
 

LATVIJAS   SPORTA  PEDAGOĢIJAS   AKADĒMIJA 

     

 

APSTIPRINĀTS 

 LSPA Senāta sēdē 2012.gada 2.februāra sēdē 

Protokols Nr. 6 

 

Studiju pārtraukšanas kārtība Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā 
 

1. Vispārīgie noteikumi 
 

1.1. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) Studiju pārtraukšanas kārtība Latvijas Sporta 

pedagoģijas akadēmijā (turpmāk – Kārtība) izstrādāta saskaņā ar LR Augstskolu likumu 

(p.50.3.) un LSPA Satversmi (p.55.3). 

1.2. Šī Kārtība nosaka bakalaura, maģistra, doktora un profesionālo studiju programmu, pilna un 

nepilna laika studējošo tiesības un pienākumus, uz laiku pārtraucot studijas LSPA. 

1.3. Studējošam ir tiesības pārtraukt studijas uz noteikto laiku, saglabājot studējošā statusu. 

1.4. Studiju pārtraukumu piešķir studējošam, kurš ir izpildījis visas finansiālās saistības saskaņā ar 

Līgumam par studijām LSPA pievienoto studiju maksas maksāšanas grafiku. 

1.5. Studiju pārtraukuma piešķir ar rektora rīkojumu.  

1.6. Studiju pārtraukumu piešķir, sākot ar attiecīgā studiju programmas otro semestri. Pirmā 

semestra studējošajiem studiju pārtraukumu var piešķirt, ja dekāns un / vai Programmas 

direktors konstatē, ka pastāv objektīvi iemesli, kas liedz studējošajam turpināt studijas 

(turpmāk – Izņēmuma gadījumi), un studējošais ir iesniedzis atbilstošus dokumentus. 

1.7. Studiju pārtraukumu piešķir nākamā semestra reģistrācijas nedēļas laikā, sākot ar semestra 

pirmo dienu. Studiju pārtraukuma beigu termiņš ir semestra pēdējā diena. Izņēmuma 

gadījumos studiju pārtraukumu atļauts piešķirt semestra laikā.  

1.8. Kopējais studiju pārtraukuma ilgums attiecīgā studiju programmas studiju laikā nedrīkst 

pārsniegt četrus semestrus. Minimālais studiju pārtraukuma ilgums – viens semestris. Studiju 

pārtraukuma laikā studējošais netiek eksmatrikulēts, ja viņš nav izteicis šādu vēlēšanos. 

1.9. Starp diviem studiju pārtraukumiem jābūt studiju periodam, kura ilgums ir vismaz divi 

semestri. 

1.10. Īpašos gadījumos var piešķirt vairākus studiju pārtraukumus pēc kārtas. 

1.11. Viesstudentiem un apmaiņas programmu studentiem studiju pārtraukumu nepiešķir. 

1.12. Ārvalstu studentiem studiju pārtraukuma laikā LSPA nenodrošina uzturēšanās atļauju 

noformēšanu. 

 

 

2. Studiju pārtraukuma piešķiršana 

 

2.1. Lai noformētu studiju pārtraukumu, studējošais līdz semestra reģistrācijas nedēļas beigām 

iesniedz dekānam vai programmas izglītības metodiķim iesniegumu (1.pielikums). 

2.2. Dekanāts sagatavo rīkojumu par studiju pārtraukumu ievērojot Augstskolu likumu, LSPA 

Satversmi, citus normatīvos aktus un šīs Kārtības nosacījumus. 

2.3. Pēc rīkojuma apstiprināšanas studiju programmas izglītības metodiķis izdara attiecīgu ierakstu 

LSPA Informatīvajā sistēmā un pievieno studējošā iesniegumu personīgai lietai. 

2.4. Ja studiju pārtraukums netiek piešķirts, dekāns vai programmas direktors sniedz studējošam 

rakstveida atteikumu, norādot: 

2.4.1.   studējošā vārdu, uzvārdu; 

2.4.2.  studējošā iesnieguma saņemšanas datumu un iesnieguma saturu; 

2.4.3.  pieņemtā lēmuma pa atteikuma piešķirt studiju pārtraukumu iemeslus un pamatojumu. 

2.5.  LSPA kanceleja nodrošina, lai 2.4. punktā minētais atteikums studējošajam tiktu nosūtīts 

ierakstītā vēstulē pa pastu vai arī personīgi izsniegts, šo faktu dokumentējot LSPA noteiktā 



kārtībā. Studējošais var apstrīdēt lēmumu par studiju pārtraukuma atteikumu LSPA noteiktā 

kārtībā. 

