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Kandidāts uz LSPA Sporta kluba valdes priekšsēdētāja amatu Sergejs Saulīte 

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJAS 

SPORTA KLUBA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 

(2013.-2017.) 
 

Ievads 
 

LSPA Sporta klubs ir biedrība, kura tika nodibināta ar Latvijas Sporta 

pedagoģijas akadēmiju un LSPA Sporta kluba valdi kā sabiedriska organizācija 

1993.gada 5.aprīlī (ieraksts Biedrību un nodibinājumu reģistrā 1993.gada 

18.jūnijā), un pārreģistrēta kā biedrība 2005.gada 15.jūlijā. 

Biedrības darbības laikā veiksmīgi tika īstenoti izvirzītie mērķi un 

uzdevumi – sporta nodarbībās un aktivitātēs tika iesaistīti LSPA studenti, 

docētāji, darbinieki un citi iedzīvotāji, tika popularizēts un veicināts fiziski 

aktīvs dzīves veids ar aktīvās atpūtas, tautas sporta pasākumu un dažādu sporta 

sacensību organizēšanu un vadīšanu. Mērķa sasniegšanai tika nodrošinātas 

nodarbības sporta sekcijās un grupās, kā arī iespēju robežās sporta veidu 

komandu un atsevišķu sportistu finansēšana dalībai dažāda mēroga sacensībās. 

Sporta kluba darbība ir nepieciešama, lai koordinētu un attīstītu sporta 

darbu akadēmijā, veicinātu studentu iesaistīšanos sporta un fiziskās aktivitātēs, 

sekmētu akadēmijas sporta bāžu modernizāciju un renovāciju  

Esmu pārliecināts, ka kopīgiem spēkiem mēs varēsim veicināt LSPA 

sporta darba turpmāko attīstību LSPA, Latvijas un starptautiskajā līmenī. 

 

 

LSPA SPORTA KLUBA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢISKIE VIRZIENI 

 

 

Personāls 
 

LSPA Sporta kluba darbība galvenokārt virzīta uz LSPA darbinieku 

iesaistīšanu sporta nodarbībās un aktivitātēs, lai īstenotu viņu paredzētus mērķus 

(veselības un pašsajūtas uzlabošana, fizisko īpašību attīstīšana, sporta veida 

tehniskās sagatavotības pilnveidošana, augstās klases meistarības sasniegšana 

u.c.). 

Līdz ar to kluba darbībā tieši vai netieši iesaistīta visa akadēmija. 

Protams, praktisko katedru docētāji un studenti vairāk iesaistīti sporta aktivitātēs 

– sporta nodarbības, sporta svētku un sacensības. Tomēr, viss akadēmijas 

personāls darbojās un piedalās izglītības programmas realizēšanā, kas ir jauno 

sporta speciālistu sagatavošana. 

Sports LSPA studentam ir dzīves sastāvdaļa. Studenta aktīvais dzīves 

veids augstskolā nosaka studenta dzīves kvalitāti un profesionālo sagatavotību. 
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Turpmāk LSPA Sporta kluba darbībā paredzu  

- ciešāku sadarbību ar LSPA senātu, rektorātu, saimniecības, sporta 

zinātnes, starptautisko sakaru daļām un studiju departamentu, 

teorētiskām un praktiskām katedrām, studentu pašpārvaldi un 

studentiem; 

- sporta kluba valdes darbības aktivizēšanu biedrības mērķu realizēšanā;  

- sadarbības veidošanu un attīstīšanu ar Latvijas augstskolām, Sporta 

skolām, federācijām, Latvijas Olimpisko komiteju, akadēmiju, vienību 

un Sporta laboratoriju; 

- sadarbības veidošana ar saistītām ar sporta industriju organizācijām 

(sporta uzturs, apģērbs, satiksme u.c.). 

 

 

Finanses 
 

Šobrīd Sporta kluba finansiālie ienākumi veidojās pamatā no īres 

maksām par nodarbību un sacensību organizēšanu sporta zālēs un laukumā. 

Iepriekšējie sponsori un mecenāti dažādu iemeslu dēļ pārtrauca finansiālu 

atbalstu LSPA kluba darbības mērķu un uzdevumu realizēšanā. Pat piešķirtais 

sabiedriskā labuma organizācijas statuss pagaidām nedeva gaidāmus rezultātus, 

kas nenoliedzami dod lielākas iespējas sponsoru meklēšanā un ieinteresēšanā. 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija ir centrālā SPORTA augstskola, kura 

gatavot lielāko sporta speciālistu skaitu Latvijā. Tā ir SPORTA akadēmijā, kurai 

vārdu „sports” jānes visaugstāk un ar lielāko lepnumu, lai mūsu izlases 

komandām būtu iespēja veiksmīgi piedalīties augstskolas, Latvijas un 

starptautiskā mēroga sacensībās. 

