
Uzņemšanas noteikumi LSPA Akadēmiskā doktora augstākās izglītības programmā  
„SPORTA  ZINĀTNE” 2021./2022.akadēmiskajā gadā 



1 

APSTIPRINĀTS 
LSPA Senāta 2020.gada 1.oktobra sēdē 

 protokols Nr.2  
AKTUALIZĒTS ar Senāta lēmumu 17.06.2021. 

 
 

 
 

1. VISPĀRĒJIE  NOSACĪJUMI  
 

1.1. LSPA diplomētie speciālisti ir sagatavoti darbam izglītības, sporta, valsts, pašvaldību 
iestādēs, biedrībās, nodibinājumos un kapitālsabiedrībās, jo viņiem ir zināšanas, prasmes un 
iemaņas, kas nepieciešamas, lai vadītu un organizētu izglītības, sporta, veselību nostiprinošu un 
cita veida darbību. 

1.2. LSPA ir akreditēta valsts augstskola ar kvalificētiem mācību spēkiem un materiālo bāzi. 
Akadēmiskā doktora augstākās izglītības programma ”Sporta zinātne” (kods 51813) ir 
akreditēta līdz 2024.gada 30.jūnijam (Saskaņā ar Augstskolu likuma pārejas noteikumu 48.punktā 
noteikto). 

1.3. Iegūstamais grāds – zinātnes doktors (Ph.D).  
1.4. Konkursa kārtībā LSPA Akadēmiskajā doktora augstākas izglītības programmā “Sporta 

zinātne” (turpmāk tekstā - Doktora programma SZ) saskaņā ar Augstskolu likuma 45.pantu otro daļu 
uzņem LR pilsoņus un personas, kurām ir izdota LR nepilsoņa pase, kā arī personas, kurām ir derīga 
uzturēšanās atļauja. 

1.5. Lai studētu Doktora programmā SZ, nepieciešama dokumentāri apliecināta un Latvijā 
atzīta studiju programmas prasībām atbilstoša iepriekšēja izglītība. Prasības, uzsākot studiju 
programmas apguvi (viena no): 

1.5.1. pedagoģijas maģistra akadēmiskais grāds sporta zinātnē; 
1.5.2. profesionālais maģistra grāds sporta zinātnē un izglītības un sporta darba speciālista 

kvalifikācija; 
1.5.3. maģistra grāds radniecīgā zinātņu nozarē vai apakšnozarē. 
1.5.4. iepriekš iegūtās augstākās izglītības studiju ilgums pilna laika studijās nav mazāks par 

pieciem gadiem. 
1.6. Tiesības studēt Doktora programmā SZ ir vienādas Latvijas pilsonim, Latvijas 

nepilsonim, Eiropas Savienības pilsonim, Eiropas Ekonomikas zonas pilsonim vai Šveices 
Konfederācijas pilsonim un Eiropas Kopienas pastāvīgajam iedzīvotājam, kuram ir derīga 
uzturēšanas atļauja. 

1.7. Ārvalstniekus (uz kuriem neattiecas 1.6.punkta nosacījumi) Doktora programmā SZ  
uzņem atbilstoši LR likumdošanai, LR Izglītības likumam, Augstskolu likuma 83.pantam un Ārvalstu 
studentu uzņemšanas noteikumiem LSPA. 

 
1.8. Studiju ilgums – 3,5 studiju gadi. 
1.9. Studiju finansēšana:  - par valsts budžeta līdzekļiem;  

- par fiziskas vai juridiskas personas līdzekļiem. 

 

 

 

 

UZŅEMŠANAS  NOTEIKUMI 
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā  

studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” 
 akadēmiskā doktora augstākās izglītības programmā  

„SPORTA  ZINĀTNE” (kods 51813) 
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2. UZŅEMŠANA 
 

2.1. Uzņemšana notiek konkursa kārtībā pēc iestājpārbaudījumu rezultātiem.  
2.2. Konkursā vērtē iestājpārbaudījumu un iesniegto dokumentu rezultātus (promocijas darba 

projekta veidlapa 1.pielikumā;  noformēšanas prasības 2.pielikumā; vērtēšanas kritēriji 3.pielikumā): 
 Iestājpārbaudījums Vērtējums 

(balles) 

Promocijas darba projekts – iesniegt drukātā veidā un prezentācija līdz 15 
min. tiešsaitē (promocijas darba tēmai jāatbilst LSPA Attīstības stratēģijas 
prioritārajiem virzieniem – skatīt: 
https://www.lspa.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2474&Itemid=514.  

