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MĒRĶIS: Veicināt kvalitatīvu un mūsdienīgu LSPA studentu, docētāju un darbinieku sporta dzīvi 

Akadēmijā un ārpus tās, kas sekmētu mūsu augstskolas studentu – LSPA izlašu sportistu augstus 

rezultātus sacensībās, kā arī nodrošinātu visu pārējo Akadēmijas studentu un personāla iesaistīšanu 

sportiskajās aktivitātēs, tādējādi popularizējot LSPA Latvijā un palielinot LSPA studēt gribošu 

reflektantu skaitu. 

MISIJA:  

 Uzlabot akadēmijas studentiem esošos treniņu apstākļus un nodrošināt jaunus līdzekļus vai 

treniņa vietas netradicionāliem sporta veidiem – dažādi ekstrēmo sporta veidi, kā arī tautas 

sportu; 

 Nodrošināt mūsu sportistus ar sporta formām un ekipējumiem; 

 Radīt apstākļus piedalīties studentiem Latvijas universiādē, citos Latvijas turnīros, kā arī 

labākajiem akadēmijas sportistiem vai komandām regulāri startēt SELL spēlēs. 

VĪZIJA: Kļūt par redzamāko sporta organizāciju ne tikai starp Latvijas augstskolām, bet arī atpazīstamu 

Valsts un starptautiskajos studentu lielākajos sporta un sporta popularizēšanas notikumos.   

VĒRTĪBAS: 

 Lepnums - mēs lepojamies, ka esam daļa no mūsu augstskolas kas ir tik ļoti bagāta ar sporta 

vēsturi, panākumiem un tradīcijām! 

 Vienotība – mēs strādājam kā viena komanda! 

 Potenciāls – mēs ticam saviem spēkiem un zinām, ka varam paveikt lielas lietas!  

 Cieņa – mēs ieklausāmies savos studentos, docētājos un pārējā akadēmijas personālā! 

 Atbildība – uz mums var paļauties, mēs iesākto nepametīsim nepadarītu! 

 Attīstība –mēs virzāmies uz visaugstākajiem panākumiem - uz izcilību.  

 Sadarbība –mēs esam atklāti un atvērti jaunām idejām, un ierosinājumiem! 

UZDEVUMI: 

Mērķa sasniegšanai nepieciešams izpildīt vairākus darba uzdevumus, kas sekmētu finanšu līdzekļu 

pieplūdi sporta kluba budžetā. Esmu izvirzījis virkni uzdevumus, kas, manuprāt, neprasa lielus finanšu 

ieguldījumus, lai īsā laika periodā sāktu dot pirmos pozitīvos darba augļus: 

Kā pirmo izvirzu: sakārtot uzraudzību pār sporta kluba pārziņā esošajām bāzes vietām un telpām.  

Lai mazinātu un izskaustu pilnībā tās nekaunīgās un negodprātīgās personas un organizācijas,  kas bez 

saskaņošanas ar Sporta klubu un īres maksas izmanto mūsu sporta zāles un stadionu – it sevišķi 

brīvdienu un vasaras perioda laikā: 

Izstrādāt, pilnveidot un publiskot sporta zāļu un stadiona grafiku un izmantošanas noteikumus, 

piemēram, pie stadiona vārtiem pielikt informācijas dēli – no cikiem līdz cikiem stadions ir atvērts, 

kuriem viņš ir pieejams utt.; 



Apņemos uzsākt personīgi sporta vietu uzraudzību; 

Sadarbībā ar akadēmiju un tās saimniecības daļu algot cilvēku, kas būtu atbildīgs par sporta bāzes 

uzraudzību; 

Veicināt un pilnveidot ciešu sadarbību ar praktiskajām katedrām un nepieciešamības gadījumā 

atsaukties uz palīdzīgas rokas sniegšanu; 

Veicināt sadarbību ar saimniecības daļas darbiniekiem un apsardzes darbiniekiem, lai, kopīgas 

sadarbības rezultātā, sekmētu piekļuvi un izmantošanu mūsu sporta zālēs un vietās. 

Atjaunot, uzlabot un publiskot informāciju par sporta zāļu un stadiona īres iespējām: 

Vairāk attēlus iekļaut mājas lapā; 

Kādiem sporta veidiem šīs vietas vairāk piemērotas, jeb specializētas;  

Kas tajās ir pieejams un ko par papildus maksu var vēl noīrēt – inventāru, tiesnešus, trenerus rīkojot 

dažādus sporta pasākumus – treniņus vai sacensības. Tādējādi padarot mūsu sporta bāzi pievilcīgāku 

topošajiem īrniekiem; 

Kādi ir sporta vietu, zāļu izmēri; 

Izstrādāt mūsdienīgu īres tāmes lapu gan par sporta zālēm un stadionu, piemēram, stadionam ieviest 

abonementa maksu, vai ilgtermiņa sadarbības īres maksa. 

