
LATVIJAS   SPORTA   PEDAGOĢIJAS   AKADĒMIJA 
 

                                                         APSTIPRINU 

 LSPA Senāta priekšsēdētājs    

                                                                                    __________________prof. U.Grāvītis   
 2013.gada 7.martā, protokols  Nr.8 

      

INSTRUKCIJA 
par profesionālās pilnveides apliecību izsniegšanas kārtību LSPA 

 

I. LR normatīvajos dokumentos lietotie termini 

 

Izglītības likums  
2

1
) formālā izglītība — sistēma, kas ietver pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās 

izglītības pakāpes, kuru programmu apguvi apliecina valsts atzīts izglītības vai 

profesionālās kvalifikācijas dokuments, kā arī izglītības un profesionālās kvalifikācijas 

dokuments; 

3) interešu izglītība — personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana 

neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības;  

14
1
) neformālā izglītība — ārpus formālās izglītības organizēta interesēm un 

pieprasījumam atbilstoša izglītojoša darbība;  

16) pašizglītība — ārpus izglītības iestādes iegūta izglītība; 

17) pieaugušo izglītība — personu daudzveidīgs izglītošanas process, kas cilvēka mūža 

garumā nodrošina personības attīstību un konkurētspēju darba tirgū; 

20
1
) profesionālās ievirzes izglītība — sistematizēta zināšanu un prasmju apguve, kā arī 

vērtīborientācijas veidošana mākslā, kultūrā vai sportā līdztekus pamatizglītības vai vidējās 

izglītības pakāpei, kas dod iespēju sagatavoties profesionālās izglītības ieguvei izraudzītajā 

virzienā; 

21) profesionālā kvalifikācija — noteiktai profesijai atbilstošas izglītības un profesionālās 

meistarības dokumentāri apstiprināts novērtējums; 

25) tālākizglītība — iepriekš iegūtās izglītības turpināšana un profesionālās meistarības 

pilnveidošana atbilstoši konkrētās profesijas prasībām; 

 

Profesionālās izglītības likums 
8

1
) profesionālā kompetence — profesionālās darbības veikšanai nepieciešamo zināšanu, 

prasmju un atbildības kopums noteiktā darba situācijā; 

12) profesionālā tālākizglītība — profesionālās izglītības īpašs veids, kas pieaugušajiem 

ar iepriekšēju izglītību un profesionālo pieredzi dod iespēju iegūt noteikta līmeņa 

profesionālo kvalifikāciju; 

13) profesionālā pilnveide — profesionālās izglītības īpašs veids, kas personām neatkarīgi 

no vecuma un iepriekšējās izglītības vai profesionālās kvalifikācijas dod iespēju apgūt 

darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.07.2001., 21.09.2006. un 10.06.2010. likumu, kas stājas 

spēkā 01.07.2010.) 

II. LR normatīvie dokumenti par kārtību kādā izsniedz valsts atzītus 

profesionālās pilnveides dokumentus, kā arī minēto dokumentu 

paraugus.  



LR MK noteikumi Nr.902, 29.11. 2005. nosaka kārtību kādā izsniedz valsts atzītus 

profesionālās pilnveides izglītību apliecinošos dokumentus, kā arī minēto dokumentu 

paraugus.  

 

II.1.1. profesionālās pilnveides izglītību apliecina profesionālās pilnveides izglītības 

apliecība (1. pielikums). Apliecībai pievieno pielikumu-sekmju izrakstu (2.pielikums). 

II.1.2. profesionālās pilnveides izglītības apliecību izsniedz personai, kura akreditētā 

izglītības iestādē apguvusi licenzētu attiecīgo izglītības programmu ( kuras apjoms ir ne 

mazāks par 160 stundām) un saņēmusi vērtējumu? Atzīmi ( ne mazāku par 4-„gandrīz 

viduvēji” 10 ballu vērtējumu skalā ) vai „ieskaitīts” visos programmas mācību priekšmetos 

un pārbaudījumos. 

