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LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA 
APSTIPRINĀTS  

LSPA Senāta sēdē 

2016.gada 7.aprīlī, 

protokols Nr.8 
 

NOLIKUMS 
PAR  PIRMĀ  LĪMEŅA  PROFESIONĀLĀS  AUGSTĀKĀS  

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS  

“IZGLĪTĪBAS UN SPORTA DARBA SPECIĀLISTS” (kods 41813)   

VALSTS  NOSLĒGUMA  PĀRBAUDĪJUMU –  

KVALIFIKĀCIJAS EKSĀMENU 

 

1. Vispārīgie noteikumi 
       

1.1. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) Pirmā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības programmas “Izglītības un sporta darba speciālists” ar kvalifikāciju sporta 

veida treneris (turpmāk – studiju programma) valsts noslēguma pārbaudījuma – 

kvalifikācijas eksāmenu (turpmāk – kvalifikācijas eksāmens) nolikums izstrādāts saskaņā ar 

LR Augstskolu likumu (23.12.2010. likums /„LV”, 206 (4398), 30.12.2010./, stājas spēkā ar 

01.01.2011.), LR Profesionālās izglītības likumu 16.12.2010. likums („LV”,205 (4397), 

29.12.2010., stājas spēkā ar 01.01.2011.), LR MK Noteikumiem par pirmā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības valsts standartu 29.05.2007. MK noteikumi Nr.348 

(„LV”,88 (3664), 01.06.2007., stājas spēkā ar 02.06.2007.), LSPA vadības institūciju 

lēmumiem un rīkojumiem, šo Nolikumu un LSPA Nolikumu par studiju gala un valsts 

pārbaudījumiem. 

1.2. Studiju programmas kvalifikācijas eksāmena mērķis ir kompleksi izvērtēt 

kvalifikācijas pretendentu profesionālās sagatavotības atbilstību studiju programmas prasībām 

un valsts standartiem, kas rada priekšnoteikumus kvalifikācijas piešķiršanai. 
      1.3. Studiju programmas apguves noslēgumā kārtojams kvalifikācijas eksāmens, 

kura obligāta sastāvdaļa ir kvalifikācijas darba aizstāvēšana, kuru integrēti realizē konkrētās 

praktiskās sagatavotības kvalifikācijas eksāmena laikā.  

      1.4. Kvalifikācijas eksāmenu sastāda integrētais vērtējums (atbilstoši izstrādātiem 

vērtēšanas kritērijiem ) ietverot divas sadaļas: 

1.4.1. teorētiskā daļa specialitātē; 

1.4.2. kvalifikācijas darba aizstāvēšana. 

      1.5. Eksaminējamā teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, apgūto kompetenci 

izvērtē Valsts noslēguma pārbaudījumu – kvalifikācijas eksāmenu komisija (turpmāk – 

Komisija). 

 1.6. Kvalifikācijas eksāmenu ir atļauts kārtot personām, kuras ir apguvušas pilnu 

studiju programmu, saņēmuši galīgo vērtējumu – ne mazāku par „4- gandrīz viduvēji” visos 

programmas mācību kursos, praksē un nokārtojuši finansiālās saistības. 

 1.7. Studējošiem, kuri nav pielaisti kārtot kvalifikācijas eksāmenu, ir tiesīgi apgūt 

attiecīgās studiju programmas teorētisko un praktisko daļu, nepieciešamos mācību kursus un 

saņemt tajos galīgo vērtējumu programmas realizācijas laikā; pēc programmas apguves 

studējošam ir tiesības kārtot kvalifikācijas eksāmenu. 

      1.8. Lēmumu par atkārtotu kvalifikācijas eksāmena kārtošanas laiku pieņem 

programmas direktors, apstiprināts ar LSPA rektora rīkojumu. Studējošie, kuri nav izturējuši 

profesionālo studiju kvalifikācijas eksāmenu vai nav ieradušies uz to, tiek eksmatrikulēti kā 

gala pārbaudījumu nenokārtojuši.  
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      1.9. Pretendentu var atkārtoti atjaunot kvalifikācijas eksāmena kārtošanai ne vairāk 

kā divas reizes. Tiem pretendentiem, kuri pirms eksmatrikulācijas ir izpildījuši atbilstošās 

studiju programmas prasības un tās noilguma laiks nav pārsniegts, papildu akadēmiskās 

saistības nav jākārto. 