 

1-10 

Dokumentu konkurss 1-10 

Iepriekšējā studiju posma vidējā svērtā atzīme*.  
Ja nav vidējā svērtā atzīme, tad vidējā atzīme. 

1-10 

* Kvalifikācijas īpašnieka vidējo svērto atzīmi rēķina kā: av=sum(a*f)/sum(f), kur: av – vidējā svērtā 
atzīme, a – studējošā iegūtais vērtējums par katru programmas kursu, f – šā kursa apjoms kredītpunktos.  

 
2.3. Vienāda punktu skaita gadījumā priekšroka tiek dota pretendentiem, kuriem ir lielākā 

iepriekšējā studiju posma vidējā svērtā atzīme (ja nav vidējā svērtā atzīme, tad vidējā atzīme), 
pēc tam - punktu skaits par piedalīšanos zinātniskajās konferencēs, pēc tam - par zinātniskajam 
publikācijām, pēc tam - par darba stāžu specialitātē. 

2.4. Iestājpārbaudījums notiek tiešsaistē Zoom platformā 2021.gada 1.jūlijs.  
2.5. Konkursa noslēguma termiņš 2021.gada 1.jūlijs. 
2.6. Uzņemšanas komisijā reflektantam ir pieejama informācija par uzņemšanas norisi. 
2.7. Uzņemšanas komisija pieņem lēmumu par konkursa rezultātiem, reflektantam norādot, vai 

ir izturējis konkursu par budžeta vai maksas finansējumu un kļuvis par pretendentu vai arī nav 
izturējis konkursu programmā. 

2.8. Ar konkursa rezultātiem var iepazīties iestājpārbaudījuma dienā pēc konkursa LSPA 
Uzņemšanas komisijas informatīvajā tiešsaites sanāksmē.  

2.9. Reflektants ir tiesīgs iesniegt Uzņemšanas komisijā motivētu apelāciju par Uzņemšanas 
komisijas lēmumu par konkursa rezultātiem trīs darba dienu laikā pēc rezultātu izziņošanas. 
Iesniegto apelāciju izskata nedēļas laikā.  

2.10. Pretendentu reģistrēšana valsts budžeta finansētajās pilna laika studijās noteiktā limita 
ietvaros notiek konkursa kārtībā pēc iegūto punktu summas. Noteiktu studentu skaitu uzņem maksas 
studiju vietās par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem. 

2.11. Doktora programmā SZ studijām pilna laika klātienē valsts budžeta finansētajās studiju 
vietās ieskaita pretendentus konkursa kārtībā. Saskaņā ar Augstskolu likumu (47.pants (2), tiesības 
studēt par valsts budžeta līdzekļiem noteikta akadēmiskā grāda (bakalaurs, maģistrs), doktora grāda 
vai augstākās izglītības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai fiziskā persona var izmantot vairākas 
reizes.  Par valsts budžeta līdzekļiem vienlaikus var studēt tikai vienā studiju programmā. 

2.12. Pretendentus, kuri sekmīgi nokārtojuši iestājpārbaudījumus, bet nav izturējuši konkursu uz 
valsts budžeta finansētām vietām, uzņem maksas studiju vietās par fizisko vai juridisko personu 
līdzekļiem. Studiju maksa 2021./2022.akadēmiskajā gadā 1980,00 EUR, viena semestra maksa 
990,00 EUR.   

2.13. No konkursa izslēdz reflektantus, kuri neievēro LSPA uzņemšanu regulējošo normatīvo 
aktu prasības.  

2.14. Imatrikulācija (ieskaitīšana) Doktora programmā SZ notiek tikai pēc personas lietas 
noformēšanas saskaņā ar Augstskolu likuma 46.panta 7.daļu. Informāciju par studējošā lietas 
noformēšanai iesniedzamajiem dokumentiem un reģistrēšanos studijām (vietu, laiku) reflektants 
saņem, aizpildot pieteikumu. 

