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LATVIJAS  SPORTA  PEDAGOĢIJAS  AKADĒMIJA 

 
 

REĢISTRĒTS  LSPA 
ar  Nr. 38  

Datums: 02.09.2020. 
 

 

APSTIPRINĀTS 
Senāta sēdē 

2009.gada 1.oktobrī 
protokols Nr.2 

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.11.2012. 
   Ar grozījumiem, kas apstiprināti Senāta sēdē 27.08.2020., protokols Nr.1 

 
 

IEKŠĒJĀS  KĀRTĪBAS  NOTEIKUMI 
STUDĒJOŠIEM 

 
1. Vispārīgie  noteikumi 

 
 Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (turpmāk – LSPA) iekšējās kārtības 
noteikumi studējošiem saistībā ar citiem LSPA studijas reglamentējošiem 
dokumentiem, tai skaitā Latvijas Republikas Augstskolu likumu, nosaka studiju kārtību, 
studējošo pienākumus un tiesības. 

1.1. Studijas LSPA notiek atbilstoši akreditētajām studiju programmām, 
apstiprinātiem studiju plāniem – grafikiem un nodarbību sarakstiem klātienē un 
attālināti. 

1.2. Nodarbību saraksts tiek sastādīts atbilstoši studiju plānam – grafikam un 
publiskots 7 dienu laikā līdz jaunā studiju cikla sākumam. 

1.3. Nodarbība ilgst 90 minūtes bez pārtraukuma. Starp nodarbībām 15 - 30 
minūšu starpbrīdis.  

 
2. Studējošo  tiesības 

 
2.1. Izmantot Augstskolu likumā, LSPA Satversmē un studiju līgumā noteiktās 

studentu tiesības. 
2.2. Izmantot Akadēmijas auditorijas, bibliotēkas, laboratorijas, kabinetus, sporta 

bāzes, ģērbtuves un Akadēmijas īrētās mācību un sporta pasākumiem paredzētās 
telpas un bāzes noteiktajos laikos, kā arī par maksu LSPA noteiktajā kārtībā. 

2.3. Noteiktajā kārtībā izmantot sporta inventāru, aparatūru, iekārtas, kas 
paredzētas studiju un sporta darbam. 

2.4. Saskaņā ar normatīvajiem dokumentiem noteiktā kārtībā pretendēt uz valsts 
budžeta finansētām studijām. 

2.5. Pieteikties studējošā un studiju kredīta saņemšanai ar valsts galvojumu ir 
tiesīgi tikai sekmīgi studējošie. 

2.6. Valsts izlases komandu dalībniekiem pretendēt studijām pēc individuāla studiju 
plāna. 

2.7. Piedalīties visu veidu nodarbībās, zināšanu un iemaņu kontrolē studiju grafikā 
un nodarbību sarakstā paredzētajos termiņos. Pēc individuāla studiju plāna 
studējošiem ir tiesības apmeklēt nodarbības jebkurā studiju grupā, saskaņojot ar 
docētāju. 

2.8. Pretendēt uz vietu studentu dienesta viesnīcā. 
2.9. Studējošiem bāreņiem izmantot noteiktos studiju atvieglojumus. 
2.10. Piedalīties Studentu pašpārvaldes darbā saskaņā ar LSPA Studentu 

pašpārvaldes nolikumu. Vēlēt un tikt ievēlētiem studējošo pašpārvaldē, līdzdarboties 
LSPA visu līmeņu pašpārvaldes institūcijās. 

2.11. Pārtraukt studijas slimības, traumu vai citu objektīvu iemeslu gadījumos. 
2.12. Par valsts budžeta finansētiem līdzekļiem sekmīgi bakalaura studiju 

programmās studējošie tiesīgi saņemt stipendiju. 
2.13. Piedalīties zinātniski pētnieciskajā darbā. 
2.14. Personisko mobilo tālruni lietot ārpus nodarbību laika vai nodarbību laikā tikai 

ar docētāja atļauju.  
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2.15. Ja studējošais Slimību profilakses un kontroles centra noteikto ierobežojumu 
dēļ nevar ierasties klātienē Latvijas Republikā vai studējošajam Slimību profilakses un 
kontroles centrs noteicis obligātus pretepidēmijas pasākumus, kuru dēļ studējošais 
nevar apmeklēt nodarbības klātienē, tas ir pamats akadēmiskā atvaļinājuma 
piešķiršanai vai studiju pārtraukšanai bez soda sankcijām. 

2.16. Saņemt informāciju visos jautājumos, kas tieši saistīti ar viņu studijām, 
iespējamo karjeru un sniegt priekšlikumus to uzlabošanai. 

 
 

3. Studējošo pienākumi 
  

  3.1. Sistemātiski un kvalitatīvi apgūt zināšanas, prasmes un iemaņas, sekmējot 
LSPA mērķu īstenošanu, misijas izpildi, kas noteikta LSPA Satversmē.  

3.2. Ievērot studējošā ētikas normas attiecībā uz plaģiātismu un citiem 
profesionālās ētikas pamatprincipiem, kas iekļauti LSPA Personāla ētikas kodeksā, ar 
savu rīcību un uzvedību ceļot LSPA prestižu. 

3.3. Piedalīties nodarbībās, ar savu rīcību un uzvedību netraucējot nodarbību 
norisi. 
      3.4. Noteiktajos termiņos sekmīgi kārtot pārbaudījumus. 
      3.5. Sistemātiski piedalīties mācību un treniņu procesā izvēlētajā sporta veidā, 
pilnveidojot sportisko meistarību, piedaloties sacensībās, to organizēšanā un 
tiesāšanā. 