Veicināt ciešu un regulāru sadarbību ar studiju daļām lai nerastos pārpratumi par sporta zāļu un 

stadionu pieejamību un izmantošanu ,bet gan sekmētu studiju procesu augstskolā: 

Pirms studiju gada sākuma saskaņot sporta zāļu un stadiona īres grafiku ar studiju grafiku. 

Veicināt sadarbību ar studentiem un studentu pašpārvaldi, piedāvājot un iesaistot studentus mūsu 

sporta dzīves uzlabošanā: 

Rīkojot domu biedru grupas attiecīgā sporta veidā un uzklausīt viņu viedokļus, domas un ieteikumus; 

Iesaistīt studentus sporta bāzes sakārtošanā, atjaunošanā vai ierīkošanā – darba talkas; 

Iesaistīt un piedāvāt studentiem rīkot dažādus pasākums mūsu sporta bāzē. 

Mūsu studenti ir progresīvi, talantīgi un mūsdienīgi domājoši cilvēki kas ne tikai ļautu viņiem sevi 

reklamēt kā perspektīvu speciālistu, bet gan arī akadēmijai ļautu sevi pozicionēt kā „reāli, krutu” 

augstskolu. Savukārt sporta klubam dot iespēju piesaistīt papildus līdzekļus izīrējot telpas vai vietas 

pasākumu organizēšanai. 

Uzlabot sporta bāzes izīrēšanu brīvdienu un vasaras perioda laikā: 

Personīgi pašam meklēt un vērsties pie topošajiem īrniekiem (fiziskām un juridiskām personām) ar 

piedāvājumiem īrēt mūs telpas un vietas dažādu pasākumu rīkošanā. 

Sporta kluba pārraudzībā ir vairums nestandartu izmēru sporta zāļu un vietu kuru dēļ nevar un nedrīkst 

notikt augsta līmeņa sporta pasākumi, bet tas nav vienīgais veids kā mēs varētu izīrēt mūsu sporta bāzi 

brīvdienās un vasaras periodos. Mums defekts jāpārvērš par efektu uzrunājot cilvēkus un organizācijas 

kas rīko un organizē netradicionālus sporta pasākumus – tautas sportu, jeb amatieru un bērnu un 



jauniešu sportu. Tieši šai mērķauditorijai kas ir arī masveidīgi visapjomīgākā mūsu bāze ir kā radīta, 

piemēram, sporta spēļu zāles, tajās nedrīkst notikt florbola sacensības ne virslīgas, ne pirmās, ne otrās 

līgas līmenī, bet rīkojot amatieru un bērnu līmeņu sacensības mēs gan drīkstam un tas ir arī jāizmanto. 

Kā papildus ieņēmumus sporta klubam es paredzu ieviešot un publiski pieejamu apskatei izliekot 

dažādu suvenīru, sporta inventāru, atribūtiku un sporta apģērbu tirgošanai ar sporta kluba simboliku: 

Liekot lietā savus kontaktus un sakarus no dažādām sporta preču uzņēmumiem vai izplatītājiem 

izveidot sadarbību ar tām. 

Vairums sporta un kultūras organizācijās publiski izliek savu suvenīru un citu atribūtu tirgošanu un 

mums arī vajadzētu iet šo ceļu, liekot klāt vēl stilīgu sporta apģērbu vai to atribūtu tirgošanu, jo galu 

galā mēs esam sporta augstskola un sporta tērpi mūsu augstskolā ir aktuāla lieta. 

Atjaunot, sakārtot un padarīt vizuāli pievilcīgākas sporta bāzi un ierīkotu jaunas sporta nodarbību vietas 

kas sekmētu kvalitatīvāku studiju procesu norisi, un  jaunu īrnieku piesaisti organizējot, un vadot 

dažādus pasākumus pie mums: 

Kā pirmajam es ķertos klāt futbola laukumam, jo ir iespēja no Latvijas futbola federācijas saņemt 

augstvērtīgu mākslīgo segumu kas ir paredzēti no futbola attīstības un popularizēšanas valstī fonda. 

