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Sporta Kluba LSPA vadīšanas vīzija  

 

Savu SK LSPA darbības redzējumu jeb vīziju esmu izdalījis vairākos 

punktos, kas ļautu klubam strādāt efektīvi gan īstermiņā, gan ilgtermiņā: 

 Komandas darbs, individuālā produktivitāte; 

 Finanšu plūsmas godīga sadale; 

 Mārketings; 

 Ārējo resursu apgūšana. 

 

Tāpat esmu plānojis pastiprinātu uzmanību pievērst gan iekšējās, gan 

ārējās komunikācijas jautājumiem. 

 

Paralēli sporta kluba pamatdarbības principiem rīkot aktīvās atpūtas 

tautas sporta pasākumus, dažādas sporta sacensības, propagandēt veselīgu 

un aktīvu dzīvesveidu, nodrošināt nodarbības sporta sekcijās un grupās, 

dažādu semināru, konferenču un sacensību rīkošana, sporta veidu 

komandu un atsevišķu sportistu startu finansēšana dažāda mēroga 

sacensībās, uzskatu, ka ir jāizveido spēcīga komanda, kas darbosies viena 

mērķa vadīti. Tajā pašā laikā, atceroties, katras katedras individuālās 

vajadzības. Šajā sakarā esmu plānojis jau no pirmajām darba dienām 

nolikt tikšanos ar katras katedras vadītāju un katedras pārstāvi, ar kuru 

tiks komunicēts ikdienā. Šajās sarunās kopīgi analizēsim attiecīgās 

katedras aktuālos jautājumus, problēmas, iespējamos attīstības variantus. 

Diskutēsim par esošo naudas sadali, pamatojumiem jaunas izveidei. Par 

līdz šim paveikto, par plānoto. Par katedras stiprajām un vājajām pusēm, 

iespējām un draudiem gan šodien, gan nākotnē skatoties. Uzskatu, ka 

būtu jāievieš iknedēļas “pirmdienu sapulces”, kurās tikt pārstāvēta katra 

katedra. Šajās sapulcēs, nedēļai sākoties, tiktu diskutēts par nedēļas 

plāniem, kas paredzēti saistībā ar sporta kluba aktivitātēm, kāda palīdzība 

nepieciešama utt. Kopīgi diskutējot par ieplānoto būs iespējams 

prognozēt un plānot visa sporta kluba darbu. Tieši tāpat būtu 

nepieciešams nedēļu noslēgt ar sapulci par paveikto. No katedru 

pārstāvjiem arī lūgšu sagatavot vai to darīsim kopīgi gada plānojumu – 

katra pasākuma norises laika ieplānošana ļaus efektīvi sabalansēt gan 

finansiālos resursus, gan tehniskos. Uzskatu, ka kopīgi ir jādarbojas kā 

komandai zem LSPA vārda un vienoti strādājot spēsim viens otru 

papildināt un uzlabot. Tajā pašā laikā esmu apņēmies arī katrai katedrai 

veltīt individuālu pieeju, veiksmīgas sadarbības vārdā. Katrs katedras 

pārstāvis ir individuāla personība un profesionālajā darbā to nedrīkst 

izslēgt, tāpēc ar katru ir jāspēj atrast kopīgu valodu. 

 

Tiklīdz būšu iepazinies ar sporta kluba finanšu plūsmu, kopīgi ar sporta 



kluba valdi, ķeršos klāt tās efektivitātes analīzei. Apņemos līdz pēdējam 

vārdam uzklausīt katras katedras esošo finansiālās situācijas izklāstu un 

nepieciešamību. Ļoti svarīgi būtu izplānot pēc iespējas precīzāku un 

godīgāku finanšu sadali starp kluba biedriem (katedrām). Tāpat plānoju 

meklēt, piesaistīt un sadalīt līdzekļus esošo sporta kompleksu 

sakārtošanai (stadiona norobežošana no brīvas, nesankcionētas 

piekļūšanas no ielas utt.) un uzturēšanai. Plānot sporta kluba sporta 

kompleksu ekspluatāciju gan iekšējai nepieciešamībai, gan izīrējot citiem 

interesentiem. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijai ir jākļūst par jumta 

organizāciju daudziem sporta notikumiem. No tā, kādus mēs 

izaudzināsim sporta pedagogus būs atkarīga visas Latvijas sporta 

nākotne. 

