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VISPĀRĒJIE  NOSACĪJUMI 
pilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes studijām 

 
1.1. LSPA ir akreditēta valsts augstskola ar kvalificētiem mācību spēkiem un materiālo bāzi. 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. Konkursa kārtībā LSPA uzņem LR pilsoņus un personas, kurām ir izdota LR nepilsoņa pase, kā arī 
personas, kurām ir izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas. Lai studētu augstskolā, nepieciešams vidējo 
izglītību apliecinošs dokuments. LR pilsoņi un personas, kurām ir izdota LR nepilsoņa pase, kā arī 
personas, kurām ir izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja vai vidējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, 
iesniedz vidējās izglītības dokumentu Akadēmiskās informācijas centrā un veic izglītības dokumenta 
pielīdzināšanu Latvijā izsniegtam atestātam par vispārējo vidējo izglītību.  
Ārvalstniekus uzņem atbilstoši LR likumdošanai, LR Izglītības likumam, Augstskolu likuma 83.pantam un 
Ārvalstu studentu uzņemšanas noteikumiem LSPA.  
1.3. Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programma ”Sporta zinātne” (kods 42813)  ir 
akreditēta līdz 2024.gada 31.decembrim (Saskaņā ar Augstskolu likuma pārejas noteikumu 48.punktā 
noteikto). 
1.4. LSPA pilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes absolventi iegūst profesionālā bakalaura 
grādu sporta zinātnē, kā arī izglītības un sporta darba specialitāti ar divām kvalifikācijām:  

• sporta skolotājs un vadītājs (menedžeris) sporta jomā; 

• sporta skolotājs un rekreācijas speciālists; 

• sporta veida vecākais treneris1 un vadītājs sporta jomā; 

• sporta veida vecākais treneris1 un sporta skolotājs; 

• sporta veida vecākais treneris1 un rekreācijas speciālists. 
Specialitāti ar 2 kvalifikācijām apstiprina, ja studijām pieteikušies vismaz 8 studenti. 
1.5.  Skaidrojums    
 1  - sporta veida vecākais treneris vienā no minētajiem sporta veidiem: 

• aerobika, airēšana, armrestlings (roku cīņa), ātrslidošana2; 

• basketbols, badmintons2, biatlons, bobslejs2, bodibildings, boulings2, bokss, bridžs2, brīvā cīņa, 
burāšana2; 

• daiļslidošana, dambrete, džudo, džiu-džitsu2;  

• florbols, futbols, frisbijs2, frīstails2, fitness; 

• galda teniss2, grieķu-romiešu cīņa; 

• handbols, hokejs; 

• jātnieku sports2;  

• kamaniņu sports2, karatē, kērlings2, kikbokss, krosmintons2, kāpšanas sports2 ;  

• lakross2, lēkšana uz batuta2, loka šaušana2; 

• mākslas vingrošana, modernā pieccīņa2, motosports2, MMA (jauktā cīņa)2; 

• nūjošana2, novuss; 

• orientēšanās;  

• pauerliftings (spēka trīscīņa), paukošana2, peldēšana, pludmales volejbols; 

• regbijs2, riteņbraukšana2, riteņbraukšana BMX, riteņbraukšana MTB; 
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• sambo, skeletons2, skeitbords, skrituļslidošana2, skvošs2, slēpošana (distanču, kalnu), smaiļošana 
un kanoe, snovbords, sporta aerobika2, sporta dejas, sporta tūrisms, sporta vingrošana, svarcelšana, 
svarbumbu celšana, šahs2, šaušana (ložu, stenda), šorttreks2;  

• taibokss (muaythai)2, taekvondo, teniss2, triatlons2; 

• u-šu2, ugunsdzēsības sports2; 

• veikbords, vieglatlētika, virves vilkšana, volejbols; 

• ziemeļu divcīņa. 
Skaidrojums    
2 - sporta veida vecākos trenerus sagatavo sadarbībā ar sporta veidu federācijām. 
1.5. Studiju ilgums:  - pilna laika klātienē 4 studiju gadi; 

- nepilna laika neklātienē 4,5 studiju gadi; 
 

 
1.6. Studiju finansēšana:  a) par valsts budžeta līdzekļiem,  
    b) par fiziskas vai juridiskas personas līdzekļiem. 
 
1.7. Studiju programmas apjoms pilna un nepilna laika studojās: 160KP (240ECTS). 
 

 