Tādēļ īpaša uzmanība jāpievērš LSPA Sporta kluba finansiālā jautājuma 

uzlabošanai: 

1. Jaunu ienākumu avotu meklēšana, meklējot un papildus aicinot jaunus 

akadēmijas sporta bāžu potenciālus īrniekus, lai esošās sporta telpās nebūtu 

„tukšo vietu”. 

2. Sadarbībā ar Rīgas Domi jauno projektu izstrāde un realizēšana. 

3. Līdzekļu piesaistīšana no Eiropas fondiem un projektiem. 

4. Potenciālo sponsoru un mecenātu meklēšana, ieinteresēšana un 

piesaistīšana. 

 

 

Informācija 
 

Informācijas iespējas mūsdienās ir ļoti plašākas. Izvērtējot LSPA Sporta 

kluba iepriekšējo darbību, uzskatu, ka tā ir ļoti apjomīga, plaša un veiksmīga, 

bet neefektīvi popularizēta LSPA un Latvijas iedzīvotāju vidū. 

Turpmākajā Sporta kluba darbības izplatīšanai, popularizēšanai un 

veicināšanai jāparedz: 
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1. Sporta kluba mājas lapas darbības aktivizēšana; 

2. rakstu publicēšana sporta žurnālos par sporta aktualitātēm LSPA; 

3. LSPA Sporta kluba mājas lapas izveidošanu sociālajos tīklos 

(facebook, twitter, draugiem.lv u.c.); 

4. kluba logo izvietošanu LSPA izlases komandu sporta tērpos, 

sacensības un pasākumu reklāmas plakātos, sadarbības partneru mājas lapās; 

5. informācijas publicēšana par papildus nodarbību iespējām LSPA 

studentiem, darbiniekiem un Latvijas iedzīvotājiem. 

 

 

Materiālā bāze 
 

Lai nodarboties ar sportu vai fiziskām aktivitātēm jābūt vietai – sporta 

zāles, sporta laukums, stadions, sporta manēža, baseins... vai arī ezers, mežs vai 

kalni. Bet lai sasniegtu augstus sporta rezultātus, pilnvērtīgi aktīvi atpūsties vai 

uzlabot veselību nepieciešamas specializētas sporta bāzes. Diemžēl šobrīd 

akadēmijai grūti konkurēt ar fitnesa zālēm, Olimpiskiem centriem vai 

specializētiem federācijas vai atsevišķo klubu sporta bāzēm. Tas saistīts ar zāles 

un laukuma neatbilstošiem atsevišķo sporta veida starptautiskiem noteikumiem 

izmēriem, sporta rīku un inventāru novecošanu, ģērbtuves un dušu neatbilstošu 

stāvokli. 

Tādēļ Sporta klubam ciešā sadarbībā ar LSPA īpaša uzmanība jāpievērš 

LSPA sporta bāžu modernizācijai un renovācijai, pieprasīto sporta rīku un 

inventāra iegādei. 

Labāki sporta bažu apstākļi sekmes gan studentu un darbinieku 

komfortablāku treniņu procesu, gan izlases komandas dalībnieku sasniegumu 

motivācijas veidošanu, gan īrnieku ieinteresētību un spēju atbilstoši maksāt par 

komfortabliem pakalpojumiem. 

 

 

Sports 
 

Sporta klubs viennozīmīgi piedalās visu sporta virzienu programmas 

īstenošanā. Zemāk minēto uzdevumu realizēšana veicinās sporta kluba efektīvķo 

darbību. 

1. Sports visiem 

Nodrošināt iespēju visiem LSPA mācību spēkiem, darbiniekiem un 

studentiem nodarboties ar sportu un fiziskām aktivitātēm (pēc pieprasījuma) 

LSPA un ārpus LSPA telpām. 

2. Bērnu un jauniešu sports 

- veidot iespēju bērniem un jauniešiem nodarboties LSPA sporta 

pulciņos un grupās un informēt par to sabiedrību; 

- nodrošināt sporta nodarbībās iesaistīto audzēkņu veselības aprūpi un 

medicīnisko uzraudzību; 
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- sekmēt talantīgo jauno sportistu meistarības pilnveidi. 

3. Augstu sasniegumu sports: 

- LSPA izlases konkurētspējīgas komandas veidošanas veicināšana; 

- izlases komandu piedalīšanas Latvijas Universiādēs un citas Latvijas 

un starptautiskā mēroga sacensībās sekmēšana; 

- vienota LSPA izlases tērpa veidošana un iespēju robežās 

nodrošināšana izlases komandām; 

- informācijas par sporta sasniegumiem publicēšana LSPA mājas lapā, 

sporta avīzēs un sociālajos tīklos; 

- sekmēt atbalstu augstas klases sportistu veselības aprūpei un 

medicīniskai uzraudzībai; 

- veicināt treneru kvalifikācijas paaugstināšanu. 

4. Sports cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 

- sekmēt un veicināt personu ar invaliditāti pēc iespējas lielāku 

līdzdalību vispārēja profila LSPA sporta pasākumos. 

 

 

 

 

15.09.2013 

Kandidāts uz LSPA Sporta kluba valdes priekšsēdētāja amatu Sergejs Saulīte 