2.15. Studiju līgumu slēgšana (ar elektroniski drošu parakstu): 01.07.2021 vai pēc 
individuālas vienošanās ar studējošo. 

2.16. 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 grafikam. 

https://www.lspa.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2474&Itemid=514
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2.17. Reflektantus imatrikulē studijās programmā, ja noslēgts studiju līgums un iemaksāta studiju 
maksa par pirmo semestri. 

2.18. Šo noteikumu neatņemama sastāvdaļa ir 1.pielikums, 2.pielikums un 3.pielikums. 
2.19. Studējošie var pretendēt uz studiju un studējošā kredītu. Kredīta piešķiršana notiek 

saskaņā ar MK noteikumiem. 
3. DOKUMENTI 

 
3.1. Iesniedzamie dokumenti (elektroniskā pieteikšanās): 

  Iesniegums (veidlapa – 5.pielikumā), 

  diploma un diploma pielikuma (latviešu valodā) kopijas*, 

  izziņa par veselības stāvokli ar ģimenes ārsta slēdzienu (veidlapa 027/u), 

  darba stāžu apliecinošs dokuments, 

  CV (iekļaujot zin. publikācijas, piedalīšanās zin. konferencēs, profesionālās pilnveides 
kursos, semināros, projektos), sertifikātu kopijas pēdējo 3 gadu laikā, 

  LSPA Maģistra grāda piešķiršanas Padomes rekomendācija (ja ir), 

  1 fotokartiņa 3x4 cm, 

  pases kopija (uzrādot pasi), 

  promocijas darba projekts (veidlapa – 1.pielikumā), 

  maksājuma uzdevums par pārskaitīto dokumentu noformēšanas maksu.(rekvizīti 
5.pielikumā) 
 

 
3.2. Dokumenti elektroniski jāiesniedz 2021.gada 28.jūnijā un 29.jūnijā līdz plkst. 16.00 e-

pastā:  Tatjana.Nikiforova@lspa.lv 
3.3. Pretendentiem uzņemšanas komisijai ir iespēja uzdod sev interesējošos jautājumus 

tiešsaistē Zoom platformā 28.jūnijā un 29.jūnijā no plkst. 11.00-13.00 
Saite: https://zoom.us/j/99001671823?pwd=c1RTb1ZDYTB0cTQrdTF0VHBnMkZLZz09 

Meeting ID: 990 0167 1823  Passcode: 095145 
3.4. Dokumentu noformēšanas maksa:  25,00 EUR.  
 

4. PRETENDENTA  UN  LSPA  SAVSTARPĒJĀS  TIESĪBAS  UN  PIENĀKUMI 
UZŅEMŠANAS  PROCESĀ 

 
4.1. LSPA pienākumi pirms uzņemšanas: 

4.1.1. Publiskot uzņemšanas noteikumus, LSPA Iekšējās kārtības noteikumus, kā arī 
nodrošināt informācijas pieejamību pretendentiem; 

4.1.2. Potenciālie promocijas darba vadītāji nodrošina pretendentiem konsultāciju. 
4.1.3. Sagatavot visus nepieciešamos dokumentus un materiālus sekmīgai uzņemšanai; 
4.1.4. Ar LSPA rektora rīkojumu apstiprināt Uzņemšanas un Iestājeksāmenu komisiju; 

4.2. LSPA tiesības: 
4.2.1. Prasīt, lai pretendents ievērotu uzņemšanas noteikumos un norādījumos minēto, kā 

arī LSPA Iekšējās kārtības noteikumus; 
4.2.2. Ja pretendents Uzņemšanas komisijas norādītajā laikā bez attaisnojoša iemesla un 

nepaziņojot LSPA, neierodas uz reģistrēšanos studijām, kā arī nenoslēdz studiju līgumu, tad viņš 
tiek izslēgts no konkursa; 