II.1.3. Apliecību , to veidlapas, kā arī sekmju izrakstus izgatavo un noformē atbilstoši LR 

MK noteikumi Nr. 902, 29.11.2005. 

 

II 2. LR MK noteikumi Nr. 570, 28. 08.2007. nosaka vispārējās izglītības pedagogu un 

interešu izglītības pedagogu profesionālās pilnveides kārtību 

II.2.1. Pedagogs ir atbildīgs par savas profesionālās meistarības pilnveidošanu, apgūstot 

profesionālās pilnveides programmas , kuru apjoms nav mazāks kā 36 stundas (kopsummā) 

triju gadu laikā. Pedagogu profesionālā pilnveides apjomā var ieskaitīt 12 stundu 

pašpilnveides un pieredzes moduli (semināri, konferences, pieaugušo neformālās izglītības 

programmas). 

II.2.2. Pedagogs savu profesionālo meistarību var pilnveidot, apgūstot A vai B programmu. 

Minētās programmas saskaņotas ar Izglītības un zinātnes ministriju. 

II.2.3. A programmas var sastāvēt no moduļiem, un pedagogiem ir tiesības savu 

profesionālo kvalifikāciju pilnveidot dažādu programmu moduļos 

II.2.4. A programmas ietver vienu vai vairākus no šādiem tematiem- inovācijas nozarē un 

profesijā, mācību priekšmetā un tā didaktikā, klasvadībā, psiholoģijā, bilingvālā izglītībā, 

speciālā izglītībā un iekļaujošā izglītībā, skolvadībā, informācijas tehnoloģiju izmantošanā, 

iestādes darba organizācijā, kvalitātes vērtēšanā. 

II.2.5. Pēc A programmas apguves tās īstenotājs izsniedz pedagogam profesionālās 

kvalifikācijas pilnveidi apliecinošu dokumentu-apliecību (3. pielikums). 

II.3. LR MK noteikumi Nr. 77, 26.01.2010. "Noteikumi par sporta speciālistu 

sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām" 

Izdoti saskaņā ar Sporta likuma 20.panta trešo un ceturto daļu 

II.3.1. 

III. Prasības sporta speciālistam 

11. Personām, kuras īsteno profesionālas ievirzes sporta izglītības programmas, vadot 

sporta treniņus (nodarbības), vai veic izglītojošo vai metodisko darbu sporta jomā, kā arī 

personām, kuras sniedz atbalstu tiem, kas apmeklē sporta treniņus (nodarbības) vai apgūst 

profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu, nepieciešams sertifikāts (izņemot šo 

noteikumu 12.punktā minētās personas). 

II.3.2. 

12. Sporta speciālists, kurš ieguvis diplomu par augstāko pedagoģisko izglītību sporta 

studiju programmā, ir tiesīgs bez sertifikāta strādāt sporta jomā un vadīt sporta treniņus 

(nodarbības) piecus gadus pēc diploma saņemšanas.  

(Turpmākajā laikā sporta speciālists atbildīgs par savas profesionālās meistarības 

pilnveidošanu, apgūstot profesionālās pilnveides programmas, kuru apjoms nav 

mazāks kā 60 stundas piecu gadu laikā). 

II.3.3. 



13. Sporta speciālistam, kurš īsteno sporta interešu izglītības programmu, nepieciešama 

augstākā pedagoģiskā izglītība sportā vai C kategorijas sertifikāts. Sporta speciālistam, kurš 

īsteno sporta interešu izglītības programmu prāta sporta veidā, nepieciešams C kategorijas 

sertifikāts vai augstākā pedagoģiskā izglītība, vai augstākā izglītība un sertifikāts par 

apgūtu pedagogu profesionālās pilnveides B programmu. 

