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APSTIPRINĀTS 
                                                                                                        LSPA Senāta 2021.gada 7.oktobra sēdē 

 protokols Nr.3  
Aktualizēti LSPA Senāta 2022.gada 16.jūnija sēdē protokols Nr.13 

 

 
 

1. VISPĀRĒJIE  NOSACĪJUMI 
 1.1. LSPA diplomētie speciālisti profesionālā maģistra augstākās izglītības 
programmā „VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTS SPORTĀ” atbilstoši profesijas 
standartam ir sagatavoti darbam veselības zinātņu jomās ar zināšanām un prasmēm 
pieņemt uz zinātniskiem pierādījumiem balstītus lēmumus, veikt starpdisciplināru 
profesionālo sadarbību un īstenot mūsdienīgas metodes veselības problēmu 
konstatēšanai un risināšanai sekmējot klientu dzīves kvalitāti ilgtermiņā. 

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

Akadēmijā īstenojamā Profesionālā maģistra augstākās izglītības programma 
„Veselības aprūpes speciālists sportā” (kods 47722) ar Studiju akreditācijas 
komisijas 2017.gada 16.jūnija lēmumu Nr.55 studiju programma ir akreditēta līdz 
2022.gada 31.decembrim (Saskaņā ar Augstskolu likuma pārejas noteikumu 
48.punktā noteikto).  

1.3. Iegūstamais grāds: profesionālais maģistrs veselības aprūpē.  Studiju 
specializācijas virzieni: sporta fizioterapeits vai pielāgoto fizisko aktivitāšu 
speciālists rehabilitācijā. 

1.4. Lai studētu LSPA maģistrantūrā, nepieciešama dokumentāri apliecināta un 
Latvijā atzīta studiju programmas prasībām atbilstoša iepriekšēja izglītība. Prasības, 
uzsākot studiju programmas apguvi:  

- Bakalaura grāds veselības aprūpē un kvalifikācija fizioterapeits vai 
ergoterapeits studiju specializācijas virzienā pielāgoto fizisko aktivitāšu 
speciālists rehabilitācijā;  

- Bakalaura grāds veselības aprūpē un kvalifikācija fizioterapeits studiju 
specializācijas virzienā sporta fizioterapeits.  

1.5. Tiesības studēt LSPA maģistrantūrā ir vienādas Latvijas pilsonim, Latvijas 
nepilsonim, Eiropas Savienības pilsonim, Eiropas Ekonomikas zonas pilsonim vai Šveices 
Konfederācijas pilsonim un Eiropas Kopienas pastāvīgajam iedzīvotājam, kuram ir derīga 
uzturēšanas atļauja. 

1.6. Ārvalstniekus (uz kuriem neattiecas 1.5.punkta nosacījumi) uzņem atbilstoši LR 
Augstskolu likuma 83.pantam. 

1.7. Studiju ilgums – 2 gadi (4 akadēmiskie semestri). 

 

UZŅEMŠANAS  NOTEIKUMI  
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā  

studiju virzienā „Veselības aprūpe” 
 profesionālā maģistra augstākās izglītības 

programmā  
„VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTS SPORTĀ”  

(kods 47722)  
studiju specializācijas virzienos  
„SPORTA FIZIOTERAPEITS”  vai  

„PIELĀGOTO  FIZISKO  AKTIVITĀŠU  SPECIĀLISTS 
REHABILITĀCIJĀ” 

2022./2023. akadēmiskajā gadā 
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1.8. Kopējais studiju ilgums profesionālās augstākās izglītības maģistra grāda 
ieguvei ir vismaz pieci gadi. 

1.10. Studiju finansēšana:  
- par valsts budžeta līdzekļiem; 
- par fiziskas vai juridiskas personas līdzekļiem. 

1.11. Profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā „VESELĪBAS 
APRŪPES SPECIĀLISTS SPORTĀ” ar studiju specializācijas virzieniem sporta 
fizioterapeits vai pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists rehabilitācijā 2022./2023. 
akadēmiskajā gadā studiju maksa ir 2060,00 EUR, pilna studiju programmas maksa 
(2 gadi)  4120,00 EUR. 

 
2. UZŅEMŠANA 

2.1. Uzņemšana notiek konkursa kārtībā pēc iestājpārbaudījumu rezultātiem.  
2.2. Konkursā vērtē iestājpārbaudījuma rezultātus – iegūto punktu skaitu maģistra 

darba projektā (veidlapa – 1.pielikumā), svešvalodā un dokumentu konkursā (vērtēšanas 
kritēriji 2. pielikumā): 

Kritēriji Vērtējums (balles) 

Maģistra darba projekts 1-10 

Svešvaloda 1-10 

Dokumentu konkurss 1-10 

Iepriekšējā studiju posma vidējā svērtā atzīme*.  
Ja nav vidējā svērtā atzīme, tad vidējā atzīme. 