4.3. Pretendenta pienākumi uzņemšanas procesā: 
4.3.1. Iepazīties un ievērot uzņemšanas noteikumus, norādījumus un LSPA Iekšējās kārtības 

noteikumus; 
4.3.2. Piesakoties studijās, uzrādīt vai iesniegt visus uzņemšanas noteikumos norādītos 

dokumentus; 
4.3.3. Savlaicīgi ierasties uz iestājpārbaudījumiem, reģistrēšanos studijām un studiju līgumu 

slēgšanu; 
4.3.4. Sagatavot promocijas darba prezentāciju Power Point (vai citā prezentācijas ) formātā; 
4.3.5. Savlaicīgi nokārtot visas finansiālās saistības ar LSPA. 
4.4. Pretendenta tiesības uzņemšanas procesā: 

mailto:Tatjana.Nikiforova@lspa.lv
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4.4.1. Saņemt izsmeļošu informāciju par visiem ar uzņemšanu saistītajiem jautājumiem; 
4.4.2. Elektroniski Iesniegt iepriekš minētos dokumentus; 
4.4.3. Elektroniski 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. 

4.4.4. Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pretendentam ir tiesības prasīt, lai 
lēmums par atteikšanos imatrikulēt šo personu tiktu noformēts rakstiski. 

 
 

5.  INFORMĀCIJA 
 

ATVĒRTO  DURVJU  DIENA 
2021.gada 23.MARTĀ un 8.MAIJĀ plkst.12.00 

LSPA konferenču zālē (2.stāvā, 216.telpā) 
 
LSPA adrese: Brīvības gatve 333, Rīga, LV–1006   

Satiksme ar: - 1., 3. tramvaju līdz  pieturai „Sporta akadēmija” 
           - 4., 12., 16. trolejbusu līdz pieturai „Šmerlis” (LSPA); 

- 1., 14., 21.autobusu līdz pieturai „Šmerļa iela”. 
 
LSPA mājaslapa: www.lspa.lv    
 
Maģistrantūras un doktorantūras vadītāja Tatjana Ņikiforova  
  (Tatjana.Nikiforova@lspa.lv)  
Doktora studiju programmas “Sporta zinātne” direktora p.i. prof. Jānis Žīdens 

(Janis.Zidens@lspa.lv) 
          

 
 
LSPA doktorantūra 

           

http://www.lspa.lv/
mailto:Tatjana.Nikiforova@lspa.lv
mailto:Janis.Zidens@lspa.lv
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 1.pielikums 
 

LATVIJAS  SPORTA  PEDAGOĢIJAS  AKADĒMIJA 
AKADĒMISKĀ DOKTORA  AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA  

„SPORTA  ZINĀTNE” (kods 51813) 

 
 

 
Promocijas darba projekts 

 

 
 

 (darba nosaukums) 

 
Autors :   

 
  

    (vārds, uzvārds)      (paraksts) 
   

 
Temata pamatojums (Temata pamatojuma daļā izklāsta pētāmās problēmas teorētiskās nostādnes, 

veicot to salīdzināšanu, un nosaka savu pieeju, noskaidro pamatjēdzienus, dod to definīcijas, izmantojot 
zinātniskas uzziņas avotus. Temata pamatojums ir zinātniskās informācijas avotu analītiskais apskats. 

Bibliogrāfiskās atsauces par izmantotajiem zinātniskās informācijas avotiem ir obligātas):  
 
 

 
Pētījuma problēma (pētījuma pētāmās problēmas būtība / pretruna, kuru jāatrisina): 

 

 

 

Pētījuma aktualitāte (zinātniska, sociāla, praktiska pētījuma nepieciešamība; sasaiste ar mūsdienu 

problemātiku): 

- pētījuma novitāte (zinātniskais un praktiskais pētījuma autora jaunievedums); 

- pētījuma nozīmība (pētījuma teorētiskā, metodoloģiskā, praktiskā lietderība);  

 
 

 
Pētījuma objekts (konteksts, vide, procesi, apstākļi, kuros problēma tiks pētīta): 
 
 

 
Pētījuma priekšmets (process vai parādība, kas izraisa problēmsituāciju) : 
 
 

 
Pētījuma bāze vai pētījuma materiāls (pētījuma veikšanas vieta, konkretizējot pētījuma 

dalībniekus, un to skaitu):  
 
 

 
 
 



Uzņemšanas noteikumi LSPA Akadēmiskā doktora augstākās izglītības programmā  
„SPORTA  ZINĀTNE” 2021./2022.akadēmiskajā gadā 



