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NOLIKUMS  PAR  REĢISTRĀCIJU NEPILNA  LAIKA  STUDIJĀM 
studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” nepilna laika neklātienē (NLN) un 
“Veselības aprūpe” profesionālā bakalaura programmā “Fizioterapija” nepilna 
laika klātienē (NLK) Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā 2021./2022. 
akadēmiskajā gadā 

 
  

1. Pretendenti studijām studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports”  
profesionālā bakalaura studiju programmā “Sporta zinātne” nepilna laika 
neklātienē (NLN) un  studiju virziena “Veselības aprūpe” profesionālā 
bakalaura studiju programmā “Fizioterapija” nepilna laika klātienē (NLK)  tiek 
imatrikulēti un reģistrēti atbilstoši uzņemšanas noteikumiem, noslēdzot studiju 
līgumu uz visu studiju periodu. 

2. Studijas tiek organizētas par fiziskas vai juridiskas personas līdzekļiem atbilstoši 
studiju programmas prasībām un LSPA reglamentējošiem normatīviem 
dokumentiem. 

3. Studiju maksa noteikta ar Senāta lēmumu ”Par studiju maksas un studiju maksas 
pakalpojumu noteikšanu”. 

4. Katru studiju studiju gadu studējošais reģistrējas studijām, ja ir izpildītas iepriekšējā 
studiju gada akadēmiskās un finansiālās saistības. Visi Studējošie nākamajam 
studiju gadam reģistrējas pie Studiju departamenta izglītības darba speciālistēm, 
apliecinot to ar parakstu reģistrācijas lapā. Studentiem ar akadēmiskajiem 
parādiem piedāvā atkārtotas studijas, par ko slēdz rakstisku vienošanos pie 
noslēgtā studiju līguma. Attaisnojošs iemesls var būt par pamatu atsevišķu studiju 
kursu kārtošanas termiņu pagarināšanai. Kursu kārtošanas termiņu pagarina pēc 
Studiju departamenta vadītāja lēmuma, ja akadēmisko parādu cēlonis ir slimība vai 
cits attaisnojošs iemesls. Lēmums tiek pieņemts pēc iesnieguma un attaisnojoša 
dokumenta saņemšanas.  

5. Nereģistrējušies studenti tiek izslēgti no studējošo saraksta. 
6. Studentam ir tiesības saņemt studiju pārtraukumu atbilstoši nolikumam „Par studiju 

pārtraukšanu ”. 
7. Nesekmīgi studējošie ir tiesīgi reģistrēties atkārtotām studijām tajā pašā studiju 

kursā, kurā ir studējuši.  
8. ERASMUS programmā studējošo reģistrācija nākamajam studiju semestrim vai 

studiju gadam notiek 10 dienu laikā pēc ERASMUS studiju vai prakses beigām. 
9. Šis Nolikums stājas spēkā ar 2021.gada 1.septembri. Atzīt par spēku zaudējušu 

„Nolikumu par reģistrāciju neklātienes studijām” (apstiprināts LSPA Senātā 
04.06.2009.).  
 
          LSPA 

 