 

Ļoti svarīgs faktors ir mārketings. Ir jāizstrādā mārketinga stratēģija, 

kā sadarbosimies ar iespējamiem sponsoriem, ko tiem varam piedāvāt, kā 

sadarboties ar tiem – bartera iespējas, naudas piesaiste utt. Tāpat jāplāno 

komunikācija - kādā veidā tiks komunicēta sporta kluba darbība, 

pasākumi, notikumi utt. Sporta klubam ir jābūt zīmolam, kas prezentē 

Augstskolu. Augstskolu, kas ir galvenā sporta pedagogu “ražotne”. Visos 

sporta kluba organizētajos pasākumos ir jābūt standartam kā jāparāda 

redzami sponsori, pats sporta klubs, augstskola. Jārada produkta 

“iesaiņojuma papīrīts”, lai cilvēkiem veidojas priekšstats un pozitīva 

attieksme, ka šiem pasākumiem ir kvalitāte. Sporta klubam ir 

nepieciešama sava mājas lapa (mājas lapas izveide prasa minimālus 

līdzekļus), pārskatāma, ar visu pieejamo informāciju gan ārējiem 

resursiem, gan iekšējās lietošanas ietvaros. Ir jāizveido forumi, ziņas, 

foto, video, aktualitātes. Šajā jomā ir jāiegulda liels radošums. Mūsdienu 

sabiedrība vairs nav kā pieradināts suņuks, kas lasīs un pārtiks no tā, ko 

pasniedz. Drīzāk salīdzinātu to ar mājas kaķi, kas pats atradīs to, kas 

viņam interesē. Un sporta kluba sakarā tai jābūt visaptverošai 

informācijai, kas skar sporta sacensības. Ir jāstrādā tā, lai cilvēki 

organizējot pasākumus, vērstos pie SK LSPA pēc padoma. Aktīvi 

jāattīsta sociālie tīkli. Akadēmijā mācās arī topošie sporta menedžeri un 

šiem jauniešiem varēsim piedāvāt darboties sporta kluba mārketingā, to 

izmantojot prakses ietvaros. Skolas studentu resurss ir jāiesaista un jāļauj 

pirmās darba specifikas apgūt pie mums.  

 

Kā vienu no mārketinga darbības punktiem ir jāuzsver pārdošana. 

Izveidojot pietiekami pieprasītu un pamanītu produktu, būtu daudz lielāka 

iespēja doties gan pie valdības, gan pašvaldības, gan ārējiem sponsoriem. 

Izstrādājot individuālus piedāvājumus potenciāliem naudas devējiem, 

izskaidrojot ieguvumus (reklāmas, nodokļu atlaides, sociālo atbildību) 

būtu iespējams papildināt sporta kluba budžetu. Tieši tāpat ir jāvērtē 



iespējas piesaistīt Eiropas fondu naudu, rakstot un sagatavojot projektus. 

Jau šobrīd ir zināms, ka Eiropa 2014. gadā piedāvās apjomīgu naudas 

sadali sociālo projektu īstenotājiem. Uzskatu, ka SK LSPA ir ļoti lielas 

iespējas izmantot šo iespēju. Plānojot katedru budžeta sadali, ir iespējams 

izstrādāt projektu, kā palīdzēt dažādām sociālajām grupām (invalīdiem, 

bērniem no bērnu namiem, bērniem no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm). 

Šāda naudas piesaiste rada iespēju paplašināt LSPA darbības lauku un 

attīstību. 

 

Šīs ir darbības, kuras uzskatu, ka spētu ieviest sporta kluba LSPA 

papildus līdzšinējai darbībai. Plānoju turpināt labākos projektus un 

darbus, kas tiek realizēti jau šobrīd. Protams, esmu elastīgs cilvēks ar 

paplašinātu redzesloku un pietiekami labi pārredzu laukumu, tāpēc, esmu 

pārliecināts, ka jebkāda veida citas idejas un ieteikumi tiks izskatīti, 

izanalizēti un, ja būs pamatojums, ieviesti dzīvē. 
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