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LATVIJAS  SPORTA  PEDAGOĢIJAS  AKADĒMIJA 

 
APSTIPRINU 

 LSPA Senāta priekšsēdētājs  

__________________ prof. U.Grāvītis  

2018.gada 1.martā, 

Protokols Nr. 7 
 

APBALVOJUMU  NOLIKUMS 
 

1. Vispārīgie  noteikumi 

1.1. Šis nolikums nosaka apbalvojumu piešķiršanas kārtību Latvijas Sporta 

pedagoģijas akadēmijā (turpmāk tekstā – LSPA), kā arī kārtību, kādā LSPA izvirza 

kandidātus uz Latvijas vai ārvalstu apbalvojumu saņemšanu. 

1.2. Goda nosaukumu un apbalvojumu piešķiršanas mērķis ir novērtēt personu 

sasniegumus un nozīmīgu ieguldījumu LSPA attīstībā.   

 

2. Apbalvojumu veidi 

LSPA goda nosaukumu un apbalvojumu veidi to nozīmīguma secībā: 

2.1. Goda nosaukumi: 

2.1.1. LSPA Emeritus profesors; 

2.1.2. LSPA Goda doktors; 

2.1.3. LSPA Goda biedrs; 

2.1.4. LSPA Patriots. 

 2.2. Apbalvojumi: 

2.2.1. LSPA Atzinības raksts;  

2.2.2. LSPA Pateicība. 

 

3. Apbalvojumiem izvirzīto kandidātu ierosināšanas, izvērtēšanas un  

apbalvojumu piešķiršanas kārtība 

3.1. Tiesības izvirzīt pretendentus un iesniegt ierosinājumu apbalvošanai vai 

goda nosaukuma piešķiršanai ir jebkurai LSPA struktūrvienībai, personāla pārstāvim 

vai Studējošo pašpārvaldei LSPA rektoram adresētā rakstveida iesniegumā.  

3.2. Iesniedzot ierosinājumu par personas apbalvošanu, iesniegumā jānorāda: 

3.2.1. apbalvojamās personas vārds, uzvārds, ieņemamais amats (darba vieta – LSPA  

 nestrādājošām personām); 

3.2.2. nominācija, kādā lūdz piešķirt apbalvojumu / goda nosaukumu / izvirzīt 

 apbalvošanai; 

3.2.3. izvirzīšanas motivācija/pamatojums un izvirzītās personas sasniegumu / nopelnu  

 apraksts; 

3.2.4. informācija par ierosinājuma iesniedzēju(-iem). 

3.3. Lēmumu par LSPA goda nosaukuma piešķiršanu pieņem LSPA Senāts, 

atklāti balsojot. 

3.4. Lēmumu par LSPA apbalvojuma piešķiršanu un kandidātu izvirzīšanu uz 

Latvijas vai ārvalstu apbalvojumu saņemšanu pieņem LSPA Rektorāts, atklāti balsojot 

un izvērtējot personas ieguldījumu LSPA attīstībā, speciālistu sagatavošanā, izglītībā 

un zinātnē vai personas nopelnus un panākumus, kas atzīti Latvijā un pasaulē. 

 3.5. Goda nosaukumus un apbalvojumus diploma formātā pasniedz svinīgos 

apstākļos. 
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4. LSPA Goda nosaukumi 

4.1. LSPA Emeritus profesors: 

 4.1.1. Goda nosaukumu “LSPA Emeritus profesors” piešķir par īpašu 

ieguldījumu augstākajā izglītībā. 

 4.1.2. Uz goda nosaukumu var pretendēt profesors vai asociētais profesors, 

sasniedzot pensijas vecumu, par nopelniem ilgākā laika posmā un kurš Akadēmijā 

nostrādājis vismaz 15 gadus. 

4.1.3. LSPA Emeritus profesora goda nosaukuma piešķiršana ir personas 

darbības atzinīgs novērtējums, ko piešķir ar LSPA Senāta lēmumu. 

4.2. LSPA Goda doktors: 

 4.2.1. Goda nosaukumu “LSPA Goda doktors” piešķir par ievērojamu 

ieguldījumu LSPA attīstībā. 

4.2.2. Uz goda nosaukumu var pretendēt: 

- akadēmiskā personāla pārstāvis ar doktora zinātnisko grādu, kurš 

Akadēmijā nostrādājis vismaz 25 gadus; 

-  vai LSPA nestrādājošs zinātņu doktors. 

4.2.3. LSPA Goda doktora nosaukuma piešķiršana ir personas darbības atzinīgs 

novērtējums, ko piešķir ar LSPA Senāta lēmumu. 

4.3. LSPA Goda biedrs: 

 4.3.1. Goda nosaukumu “LSPA Goda biedrs” piešķir par ilggadīgu un 

kvalitatīvu darbu un ieguldījumu LSPA attīstībā. 

 4.3.2. Uz goda nosaukumu var pretendēt jebkura persona, kas devusi lielu un 

paliekošu ieguldījumu LSPA attīstībā. 

4.3.3. LSPA Goda biedra nosaukuma piešķiršana ir personas darbības atzinīgs 

novērtējums, ko piešķir ar LSPA Senāta lēmumu. 

4.4. LSPA Patriots: 

 4.4.1. Goda nosaukumu „LSPA Patriots“ piešķir par paliekošu ieguldījumu 

augstskolas attīstībā, tās slavas un prestiža veicināšanā Latvijā un pasaulē. 

 4.4.2. Uz goda nosaukumu var pretendēt jebkura persona, kas devusi lielu un 

paliekošu ieguldījumu LSPA attīstībā un ir lojāla LSPA. 

4.4.3. LSPA Patriota goda nosaukuma piešķiršana ir personas darbības atzinīgs 

novērtējums, ko piešķir ar LSPA Senāta lēmumu. 

 

5. LSPA Apbalvojumi 

5.1. LSPA Atzinības raksts: 

 5.1.1. LSPA Atzinības rakstu piešķir par: 

-  kvalitatīvu pedagoģisko darbību, izglītojot topošos sporta un veselības aprūpes 

speciālistus vai sekmējot to izglītošanu; 

-  sasniegumiem sportā vai zinātnē; 

-  ieguldījumu LSPA attīstībā; 

-  aktivitāti konkrētu darbu veikšanā vai pasākumu organizēšanā. 

5.1.2. LSPA Atzinības raksta piešķiršana ir personas darbības atzinīgs 

novērtējums, ko piešķir ar LSPA Rektora rīkojumu. 

5.2. LSPA Pateicība: 

5.2.1. LSPA Pateicību piešķir par: 
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-  kvalitatīvu pedagoģisko darbību, izglītojot topošos sporta un veselības aprūpes 

speciālistus vai sekmējot to izglītošanu; 

-  sasniegumiem sportā vai zinātnē; 

-  ieguldījumu LSPA attīstībā; 

-  aktivitāti konkrētu darbu veikšanā vai pasākumu organizēšanā. 

5.2.2. LSPA Pateicības piešķiršana ir personas darbības atzinīgs novērtējums, 

ko piešķir ar LSPA Rektora rīkojumu. 

 

6. Citi noteikumi 

 6.1. Piešķirto apbalvojumu uzskaiti veic rektora palīdze. 

 6.2. Nolikumu par LSPA goda nosaukumiem un apbalvojumiem pieņem un 

groza LSPA Senāts. Nolikums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

6.3. Atzīt par spēku zaudējušu LSPA Senāta 2011.gada 3.novembra sēdē 

apstiprināto “Nolikumu par LSPA goda nosaukumiem un apbalvojumiem”. 

  

  

 LSPA  
 

 
  

 

 

 

 