1-10 

* Kvalifikācijas īpašnieka vidējo svērto atzīmi rēķina kā: av=sum(a*f)/sum(f), kur: av – vidējā 
svērtā atzīme, a – studenta iegūtais vērtējums par katru programmas kusu, f – šā kursa apjoms 
kredītpunktos.  

 2.3. Vienāda punktu skaita gadījumā priekšroka tiek dota pretendentiem, kuriem ir 
lielāks punktu skaits par piedalīšanos zinātniskajās konferencēs, pēc tam - par 
zinātniskajam publikācijām, pēc tam - par darba stāžu specialitātē. 

2.4. Studējošo skaits studiju specializācijas virzienos: 
- sporta fizioterapeits – līdz 15 vietām; 
- pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists rehabilitācijā -  līdz 15 vietām. 

2.5. Pretendentiem, kuri iztur kopējo konkursu, bet neiekļūst izvēlētās studiju 
specializācijas virzienā plānotajā studējošo skaitā, ir iespējams mainīt specializāciju. 

2.6. Iestājpārbaudījums - 2022. gada 22. jūlijā 
2.7. Konkursa noslēguma termiņš  - 2022. gada 22.jūlijā 
2.8. Uzņemšanas komisijā reflektantam ir pieejama informācija par uzņemšanas 

norisi. 
2.9. Uzņemšanas komisija pieņem lēmumu par konkursa rezultātiem, reflektantam 

norādot, vai ir izturējis konkursu vai arī nav izturējis konkursu programmā. 
2.10. Ar konkursa rezultātiem var iepazīties iestājpārbaudījuma dienā pēc konkursa 

LSPA Uzņemšanas komisijas informatīvajā sanāksmē.  
2.11. Reflektants ir tiesīgs iesniegt Uzņemšanas komisijā motivētu apelāciju par 

Uzņemšanas komisijas lēmumu par konkursa rezultātiem trīs darba dienu laikā pēc 
rezultātu izziņošanas. Iesniegto apelāciju izskata nedēļas laikā.  

2.12. Pretendentu reģistrēšana valsts budžeta finansētajās pilna laika studijās 
noteiktā limita ietvaros notiek konkursa kārtībā pēc iegūto punktu summas. Noteiktu 
studentu skaitu uzņem maksas studiju vietās par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem. 

2.13. Maģistrantūrā pilna laika klātienes nodaļā maksas studiju vietās par fizisko vai 
juridisko personu līdzekļiem ieskaita pretendentus konkursa kārtībā.  

2.14. No konkursa izslēdz reflektantus, kuri neievēro LSPA uzņemšanas regulējošo 
normatīvo aktu prasības.  

2.15. Imatrikulācija (ieskaitīšana) programmā notiek tikai pēc personas lietas 
noformēšanas saskaņā ar Augstskolu likuma 46.panta 7.daļu. Informāciju par studējošā 
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lietas noformēšanai iesniedzamajiem dokumentiem un reģistrēšanos studijām (vietu, laiku) 
reflektants saņem, aizpildot pieteikumu. 

2.16. Studiju līgumu slēgšana: 2022. gada 22. jūlijā plkst. 13.00-16.00 
2.17. 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 grafikam. 

2.18. Reflektantus imatrikulē studijās programmā, ja noslēgts studiju līgums un 
iemaksāta studiju maksa par pirmo semestri. 

2.19. Šo noteikumu neatņemama sastāvdaļa ir 1.pielikums un 2.pielikums. 
2.20. Pilna laika maģistranti var pretendēt uz studējošā kredītu. Maksas studiju 

maģistranti var pretendēt uz studiju kredītu. 
 

3. DOKUMENTI 
3.1. Iesniedzamie dokumenti: 
 

Nr. 
p.k. 

