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LATVIJAS   SPORTA   PEDAGOĢIJAS   AKADĒMIJA 
     

 
 

REĢISTRĒTS  LSPA 
ar  Nr. 24 

Datums: 10.02.2020. 
 

 

APSTIPRINĀTS  

Senāta 2011.gada 3.februāra sēdē, protokols Nr. 8    

Ar grozījumiem, kas apstiprināti LSPA Senātā un stājas spēkā 10.03.2011. 

Ar grozījumiem, kas apstiprināti LSPA Senātā un stājas spēkā 29.08.2013. 

Ar grozījumiem, kas apstiprināti LSPA Senātā un stājas spēkā 10.05.2018. 

Ar grozījumiem, kas apstiprināti LSPA Senātā un stājas spēkā 06.02.2020. 
 

                        

NOLIKUMS 
PAR  STUDIJU  GALA  UN  VALSTS  PĀRBAUDĪJUMIEM 

 

1. Vispārīgie noteikumi 
 

1.1. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) Nolikums par studiju gala un 

valsts pārbaudījumiem (turpmāk – 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 10.06.1999. likums ("LV", 

213/215 (1673/1675), 30.06.1999.) [stājas spēkā ar 14.07.1999.], LR MK 

Noteikumiem par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu 

(26.08.2014. MK noteikumi Nr.512 (prot. Nr.45 31.§) [stājas spēkā ar 

12.09.2014.] LSPA vadības institūciju lēmumiem un rīkojumiem, šo Nolikumu un 

LSPA nolikums par studiju gala un valsts pārbaudījumiem. 

1.2. Pārbaudījumu mērķis ir kompleksi izvērtēt pretendenta akadēmisko un/vai 

profesionālo sagatavotību, kas rada priekšnoteikumus akadēmiskā vai profesionālā 

grāda un/vai profesionālās kvalifikācijas piešķiršanai. 

1.3. Akadēmiskā bakalaura gala pārbaudījuma obligāta sastāvdaļa ir bakalaura darba 

aizstāvēšana.   

1.4. Profesionālo kvalifikāciju valsts pārbaudījuma obligāta sastāvdaļa ir diplomdarba 

aizstāvēšana, kuru integrēti realizē konkrētās profesionālās praktiskās 

sagatavotības kvalifikācijas valsts pārbaudījuma laikā. 

1.5. Profesionālā bakalaura valsts pārbaudījuma obligāta sastāvdaļa ir bakalaura un/vai 

diplomdarba izstrādāšana un aizstāvēšana. 

1.6. Profesionālā maģistra valsts pārbaudījuma obligāta sastāvdaļa ir maģistra darba 

izstrādāšana un aizstāvēšana. 

1.7. Bakalaura, maģistra darbs un diplomdarbs tiek sagatavots un iesniegts izvērtēšanai 

Padomē vai Komisijā rakstiskā un elektroniskā veidā (CD - PDF formātā). 

Pārbaudījumu materiāli tiek uzglabāti LSPA noteiktajā kārtībā. 

1.8. Pārbaudījumi tiek kārtoti valsts valodā. Bakalaura, maģistra un diplomdarbus 

izstrādā un aizstāv valsts valodā, bakalaura un maģistra darbu aizstāvēšanā veic 

audio ierakstu. 

1.9. Gala pārbaudījumi: 

1.9.1. akadēmiskā bakalaura grāda iegūšanai: 

- bakalaura darba aizstāvēšana. 

1.9.2. Izglītības un sporta darba speciālista specialitātē: 

- Integrētais teorētiskais pārbaudījums rakstiski. Mutiski kārto students 

ar īpašām vajadzībām; 

- Praktiskais pārbaudījums specialitātē; 

- Diplomdarba aizstāvēšana. 

1.10. Valsts pārbaudījumi: 

1.10.1. 1.līmeņa profesionālās kvalifikācijas iegūšanai – Valsts noslēguma 

pārbaudījums: 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=223550
http://www.likumi.lv/doc.php?id=223438
http://www.likumi.lv/doc.php?id=223438
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- specialitātē (mutiski); 

- kvalifikācijas darba izstrādāšana un aizstāvēšana. 

1.10.2.   2.līmeņa profesionālās kvalifikācijas iegūšanai: 

- specialitātē (rakstiski, mutiski); 

- profesionālajā sagatavotībā (praktiski– sporta stundas un treniņu 

nodarbības vadīšana, pasākuma organizēšana utt.); 

- diplomdarba izstrādāšana un aizstāvēšana. 

