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NOTEIKUMI 
par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas 

AMATA TĒRPIEM  UN  AUGSTSKOLAS  ABSOLVĒŠANAS  TĒRPIEM 
 

1. Vispārīgie noteikumi 
1.1. Noteikumi par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (turpmāk – LSPA) amata 

tērpiem un augstskolas absolvēšanas tērpiem (turpmāk – Noteikumi) nosaka 
LSPA amata tērpu un augstskolas absolvēšanas tērpu (turpmāk – absolvēšanas  
tērpi) veidus un to lietošanas galvenos principus. 

1.2. Amata tērpi norāda personu statusu LSPA akadēmiskās pārvaldības hierarhijā. 
1.3. Augstskolas absolvēšanas tērpi apliecina LSPA absolventu iegūto izglītības pakāpi 
 

 
2. Amata tērps 

 
2.1. LSPA amata tērpus (talārus) valkā svinīgos (piem., LSPA Senāta svinīgā sēde), 

formālos (piem., LSPA absolventu izlaidumi) un var valkāt neformālos (piem., 
LSPA Hērakla svētki) akadēmiskajos pasākumos. 

2.2. LSPA ir šādi amata tērpu veidi (sk. 1.pielikumu):   
2.2.1. rektoram – garš, melns talārs ar melna samta trijstūra teili ar Latvijas valsts 

karoga karmīnsarkanās krāsas (PANTONE 201C) apmalojumu. Pie tā 
valkājama melna samta berete un rektora ķēde;  

2.2.2. prorektoriem – garš, melns talārs ar melna samta apkakli ar Latvijas valsts 
karoga karmīnsarkanās krāsas (PANTONE 201C) apmalojumu. Pie tā 
valkājama melna samta berete. 

2.2.3. Senāta priekšsēdētājam – garš, melns talārs ar melna samta apkakli ar 
Latvijas valsts karoga karmīnsarkanās krāsas (PANTONE 201C) apmalojumu. 
Pie tā valkājama melna samta berete. 

2.2.4. Studiju departamenta vadītājam – garš, melns talārs ar melna samta apkakli 
ar Latvijas valsts karoga karmīnsarkanās krāsas (PANTONE 201C) 
apmalojumu. Pie tā valkājama melna samta berete. 

2.3. Zem amata tērpa velk atturīgi lietišķu apģērbu, piemēram, vīrieši velk tumšu 
uzvalku ar gaišu vienkrāsainu kreklu, vienkrāsainu neuzkrītošu kaklasaiti vai 
tumšu tauriņu, un sievietes velk lietišķu kleitu vai kostīmu ar gaišu blūzi. Ir 
pieļaujams zem akadēmiskā amata tērpa vilkt tautastērpu, armijas vai policijas 
formas tērpu. 

2.4. Amata tērpu papildina melna samta berete, kas ir neatņemama tērpa sastāvdaļa, 
un to velk pasākumos, kas notiek gan telpās, gan brīvā dabā. Bereti atstāj galvā 
valsts himnas atskaņošanas laikā un dievkalpojumā. Bereti, pēc nēsātāja 
ieskatiem, drīkst noņemt garu sēžu laikā, dievkalpojumā. 

2.5. Pie amata tērpa vīrieši velk melnas kurpes, sievietes – tumšas krāsas apavus ar 
slēgtu purngalu. Zeķes – vienkrāsainas, bez raksta, kas harmonē ar amata tērpu. 
Akadēmiskajam tērpam ir jābūt nesaburzītam un jāizskatās nevainojami. 

2.6. Pie amata tērpa nevalkā nekādas citas atšķirības zīmes (piemēram, ordeņa lentes, 
goda zīmes u.c.) vai tērpa papildinājumus.  
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2.7. Rektora ķēdi ir pieļaujams vilkt pie tumša lietišķa uzvalka vai smokinga vīriešiem 
vai pie lietišķa kostīma sievietēm. 

 
3. Akadēmijas absolvēšanas tērps 

 
3.1. Izlaidums ir LSPA atzinība absolventiem par sekmīgi iegūtu augstākās izglītības 

pakāpi un šis svinīgais pasākums apliecina LSPA absolventa statusu un iegūtās 
izglītības prestižu. 

3.2. LSPA absolventi uz izlaiduma ceremoniju ierodas absolvēšanas tērpā (mantijā) 
atbilstoši iegūtajai izglītības pakāpei -  melnā mantijā ar zīda apkakli un melnu, 
četrstūrainu akadēmisko cepuri ar melnu cepures pušķi (turpmāk – akadēmiskā 
cepure).  

3.3. Zīda apkakles krāsa pie melnās mantijas norāda absolventa iegūto akadēmisko 
grādu vai izglītības pakāpi: 

3.3.1. dzeltena – bakalauri; 
3.3.2. tumši sarkana (bordo) – maģistri;  
3.3.3. melna – doktorantūras absolventi.   

3.4.  Mantijas garumam jābūt tādam, lai tās apakšējā mala būtu nedaudz zem ceļgala. 
Absolvēšanas tērpam jābūt nesaburzītam un jāizskatās nevainojami. 

3.5. Zem mantijas absolventi velk atturīgi lietišķu vai svinīgu apģērbu: vīrieši - tumšas 
krāsas bikses, vienkrāsainu kreklu ar kaklasaiti, sievietes - svārkus vai tumšas 
krāsas bikses un gaišu blūzi, vai atturīgi lietišķu vai svinīgu kleitu. Ir pieļaujams 
zem absolvēšanas tērpa vilkt tautastērpu, armijas vai policijas formas tērpu. 

3.6. Pie absolvēšanas tērpa vīrieši velk tumšas kurpes, nav pieļaujams vilkt sandales 
vai sporta kurpes, bet sievietes velk vienkrāsainas kurpes ar slēgtu purngalu vai 
svinīgas siksniņkurpes. 

3.7. Pie absolvēšanas tērpa valkājama akadēmiskā cepure ar melnu cepures pušķi, 
kas piestiprināts cepures vidū. Tā ir pareizi uzliekama ar cepures īsāko daļu 
aizmugurē, kvadrāta plaknei ir jābūt paralēli grīdas līmenim. Cepures pušķim 
līdz diploma saņemšanas brīdim ir jābūt cepures labajā priekšējā pusē, pēc 
diploma saņemšanas to pārliek uz cepures kreiso pusi. Cepuri var atstāt galvā 
vai turēt kreisajā rokā, saņemot diplomu vai valsts himnas atskaņošanas laikā. 

3.8. Absolvēšanas tērpu – mantiju nepapildina ar citiem atribūtiem. Neformāli tērpi, 
piemēram, džinsu auduma bikses, šorti, T-krekli u.tml. zem absolvēšanas tērpa 
nav pieļaujami. 
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1. pielikums 

Rektora amata tērps 
 

Priekšpuse 

 

Aizmugure 

 

Prorektoru, Senāta priekšsēdētāja, Studiju departamenta vadītāja amata tērps 

 
Priekšpuse 

 

Aizmugure 

 
Amata tērpa cepure 

 

 