 

3. Studiju turpināšana pēc studiju pārtraukuma 

 

 

3.1.  Lai turpinātu studijas pēc studiju pārtraukuma, studējošajam ir pienākums reģistrācijas nedēļas 

laikā LSPA noteiktajā kārtībā reģistrēties atbilstošā semestra studijām (2.pielikums). 

3.3.  Reģistrējoties studijām pēc studiju pārtraukuma, studējošajam ir pienākums noslēgt 

papildvienošanos par izmaiņām pie Līguma par studijām LSPA ( t.sk. par izmaiņām studiju 

finansējuma avotā; studiju maksā un maksājumu grafikā, ja studijas tiek finansētas no juridisko 

vai fizisko personu līdzekļiem u.tml.). 

3.4.  Ja studiju pārtraukuma laikā ir notikušas izmaiņas studiju programmā, studējošais turpina 

studijas atbilstoši studiju atsākšanas brīdī aktualizētās studiju programmas prasībām. Ja 

nepieciešams, pirms studiju pārtraukuma apgūto studiju kursu atzīšanu veic LSPA noteiktā 

kārtībā. 

 

4. studiju finansēšana 
 

4.1.  Studiju pārtraukuma laikā studiju maksa nav jāmaksā.  

4.2.  Studējošais, kuram studiju pārtraukums tiek piešķirts semestra laikā, var lūgt pārmaksātās 

studiju maksas pārcelšanu uz nākamo studiju periodu, ja studijas tiek finansētas no juridisko 

vai fizisko personu līdzekļiem. Studējošais iesniedz dekānam iesniegumu (3.pielikums). 

Izglītības metodiķe rezolūcijā norāda uz nākamo studiju periodu pārceltās summas lielumu un 

pievieno studējošā iesniegumu personīgai lietai. 

4.3.  Pārcelt uz nākamo studiju periodu var to studiju maksas daļu, kas studiju pārtraukuma 

pieprasīšanas brīdī ir pārmaksāta saskaņā ar Līgumam par studijām LSPA pievienoto studiju 

maksas maksāšanas grafiku.  

4.4.  Studiju pārtraukuma laikā studējošajam nemaksā stipendiju.  

4.5.  Pēc studiju pārtraukuma studējošais reģistrējas semestrim, un (ja ir paredzēts Līgumā par 

studijām LSPA) piedalās konkursā studijām par valsts budţeta līdzekļiem.  

4.6.  Studējošajam, kura studijas finansētas no juridisko vai fizisko personu līdzekļiem, atsākot 

studijas pēc studiju pārtraukuma, jāmaksā tāda studiju maksa, kāda noteikta attiecīgajā semestrī 

studējošajiem. 



1.pielikums 

02.02.2012. Studiju pārtraukšanas kārtībai Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā 

_______________________________________________________________________________                
Studējošā vārds, uzvārds 

Studējošā personas dati:  

Studiju programmas nosaukums 

 

Personas kods: - 
    Studiju gads: _______    grupa:  _______ 

 

IESNIEGUMS 
Rīgā 

20____g. _________________ 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas  

rektoram prof. Jānim Ţīdenam 

Par studiju pārtraukuma piešķiršanu 
 

   Lūdzu izskatīt jautājumu par studiju pārtraukšanas piešķiršanu: 

no  līdz  
    
Studiju pārtraukšanas pieprasījuma iemesls: 

 Staţēšanās ārzemēs  

 Bērna kopšanas atvaļinājums  

 Veselības apstākļi  

 Papildlaiks promocijas darba 

izstrādāšanai (tikai Doktora 

studiju programmas studējošiem) 

 

 Cits iemesls  

 
     
Ja līdz minētajam termiņam rakstiski neizteikšu vēlēšanos atjaunoties pēc studiju pārtraukuma, lūdzu, 

mani izslēgt no studējoša saraksta, kā neuzsākšu studijas pēc studiju pārtraukuma. 