Dokumenti 

1. Rektoram adresēts iesniegums (uz veidlapas) aizpilda iesniedzot dokumentus 

2. * Pases kopija 

3. * Diploma un diploma pielikuma (latviešu valodā) kopijas 

4.   Bakalaura grāda piešķiršanas Padomes rekomendācija (ja attiecināms) 

5.  
CV (iekļaujot zinātniskās publikācijas, piedalīšanās zinātniskajās konferencēs,   
profesionālās pilnveides kursos, semināros), sertifikātu kopijas pēdējo 3 gadu laikā 

6.  Darba stāžu apliecinošs dokuments 

7. 1 fotokartiņa 3x4 cm 

8. Izziņa par veselības stāvokli (veidlapa-027/u) 

9.  Maģistra darba projekts (veidlapa – 1.pielikumā) 

 
*  Iesniedzot dokumenta kopiju, jāuzrāda tā oriģināls 

 
3.2. Dokumentus pieņem klātienē (ievērojot valstī noteiktos Covid-19 ierobežošanas 

epidemioloģisko noteikumu pamatprincipus): 
2022. gada 27.-28. jūnijā  un 21. jūlijā plkst. 10.00 – 16.00 
 
3.3. Dokumentu noformēšanas maksa: 25.00 EUR.  

 
4. PRETENDENTA  UN  LSPA  SAVSTARPĒJĀS  TIESĪBAS  UN  PIENĀKUMI 

UZŅEMŠANAS  PROCESĀ  
 

4.1. LSPA pienākumi pirms uzņemšanas: 
4.1.1. Publiskot uzņemšanas noteikumus, LSPA Iekšējās kārtības noteikumus, kā 

arī nodrošināt informācijas pieejamību pretendentiem; 
4.1.2. Potenciālie maģistra darba vadītāji nodrošina pretendentiem konsultāciju. 
4.1.3. Sagatavot visus nepieciešamos dokumentus un izdales materiālus sekmīgai 

uzņemšanai; 
4.1.4. Ar LSPA rektora rīkojumu apstiprināt Uzņemšanas un Iestājpārbaudījumu 

komisiju; 
4.2. LSPA tiesības: 

4.2.1. Prasīt, lai pretendents ievērotu uzņemšanas noteikumos un norādījumos 
minēto, kā arī LSPA Iekšējās kārtības noteikumus; 



Uzņemšanas noteikumi LSPA Profesionālā maģistra  augstākās izglītības programmā  

„VESELĪBAS  APRŪPES  SPECIĀLISTS  SPORTĀ”  2022./2023.akadēmiskajā gadā 
4 

4.2.2. 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; 

4.3. Pretendenta pienākumi uzņemšanas procesā: 
4.3.1. Iepazīties un ievērot uzņemšanas noteikumus, norādījumus un LSPA 

Iekšējās kārtības noteikumus; 
4.3.2. Piesakoties studijās, uzrādīt vai iesniegt visus uzņemšanas noteikumos 

norādītos dokumentus; 
4.3.3. Savlaicīgi ierasties uz iestājpārbaudījumiem, reģistrēšanos studijām un 

studiju līgumu slēgšanu; 
4.3.4. Savlaicīgi nokārtot visas finansiālās saistības ar LSPA. 

4.4. Pretendenta tiesības uzņemšanas procesā: 
4.4.1. Saņemt izsmeļošu informāciju par visiem ar uzņemšanu saistītajiem 

jautājumiem; 
4.4.2. Iesniegt iepriekš minētos dokumentus personīgi ierodoties vai pilnvarojot citu 

personu, kura uzrāda notariāli apstiprinātu pilnvaru un savu pasi; 
4.4.3. 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. 

4.4.4. Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pretendentam ir tiesības 
prasīt, lai lēmums par atteikšanos imatrikulēt šo personu tiktu noformēts rakstiski. 

 
5. KONTAKTINFORMĀCIJA 

 
LSPA adrese: Brīvības gatve 333, Rīga, LV–1006   

Satiksme ar: 
-1., 3.,6. 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 
 
TĀLRUNIS:  67799548 - LSPA veselības aprūpes nodaļa 
  
Profesionālā maģistra augstākās izglītības programmas  

„VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTS SPORTĀ”  
- programmas direktors Mārtiņš ČAMPA, e-pasts: martins.campa@lspa.lv  
- programmas direktora p.i. Evita DUBIŅINA, e-pasts: evita.dubinina@lspa.lv 
 
 
 
 

LSPA 
 

http://www.lspa.lv/
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1.pielikums 

LATVIJAS  SPORTA  PEDAGOĢIJAS  AKADĒMIJA 

Profesionālā maģistra augstākās izglītības programma  
„VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTS SPORTĀ” (kods 47722) 

 
_________________________________________________________  

(katedra, nodaļa)  

 
 

Maģistra darba projekts 
 

_____________________________________________________________ 
(darba nosaukums) 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 

 
Autors:  

(vārds, uzvārds) 

 
(paraksts) 

 
Darba 
vadītājs: 

 
 

(vārds, uzvārds) 

 
 

(paraksts) 