 

III. LSPA profesionālās pilnveides un mūžizglītības kursu, semināru 

organizācijas un apliecinošo dokumentu (apliecību) par profesionālās 

pilnveides kursu, semināru apgūšanu izsniegšanas kārtība. 

 
III. 1. Programmu izstrādāšana un iesniegšana saskaņošanai 

LSPA katedras izstrādā profesionālās pilnveides un mūžizglītības kursu, semināru 

programmas. A vai B programmas pirmsskolas izglītības iestāžu, vispārizglītojošo skolu 

pedagogiem , kuras iesniedz LSPA profesionālās pilnveides un mūžizglītības centrā tālākai 

saskaņošanai ar Studiju domi un IZM, izstrādā atbilstoši pieteikuma, pielikuma paraugam 

(3.,4. pielikums ). Programmas (izņemot A, B) , kuras nav jāiesniedz saskaņošanai ar IZM 

saskaņošanai ar LSPA Studiju domi iesniedz atbilstoši paraugam (4. pielikums). 

 

III. 2. Dokumentācijas sagatavošana: 

2.2.1. pēc programmas saskaņošanas tiek izstrādāta darba kārtība (norādīts laiks, vieta, 

saturs, lektori, stundu skaits, dalības maksa, kontaktpersona, tel.); 

2.2.2. tiek izstrādāta pasākumu tāme atbilstoši paraugam (5.pielikums). Tāme saskaņota 

LSPA grāmatvedībā un iesniegta apstiprināšanai rektoram. Bezmaksas pasākumiem tāmi 

neizstrādā; 

2.2.3. tiek izsludināta pieteikšanās; 

2.2.4. dalībnieki tiek reģistrēti dalībnieku reģistrācijas lapās (6.pielikums); 

2.2.5. ar LSPA rektora rīkojumu pasākuma dalībniekus ieskaita LSPA profesionālās 

pilnveides un mūžizglītības centra klausītāju sarakstos. Kursu noslēgumā ar LSPA rektora 

rīkojumu apstiprina dalībnieku sarakstu par apliecību saņemšanu ar izsniegto apliecību 

numuriem atbilstoši paraugam (7.pielikums); 

2.2.6. vairākdienu kursiem tiek uzskaitīts dalībnieku apmeklējums; 

2.2.7. dalībnieki parakstās par apliecību saņemšanu atbilstoši paraugam (8. pielikums). 

2.2.8. pasākuma dokumentācija tiek iesniegta, iereģistrēta un uzglabāta profesionālās 

pilnveides un mūžizglītības centrā 5 gadus atbilstoši lietu nomenklatūras kārtībai. 

2.2.9. izsniegto apliecību paraugi (9.pielikums). 

                                                  

      LSPA profesionālās pilnveides un mūžizglītības centrs 

 

 

 

 

 

 



1.pielikums  

Instrukcijai par profesionālās pilnveides  

apliecību izsniegšanas kārtību LSPA 

2013.gada 7.martā, protokols Nr.8 

 

Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumi Nr.902 

 



 

 

 

 

 

 



2.pielikums  
Instrukcijai par profesionālās pilnveides  

apliecību izsniegšanas kārtību LSPA 

2013.gada 7.martā, protokols Nr.8 

 

 

Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumi Nr.902 

Sekmju izraksts 

1. Dokumenta nosaukums.  

2. Apliecības numurs.  

3. Vārds, uzvārds.  

4. Personas kods.  

5. Izglītības iestādes nosaukums un adrese.  

6. Izglītības programmas kods un nosaukums.  

7. Izglītības apakšprogrammas nosaukums.  

8. Programmas apguves sākuma datums.  

9. Programmas apguves beigu datums.  

10. Apgūtie mācību priekšmeti (arī prakse un pārbaudes darbi) un to raksturojums:  

10.1. nosaukums;  

10.2. stundu skaits;  

10.3. vērtējums.  

