APSTIPRINĀTS
LSPA Senāta sēdē
2016.gada 3.novembrī
protokols Nr.3

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI ĀRVALSTNIEKIEM
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā
PROFESIONĀLAJĀ BAKALAURA AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ
„FIZIOTERAPIJA” (kods 42722)
2017./2018.akadēmiskajā gadā
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. LSPA ir akreditēta valsts augstskola un realizē akreditētas studiju programmas. LSPA
absolventi ir sagatavoti darbam izglītības un sporta valsts, pašvaldību iestādēs, organizācijās un
kapitālsabiedrībās, jo iegūtas zināšanas, prasmes un kompetences, kas nepieciešamas, lai vadītu un
organizētu izglītības, sporta, veselību nostiprinošu un cita veida darbību.
1.2. Studiju programmā uzņem ārvalstu personas atbilstoši LR Izglītības likumam,
Augstskolu likumam (83.pantam) un citiem LR normatīvajiem dokumentiem.
1.3. 4 studiju gados (pilna laika klātienē) absolventi iegūst profesionālā bakalaura
grādu veselības aprūpē un kvalifikāciju: fizioterapeits ar specializāciju sporta jomā.
1.4. Studiju ilgums: 4 gadi.
1.5. Studiju sākums: 2017.gada 1.septembrī.
1.6. Studiju finansēšanas forma: par maksu 3200,00 EUR studiju gadā.
2. UZŅEMŠANAS PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
2.1. Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi:
 vidējā izglītība;
 labas latviešu vai angļu valodas zināšanas;
 vecums: 18 gadi vai vecāks;
 rakstveida iestājeksāmens.
2.2. Ārvalstnieki studijām var pieteikties klātienē, pa e-pastu (sūtot dokumentus elektroniski,
ierodoties LSPA, jāiesniedz dokumenti papīra formātā) vai pa pastu, iesniedzot šādus dokumentus:
1) iesniegumu;
2) apstiprinātas diploma par vidējo izglītību un atzīmju lapas kopijas, iztulkotas angļu vai
latviešu valodā, ja oriģināls nav nevienā no šīm valodām*;
3) izziņu par veselības stāvokli (brīvā formā ārsta vispārējs slēdziens par to, ka kandidāts ir
praktiski vesels un var apgūt profesionālu sporta programmu, kas iekļauj fizisku slodzi, ko
apstiprina ar zīmogu, parakstu; tekstam jābūt salasāmā angļu vai latviešu valodā);
4) 4 fotokartiņas 3x4 cm**;
5) pases kopiju (visas lapas, ieskaitot tukšās);
6) sertifikāta kopiju, kas apliecina labas latviešu vai angļu valodas zināšanas***;
7) reģistrēšanas maksas čeku (150,00 EUR).
Piezīmes: * ne ES pilsoņiem 2. punkta dokumentiem jābūt apstiprinātiem izcelsmes valsts Ārlietu
ministrijā;
** fotokartiņas elektroniski nav jāsūta;
*** ja nav sertifikāta vai cita valodas apliecinoša dokumenta, tad jākārto eksāmens.
2.3. Dokumenti jāiesniedz Uzņemšanas komisijā līdz 2017.gada 31.maijam.
3. UZŅEMŠANAS PAMATPRINCIPI
3.1. Ārvalstniekus studijām uzņem atklātā un vienlīdzīgā dokumentu konkursā.
3.2. Dokumentu konkursā vērtē:
 izglītības dokumenta vidējo vērtējumu (atzīmi/balles);
 iestājeksāmena vērtējumu.
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3.4. Pretendenta un LSPA savstarpējās tiesības un pienākumi uzņemšanas procesā:
3.4.1. LSPA pienākumi pirms uzņemšanas:
o Publiskot uzņemšanas noteikumus, LSPA Iekšējās kārtības noteikumus, kā arī nodrošināt
informācijas pieejamību pretendentiem;