3.6. Laikā ierasties uz nodarbībām. Pēc nodarbības sākuma, piedalīties atļauts tikai 
ar docētāja piekrišanu. 

3.7. Izpildīt docētāju, LSPA darbinieku, Studentu pašpārvaldes biedru un grupu 
vecāko norādījumus, kā arī LSPA telpās izvietotās norādes (piemēram, par higiēnas, 
distancēšanās ievērošanu). 

3.8. Nekavējoties informēt izvēlētās kvalifikācijas katedru un Studiju departamentu 
saslimšanas, iegūtas traumas vai citos neparedzētos nodarbību neapmeklēšanas 
gadījumos. 

3.9. LSPA telpās klātienē neatrasties saslimšanas gadījumā (piemēram, akūtas 
elpceļu infekcijas slimības pazīmēm -klepus, iesnas, paaugstināta temperatūra) vai 
gadījumos, ja noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai obligātā izolācija. 

3.9. Ierodoties LSPA pēc slimības vai traumas, LSPA Studiju departamentā 
iesniegt attaisnojošu dokumentu.  

3.10. Noteiktajā kārtībā noformēt dokumentus, dodoties akadēmiskajā atvaļinājumā 
un uzsākot studijas pēc akadēmiskā atvaļinājuma. 

3.11. Kārtot akadēmiskos parādus Studiju programmu noteiktajos termiņos. 
3.12. Rakstiskā veidā informēt Studiju programmu direktorus un vienoties ar 

docētājiem par iespēju pārbaudījumus kārtot pēc individuālā grafika, ja studējošajam ir 
zināms, ka objektīvu iemeslu dēļ (sacensības, komandējums, slimība utt.) viņš nevarēs 
piedalīties pārbaudījumu kārtošanā. 

3.13. Sasveicināties, docētājam ienākot auditorijā, laboratorijā vai citā nodarbības 
norises vietā. 

3.14. Saudzīgi lietot LSPA un studentu dienesta viesnīcas inventāru un iekārtas 
(telpas, aparatūru, sporta inventāru, mēbeles, grāmatas u.c.). Bez administrācijas un 
docētāju atļaujas neiznest no telpām (auditorijām, laboratorijām, sporta zālēm, istabām 
u.c.) inventāru un iekārtas. Pēc studiju kursa nobeiguma trīs dienu laikā nodot 
grāmatas bibliotēkā. 

3.15. Sistemātiski interesēties par aktualitātēm LSPA darbībā, vismaz divas reizes  
dienā pārbaudīt e-pasta sūtījumus LSPA e-pastā, un reizi dienā iepazīties ar 
aktualitātēm LSPA mājas lapā. 

3.16. Saņemt atļauju pārbaudījumu kārtošanai un pēc pārbaudījumiem nodot to 
glabāšanai Studiju departamentā. 

3.17. LSPA katedrās saņemto inventāru nodot noteiktajos termiņos.  
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3.18. Ievērot un pildīt LSPA drošības un citus noteikumus, atrodoties LSPA, kā arī 
citās organizācijās vai nodarbību vietās (prakses bāzēs, peldbaseinā, slēpošanas 
nometnē, tūrisma pārgājienā u.tml.). 

3.19. Pirms katra akadēmiskā gada sākuma studējošais iziet medicīnisko apskati 
un saņemt izziņu par veselības stāvokli (veidlapa-027/u) ar ģimenes ārsta slēdzienu 
par atļauju nodarboties paaugstinātas fiziskās slodzes apstākļos LSPA studijās, kuru 
uzrāda pēc LSPA Studiju Departamenta pieprasījuma.  

3.20. Noformēt atļauju „Personas sanitārajā grāmatiņā” darbam ar bērniem prakses 
realizēšanai studiju procesa ietvaros. 

3.21. Virsdrēbes nodot garderobē vai ģērbtuvē, sporta zālēs un atklātos sporta 
laukumos neuzturēties ielas apavos. 

3.22. Nodarbībās ierasties atbilstošos sporta tērpos. Sporta tērpu izvēli praktiskām 
nodarbībām nosaka katedra atbilstoši  sporta veida specifikai un nodarbību vietai.  

3.23. Ievērot personas datu aizsardzības prasības un tikai ar docētāja un pārējo 
studējošo piekrišanu, studiju procesā nodarbību laikā veikt audioierakstus, 
videoierakstus, fotografēt (jebkādās tehnoloģiskajās ierīcēs). 

3.24. Nesmēķēt LSPA telpās un teritorijā. 
3.25. Ievērot vispārpieņemtās kārtības un uzvedības normas LSPA un ārpus tās. Ar 

savu uzvedību veicināt labu LSPA reputāciju.  
3.26. Studējošais ir atbildīgs par šo kārtības noteikumu un pienākumu izpildi. 

Pienākumu nepildīšanas gadījumā studējošo brīdina, izsaka rājienu ar rīkojumu vai  
izslēdz no studējošo saraksta. 

 
 

4. Grupas vecākā tiesības  un pienākumi 
 
4.1. Pārstāvēt studējošo intereses. 
4.2. Organizēt studējošos tiem uzticēto pienākumu izpildei. 
4.3. Izpildīt studiju kursu docētāju norādījumus grupas organizēšanai nodarbībai. 
4.4. Būt informētam un informēt studējošos par izmaiņām studiju plānos – grafikos, 

nodarbību sarakstos u.c. ar studiju procesu saistītos jautājumos.  
4.5. Iesniegt priekšlikumus LSPA Studentu pašpārvaldei par jautājumiem, kas skar 

studējošo intereses. 
4.6. Piedalīties LSPA Studentu pašpārvaldes sēdēs un pasākumos. 

    
   LSPA 

 
  