11. Zīmogs.  

12. Direktora paraksts.  

13. Sekretāra paraksts.  

14. Izsniegšanas datums. 

Izglītības un zinātnes ministre I.Druviete 



 

3.pielikums  

Instrukcijai par profesionālās pilnveides  

apliecību izsniegšanas kārtību LSPA  

2013.gada 7.martā, protokols Nr.8 

 

 

PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES PROGRAMMAS 

PIETEIKUMS 

Programmas 

nosaukums un 

apzīmējums (A) 
tālākizglītības satura 

modulis 

 
......( ..st.) 

  

Programmas 

mērķauditorija 

 

  

Programmas  

pieteicējs 
(iestādes pilns nosau- 

kums, reģ.Nr.,izglītības 

iestādes reģ.apliecības Nr., 

pasta adrese, tālr., fakss, E-

pasts, WWW lapa) 

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA 
reģ. Nr.90000055243 

Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr. 3342000002 
Brīvības gatve 333. LV-1006 

t. 67543410. fakss: +371-67543480.  

E-mail: akademija@lspa.lvwww.lspa.lv 

  

Kontakt- 

persona 
(vārds, uzvārds,  

tālr., E-pasts) 

 

Finansēšanas 

avoti 
□ Pašvaldības 

□ Valsts budžeta 

□ Kursu klausītāji 

□ Citi (sadarbības 

projekti, u.c.) 

Programmas 

izmaksas (Ls) 

 

 

    

Īstenošanas 

laiks 
(dd.mm.gggg) 

                        

 
Īstenošanas 

vieta 
(pilsēta, rajons) 

 

 

      

Programmas 

apjoms (stundas)  

 

 
Dalībnieku 

skaits (cilv.) 

 

 
Mācību 

valoda 

 

latviešu 

  

Programmas 

īsa anotācija 
(līdz 250 simboliem, neatkārtojot 

iepriekš minēto) 

 

 

  

Programmas 

vadītājs 
(vārds, uzvārds,  

zinātn. grāds, amats) 

 

Iestādes vadītājs:    paraksts                        / paraksta atšifrējums/ 

 

 

 

Pielikumā  nodarbību  vadītāju CV



        4.pielikums  

Instrukcijai par profesionālās pilnveides  

                                                                                                                                                                                                                            apliecību izsniegšanas kārtību LSPA   

2013.gada 7.martā, protokols Nr.8 

                                                                       

Programmas nosaukums 

Programmas mērķis:  

Plānotie rezultāti 

 

Nr. 

p.k. 
Tematika ar īsu satura anotāciju 

Stundu 

skaits 

Īstenošanas 

formas 

Nodarbību vadītājs 

 

    Vārds, uzvārds 
Darba vieta, amats, zinātniskais 

grāds,  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 

 

 

 

 

Programmas vadītājs   ___________                ______________                              _____________   
                                                                               Paraksta datums                                              paraksts                                                     paraksta a tšifrējums 

   
 

 
 

 

 
 

 



5.pielikums  

   Instrukcijai par profesionālās pilnveides  

                                                                                                  apliecību izsniegšanas kārtību LSPA 

2013.gada 7.martā, protokols Nr.8 

 

         Apstiprinu 

                                                                                Rektors______________ 

                                                                                                V.Uzvārds 

gads/datums/mēnesis 

IZDEVUMU APRĒĶINS 

Profesionālās pilnveides kursiem 
Vieta:  

Laiks: gads/datums/mēnesis 

 

Kopīgie ienākumi: Ls .......... 

Kopīgie izdevumi: Ls ......... 

t.sk.: 

darba alga                                       1119                                   Ls ......... 

VSAOI ( 24,09% )                          1210                                  Ls ......... 

Transporta izdevumi                       2262                                  Ls ......... 

LSPA infrastruktūras attīstība                                                  Ls ......... 