Katru gadu Latvijas futbola federācijas saņem lielus līdzekļus no starptautiskās futbola federācijas ar 

mērķi attīstīt futbolu mūsu valstī, bet ir daži būtiski nosacījumi kas ir jāizpilda lai ieklātu jaunu segumu; 

pirmkārt, jāiestājas par biedru, otrkārt, segumam, jeb laukuma pamatnei ir jābūt sagatavotai – tas jau ir 

izdarīts, treškārt, jāuzrunā pārējie futbola federācijas biedri, kas regulāri trenējas pie mums lai arī viņi 

iesaistās futbola laukuma atjaunošanā; 

Uzrunājot esošos, ilggadējos īrniekus ar iespēju sadarboties lai atjaunotu sporta telpas vai ģērbtuves; 

Meklēt un izveidot sadarbību ar sponsoriem; 

Vērsties pie ministrijas un pašvaldības ar lūgumu lai palīdz atjaunot mūsu sporta infrastruktūru un 

sekmētu eiropas fonda līdzekļu piesaisti. 

Sakārtot jautājumu par ģērbtuvju noslodzi augstskolā. 

Kā mēs paši jau esam pamanījuši tad bieži vien studiju laikā un visvairāk treniņu laikos ģērbtuvju 

pieejamība ir gandrīz vai neiespējama. Vairums saka trūkst ģērbtuves, bet es uzskatu, ka tā noslodze ir 

racionāli jāoptimizē. 

Studiju laikā jāapkopo studējošo skaits grupās, varbūt ja ir mazas grupas un nodarbības notiek vienā 

laikā, tad viņas ir jāapvieno. 

Treniņu laikos arī šādas darbības veikt, piemēram, ja vienā laikā treniņš notiek florbolistiem un 

basketbolistiem un sportistu skaits katrā grupā ir līdz 10 personu, tad šīs grupas arī var apvienot. 

Arī kā variants ir, ieviest skapīšus, tādējādi vienā ģērbtuvē jau varētu vēl vairāk personas pārģērbties, 

piemēram, kā tas ir iestrādāts privātajos sporta klubos – pirms treniņa sportistam izsniedz skapīša 

atslēgas, pēc treniņa jānodod. 

Attīstīt un labiekārtot vidi netradicionāliem sporta veidiem mūsu augstskolā – ekstrēmos un tautas 

sporta veidus.  



Augstu popularitāti jauniešu vidū ir ienācis ekstrēmās riteņbraukšanas paveidi – BMX, velotriāls, kā arī 

ziemas ekstrēmie ziemas sporta veidi – snovbords, savukārt vasaras periodā skeitbords, 

skrituļslidošana, inline, ielu vingrošana, parkurs. Kāpēc es šos sporta veidus minēju, tāpēc, ka sākotnēji 

šie sporta veidi tā arī ir cēlušies – āra apstākļos, uz ielas, parkos, mežos – pielāgojot, uzlabojot tās lai 

varētu nodarboties ar sev tīkamo nodarbi. Piemēram, ekstrēmai riteņbraukšanai un snovbordam 

izveidotu „pump track” kam daudz nevajag – starta estakāde, daži tramplīni, „pumpas”, „slaids” to visu 

var pagatavot pašrocīgi un bez lieliem finansu līdzekļiem. 

Izklausās jau skaisti un pareizi, bet kur ņemt līdzekļus šo ideju īstenošanai? 

Kā jau iepriekš es izteicos, tad veidot ciešāku sadarbību ar studentiem, varbūt viņiem ir kādas 

pazīšanās, sakari kas palīdzētu īstenot mūsu idejas - varbūt ne materiāli, tad ar darba spēku gan. 

Uzrunāt attiecīgās organizācijas vai cilvēkus kas vēlētos sadarboties ierīkojot pie mums treniņu vietas – 

barters. 

Pilnveidot sadarbību ar Akadēmiju, lai sekmētu lielāku studentu skaitu SPP darbā. 

Mēs jau paši saprotam, ka ne visi studenti ir augsta līmeņa sportisti un ne visi iekļūst akadēmijas izlases 

komandās un ne visi izvēlas sporta veida kvalifikācijas, piemēram, skolotāji, menedžeri vai rekreācijas 

speciālisti, viņiem ir ierobežota pieeja treniņiem mūsu augstskolā, bet vēlme ir nodarboties ar sportu 

un mums to nevajadzētu liegt. Kā problēmu atrisināšanas varianti var būt dažādi, piemēram: 

Iesaistot trešā un ceturtā kursa studentus un iekļaujot šīs nodarbes studiju kursā. 
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