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NOLIKUMS  PAR  REĢISTRĀCIJU  PILNA  LAIKA  STUDIJĀM 

studiju virzienu  
“Izglītība, pedagoģija un sports” un “Veselības aprūpe” 

profesionālā bakalaura, profesionālā maģistra,  
akadēmiskā doktora studiju programmās un  

pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā  
2020./2021. akadēmiskajā gadā 

 
1. Saskaņā ar LR IZM un LSPA 2019.gada 1.februāra līgumu un IZM 2020.gada 

7.februāra rīkojumu Nr.1-2e/20/63 Par studiju vietu skaitu augstskolās 
2020.gadā, LSPA no valsts budžeta finansēto vietu skaits visās 
programmās kopā 2020.gadā ir 457, tajā skaitā:  
 
1.1. 326 vietas  - pilna laika klātienes studijām profesionālā bakalaura studiju  

 programmā “Sporta zinātne” (kods 42813) ; 
1.2. 51 vieta  - studijām profesionālā maģistra studiju programmā “Sporta  

 zinātne” (kods 47813);  
1.3. 13 vietas  - studijām profesionālā maģistra studiju programmā  

 “Veselības aprūpes speciālists sportā” (kods 47222);  
      1.4. 16 vietas  - studijām akadēmiskā doktora studiju programmā “Sporta  
   zinātne”  (kods 51813);  
      1.5. 51 vieta  - studijām pirmā līmeņa studiju programmā “Izglītības un  

 sporta darba speciālists” (kods 41813). 
 Vietu skaits studijām par valsts budžeta līdzekļiem katrā semestrī katrā 
studiju programmā tiek noteikts proporcionāli sekmīgi studējošo skaitam.  

Mainoties IZM iedalītajam valsts budžeta studiju vietu skaitam, Studiju 
departaments tiesīgs precizēt studiju vietu skaitu katrā studiju programmā un 
kursā, atbilstoši konkursa rezultātiem studijām par valsts budžeta līdzekļiem.  

  
2. Tiesības reģistrēties studijām par valsts budžeta vai juridisko un fizisko 

personu līdzekļiem iegūst personas, kuras saskaņā ar LSPA Uzņemšanas 
noteikumiem un imatrikulācijas kārtību izturējušas konkursu attiecīgajā studiju 
programmā.  

3. Konkursā studijām par valsts budžeta finansētiem līdzekļiem pirmajam 
studiju semestrim visās programmās piedalās iestājpārbaudījumus 
nokārtojušie reflektanti. Konkursā studijām par valsts budžeta finansētiem 
līdzekļiem akadēmiskā gada otrajam semestrim piedalās tikai sekmīgie 
studenti, kuri studē par valsts budžeta, fiziskas vai juridiskas personas 
līdzekļiem.  
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4. Reģistrācija katram studiju semestrim studiju programmas ietvaros paredz 
studiju līgumā izdarīt grozījumus gadījumos, kad mainās studējošā 
finansējuma avots, divu nedēļu laikā.  

5. Akadēmiskā gada otrajam semestrim sekmīgi studējošie reģistrējas Studiju 
departamentā, apliecinot to ar parakstu reģistrācijas lapā. Nesekmīgi 
studējošajiem profesionālā bakalaura studiju programmā jānoslēdz papildus 
vienošanās par studējošā statusa maiņu, kas kļūst par noslēgtā studiju līguma 
neatņemamu sastāvdaļu, līdz 2021.gada 1.martam.  

6. Studijām par valsts budžeta līdzekļiem akadēmiskā gada otrajam semestrim 
vai nākošajam studiju gadam, izņēmuma kārtā var tikt reģistrēti studējošie ar 
akadēmiskajiem parādiem pēc Studiju departamenta vadītāja lēmuma, ja 
akadēmisko parādu cēlonis ir slimība vai cits attaisnojošs iemesls. Lēmums 
tiek pieņemts pēc iesnieguma un attaisnojoša dokumenta saņemšanas.  

7. Studējošie, kuri nav reģistrējušies nākošajam studiju semestrim vai 
akadēmiskajam gadam, tiek izslēgti no studējošo saraksta.  

 
8. Studijām pēc individuāla studiju plāna var tikt reģistrēti valsts izlases komandu 

dalībnieki pēc attiecīgā sporta veida federācijas, LOV, LOK vai Latvijas 
Paraolimpiskās komitejas lūguma, saskaņojot ar attiecīgo katedru. Studiju 
programmu apguve pēc individuālā studiju plāna noteikta par valsts budžeta 
vai fiziskas vai juridiskas personas līdzekļiem un ārvalstu studentiem, uzsākot 
studijas pēc studiju gada sākuma.   

9. Nesekmīgi studējošie ir tiesīgi reģistrēties atkārtotām studijām par fiziskas vai 
juridiskas personas līdzekļiem tajā pašā studiju kursā, kurā ir studējuši.  

10. ERASMUS programmā studējošo reģistrācija nākamajam studiju semestrim 
vai studiju gadam notiek 10 dienu laikā pēc studiju vai prakses beigām.  

 
Nolikums ir spēkā 2020./2021. akadēmiskajā gadā. 
  
 

                     LSPA 
 

 

 