 

Profesionālās pilnveides un                                                    V.Uzvārds 

mūžizglītības centra vadītāja 

Galv. grāmatvede                                                                     V.Uzvārds 

 

IZDEVUMU APRĒĶINU PASKAIDROJUMS 

Profesionālās pilnveides kursi 

Vieta:  

Laiks: gads/datums/mēnesis 

 

Viena grupa – .... cilvēki                    kursu maksa ( 1. cilv. ) – Ls ...... 

Programmas stundas – ..... 

Pedagoģickās stundas - ..... 

 

Ienākumi – Ls..........  

Izdevumi - Ls .......... 

Programmas stundas - ...... 

Pedagoģickās stundas - ........ 

t.sk.: 

darba alga                                                  1119                       Ls ....... 

 Programmas vadītājs 

                1 st. x Ls ....... = Ls ....... 

 Nodarbību vadīšana        

              ... st. x Ls ...... = Ls .......... 

VSAOI  (24,09% )                                      1210                       Ls ........ 

Transporta izdevumi            2262         Ls .......... 

 LSPA infrastruktūras attīstība                                                   Ls .......... 

Kopā:                                                                                                            Ls  ......... 

PPun MC vadītāja                                                                     V. Uzvārds



6.pielikums  

Instrukcijai par profesionālās pilnveides  

apliecību izsniegšanas kārtību LSPA 

2013.gada 7.martā, protokols Nr.8 

 

/Paraugs/ 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 

Semināra tēma - "Nosaukums" 

Apjoms - ... stundas 

Norises laiks – gads/datums/mēnesis 

Norises vieta – .................................. 

DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJAS LAPA 

Nr.

p.k. 

Vārds, uzvārds 

Personas kods 

Dzīves vietas adrese un 

indekss 

 

Darba vieta 

 

Novads 

Kontakttelefons/ 

e-pasts 

mērķauditorija Paraksts 

 

1. 

Jānis Kalniņš       

111111-11111 

 

 
Programmas vadītājs     ___________________________________________________/  .............../        

                                                                               paraksts



7.pielikums  
Instrukcijai par profesionālās pilnveides  

apliecību izsniegšanas kārtību LSPA 

2013.gada 7.martā, protokols Nr.8 

 

 

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA 
 

                                               Reģ. Nr. 90000055243 

                                            Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006 

Tālruņi: 67543410,  67543433    Fakss: 67543480    E-pasts: akademija@lspa.lv    www.lspa.lv 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

RĪKOJUMS 
 

Rīga 

gads/datums/mēnesis                                                                                      Nr.  

Profesionālās pilnveides un mūžizglītības  centrs 

 

Ieskaitīt LSPA profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra klausītāju 

sarakstos LR sporta speciālistus semināra "Ātrumīpašību un kustību koordinācijas 

attīstīšanas vingrinājumi handbola treniņā" dalībniekus. 

Norises vieta: ….. 

Norises laiks: ….. 

 

( sk. sarakstu pielikumā). 

 

 

        Rektors                                                                 J.Žīdens 

                       

 

 

   PPunMC vadītāja  

   I.Blekte 

Pielikums 

gads/datums/mēnesis  

            rīkojums Nr.  

LSPA profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra klausītāju 

LR sporta speciālistu semināra "Nosaukums"  dalībnieku 

SARAKSTS 

Norises vieta:  

Norises laiks: 

 

Nr.p

.k. 
Vārds Uzvārds Personas kods Sporta veids 

Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra vadītāja                                         

I.Blekte 

 

mailto:akademija@lspa.lv
http://www.lspa.lv/


 

 

 

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA 
 

                                                 Reģ. Nr. 90000055243 

                                                 Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006 

Tālruņi: 67543410,  67543433    Fakss: 67543480    E-pasts: akademija@lspa.lv    www.lspa.lv  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

RĪKOJUMS 

Rīga 

gads/datums/mēnesis                                                                              Nr.  

Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centrs 

 

Izsniegt LSPA profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra apliecības LR 

sporta speciālistiem semināra "Ātrumīpašību un kustību koordinācijas attīstīšanas 

vingrinājumi handbola treniņā" dalībniekiem, kuri izpildīja visas semināra prasības. 