___________________________ 
                                                            (Studējošā paraksts) 

VĪZAS par saskaņošanu: 

Darba vadītāja/ju paraksts/i: 

____________________________ 

____________________________ 

(Paraksta atšifrējums) 
__________________________ 

__________________________ 
 

Datums: 

_________________ 

_________________ 

 

Kvalifikācijas vadītāja/ju paraksts/i: 

____________________________ 

____________________________ 

(Paraksta atšifrējums) 
__________________________ 

__________________________ 
 

Datums: 

_________________ 

_________________ 

 

Studiju programmas direktora 

paraksts:______________________ 

(Paraksta atšifrējums) 
__________________________ 

 

 

Datums:____________ 

 
 

Pievienotie dokumenti: 
Ārsta slēdziens   Promocijas darba plāns   ___________________  

Bērna dzimšanas apliecības  

kopija 

  Apliecinājums par studijām 

ārzemēs 

  ___________________ 

(citi dokumenti) 

 

  

LĒMUMS 

Piešķirt/nepiešķirt studiju pārtraukums no ___________________līdz _____________________ 

Dekāna/prodekāna vai programmas 

izglītības metodiķa  

paraksts:______________________ 

(Paraksta atšifrējums) 
__________________________ 

 

 

Datums:____________ 

 
 

20____.g.”____” ______________ LSPA rīkojums Nr. ______________________ 



2.pielikums 

02.02.2012. Studiju pārtraukšanas kārtībai Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā 

_________________________________________________ 

               Studējošā vārds, uzvārds 

Studējošā personas dati:  

Studiju programmas nosaukums 

 

Personas kods: - 
    Studiju gads: _______    grupa:  _______ 

 

IESNIEGUMS 
Rīgā 

20____g. _________________ 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas  

rektoram prof. Jānim Ţīdenam 

Par studiju atsākšanu pēc studiju pārtraukuma  

 

 

Lūdzu atļaut man atsākt studijas pēc studiju pārtraukuma,  

sākot ar ____________. gada _______________ semestri.  
  (rudens/pavasara) 

 

___________________________ 
                                                            (Studējošā paraksts) 

VĪZAS par saskaņošanu: 

Darba vadītāja/ju paraksts/i: 

____________________________ 

____________________________ 

(Paraksta atšifrējums) 
__________________________ 

__________________________ 
 

Datums: 

_________________ 

_________________ 

 

Kvalifikācijas vadītāja/ju paraksts/i: 

____________________________ 

____________________________ 

(Paraksta atšifrējums) 
__________________________ 

__________________________ 
 

Datums: 

_________________ 

_________________ 

 

Studiju programmas direktora 

paraksts:______________________ 

(Paraksta atšifrējums) 
__________________________ 

 

 

Datums:____________ 

 

 

 

LĒMUMS 

 

Studiju atsākšana pēc studiju pārtraukuma sākot ar ____________. gada _______________ semestri 
      (rudens/pavasara) 

 

Dekāna/prodekāna vai programmas 

izglītības metodiķa  

paraksts:______________________ 

(Paraksta atšifrējums) 
__________________________ 

 

 

Datums:____________ 

 

 

20____.g.”____” ______________ LSPA rīkojums Nr. ______________________ 



2.pielikums 

02.02.2012. Studiju pārtraukšanas kārtībai Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā 

_________________________________________________ 

               Studējošā vārds, uzvārds 

Studējošā personas dati:  

Studiju programmas nosaukums 

 

Personas kods: - 
    Studiju gads: _______    grupa:  _______ 

 

IESNIEGUMS 
Rīgā 

20____g. _________________ 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas  

rektoram prof. Jānim Ţīdenam 

Par veikto studiju maksājumu pārcelšanu (sakarā ar studiju pārtraukumu)  

 

 

 

Sakarā ar to, ka man ir piešķirts studiju pārtraukums no ___________ līdz __________, 

lūdzu pārcelt veikto studiju maksājumu par _______. gada _________________  
    (rudens/pavasara) 

semestri uz _________. gada ______________ semestri.  
    (rudens/pavasara)  

 

 

Studējošā paraksts 

 

 

(atšifrējums) 

 

Datums: 

 

 

 

 

 

 

Studējošais samaksājis pilnu studiju maksu par __________________ studiju semestri ____________  
  (studiju semestris - 1., 2. utt.) 

latu apmērā. 

 

Pārcelt veikto studiju maksājumu par ________. gada ____________ semestri ______________ latu  

 (rudens/pavasara) 

apmērā uz ________. gada _______________semestri.  
  (rudens/pavasara) 

 

 

Studiju programmas izglītības 

metodiķes (dekanāta) paraksts 

 

 

 

 

(atšifrējums) 

 

Datums: 

 

 

Grāmatvedības atbildīgas 

personas paraksts 

 

 

 

 

(atšifrējums) 

 

Datums: 

 

 

 

 


