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LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA 

 
APSTIPRINĀTS 

 LSPA Senāta sēdē 2011.gada 5.maija sēdē 

Protokols Nr. 10    

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 04.10.2012. un stājas spēkā 04.10.2012.) 

 
NOLIKUMS PAR STUDIJU KURSU ATZĪŠANU LSPA 

 

 

1. Terminu skaidrojums 

1.1. Eiropas kredītpunktu pārneses uzkrāšanas sistēmas (ECTS) kredītpunkts – 
vienība studējošā darba uzskaitei. 1 Latvijas kredītpunkts atbilst 1,5 ECTS 

kredītpunktiem. 

1.2. Studiju kursu atzīšana - akreditētās vai valsts atzītās Latvijas vai ārvalstu 

augstākās izglītības iestādēs apgūtu studiju kursu iekļaušana studējošā izpildītajās 

akadēmiskajās saistībās, ja to saturs un apjoms atbilst studiju programmas mērķiem, 

uzdevumiem, saturam un plānotajiem studiju rezultātiem. 

 

2. Vispārīgie noteikumi 

2.1. Studiju kursu atzīšanu LSPA nosaka Augstskolu likuma 15.panta pirmā daļa un 

LSPA Satversmes 14.punkta 4.apakšpunkts. 

2.2. LSPA studiju programmās var atzīt akreditētās, licencētās vai valsts atzītās 

Latvijas vai ārvalstu augstākās izglītības iestādēs sekmīgi apgūtus studiju kursus: 

2.2.1. studiju kursus, izņemot studiju programmas noslēguma pārbaudījumus; 

2.2.2. tālākizglītības programmu kursus, ja par kursa apguvi ieskaitīti kredītpunkti 

(Latvijas augstākās izglītības kredītpunktu vai ECTS sistēmā). 

2.3. LSPA pilnā apjomā atzīst studiju kursus, kas apgūti starpvaldību vai 

starpaugstskolu līgumos noteiktās studiju programmās vai starptautiskajās 

izglītības programmās un kuru apguvi studējošais iepriekš rakstveidā saskaņojis ar 

studiju programmas direktoru. 

2.4. Iepriekš apgūtus studiju kursus var atzīt tajā pašā vai zemākā studiju līmenī. Pirmā 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās apgūtos studiju 

kursus var atzīt citās pamatstudiju (bakalaura vai otrā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības) programmās. 

2.5. Atzītos studiju kursus ieskaita studējošā izpildītajās akadēmiskajās saistībās: 

2.5.1. aizstājot studiju programmas obligātās (A) daļas vai ierobežotās izvēles (B) 

daļas studiju kursus; vispārizglītojošos studiju kursus vai nozares teorētiskos 

pamatkursus un informācijas tehnoloģiju kursus vai nozares profesionālās 

specializācijas kursus; jaunāko sasniegumu apguves nozares teorijā un praksē 

kursu daļas, pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un 

vadībzinību studiju kursu daļas, pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursu daļas; 
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2.5.2. iekļaujot studiju programmas ierobežotās izvēles (B) daļā vai brīvās izvēles 

(C) daļā; nozares profesionālās specializācijas daļā vai brīvās izvēles daļā. 

2.6. LSPA apgūtajiem studiju kursiem atzīst arī vērtējumu, ja tas ir 10 ballu sistēmā. 

2.7. Studiju kursu atzīšanu veic studiju programmas direktors. Neskaidrību gadījumā 

lēmumu par studiju kursu atzīšanu pieņem atbilstošā studiju Metodiskā komisija 

(Studiju programmu komisija).  

2.8. Pretendentiem, kuri uzsāk studijas vēlākos studiju posmos, atzīšanas procedūru 

veic pirms imatrikulācijas.  

2.9. Studiju kursus neatzīst, ja šo kursu saturs vai apjoms vai apgūtās zināšanas un 

iegūtās prasmes neatbilst programmas prasībām. 

2.10. Vienu LSPA studiju programmas studiju kursu var aizstāt ar vairākiem apgūtiem 

studiju kursiem un otrādi – vairākus LSPA studiju kursus var aizstāt ar vienu 

apgūtu studiju kursu. 

2.11. Aizstājot LSPA studiju kursu ar vienu vai vairākiem kursiem, šo kursu kopējam 

apjomam ir jābūt vienādam ar vai lielākam par LSPA studiju kursa apjomu. 

 

3. Studiju kursu atzīšanas lietvedība 

3.1. Studiju kursu atzīšana notiek pēc studējošā iesnieguma saņemšanas. Pretendentiem, 

kuri vēlas uzsākt studijas vēlākos studiju posmos, iesniegums jāiesniedz saskaņā ar  

imatrikulācijas noteikumiem. 

