
 1 

 

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA 
 

APSTIPRINU 

 LSPA Senāta priekšsēdētājs    

                                                                                    ______________ prof. U.Grāvītis   

                        2013.gada 19.jūnija sēdē  

                                                                                                                     protokols Nr.11 

 
SPORTA VADĪBAS PĒTNIECĪBAS LABORATORIJAS 

NOLIKUMS 

 
1. Vispārīgie noteikumi 

 

1.1. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Sporta vadības pētniecības 

laboratorija (turpmāk LSPA SVPL) ir zinātniskā un akadēmiskā darba vienība, 

kas savas kompetences ietvaros veic starpdisciplināru pētījumu par sporta 

vadības procesu un citos sporta zinātnes pētniecības virzienos. 

1.2. LSPA SVPL darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas likumi, 

Ministru kabineta noteikumi un citi LR saistošie normatīvie akti, starptautisko 

konvenciju prasības, LSPA Satversme, LSPA Senāta lēmumi un LSPA SVPL 

nolikums. 

1.3. LSPA SVPL veido docētāji no LSPA katedrām un citām LR un 

ārvalstu augstskolām, lai veidotu teorētisko un materiālo bāzi interdisciplināru 

un starptautisku pētījumu veikšanai sporta zinātnē. 

1.4. LSPA SVPL nosaukums: 
 

Angļu val. – LASE Sport Management Research Laboratory (LASE 

SMRL) 

LSPA SVPL adrese: 
 

LSPA Sporta vadības pētniecības laboratorija 

Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006 

Latvijas Republika 

 

2.  Mērķis, uzdevumi un pamatfunkcijas 
 

2.1. LSPA SVPL mērķis ir veidot teorētisko un materiālo bāzi 

starpdisciplināru pētījumu veikšanai sporta zinātnē ar sporta vadību saistītos 

pētniecības virzienos. 

2.2. Uzdevumi un pamatfunkcijas 

2.2.1. Organizēt starpdisciplināru zinātniski pētniecisko darbību sporta 

zinātnē: sporta nozares vadības procesa, sporta nozares attīstībai nepieciešamo 

resursu nodrošinājuma, sporta tiesību, sociāli ekonomiskos un citus aspektus, 

sadarbībā ar citām LR un ārvalstu augstskolām. 
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2.2.2. Rīkot konferences, seminārus un darbnīcas LR un ārvalstīs. Sekmēt 

ar zinātnieku un vadītāju sporta jomā izglītošanu saistītās zinātniskās, mācību un 

metodiskās literatūras izdošanu. 

2.2.3. Organizēt sadarbību ar citām LSPA struktūrvienībām, kā arī ar LR 

un ārvalstu augstskolām, zinātniskiem institūtiem un zinātniskās pētniecības 

organizācijām.   

2.2.4. Veikt kvalitatīvu bakalaura, maģistrantūras un doktorantūras 

studentu izglītošanu sporta zinātnē, veicinot starpdisciplinārus pētījumus sporta 

vadības jomā.   

2.2.5. Izstrādāt priekšlikumus par SVPL studiju, zinātnisko un citu 

apakšvienību dibināšanu, reorganizāciju vai likvidēšanu. 

 

3. Statuss 
 

3.1. LSPA SVPL ir  patstāvīga LSPA struktūrvienība. 

3.2. LSPA SVPL ir tiesīga: 

3.2.1. Izstrādāt un iesniegt LSPA Senātam izskatīšanai priekšlikumus par 

LSPA SVPL nolikuma papildināšanu un citus jautājumus, lai sekmētu 

laboratorijas kvalitatīvu darbību. 

3.2.2. Rekomendēt LSPA mācību, metodiskos, zinātniskos un cita veida 

darbus izdošanai. 

 

4. Struktūra 
 

4.1. LSPA SVPL struktūru veido: 

4.1.1. LSPA SVPL zinātniskais vadītājs, 

4.1.2. LSPA docētāji un pētnieki, citu LR un ārvalstu augstskolu un 

zinātnisko institūtu, centru docētāji un pētnieki, kuri veic zinātniski 

pētniecisko darbu projektu ietvaros LSPA SVPL, gan studiju darbu 

jaunizveidotajās LSPA SVPL studiju, tālmācības programmās, profesionālās 

pilnveides kursos.    

4.2. Zinātniskais vadītājs 

4.2.1. Zinātniskais vadītājs īsteno tās vadību un pārstāv LSPA SVPL. 

4.2.2. Par LSPA SVPL zinātnisko vadītāju uz 6 gadiem LSPA Senāts 

apstiprina LSPA akadēmiskā personāla pārstāvi ar zinātņu doktora 

grādu.  

 

5. Finanses un materiālā bāze 
 

5.1.LSPA SVPL savā darbā izmanto LSPA telpas un aprīkojumu, kas 

nodotas laboratorijas lietošanā. LSPA SVPL veido un papildina materiālo bāzi 

atbilstoši darbības profilam. 
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5.2. LSPA SVPL finanses veido: 

5.2.1. grantu līdzekļi no valsts budžeta un citiem finansēšanas avotiem 

zinātniskā darba veikšanai un samaksai; 

5.2.2. pašvaldību, sponsoru, projektu līdzekļi zinātniskās darbības 

veikšanai un apmaksai; 

5.2.3. citi līdzekļi atbilstoši šim Nolikumam un LSPA Satversmei; 

5.2.4. dāvinājumi un ziedojumi no fiziskām vai juridiskām personām; 

5.2.5. citi ienākumi atbilstoši LSPA Satversmei. 

5.3. Finansu līdzekļi un pārvaldījumā saņemtā un iegūtā īpašuma 

lietošana notiek atbilstoši LR likumdošanai, LSPA Satversmei un Senāta 

lēmumiem. 

 

6. Nolikuma pieņemšanas un grozīšanas kārtība 
 

6.1. LSPA SVPL Nolikumu apstiprina, izdara tajā izmaiņas un 

laboratoriju likvidē LSPA Senāts. 

6.2. LSPA SVPL Nolikums stājas spēkā ar tā apstiprināšanas brīdi LSPA 

Senātā. 
 

 

                                                                                          

                                                                                                                            LSPA  

 