o Sagatavot visus nepieciešamos dokumentus un izdales materiālus sekmīgai uzņemšanai;
o Ar LSPA rektora rīkojumu apstiprināt Uzņemšanas un Iestājeksāmenu komisiju.
3.4.2. LSPA tiesības:
o Prasīt, lai pretendents ievērotu uzņemšanas noteikumos un norādījumos minēto, kā arī LSPA
Iekšējās kārtības noteikumus;
o Ja pretendents Uzņemšanas komisijas norādītajā laikā bez attaisnojoša iemesla un nepaziņojot
LSPA, neierodas uz reģistrēšanos studijām, kā arī nenoslēdz studiju līgumu, tad viņš tiek
izslēgts no konkursa;
o Veikt atbilstošu pretendentu atlasi izvēlētajā studiju programmā;
o Atteikt reģistrāciju studiju programmās, kurās nav sasniegts minimālais studējošo skaits studiju
uzsākšanai;
o Ja nepieciešams, noteikt papildus uzņemšanu studiju programmās.
3.4.3. Pretendenta pienākumi uzņemšanas procesā:
o Iepazīties un ievērot uzņemšanas noteikumus, norādījumus un LSPA Iekšējās kārtības
noteikumus;
o Piesakoties studijās, uzrādīt vai iesniegt visus uzņemšanas noteikumos norādītos dokumentus;
o Savlaicīgi ierasties uz iestājpārbaudījumiem, reģistrēšanos studijām un studiju līgumu slēgšanu;
o Savlaicīgi nokārtot visas finansiālās saistības ar LSPA.
3.4.4. Pretendenta tiesības uzņemšanas procesā:
o Saņemt informāciju par visiem ar uzņemšanu saistītajiem jautājumiem;
o Iesniegt iepriekš minētos dokumentus personīgi ierodoties vai pilnvarojot citu personu, kura
uzrāda notariāli apstiprinātu pilnvaru un savu pasi;
o Iesniegt Uzņemšanas komisijā motivētu apelāciju par Uzņemšanas komisijas lēmumu trīs
darba dienu laikā pēc rezultātu izziņošanas. LSPA rektora pieņemto lēmumu pretendents var
pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
o Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pretendentam ir tiesības prasīt, lai lēmums
par atteikšanos imatrikulēt šo personu tiktu noformēts rakstiski.
3.5. Uzņemšanas rezultātus paziņo trīs darba dienu laikā no Uzņemšanas komisijas lēmuma
pieņemšanas dienas.
3.6. Visi konkursu izturējušie reflektanti Uzņemšanas komisijas noteiktajā termiņā noslēdz ar
LSPA studiju līgumu.
3.7. Noslēdzot studiju līgumu par studijām LSPA par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem,
studējošais pārskaita studiju maksu LSPA norēķinu kontā noteiktajos termiņos atbilstoši studiju
līgumā norādītajam laikam.
3.8. Reflektantus imatrikulē studijās programmā, ja noslēgts studiju līgums un iemaksāta
studiju maksa par pirmo studiju gadu.
INFORMĀCIJA

Atvērto durvju diena: 2017.gada 21.martā un 29.aprīlī plkst.12.00 LSPA konferenču zālē
Tālruņi:
+371 67799527
Ārējo sakaru studiju koordinētāja Iveta Boge (Iveta.Boge@lspa.lv)
+371 67543420
Uzņemšanas komisijas atbildīgā sekretāre Austra Kurkinaite
(Austra.Kurkinaite@lspa.lv)

+371 67799522
Studiju departamenta vadītājs Ivars Kravalis (Ivars.Kravalis@lspa.lv)
Fakss: +371 67543480
LSPA mājaslapa: www.lspa.lv
LSPA adrese: Brīvības gatve 333, Rīga, LV–1006
Satiksme ar: 3.,6.tramvaju līdz pieturai „Sporta akadēmija”;
12., 16. trolejbusu līdz galapunktam „Šmerlis” (LSPA);
1., 14., 21., 40.autobusu līdz pieturai „Šmerļa iela”.
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