3.2. Studējošais (turpmāk – pretendents) iesniedz dokumentus atbilstošās programmas 

vai nodaļas izglītības metodiķim: 

3.2.1. studiju programmas direktoram adresētu iesniegumu ar lūgumu atzīt apgūtos 

studiju kursus (1. pielikums);  

3.2.2. augstākās izglītības iestādes apstiprināta dokumenta kopiju (uzrādot 

oriģinālu), kas apliecina studiju kursu apguvi, un tā tulkojumu angļu valodā; 

augstākās mācību iestādes apstiprinātu katra atzīstamā studiju kursa aprakstu 

latviešu vai angļu valodā, ja tie pilnā apjomā nav pieejami augstskolas mājas lapā 

internetā. Ar studiju programmas direktora piekrišanu studiju kursu aprakstus var 

pieņemt arī citā valodā; 

3.2.3. pretendenti, kuri atgriežas pēc studijām ārvalstu augstākajās mācību iestādēs 

starptautisko programmu ietvaros, iepriekš minēto dokumentu vietā iesniedz 

atbilstošā līguma (ECTS studiju līguma vai Erasmus studenta prakses līguma) 

oriģinālu ar ārzemju augstskolas koordinatora parakstu. 

3.3. Programmas vai nodaļas izglītības metodiķis pretendenta iesniegumu un 

pielikumus nodod izskatīšanai programmas direktoram. 

3.4. Studiju programmas direktors, izmantojot spēkā esošo studiju programmas plānu, 

pieņem lēmumu par studiju kursu akadēmisko atzīšanu (2. pielikums). 

3.5. Studiju kursu atzīšanu veic 30 kalendāro dienu laikā.  

3.6. Pretendents ir tiesīgs iesniegt Metodiskajā komisijā motivētu apelāciju par studiju 

kursu atzīšanas procedūru trīs dienu laikā pēc lēmuma saņemšanas. Iesniegto 

apelāciju izskata nedēļas laikā. 
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3.7. Programmas vai nodaļas izglītības metodiķis, saskaņā ar studiju programmas 

direktora vai studiju Metodiskā komisijas lēmumu reģistrē studiju kursu atzīšanas 

rezultātus LSPA Informatīvajā sistēmā, ievadot: 

3.7.1. tās augstākās mācību iestādes nosaukumu latviešu un angļu valodā, kurā 

apgūts atzītais (-ie) studiju kurss (-i); Ja augstskolas nosaukums nav piedāvāts 

LSPAIS izvēlnē, šis nosaukums latviešu un angļu valodā elektroniski jānosūta 

LSPAIS programmētājam izvēlnes paplašināšanai; 

3.7.2. atzītā studiju kursa nosaukumu latviešu un angļu valodā un apjomu ECTS 

kredītpunktos; 

3.7.3. LSPA studiju programmas daļu (A, B vai C daļa; vai vispārizglītojošo 

studiju kursu daļa, nozares teorētisko pamatkursu un informācijas tehnoloģiju 

kursu daļa, nozares profesionālās specializācijas kursu daļa vai brīvās izvēles kursu 

daļa; jaunāko sasniegumu apguves sporta teorijā un praksē kursu daļa, pētnieciskā 

darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursu daļa, 

pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursu daļa), kurā studiju kurss tiek ieskaitīts; 

3.7.4. tā LSPA studiju kursa kodu un nosaukumu, kurš tiek aizstāts; 

3.7.5.  studiju kursa atzīšanas datumu – citās augstākās izglītības iestādēs apgūtiem 

studiju kursiem vai pārbaudījuma kārtošanas datumu – LSPA iepriekš apgūtiem 

studiju kursiem; 

3.7.6. LSPA iepriekš apgūtajiem studiju kursiem ievada arī docētāja vārdu, 

uzvārdu un akadēmisko nosaukumu, vērtējumu, ja tas ir 10 ballu sistēmā, vai 

„ieskaitīts”, ja vērtējums ir ieskaitīts/neieskaitīts sistēmā vai 5 ballu sistēmā. 

3.8. Studiju kursa(-u) atzīšanas dokumentāciju (studenta iesniegumu vai ECTS studiju 

līgumu, augstākās izglītības iestādes apstiprināta dokumenta kopiju, kas apliecina 

studiju kursu apguvi, kā arī apstiprinātos studiju kursu aprakstus, ja tādi iesniegti) 

pievieno studējošā studiju kartei. 
 

4. Ieraksti diploma pielikumā 

4.1. Diploma pielikumā uzrāda: 

4.2.1. citā augstskolā apgūto atzīto studiju kursu nosaukumus un kredītpunktu 

apjomu, t.sk. ECTS kredītpunktos, norādot vērtējumu „atzīts”; 

4.2.2. LSPA iepriekšējos studiju periodos apgūtajiem studiju kursiem – 

nosaukumus, kredītpunktu apjomu un vērtējumu, ja tas ir 10 ballu sistēmā, vai 

„ieskaitīts”, ja vērtējums ir ieskaitīts/neieskaitīts sistēmā vai 5 ballu sistēmā; 

4.2.3. valsts un augstākās izglītības iestādes nosaukumu, kurā studiju kurss ir 

apgūts.  

4.2. Diploma pielikuma 6. sadaļā „Papildinformācija” ieraksta: 

4.2.1. studiju periodu citā augstskolā; 

4.2.2.  starptautiskajos līgumos un starptautiskajās izglītības programmās apgūtos 

studiju kursus, kurus studējošais apguvis papildus 2.2. punktā minētajā kārtībā 

saskaņotajiem studiju kursiem un kuri netiek atzīti kā studiju programmas 

sastāvdaļa. 