      1.10. Studējošie, kuri kvalifikācijas eksāmenā izmanto neatļautus palīglīdzekļus vai 

kuru kvalifikācijas darbs ir plaģiāts, tiek atstādināti no eksāmena kārtošanas un eksmatrikulēti 

kā kvalifikācijas eksāmenu nenokārtojuši. Atkārtota kvalifikācijas eksāmena kārtošana tiek 

atļauta ne ātrāk kā pēc gada. Kvalifikācijas darbs jāraksta atkārtoti. 

        1.11. Kvalifikācijas darbs tiek sagatavots un iesniegts izvērtēšanai Komisijā 

rakstveidā termiski iesiets, kā arī elektroniskā veidā (CD – PDF formātā). Kvalifikācijas 

eksāmena dokumenti tiek uzglabāti LSPA noteiktā kārtībā. 

 

2. Kvalifikācijas eksāmenu komisija 
       

2.1. Kvalifikācijas eksāmenu komisijas sastāvā ir komisijas vadītājs – 

priekšsēdētājs un vismaz četri komisijas locekļi. Komisijas vadītājs – priekšsēdētājs un 

vismaz puse no komisijas sastāva ir nozares profesionālo organizāciju vai darba devēju 

pārstāvji. 

      2.2. Priekšlikumu par komisijas sastāvu sagatavo studiju programmas direktors, 

saskaņojot ar LSPA Treneru institūtu un Studiju prorektoru. Studiju Dome akceptē Komisijas 

sastāvu. Komisijas sastāvs tiek apstiprināts ar LSPA rektora rīkojumu uz konkrētu 

akadēmisko gadu. 

      2.3. Komisijas priekšsēdētājs ir persona ar LSPA izglītību ar studiju programmas 

specifikai atbilstošu piecu gadu praktiskā darba stāžu. Komisijas sekretāra pienākumus pilda 

programmas direktors, kuram nav balsošanas tiesības. 

      2.4. Komisija izvērtē pretendentu sagatavotību un lemj par attiecīgās kvalifikācijas 

piešķiršanu. 

 

3. Kvalifikācijas eksāmena norise 
        

3.1. Kvalifikācijas eksāmena datumu apstiprina ar LSPA rīkojumu ne vēlāk kā 30 

kalendārās dienas pirms eksāmena. Kvalifikācijas darba aizstāvēšanas datumu noteikšanu 

reglamentē „Noteikumi sporta veida trenera kvalifikācijas darba izstrādei, aizstāvēšanai, 

vērtēšanai LSPA pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā” 

(turpmāk – Noteikumi). 

3.2. Studējošos ar kvalifikācijas eksāmena kārtošanas nosacījumiem un norisi 

iepazīstina studiju programmas direktors ne vēlāk kā 30 kalendārās dienas pirms eksāmena. 

3.3. Kvalifikācijas eksāmens notiek saskaņā ar LSPA apstiprināto grafiku. 

Kvalifikācijas eksāmenu vada Komisijas priekšsēdētājs. Atkārtota eksāmena kārtošanai 

studējošais iesniedz iesniegumu un eksāmens tiek organizēts individuāli saskaņā ar 

1.10.punktā minēto. 

3.4. Kvalifikācijas eksāmenā ar Komisijas priekšsēdētāja atļauju kā novērotāji var 

piedalīties personas, kuras nav oficiālajā komisijas sastāvā. Ja minētās personas traucē 

eksāmenu norisi, Komisijas priekšsēdētājam ir tiesības izraidīt tās no eksāmena telpas. Par 

visiem pārkāpumiem eksāmenu laikā Komisijas priekšsēdētājs 3 dienu laikā rakstiski ziņo 

LSPA rektoram. 

3.5. Eksaminējamais sagatavojas, mutiski atbild uz kvalifikācijas eksāmena 

jautājumiem un prezentē savu kvalifikācijas darbu. 