6 

Pētījuma mērķis (pētīšanas gaitā paredzami sasniedzamais, vēlamais rezultāts):  
 
 

 
Pētījuma hipotēze (uz līdzšinējiem zinātniskiem faktiem balstīts loģiski pamatots pieņēmums par pētāmo 

parādību, tās cēloņiem un likumsakarībām pētījumā, ņemot vērā saikni starp atkarīgiem un neatkarīgiem 
mainīgajiem) 

Vai 

Pētījuma jautājums (-i) (Kāds/Kāda? Kā? Kāpēc? - kvalitatīvā pētījumā):  

 
 

 
Pētījuma uzdevumi (izriet no darba mērķa, atspoguļo izpētes procesu ):  
 
 
 
 

 
Pētījuma metodes (instrumenti un paņēmieni datu vākšanai un analīzei):  
 
 
 

 
Zinātniskās informācijas avotu saraksts (Zinātniskās informācijas avotu sarakstā jāietver visi 

promocijas darba projektā minētie avoti oriģinālvalodā alfabēta kārtībā):  
 
 

 
 
2021.gada “    .” jūnijā 
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2.pielikums 
 

Promocijas darba projekta noformēšanas prasības 
 

Parametri Noteikumi 

Intervāls starp rindām (Line spacing) Single 

Burtu tips (Fonts) Times New Roman 

Burtu lielums (Size, Font style): 12 

Rindas garums (ieskaitot starpsitienus)** 17 cm, 100 zīmes** 

Rindu skaits lappusē vienlaidu tekstā**  
(neieskaitot lpp. numerāciju) 

49** 

Malu platums (Margins):     
                     -kreisā mala (Left) 
                     -labā mala (Right) 
                     -augšējā un apakšējā (Top, Bottom) 

 
2,5 cm 
1 cm 

1,5 cm 

Rindkopas atkāpe (Default tab stops) 1,5 cm 

Promocijas darba projekta apjoms  7-10 lpp. 
(bez tabulām un attēliem) 

 
Visā darbā katra jauna rindkopa sākas ar atkāpi 1,5 cm (Default tab stops), starp rindkopām 

tukšas rindas neatstāj. Tukša rinda tiek atstāta pirms un pēc tabulām un attēliem. 
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3.pielikums 
LATVIJAS  SPORTA  PEDAGOĢIJAS  AKADĒMIJA 

Akadēmiskā doktora augstākās izglītības programma „Sporta zinātne”(51813) 
KONKURSA VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

1. Promocijas darba projekts (prezentācija līdz 15 min.): 
Nr. 

p.k. 
Kritēriji  Vērtējums punktos 

Neatbilst 
prasībām 

Daļēji 
atbilst 

prasībām 

Gandrīz 
atbilst 

prasībām 

Atbilst 
prasībām  

Inovācijas 

1.  Tematikas aktualitāte, nozīmīgums, 
oriģinalitāte, problēmas pamatojums teorijas 
un prakses aspektā 

1 2 3 4 5 

2.  Pētījuma kategoriju korektums (objekts, 
priekšmets, subjekts, mērķis, hipotēze) 

1 2 3 4 X 

3.  Pētījuma uzdevumu pakārtotība mērķa 
sasniegšanai 

1 2 3 4 X 

4.  Pētījuma metožu pakārtotība mērķa 
sasniegšanai 

1 2 3 4 5 

5.  Pētījuma problēmas saistība un atbilstība 
sporta zinātnes nozarei 

1 2 3 4 X 

 Punktu summa:    

 
Punktu 
summas % 
no 
maksimālās 
summas 
(22) 

94-
100 

87-93 80-86 73-79 66-72 59-65 50-58 
49 un 
mazāk 

Izstājies 
Nav 

ieradies 

Vērtējums 
(balles) 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 

2.  Dokumentu konkurss 
Nr. 
p.k. 

Kritēriji Punkti Skaits Balles 
 (ne vairāk par) 

1.  Darba stāžs specialitātē (izglītības un sporta nozarēs): 
- 1-2 gadi 
- 2-3 gadi 
- 3 – 5 gadi 
- 5 – 10 gadi 
- 10 gadi un vairāk 