LSPA 
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1.pielikums 
  Nolikumam par studiju kursu atzīšanu LSPA 

LSPA Senāta 2011.gada 5.maija 

Sēdes protokols Nr. 10                                                                                                                   

LSPA Studējošā iesnieguma veidlapas paraugs 

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 04.10.2012. un stājas spēkā 04.10.2012.) 

 

 

 

________________________ 
vārds, uzvārds, 

____________________________________ 
studējošā personas kods 

 

pilna laika klātienes/nepilna laika neklātienes  
(nevajadzīgo svītrot) 

 

_______________________________________ kvalifikācija/as students/pretendents 

 
 

 

IESNIEGUMS 
Rīgā 

201___ g. _____________ 

 

___________________________________ programmas 

 

direktoram/direktorei ____________________________ 
                                      (akadēmiskais amats, vārds, uzvārds) 

 

Par studiju kursu atzīšanu 

     Lūdzu atzīt _______________________________________________________ 
 (augstākās izglītības iestādes nosaukums) 

laika posmā no ________________ līdz ________________ apgūtos studiju kursus. 

 
Pielikumā: 

1. _____________________________ izsniegtā ____________________________ 

    (augstākās izglītības iestādes nosaukums)  (dokumenta nosaukums) 

    _____________________________ kopija; 

   (dokumenta numurs, izsniegšanas datums) 

 

 2. Studiju kursu apraksti uz __________ lpp. 

 

Paraksts________________                                     



  

2. pielikums 

                                                                                                                                                      Nolikumam par studiju kursu atzīšanu LSPA 

LSPA Senāta 2011.gada 5.maijā 

Sēdes protokols Nr. 10      

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 04.10.2012. un stājas spēkā 04.10.2012.)                                                                                                              

 

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA 

 

LĒMUMS 

____.____. 20___.                                                                                                                                             Nr.______ 

Par studiju kursu akadēmisko atzīšanu  

................................................ studiju programmas 

 studenta/pretendenta ___________________________________________ 
                                        (vārds, uzvārds) 

________________________________________________________________________________________ apgūto studiju kursu 
 (augstākās izglītības iestādes nosaukums) 

salīdzinājums ar LSPA _______________________________________________________________studiju programmas kursiem 
(studiju programmas nosaukums) 

 

 
LSPA studiju programmas studiju kurss 

Citā augstākās izglītības iestādē vai iepriekšējos studiju periodos 

LSPA apgūtais studiju kurss 
Studiju 

programmas 

direktora 

lēmums 

Nr.p.

k. 

Studiju 

gads 

Programm

as  

daļa Kursa 

kods 
Kursa nosaukums 

Apjoms 

Kursa nosaukums 

Apjoms 

V
ēr

tē
ju

m
s 

K
P

 

E
C

T
S

 

K
P

 

E
C

T
S

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            
 

                                                      Programmas direktors                 _______________ V. Uzvārds                                               

Ar lēmumu iepazinos:  

Studenta/pretendenta paraksts: ____________________   ____.____. 201___ 



  

Studiju kursu atzīšanas paraugs 

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA 

 

LĒMUMS 

____.____. 20___.                                                                                                                                             Nr.______ 

Par studiju kursu akadēmisko atzīšanu  

Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmas „SPORTA ZINĀTNE” (42813) studiju programmas studenta JĀŅA AUGSTLĒCĒJA 
                                                                                                                                 (vārds, uzvārds) 

Zviedrijas Sporta un veselības zinātnes augstskolas (GIH) apgūto studiju kursu 
 (augstākās izglītības iestādes nosaukums) 

salīdzinājums ar LSPA „SPORTA ZINĀTNE” (42813)  bakalaura studiju programmas kursiem 

 
LSPA studiju programmas studiju kurss 

Citā augstākās izglītības iestādē vai iepriekšējos studiju periodos 

LSPA apgūtais studiju kurss 
Studiju 

programmas 

direktora 

lēmums 

Nr.p.

k. 

Studiju 

gads 

Programm

as  

daļa Kursa 

kods 
Kursa nosaukums 

Apjoms 

Kursa nosaukums 

Apjoms 

V
ēr

tē
ju

m
s 

K
P

 

E
C

T
S

 

K
P

 

E
C

T
S

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 1. 

Vispārizglītojo-

šais studiju 
kurss 

 

PBVI101 Vispārīgā pedagoģija  

3 4,5 

Audzināšanas teorija  

 

Didaktika 

 

Izglītības sistēmas organizēšanas 

un vadības teorija  

1 

 

1 

 

 

1 

1,5 

 

1,5 

 

 

1,5 

7 

 

7 

 

 

6 

Atzīt 

 

 

Atzīt 

 

 

Atzīt 

            

 

                                                      Programmas direktors                 _______________ V. Uzvārds                                               

Ar lēmumu iepazinos:  

Studenta/pretendenta paraksts: ____________________   ____.____. 201___ 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 04.10.2012. un stājas spēkā 04.10.2012.)                                                                                                              


