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Par maksas pakalpojumu noteikšanu
1.Noteikt maksas pakalpojumus LSPA no 2021.gada 1.novembra:
Maksas pakalpojumi visās studiju programmās
Neattaisnoti, ārpus norādītā termiņa vai atkārtota pārbaudījuma
kārtošana
Neattaisnoti, ārpus norādītā termiņa vai atkārtota
Valsts pārbaudījuma kārtošana
Neattaisnoti, ārpus norādītā termiņa vai atkārtota
Bakalaura /Maģistra /Diplomdarba aizstāvēšana
Neattaisnoti, ārpus norādītā termiņa vai atkārtota
Bakalaura /Maģistra darba priekšaizstāvēšana
Neattaisnoti, ārpus norādītā termiņa vai atkārtota
Prakses aizstāvēšana bakalaura programmā : 2.st.g
3.st.g.
4.st.g.
Prakses aizstāvēšana maģistra programmā
Personas iepriekš apgūto studiju kursu pielīdzināšana un atzīšana
vēlākajos studiju posmos (Pārnākot no citas augstskolas; pārejot
no vienas LSPA studiju programmas citā; pārejot tajā pašā studiju
programmā no pilna laika studijām uz nepilna laika studijām un
otrādi; atsākot studijas pēc eksmatrikulācijas no LSPA vai citām
augstākās izglītības iestādēm)
Pretendenta vēlēšanas LSPA Veselības un sporta zinātnes
nozares Profesoru padomē (no citām augstskolām)
Promocijas darba aizstāvēšana:
- LSPA doktorantūras absolventam (ārpus norādītā
termiņa )
- Citas Latvijas augstskolas doktorantūras absolventam
- Ārvalstu augstskolas doktorantūras absolventam
Pretendenta akadēmiskās darbības pielīdzināšana
doktora studiju programmas prasībām
Sporta inventāra īre:
o Slēpes
o Slēpošanas inventāra sagatavošanas līdzekļi (par visu
nometnes laiku)
o Tūrisma inventārs
o

Laivas, velosipēdi

o Slidas
o Hokeja ekipējums (slidas, nūja, cimdi, ķivere)
Baseina apmeklējums
Uzturēšanās nometnē
Maksa par studentu viesnīcu (vienam studentam):
o

Pilna laika klātienes studentiem

o
o
o

LSPA absolventiem
Ārvalstu studentiem
Viesdocētājiem, viesstudentiem

Maksa
(EUR)
7,00
107,00
107,00
28,00
7,00
15,00
15,00
15,00

1 KP = 5,00 vai 50,00
par vienu studiju gadu

680,00

1600,00

280,00
1 diena 4,00
2,00
2,00
Pēc pakalpojuma
izmaksām
1 nodarbība –1,50
1 nodarbība –2,50
Pēc baseina izcenojuma
Saskaņā ar nometnes tāmi
1 mēnesis - 84,00
1 diennakts – 5,00
1 mēnesis –112,00
1 mēnesis –98,00
1 diennakts - 14,00

Nepilna laika neklātienes studentiem,
reflektantiem sagatavošanas kursu laikā,
reflektantiem iestājpārbaudījumu laikā,
profesionālās pilnveides kursu dalībniekiem
o Pārējiem
o Maksa par laikā neveiktu studentu viesnīcas apmaksu
par katru nokavēto dienu
Maksa par sagatavošanas kursiem
Diploma dublikāta izsniegšana
o

Diploma pielikuma dublikāta izsniegšana latviešu valodā vai angļu
valodā
Diploma pielikuma dublikāta izsniegšana latviešu un angļu valodā
Diploma pielikuma noraksta tulkojums angļu valodā (pirms ...g.)

1 nedēļa - 28,00
1 diennakts - 5,00
0,50
71,00
71,00
14,00
28,00
8,00 + notāra pakalpoj.

Izziņu izsniegšana:
Akadēmiskā izziņa:
o ja studijas tiek turpinātas LSPA
o ja studijas netiek turpinātas LSPA
Akadēmiskās izziņas kopija

5,00 (par studiju gadu)
10,00 (par studiju gadu)
2,00 (par studiju gadu)

Arhīva izziņa

5,00

Apstiprināta dokumenta kopija no personas lietas

2,00
85,00

Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju
rezultātu izvērtēšana
Akadēmiskā darba iesiešana
Sporta nozares Bibliotēkas maksas pakalpojumi:
Melnbalta kopija A4 formātā
Melnbalta kopija A3 formātā
Melnbalta izdruka A4 formātā
Maksa par bibliotēkas noteiktajā termiņā nenodotu iespieddarbu
(Bibliotēku likums 16. panta 7. apakšpunkts, 21., 24. pants)
Sporta Zinātnes pētniecības laboratorijas pakalpojumi:
Zinātniskā konsultācija par reakcijas ātrumu
Zinātniskā konsultācija par ceļa locītavas spēka disbalansu
Zinātniskā konsultācija par kāju eksplozīvo spēku
Zinātniskā konsultācija par līdzsvara spējām
Zinātniskā konsultācija par psihofizioloģisko spēju noteikšanu
Zinātniskā konsultācija par psihofizioloģiskām un kognitīvām
spējām
Zinātniskā konsultācija par muskuļu spēka disbalansu
Zinātniskā konsultācija par izturības trenēšanu, darbaspēju
novērtēšanu
Zinātniskā konsultācija par izturības trenēšanu, kardiopulmonālo
testēšanas rezultātiem

2,00
1 lappuse 0.05
1 lappuse 0.10
1 lappuse 0.05
1 diena 0.10
20,00
25,00
30,00
30,00
60,00
100,00
50,00
75,00
90,00

2. Atbildīgie par lēmuma izpildi Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.Kravalis,
Maģistrantūras un Doktorantūras vadītāja T.Ņikiforova, 1.līmeņa augstākās profesionālās
izglītības programmas vadītāja I.Blekte, Sporta zinātnes pētniecības laboratorijas vadītāja
vad.pētniece A.Zuša, Bibliotēkas vadītāja M.Zaļūksne.

3.
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