīvotājiem un nepieciešamību sniegt atbalstu Ukrainas pilsoņiem, kas vēlas 
studēt pilna laika studijās LSPA, LSPA nosaka šādas uzņemšanas prasības un 
iesniedzamos dokumentu Ukrainas civiliedzīvotājiem: 
 

1. Ukrainas civiliedzīvotāju statuss ir līdzvērtīgs ES pilsoņu statusam.  
          1.2. Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi: 

o vecums: no 18 gadiem. Ja Ukrainas civiliedzīvotājs ir jaunāks par 18 
gadiem, tam Latvijā jābūt legālai personai, kas par viņu ir atbildīgs; 

o vidējā izglītība (stājoties pirmsdiploma studiju programmās) vai bakalaura 
izglītība (stājoties maģistra studiju programmās), vai maģistra izglītība (stājoties 
doktora studiju programmā); 

o atbilstošas latviešu vai angļu valodas zināšanas: jāiesniedz 
starptautiskās testēšanas institūcijas (IELTS, TOEFL, CEFR) pēdējo piecu gadu 
laikā izsniegts angļu valodas prasmi apliecinošs dokuments, kas apliecina 
ārvalstnieka angļu valodas prasmi vismaz B2 līmenī. Ja nav sertifikāta, jākārto 
angļu valodas eksāmens; 

o rakstveida iestājpārbaudījums – Social examination (stājoties 
pirmsdiploma studiju programmās); 

o tiešsaites video intervija. 
1.3. Ārvalstnieki studijām var pieteikties klātienē, elektroniski (sūtot dokumentus 

elektroniski, ierodoties LSPA, jāuzrāda dokumentu oriģināli) vai pa pastu, iesniedzot 
šādus dokumentus: 

1) iesniegumu; 
2)  diploma par izglītību un atzīmju lapas kopijas; 
3)  izziņu par veselības stāvokli (brīvā formā ārsta vispārējs slēdziens par to, ka 

kandidāts ir praktiski vesels un var apgūt profesionālu sporta programmu, kas 
iekļauj fizisku slodzi, ko apstiprina ar zīmogu, parakstu; tekstam jābūt 
salasāmā angļu vai latviešu valodā (Latvijā – veidlapa 027/u), derīguma laiks 
1 gads) (stājoties pirmsdiploma studiju programmās); 

4)  2 fotokartiņas 3x4 cm*; 
5)  pases kopiju; 
6)  vīzas par uzturēšanos Latvijā kopiju; 

         7)  sertifikāta kopiju, kas apliecina latviešu vai angļu valodas zināšanas**;  
8)  reģistrēšanas maksas apliecinājums (25,00 EUR, pārējo sedz LSPA no 

saviem finanšu līdzekļiem); 
9) drošības depozīts (500,00 EUR) nav jāmaksā; 

Piezīmes: *    fotokartiņas elektroniski nav jāsūta; 
               ** minēto dokumentu nepievieno, ja:  

a) vidējā izglītība iegūta angļu valodā;  
b) ES/EEZ valstī vidējo izglītību ieguvuša ārvalstnieka vidējo izglītību 
apliecinošā dokumentā ir iekļauts angļu valodas zināšanu vērtējuma 



pielīdzinājums, kas apliecina atbilstību vismaz B2 līmenim Eiropas vienotās 
valodu prasmes noteikšanas sistēmā; 

               1.4. 1. Ukrainas pilsoņiem ir tiesības konkursa kārtībā pretendēt uz budžeta 
vietām.  

               1.4.2. Ja budžeta vieta netiek piešķirta, studiju maksa ir tāda pati kā latviešu 
plūsmas studentiem (starpību sedz LSPA no saviem finanšu līdzekļiem): 

o pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā   
“IZGLĪTĪBAS UN SPORTA DARBA SPECIĀLISTS” (kods 41813) – 1500,00 
EUR par akadēmisko gadu; 

o profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā   „SPORTA  ZINĀTNE” 
(kods 42813) – 1790,00 EUR par akadēmisko gadu; 

o profesionālā  maģistra  augstākās  izglītības  programmā  „SPORTA  ZINĀTNE” 
(kods 47813 ) – 2076,00 EUR par akadēmisko gadu; 

o profesionālā  maģistra  augstākās izglītības  programmā „VESELĪBAS  
APRŪPES  SPECIĀLISTS  SPORTĀ” (kods 47722) – 2060,00 EUR par 
akadēmisko gadu;  

o akadēmiskā doktora  augstākās izglītības  programmā „SPORTA  ZINĀTNE” 
(kods 51813) – par akadēmisko gadu.  

 2. Dokumentus pieņem (uzņemšana septembrī): līdz 31.07.2022. 
 3. Ukrainas civiliedzīvotāji, kas nav ieradušies Latvijā, var stāties LSPA studiju 
programmās pēc LSPA noteiktajiem Uzņemšanas noteikumiem ārvalstniekiem.  

 
 

 
  