3.6. Jautājumus studējošam var uzdot tikai eksāmenu komisijas locekļi un 

komisijas priekšsēdētājs. 
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3.7. Noslēdzošā kvalifikācijas eksāmena dienā komisijas priekšsēdētājs un 

komisijas locekļi izliek kopējo valsts kvalifikācijas eksāmena vērtējumu un apliecina ierakstu 

pareizību Valsts kvalifikācijas eksāmena protokolā. 

3.8. Eksaminējamos iepazīstina ar Komisijas lēmumu eksāmena dienā.  

3.9. Visu noslēdzošā kvalifikācijas eksāmena Komisijas locekļu parakstīts 

protokols ir pamats LSPA rektora rīkojumam par 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

diploma izsniegšanu. 

3.10. Protokolu noformē vienā eksemplārā, to paraksta Komisijas priekšsēdētājs, 

locekļi un sekretārs. Protokols tiek uzglabāts LSPA noteiktā kārtībā. 
 

4. Kvalifikācijas eksāmena saturs 
 

4.1. Kvalifikācijas eksāmenu sastāda integrētais vērtējums (atbilstoši izstrādātiem 

vērtēšanas kritērijiem), ietverot divas sadaļas: 

4.1.1. specialitātē (mutisks); 

4.1.2. kvalifikācijas darba aizstāvēšana. 

4.2. Kvalifikācijas eksāmena teorētiskos jautājumus apstiprina rektors. Kvalifikācijas 

darba izstrāde un aizstāvēšana reglamentēta 3.1.punktā minētajos Noteikumos. 
 

5. Kvalifikācijas eksāmena vērtēšana 
 

5.1. Kvalifikācijas eksāmenā ietvertā studējošā teorētisko un praktisko zināšanu 

pārbaude notiek mutiski un praktiski kā: 

5.1.1. teorētiskā daļa specialitātē; 

5.1.2. kvalifikācijas darba aizstāvēšana. 

5.2. Kvalifikācijas eksāmenu vērtē ar vienu atzīmi 10 ballu skalā, bet tā atsevišķo 

sadaļu vērtējuma īpatsvaru kopējās atzīmes veidošanā eksāmena vērtēšanas kritēriju tabulā 

izstrādā studiju programmas direktors un to apstiprina LSPA Studiju dome. 

5.3. Zemākais sekmīgais vērtējums katrā sadaļā ir ”4 – gandrīz viduvēji”. 

5.4. Kvalifikācijas darbs tiek izstrādāts individuāli saskaņā ar Noteikumiem un 

vērtēts atbilstoši kvalifikācijas eksāmena vērtēšanas kritērijiem. 

5.5. Komisija apspriež un novērtē eksaminēto rezultātus. Ar balsu vairākumu 

pieņem lēmumu par attiecīgās kvalifikācijas piešķiršanu vai nepiešķiršanu, piemērojot 

kvalifikācijas eksāmena kritēriju tabulā noteikto vērtējumu. Vienāda balsu skaita gadījumā 

izšķirošā ir eksāmenu komisijas priekšsēdētāja balss. 

5.6. Diplomu par apgūtu pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, kas 

apliecina arī iegūto ceturto profesionālās kvalifikācijas līmeni, saņem studējošais, kurš 

nokārtojis kvalifikācijas eksāmenu, iegūstot tajā gala vērtējumu, kas nav mazāks par „4-

gandrīz viduvēji”. 
 

6. Apelācijas kārtība 
 

6.1. Apelāciju par kvalifikācijas eksāmena procedūru 3 (trīs) darba dienu laikā pēc 

pārbaudījumu rezultātu paziņošanas iesniedz rektoram. Rektors sniedz atbildi piecu darba 

dienu laikā. 

6.2. LSPA Šķīrējtiesa apelācijas jautājumu izskata 2 (divu) nedēļu laikā pēc 

apelācijas saņemšanas un Šķīrējtiesas lēmums nav pārsūdzams. 
 

Atzīt par spēku zaudējušu 2010.gada 30.augustā (ar grozījumiem 2011.gada 5.maijā) 

LSPA Senātā apstiprināto “Nolikumu par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

valsts noslēguma pārbaudījumu-kvalifikācijas eksāmenu”.   

                                          LSPA 


