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APSTIPRINĀTS 
 LSPA Senāta 2019.gada 3.oktobra sēdē 

 protokols Nr.2 

 

 

UZŅEMŠANAS   NOTEIKUMI  ĀRVALSTNIEKIEM 
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā 

akadēmiskā doktora  augstākās izglītības  programmā  

„SPORTA  ZINĀTNE” (kods 51813) 

2020./2021. akadēmiskajā gadā 
 

 

1. LSPA doktorantūrā uzņem ārvalstu personas atbilstoši LR Izglītības likumam, Augstskolu  

likumam (83. pantam) un citiem LR normatīvajiem dokumentiem. 

2. Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi: 

o maģistra grāds sporta zinātnē un izglītības un sporta darba speciālists; vai 

o maģistra grāds radniecīgā zinātņu nozarē vai apakšnozarē; 

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; 

o tiešsaites video intervija. 

3. Iegūstamā kvalifikācija un grāds: doktora zinātniskais grāds sporta zinātnē. 

4. Studiju ilgums: 3,5 studiju gadi. 

5. Studiju finansēšana: par maksu 2100,00 EUR studiju gadā. 

6. Ārvalstnieki studijām var pieteikties klātienē, elektroniski (sūtot dokumentus elektroniski, 

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

1) iesniegumu, 

2) CV (iekļaujot zinātniskās publikācijas, piedalīšanās zinātniskajās konferencēs, 

profesionālās pilnveides kursos, semināros); 

3) apstiprinātas diploma un atzīmju lapas kopijas, iztulkotas angļu vai latviešu valodā, ja 

oriģināls nav nevienā no šīm valodām*, 

4) promocijas darba projektu (A4 formāta 3-5 lpp.), 

5) 2 fotokartiņas 3x4 cm**, 

6) pases kopiju, 

7) sertifikāta kopiju, kas apliecina latviešu vai angļu valodas zināšanas***, 

8) reģistrēšanas maksas apliecinājumu (150,00 EUR); 

9) drošības depozīta maksas apliecinājumu (500,00 EUR)****; 

10) profesora rekomendāciju (vēlams). 

Piezīmes:  * ne ES pilsoņiem 2.punkta dokumentiem jābūt apstiprinātiem izcelsmes valsts 

Ārlietu ministrijā; 

**   fotokartiņas elektroniski nav jāsūta: 

*** minēto dokumentu nepievieno, ja: 

a) vidējā vai augstākā izglītība iegūta angļu valodā; 

b) ir nokārtots iestājpārbaudījums angļu valodā B2 līmenī atbilstoši Eiropas vienotās 

valodu prasmes noteikšanas sistēmai.; 

c) 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; 

Ja nav angļu valodas prasmju sertifikāta, tad jākārto eksāmens. 
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**** drošības depozīta finansiālos līdzekļus izmanto studējošā nenokārtoto 

finansiālo saistību atmaksai, vai izmaksā studējošajam, ja līgums tiek pārtraukts. 

7. Dokumentus pieņem (uzņemšana septembrī): līdz 30.06.2020. 

8. Studiju sākums 2020.gada 1.septembrī. 

9. Uzņemšanas pamatprincipi: 

9.1. Studijām uzņem atklātā un vienlīdzīgā dokumentu konkursā. 

9.2. Dokumentu konkursā vērtē: 

o CV un iesnieguma informāciju par aktivitātēm sporta jomā; 

o izglītības dokumentu vidējo vērtējumu (atzīmi/balles); 

10. Pretendenta un  LSPA savstarpējās tiesības un pienākumi uzņemšanas procesā: 

10.1.1. LSPA pienākumi pirms uzņemšanas: 
o Publiskot uzņemšanas noteikumus, LSPA Iekšējās kārtības noteikumus, kā arī nodrošināt 

informācijas pieejamību pretendentiem; 

o Sagatavot visus nepieciešamos dokumentus un izdales materiālus sekmīgai uzņemšanai; 

o Ar LSPA rektora rīkojumu apstiprināt Uzņemšanas un Iestājeksāmenu komisiju; 

