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APSTIPRINĀTS 
LSPA Senāta sēdē  

2018.gada 1. novembra sēdē, 

protokols Nr.3 

 

 
 

1. VISPĀRĒJIE  NOSACĪJUMI 
  

1.1. LSPA Profesionālās pilnveides izglītības programma „PAMATZINĀŠANAS SPORTA 

TRENERA „C” KATEGORIJAS SERTIFIKĀTA IEGŪŠANAI”, 320 stundu apjomā (turpmāk 

tekstā saukta  PROGRAMMA)  ir sagatavošana trenera sertifikāta iegūšanai izvēlētajā sporta veidā. 

1.2. LSPA ir akreditēta valsts augstskola ar kvalificētiem mācību spēkiem un materiālo bāzi.  

Saskaņā ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2017. gada 27. novembra lēmumu Nr.474-p „Par 

licences izsniegšanu profesionālās izglītības programmas īstenošanai” LSPA ir izdota licence Nr.P-

16313 PROGRAMMAS īstenošanai. 

1.3. Pēc PROGRAMMAS apgūšanas LSPA izsniedz apliecību par Izglītības un zinātnes ministrijas 

licencētas profesionālās pilnveides izglītības programmas 320 stundu apjomā, kas ietver zināšanas 

sporta teorijā, sporta medicīnā, sporta fizioloģijā, sporta pedagoģijā, sporta psiholoģijā, sporta veidā 

vai darbības jomā, apguvi. 

1.4. Izglītojamiem, kuri sekmīgi apguvuši PROGRAMMU un saņēmuši apliecību par profesionālās 

pilnveides izglītību, ir iespējas: 

 1.4.1 piedalīties „C” kategorijas sporta speciālista sertifikāta iegūšanas procesā; 

1.4.2. studēt sporta profesionālās augstākās izglītības programmās, iegūstot profesionālo 

kvalifikāciju izvēlētajā sporta veidā; 

1.4.3. izglītoties profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmās. 

1.5. PROGRAMMAS maksa 700 EUR (septiņi simti eiro) par fiziskas vai juridiskas personas 

līdzekļiem. 

1.6. PROGRAMMAS apguve tiek organizēta Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā laikā no 2019. 

gada 7. janvāra līdz 8. martam.  
 

2. UZŅEMŠANA 
 

2.1. LSPA Profesionālās pilnveides izglītības PROGRAMMĀ uzņem LR pilsoņus un personas, 

kurām ir izdota LR nepilsoņa pase, kā arī personas, kurām ir izsniegta pastāvīgās uzturēšanās 

atļaujas. Lai apgūtu PROGRAMMU, nepieciešams vidējo izglītību apliecinošs dokuments. Ja LR 

pilsoņi un personas, kurām ir izdota LR nepilsoņa pase, kā arī personas, kurām ir izsniegta 

pastāvīgās uzturēšanās atļaujas vidējo izglītību ieguvuši ārvalstīs, iesniedz vidējās izglītības 

dokumentu Akadēmiskās informācijas centrā un veic izglītības dokumenta pielīdzināšanu Latvijā 

izsniegtam atestātam par vispārējo vidējo izglītību.  

2.2. Reflektantiem jāiesniedz 2 (divu) valsts centralizēto eksāmenu (CE) sertifikāti (kopējais 

procentuālais novērtējums ne mazāk kā 5%): CE  latviešu  valodā un CE  svešvalodā.  
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Saskaņā ar Augstskolu likumu centralizētos eksāmenus var nekārtot personas, kuras 

ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gadam, personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, kā 

arī personas ar īpašām vajadzībām, personas, kurām šādas tiesības pēc atsevišķa Ministru kabineta 

locekļa ierosinājuma noteicis Ministru kabinets sakarā ar attiecīgo personu īpašiem nopelniem 

Latvijas valsts labā, ja vien šīs personas normatīvos aktos noteiktā kārtībā bijušas atbrīvotas no 

vidējās izglītības valsts pārbaudījumiem. Personas, kuras var nekārtot centralizētos eksāmenus, 

vērtē pēc divu centralizēto eksāmenu priekšmetu atzīmēm no vidējās izglītības dokumenta sekmju 

izraksta. 

2.3. Informācija par PROGRAMMAS īstenošanu ir pieejama LSPA mājaslapā www.lspa.lv 

  

 

 3. DOKUMENTI 

 

3.1. Iesniedzamie dokumenti: 

 iesniegums (uz veidlapas); 

 vidējās izglītības dokumenta un sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu; 

 sertifikātu kopijas par centralizēto eksāmenu nokārtošanu; 

 izziņa par veselības stāvokli ar ģimenes ārsta slēdzienu; 

 1 fotokartiņa 3x4 cm ; 

 pases vai ID kartes kopija, uzrādot oriģinālu. 

3.2. Dokumentus pieņem:  2018. gada 17. un 18. decembrī no 9.00 līdz 12.00  (239.telpa). 

2019.gada 7. janvārī no 8.30 līdz 10.00 (239.telpa). 

3.3. PROGRAMMAS apguves sākums 2019. gada 7. janvārī plkst. 10.10 

 

 

4. PRETENDENTA UN LSPA  SAVSTARPĒJĀS  TIESĪBAS  UN  PIENĀKUMI 

UZŅEMŠANAS  PROCESĀ 

 

4.1. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija: 

4.1.1. Publisko uzņemšanas noteikumus LSPA mājaslapā un nodrošina informācijas 

pieejamību pretendentiem; 

4.1.2. Nodrošina mācību procesā telpas un aprīkojumu. 

4.2. Izglītojamais: 

4.2.1. Ievēro LSPA iekšējās kārtības noteikumus; 

4.2.2. Iesniedz visus uzņemšanas noteikumos norādītos dokumentus; 

4.2.3. Nokārto visas finansiālās saistības ar LSPA noslēgtajā līgumā noteiktajos termiņos. 

 

 

5. KONTAKTI 

 

LSPA adrese: Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006. 

Satiksme ar: - 1., 3.tramvaju līdz  pieturai „Sporta akadēmija”; 

        - 12., 16. trolejbusu līdz galapunktam „Šmerlis” (LSPA); 

        - 1., 14., 21., 40.autobusu līdz pieturai „Šmerļa iela”. 
 

LSPA mājaslapa: www.lspa.lv    

Fakss: 67543480 

Kontaktpersona:  Diāna Rutks arī  Rutkis    

tālrunis:  29160961  e-pasts: diana.rutks@lspa.lv 

      A korpuss, 2.stāvs, 239.telpa 

http://www.lspa.lv/
http://www.lspa.lv/
mailto:diana.rutks@lspa.lv