 
Temata pamatojums: 
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Pētījuma objekts: 
 
 
 
Pētījuma priekšmets : 
 
 
 
Pētījuma bāze vai pētījuma materiāls: 
 
 
Pētījuma mērķis: 
 
 
 
Pētījuma hipotēze vai pētījuma jautājums: 
 
 
 
Pētījuma uzdevumi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pētījuma metodes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
“SASKAŅOTS” 
Veselības aprūpes nodaļas vadītāja  ______________________ ___________________ 
                       (paraksts)                 (V.Uzvārds) 

20___gada "___."_______________ 



Uzņemšanas noteikumi LSPA Profesionālā maģistra  augstākās izglītības programmā  

„VESELĪBAS  APRŪPES  SPECIĀLISTS  SPORTĀ”  2022./2023.akadēmiskajā gadā 
7 

2.pielikums 
LATVIJAS  SPORTA  PEDAGOĢIJAS  AKADĒMIJA 

Profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā  
„VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTS SPORTĀ” (kods 47722) 

KONKURSA VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

1. Maģistra darba projekts: 

Nr. 
p.k. 

Kritēriji  Vērtējums punktos 

Neatbilst 
prasībām 

Daļēji 
atbilst 

prasībām 

Gandrīz 
atbilst 

prasībām 

Atbilst 
prasībām  

Inovācijas 

1.  Tēmas aktualitāte, problēmas 
pamatojums teorijas un prakses 
aspektā 

1 2 3 4 5 

2.  Pētījuma kategoriju korektums 
(objekts, priekšmets, subjekts, 
mērķis, hipotēze) 

1 2 3 4 X 

3.  Pētījuma uzdevumu pakārtotība 
mērķa sasniegšanai 

1 2 3 4 X 

4.  Pētījuma metožu pakārtotība 
mērķa sasniegšanai 

1 2 3 4 5 

5.  Pētījuma problēmas saistība un 
atbilstība izvēlētam studiju 
specializācijas virzienam 

1 2 3 4 X 

 Punktu summa:    

 
Punktu 
summas % 
no 
maksimālās 
summas 
(22) 

94-
100 

87-93 80-86 73-79 66-72 59-65 50-58 49 un 
mazāk 

Izstājies Nav 
ieradies 

Vērtējums 
(balles) 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

2. Svešvaloda: pārrunas par maģistra darba projektu. Zinātniskās leksikas zināšanas un 
diskusijas prasme svešvalodā tiek vērtētas 10 ballu sistēmā.  

3.  Dokumentu konkurss: 
Nr. 
p.k. 

Kritēriji Punkti 

S
k
a
it
s
 Balles 

 (ne vairāk 
par) 

1.  Darba stāžs specialitātē (izglītības un sporta nozarēs): 
- 2-3 gadi 
- 3 – 5 gadi 
- 5 – 10 gadi 
- 10 gadi un vairāk 

 
0,5 
1 

1,5 
2 

 
x 
x 
x 
x 

2 

2.  Bakalaura grāda piešķiršanas komisijas rekomendācija (pēdējo 3 
gadu laikā) 

1 x 
1 

3.  LSPA darbiniekiem katedras rekomendācija  1 x 1 

4.  Pēdējo 3 gadu laikā zinātniskās publikācijas (par katru): 
- apjoms līdz 1 lpp. 
- apjoms vairāk par 1 lpp. 

 
0,5 
1 

 
___ 
___ 

1 

5.  Godalgotā vieta LSPA studentu konferencē (pēdējo 3 gadu laikā) 1 x 1 

6.  Pēdējo 3 gadu laikā piedalīšanās konferencēs (par katru): 
- studentu konferencē 
- zinātniskajā konferencē 
- starptautiskajā zinātniskajā konferencē 

 
0,5 
1 

1,5 

 
___ 
___ 
___ 

3 

7.  Pēdējo 3 gadu laikā piedalīšanās profesionālās pilnveides kursos, 
semināros 

- kopējais stundu skaits – līdz 36 
- kopējais stundu skaits – vairāk par 36 stundām  

 
0,5 
1 

 
x 
x 

1 
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8.  Pēdējo 3 gadu laikā  projektu sagatavošana un / vai piedalīšanās 
īstenošanā veselības aprūpē sportā vai radniecīgā nozarē 

1 x 
1 

 Ballu summa: x x 10 

4. Vidējā svērtā atzīme: iepriekšējā studiju posma vidējā svērtā atzīme (ja nav vidējā 
svērtā atzīme, tad vidējā atzīme) tiek vērtēta 10 ballu sistēmā.  