1.10.3. profesionālā bakalaura grāda sporta zinātnē un izglītības un sporta darba 

speciālista profesionālās kvalifikācijas iegūšanai: 

- bakalaura integrētais pārbaudījums; 

- profesionālajā sagatavotībā (praktiski– sporta stundas un treniņu 

nodarbības vadīšana, pasākuma organizēšana utt.); 

- bakalaura un / vai diplomdarba izstrādāšana un aizstāvēšana. 

1.10.4. profesionālā bakalaura grāda veselības aprūpē un fizioterapeita 

kvalifikācijas iegūšanai: 

- praktisks pārbaudījums profesionālā kvalifikācijā; 

- integrētais   pārbaudījums profesionālā kvalifikācijā; 

- bakalaura darba izstrādāšana un aizstāvēšana. 

1.10.5. profesionālā maģistra grāda sporta zinātnē un izglītības un sporta darba 

speciālista profesionālās kvalifikācijas iegūšanai – Maģistra valsts 

pārbaudījums: 

- Profesionālā maģistra grāda sporta zinātnē un izglītības un sporta darba 

speciālista profesionālās kvalifikācijas integrēts pārbaudījums; 

- maģistra darba izstrādāšana un aizstāvēšana. 

1.10.6. profesionālā maģistra grāda veselības aprūpē iegūšanai: 

- integrēts pārbaudījums; 

- maģistra darba izstrādāšana un aizstāvēšana. 

1.11. Akadēmiskā grāda piešķiršanas padome (turpmāk – Padome) izvērtē bakalaura 

grāda pretendenta sagatavotības līmeni un izlemj par akadēmiskā grāda 

piešķiršanu. 

1.12. Padomes minimālais sastāvs: priekšsēdētājs (profesors vai asociētais profesors), 

divi locekļi un sekretāre. Padome ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz divi 

padomes locekļi. 

1.13. Nepieciešamības gadījumā Padome ir tiesīga iesaistīt tās sastāvā neatkarīgus 

ekspertus. 

1.14. Padomes sastāvu uz vienu akadēmisko gadu apstiprina ar LSPA rektora rīkojumu. 

Padomes sastāvā konkrētā darba aizstāvēšanai ar balss tiesībām tiek iekļauti 

recenzents un, ja nepieciešams, arī citi speciālisti. 

1.15. Bakalaura, maģistra darba un diplomdarba aizstāvēšana ir atklāta, balsošana – 

aizklāta. 

1.16. Profesionālā grāda un/vai profesionālās kvalifikācijas valsts pārbaudījuma 

komisija (turpmāk – Komisija) izvērtē pretendenta sagatavotību un lemj par 

attiecīgā profesionālā grāda un/vai profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu. 

1.17. Komisijas sastāvā ir priekšsēdētājs un vismaz četri locekļi. Komisijas 

priekšsēdētājs un vismaz puse no Komisijas sastāva ir nozares profesionālo 

organizāciju vai darba devēju pārstāvji.  

1.18. Komisijas sastāvu uz vienu akadēmisko gadu apstiprina ar LSPA rektora 

rīkojumu. Komisijas sastāvā konkrētā darba aizstāvēšanai ar balss tiesībām tiek 

iekļauti recenzents un, ja nepieciešams, arī citi speciālisti. 

1.19. Gala vai valsts pārbaudījumu kārto studenti, kuri uz pārbaudījuma norises dienu ir 

izpildījuši visas attiecīgā studiju programmā paredzētās prasības un nokārtojuši 

finansiālās saistības. 
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2. Noslēguma pārbaudījumu norise un vērtēšana 

 
2.1. Par profesionālo studiju valsts pārbaudījumu prasību un vērtēšanas kritēriju 

izstrādi ir atbildīgs studiju programmas direktors. Tos izskata studiju dome un 

apstiprina studiju prorektors. 
2.2. Profesionālo studiju valsts pārbaudījumu ietvertā studenta teorētisko zināšanu 

pārbaude notiek rakstiski vai mutiski visas studiju programmas prasību daļas 

apjomā.  
2.3. Profesionālo studiju valsts pārbaudījumu vērtē ar vienu atzīmi 10 ballu skalā. 

Visās noslēguma pārbaudījuma atsevišķās daļās ir jābūt pozitīvam vērtējumam. 