 

Norises vieta: 

Norises laiks:  

 
 

 

 

 

 

         Rektors                                                                 J.Žīdens 

              

 

 

PP uuMC vadītāja 
       I.Blekte 

Pielikums 

Gads/datums/mēnesis                                      

 rīkojums Nr. 

LSPA profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra klausītāju 

LR sporta speciālistu "Nosaukums" semināra beidzēju 

SARAKSTS 
 

Norises vieta:  

Norises laiks:  

 
Nr. p.k. Vārds Uzvārds Personas kods Sporta veids Apliecības Nr. 

1.      

 

 

 

Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra vadītāja                                                       I.Blekte 

 

 

 

 

mailto:akademija@lspa.lv
http://www.lspa.lv/


 

8.pielikums  

Instrukcijai par profesionālās pilnveides  

apliecību izsniegšanas kārtību LSPA 

2013.gada 7.martā, protokols Nr.8 

 

 

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA 
 

                                               Reģ. Nr. 90000055243 

                                            Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006 

Tālruņi: 67543410,  67543433    Fakss: 67543480    E-pasts: akademija@lspa.lv    www.lspa.lv 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

LSPA profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra  

LR sporta speciālistu "Nosaukums" semināra  dalībnieku 

 

REĢISTRS PAR APLIECĪBU SAŅEMŠANU 

Vieta: ......... 

Laiks: .......... 
 

Nr.p.

k. 

Vārds Uzvārds Personas kods Apliecības 

Nr. 
Paraksts 

      

      

      

 

Programmas vadītāja(s)                                                                          .............  

 

 

 

 

mailto:akademija@lspa.lv
http://www.lspa.lv/


9.pielikums  
Instrukcijai par profesionālās pilnveides  

apliecību izsniegšanas kārtību LSPA 

2013.gada 7.martā, protokols Nr.8 

 

 

 
A P L I E C Ī B A 

Nr. 8907 

Rīga gads/ datums/mēnesis 
 

________________ 

(vārds, uzvārds) 

      -      

(personas kods) 
  

ir apguv (is/usi)  profesionālās pilnveides kursu programmu  

„NOSAUKUMS” 
 Tēmas: 

 Saturs 

gads/datums/mēnesis (.....st.). 

                             Lektors( darba vieta/amats/zinātniskais grāds) 

        

Programmas īstenotāja iestāde              Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 

Programma apstiprināta LSPA Studiju domē 

              

                       gads/datums/mēnesis, lēmuma Nr. 

 

 

Programmas vadītāja   

  Vārds, uzvārds 

   
LSPA  rektors   

  Vārds, uzvārds 
      

LSPA profesionālā pilnveides un mūžizglītības centra vadītāja _________________ 

 Vārds, uzvārds 
  

Z. v 

 

 

 

 

 

 



/Ar IZM saskaņoto programmu beidzējiem paraugs/ 

A P L I E C Ī B A 

 

Nr. _____ 
 

Rīga gads/datums/mēnesis 
 

 

____________________________ 

(vārds, uzvārds) 

 

            -           

 

(personas kods) 
  

ir apguv___   pedagogu  profesionālās pilnveides kursu programmu  

 

NOSAUKUMS ( .... st.) 
Tēmas: 

 

 .................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

Programmas īstenotāja iestāde LATVIJAS  SPORTA  PEDAGOĢIJAS 

 AKADĒMIJA 
  

Programma saskaņota ar Izglītības 

 un zinātnes ministriju 
                                    gads/datums/mēnesis  Nr. 

  

Programmas vadītājs 
LSPA  

(amats) 
 

  Vārds, uzvārds 

   
Programmas īstenotājas iestādes vadītājs LSPA rektors  

  Vārds, uzvārds 

 

 

 

 

 

 
 

Z.v. 

 


