
4. LSPA attīstības stratēģiskais virziens Studējošo sporta vides attīstība attīstības 

plāna izpilde 

 

1. Sekmēt LSPA izlašu komandu izveidi dažādos sporta veidos, atbalstot sadarbību ar citām 

institūcijām, lai nodrošinātu studējošiem iespēju pilnveidot sportisko meistarību, startējot 

starptautiska un Baltijas mēroga sporta sacensībās. 

LSPA Sporta klubs sadarbojās ar daudzām sporta organizācijām Latvijā, tādām kā 

Latvijas Augstskolu sporta savienība, sporta spēļu un individuālo sporta veidu federācijām, 

esot tās biedrs.  

LSPA studentiem tika nodrošināta iespēja nodarboties ar sportu un fiziskām 

aktivitātēm SPP nodarbību ietvaros, kurās tika pilnveidotas sporta meistarības un 

pedagoģiskās prasmes un iemaņas, veidotas LSPA izlašu komandas, kuras startē 

starptautiska un Baltijas mēroga sporta sacensībās (piem., SELL studentu spēles). 

 

2. Nodrošināt LSPA izlases komandu piedalīšanos Latvijas Universiādē un citās Latvijas vai 

starptautiska mēroga sacensībās. 

Tā kā LSPA Sporta klubs ir LASS biedrs, tika nodrošinātā LSPA studentu un 

darbinieku iespēja piedalīties Latvijas Universiādē, studentu čempionātos, Latvijas 

čempionātos, līgās un citos turnīros un pasākumos. 

 

3. Nodrošināt iespēju augstskolas studentiem, docētājiem un darbiniekiem iesaistīties 

veselīga dzīvesveida un veselību veicinošos augstskolas pasākumos un stimulēt sportiskās 

aktivitātes ārpus LSPA. 

LSPA Sporta klubs sadarbībā ar praktiskām un teorētiskām katedrām regulāri organizē sporta 

veidu turnīrus un netradicionālo aktivitāšu veselīga dzīvesveida un veselību veicinošos 

pasākumus, kuros iesaistās ne tikai konkrētā kursa studenti, bet visa akadēmija – gan 

studenti, gan darbinieki, kā arī tika sūtīta informācija par aktivitātēm ārpus LSPA, kuros 

studentiem un darbiniekiem ir iespēja un vajadzētu piedalīties sporta meistarības 

pilnveidošanai un LSPA goda aizstāvēšanai un tēla popularizēšanai. 

 

4. Sekmēt LSPA studentu zināšanu un prasmju pilnveidi, iesaistot sporta pasākumu 

organizēšanā un tiesāšanā. 

LSPA Sporta klubs sadarbībā ar praktiskām un teorētiskām katedrām regulāri 

organizē sporta veidu turnīrus un netradicionālo aktivitāšu veselīga dzīvesveida un veselību 

veicinošos pasākumus, kurus organizē, vada un tiesā atbildīgo katedru studenti. 

 

5. Sekmēt un veicināt personu ar īpašām vajadzībām līdzdalību vispārēja profila LSPA sporta 

pasākumos. 

Personām ar īpašām vajadzībām ir iespēja piedalīties vispārēja profila LSPA sporta 

pasākumos, jo pasākumi veidoti tā,  lai cilvēks ar jebkuru fizisko sagatavotību un kustību 

iespējām varētu piedalīties izpildot fiziskus uzdevumus, organizatoriskus darbus vai tiesāt. 
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