10.1.2. LSPA tiesības: 
o Prasīt, lai pretendents ievērotu uzņemšanas noteikumos un norādījumos minēto, kā arī LSPA 

Iekšējās kārtības noteikumus; 

o Ja pretendents Uzņemšanas komisijas norādītajā laikā bez attaisnojoša iemesla un 

nepaziņojot LSPA, nenoslēdz studiju līgumu, tad viņš tiek izslēgts no konkursa; 

o Veikt atbilstošu pretendentu atlasi izvēlētajā studiju programmā; 

o Atteikt reģistrāciju studiju programmās, kurās nav sasniegts minimālais studējošo skaits 

studiju uzsākšanai; 

o Ja nepieciešams, noteikt papildus uzņemšanu studiju programmās. 

10.1.3. Pretendenta pienākumi uzņemšanas procesā: 

o Iepazīties un ievērot uzņemšanas noteikumus, norādījumus un LSPA Iekšējās kārtības 

noteikumus; 

o Piesakoties studijās, uzrādīt vai iesniegt visus uzņemšanas noteikumos norādītos 

dokumentus; 

o Savlaicīgi ierasties uz iestājpārbaudījumiem, reģistrēšanos studijām un studiju līgumu 

slēgšanu; 

o Savlaicīgi nokārtot visas finansiālās saistības ar LSPA; 

10.1.4. Pretendenta tiesības uzņemšanas procesā: 

o Saņemt informāciju par visiem ar uzņemšanu saistītajiem jautājumiem; 

o Iesniegt iepriekš minētos dokumentus personīgi ierodoties vai pilnvarojot citu personu, kura 

uzrāda notariāli apstiprinātu pilnvaru un savu pasi, vai elektroniski vai pa pastu; 

o Iesniegt Uzņemšanas komisijā motivētu apelāciju par Uzņemšanas komisijas lēmumu trīs 

darba dienu laikā pēc rezultātu izziņošanas. LSPA rektora pieņemto lēmumu pretendents var 

pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

o Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pretendentam ir tiesības prasīt, lai lēmums 

par atteikšanos imatrikulēt šo personu tiktu noformēts rakstiski.  

11. Uzņemšanas rezultātus paziņo trīs darba dienu laikā no Uzņemšanas komisijas lēmuma 

pieņemšanas dienas. 

12. Visi konkursu izturējušie reflektanti Uzņemšanas komisijas noteiktajā termiņā noslēdz ar 

LSPA studiju līgumu.  

13. Noslēdzot studiju līgumu par studijām LSPA par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem, 

studējošais pārskaita studiju maksu LSPA norēķinu kontā noteiktajos termiņos atbilstoši studiju 

līgumā norādītajam laikam. 

14. Reflektantus imatrikulē studijās programmā, ja noslēgts studiju līgums un iemaksāta studiju 

maksa par pirmo studiju gadu. 
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INFORMĀCIJA 
Atvērto durvju diena: 2020. gada 24.martā un 9.maijā plkst. 12.00  

LSPA konferenču zālē 

Tālruņi: 

+371 67799527 

+371 26466477 Ārējo sakaru studiju koordinētāja Iveta Boge (Iveta.Boge@lspa.lv) 

 

+371 67799525 Sporta zinātnes maģistrantūras un doktorantūras vadītāja  

Tatjana Ņikiforova (Tatjana.Nikiforova@lspa.lv) 

 

LSPA mājaslapa: www.lspa.lv  
LSPA adrese: Brīvības gatve 333, Rīga, LV–1006   

 

Satiksme ar: - 1., 3. tramvaju līdz pieturai „Sporta akadēmija” 

           - 12., 16. trolejbusu līdz galapunktam „Šmerlis” (LSPA); 

- 1., 14., 21., 40.autobusu līdz pieturai „Šmerļa iela”.      

 

         LSPA 
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