 
0,25 
0,5 
1 

1,5 
2 

 
x 
x 
x 
x 
x 

2 

2.  Maģistra grāda piešķiršanas komisijas rekomendācija (pēdējo 3 gadu laikā) 1 x 1 

3.  LSPA darbiniekiem katedras rekomendācija  1 x 1 

4.  Pēdējo 3 gadu laikā zinātniskās publikācijas (par katru): 
- apjoms līdz 1 lpp. 
- apjoms vairāk par 1 lpp. 

 
0,5 
1 

 
___ 
___ 

1 

5.  Godalgotā vieta maģistrantu un doktorantu konferencē (pēdējo 3 gadu laikā) 1 x 1 

6.  Pēdējo 3 gadu laikā piedalīšanās konferencēs ar referātu (par katru): 
- maģistrantu un doktorantu konferencē 
- Zinātniskajā konferencē 
- Starptautiskajā zinātniskajā konferencē 

 
0,5 
1 

1,5 

 
___ 
___ 
___ 

3 

7.  Pēdējo 3 gadu laikā piedalīšanās profesionālās pilnveides kursos, semināros 
- kopējais stundu skaits – līdz 12 
- kopējais stundu skaits – līdz 36 
- kopējais stundu skaits – vairāk par 36 stundām  

 
0,25 
0,5 
1 

 

1 

8.  Pēdējo 3 gadu laikā  projektu sagatavošana un / vai piedalīšanās īstenošanā 
sporta zinātnes vai radniecīgā nozarē 

1 x 
1 

 Ballu summa: x x 10 

3. Vidējā svērtā atzīme: iepriekšējā studiju posma vidējā svērtā atzīme (ja nav vidējā svērtā 
atzīme, tad vidējā atzīme) tiek vērtēta 10 ballu sistēmā.    
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4.pielikums 
Nr.DSZ______/21 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas  
rektoram prof. Jurim Grantam 

 

 
 
 

Reflektanta foto 

Pretendenta Vārds, 
Uzvārds: 

 
 

Personas kods:    

Deklarēta adrese:   
 

Faktiskā adrese(ja 
atšķiras):  

 
 

Tālrunis:   

E-mail:   

 
I E S N I E G U M S. 

 

 Lūdzu atļaut kārtot iestājpārbaudījumus Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas 
Akadēmiskā doktora augstākās izglītības programmā ”Sporta zinātne” (51813) pilna laika. 
 

 Katedra (velāms)  

Darba vadītājs (velāms)  

 
Svešvaloda 

 
angļu  

 
vācu 

(nevajadzīgo izsvītrot) 

  
PIELIKUMĀ: 

1.  Maģistra diploma un diploma pielikuma (latviešu valodā) kopijas, 

2. 

  

CV (iekļaujot zinātniskās publikācijas, piedalīšanās zinātniskajās konferencēs, profesionālās 
pilnveides kursos, semināros), 

3.  izziņa par veselības stāvokli veidlapa – 027/u, 
4.  darba stāža apliecinošs dokuments (ja ir darba stāža), 
5.  LSPA Maģistra grāda piešķiršanas Komisijas rekomendācija (ja ir), 
6.  LSPA katedras/struktūras vienības rekomendācija (katedra atbalsta promocijas darba izstrādi 

katedrā/struktūras vienībā), 
7.  pase vai ID (kopija), 
8.  promocijas darba projekts, 

 
Darba vieta (velāms):  
Amats (velāms):  
Darba tālrunis (velāms):  

 
Piekrītu pases kopijas un citu noradīto dokumentu iesniegšanai LSPA un manu personas 
datu apstrādei, ciktāl tā nepieciešama uzņemšanai LSPA un studiju procesā. 

 
2021.gada "     ." jūnijā  Paraksts:  
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5.pielikums 
 

 

Dokumentu noformēšanas maksa – 25.00 EUR 
 
 
Saņēmējs: 
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 
              reģ.Nr. 90000055243                    
Banka: Valsts kase 
bankas kods TRELLV22 
konta nr. LV53TREL9150120000000 
 

Maksājuma mērķis: 
DSZ – dokumentu noformēšana par Vārds Uzvārds 
Kods 21399. (Obligāti uzrādīt beigās)! 

 