Noslēguma pārbaudījumu atsevišķo daļu vērtējuma īpatsvaru kopējās atzīmes 

veidošanā nosaka pēc programmas direktora ierosinājuma un apstiprina studiju 

dome.  
2.4. Profesionālo studiju valsts pārbaudījumu atsevišķās daļas vērtējumu izskata slēgtā 

Komisijas sēdē. Profesionālo studiju valsts pārbaudījumu galīgais vērtējums, kā arī 

grāda un profesionālās kvalifikācijas piešķiršana tiek izskatīta slēgtā Komisijas 

sēdē. Komisija pieņem lēmumus atklāti balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu. 

Balsīm daloties vienlīdzīgās daļās, lēmums tiek pieņemts par labu pretendentam. 
2.5. Lēmumu par atkārtotu profesionālo studiju valsts pārbaudījumu kārtošanas laiku 

pieņem Studiju departamenta vadītājs pēc studiju programmas direktora 

ierosinājuma.  Studenti, kuri nav izturējuši profesionālo studiju valsts 

pārbaudījumu vai nav ieradušies uz tiem, tiek eksmatrikulēti kā gala 

pārbaudījumus nenokārtojuši. Ja studējošais kārto atkārtotu profesionālo studiju 

valsts pārbaudījumu, tad studējošais ne ātrāk kā divus, bet ne vēlāk kā vienu 

mēnesi pirms noteiktā valsts pārbaudījumu datuma iesniedz iesniegumu par 

atjaunošanu studējošo sarakstā un veic nepieciešamos maksājumus. 
2.6. Studenti, kuri profesionālo studiju valsts pārbaudījumu izmanto neatļautus 

palīglīdzekļus vai kuru noslēguma darbs ir plaģiāts, tiek atstādināti no 

pārbaudījuma un eksmatrikulēti kā profesionālo studiju valsts pārbaudījumu 

nenokārtojuši. Atkārtota profesionālo studiju valsts pārbaudījumu kārtošana tiek 

atļauta ne ātrāk kā pēc gada. Noslēguma darbs ir jāraksta par jaunu tematu. 
2.7. Apelāciju par Komisijas vai Padomes gala pārbaudījuma procedūru vai vērtējumu 

vienas darba dienas laikā no vērtējuma paziņošanas brīža iesniedz rektoram. LSPA 

rektors ar rīkojumu izveido Apelācijas komisiju, kuras sastāvā ir vismaz 3 (trīs) 

personas (Komisijas priekšsēdētājs un vismaz divi locekļi). Apelācijas komisija 

septiņu darba dienu laikā izskata un dod savu vērtējumu. 
2.8. Komisiju veido: 

2.8.1. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas vadības centra vadītājs                                            

– Komisijas priekšsēdētājs; 

2.8.2. Studiju departamenta vadītājs – Komisijas loceklis; 

2.8.3. Katedras vadītājs vai  nodaļas vadītājs – Komisijas loceklis; 

2.8.4. Studiju virziena vadītājs - Komisijas loceklis; 

2.8.5. Programmas direktors - Komisijas loceklis. 

2.9. Lai izslēgtu interešu konfliktu, attiecīgās apelācijas izskatīšanā kā Komisijas 

locekļi nedrīkst piedalīties personas, kuras ir piedalījušās konkrētā valsts 

pārbaudījumu vērtēšanā (valsts pārbaudījuma komisijas locekļi, darba vadītājs un 

recenzents). 

2.10. Ja attiecīgās Komisijas priekšsēdētājs nav tiesīgs piedalīties konkrētas lietas 

izskatīšanā, tad LSPA rektors ar rīkojumu no apelācijas komisijas locekļu vidus 

par priekšsēdētāju apstiprina citu apelācijas komisijas locekli. 
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2.11. Uz Komisijas sēdi pēc nepieciešamības var uzaicināt apelācijas sūdzības 

iesniedzēju un valsts pārbaudījuma komisijas priekšsēdētāju vai līdzpriekšēdētāju, 

kā arī studējošo pašpārvaldes pārstāvi. 

2.12. Komisija pēc nepieciešamības apelācijas izskatīšanā var piesaistīt ekspertus. 

2.13.  Noslēguma darba viens eksemplārs datorizdrukā piecus gadus tiek uzglabāts 

LSPA noteiktā kārtībā. Noslēguma darbu elektroniskās kopijas tiek nodotas un 

uzglabātas LSPA bibliotēkā. Noslēguma darbu anotācijas latviešu valodā un angļu, 

vai vācu. 

2.14. Atzīt par spēku zaudējušu “Nolikumu par Studiju gala un valsts pārbaudījumiem” 

(apstiprināts LSPA Senātā 6.04.2006.).  

 

 

LSPA 


