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Ievads
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (turpmāk tekstā LSPA) ir centrālā
SPORTA augstskola, kura gatavo lielāko sporta speciālistu skaitu Latvijā. Tā ir
SPORTA akadēmija, kurai vārdu „sports” jānes visaugstāk un ar lielāko lepnumu,
lai mūsu izlases komandām būtu iespēja veiksmīgi piedalīties augstskolas,
Latvijas un starptautiskā mēroga sacensībās.
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 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 fiziskajās aktivitātēs,
sekmētu akadēmijas sporta bāžu modernizāciju un renovāciju.
Tika veikts liels organizatoriskais un sporta darbs: LSPA sporta spēļu
komandas un atsevišķi studenti-sportisti tika nodrošināti ar sporta tērpu, tika
iegādāts sporta inventārs un ekipējums, līdzfinansēts ģerbtuves remonts, LSPA
sportistiem un docētājiem tika apmaksāta dalība Universiādē, studentu
čempionātos un citos Latvijas un starptautiskos turnīros, katru gadu tika
organizēta jauno biedru uzņēmšana sporta klubā (ar vienreizējo biedra naudu un
T-krekla iegādi), LSPA turnīri un pasākumi tika nodrošināti ar diplomiem,
balvām un finansiālo atbalstu, tika palielināts zāles noslogojums un īrnieku skaits,
tika atjaunināts cīņas paklājs un sākopta teritorija aiz kortiem fitnesa laukuma
izveidošanai un daudz kas vēl darba gaitā.
Izvērtējot šos četrus gadus tika iegūta liela pieredze LSPA Sporta kluba
vadīšanā, kas ļaus man efektīvi turpināt vadīt, objektīvi izvirzīt kluba attīstības
mērķus un uzdevumus un sasniegt tos.
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 studentu un
darbinieku iesaistīšanu sporta nodarbībās un aktivitātēs, lai īstenotu viņu
paredzētos mērķus (veselības un pašsajūtas uzlabošanā, fizisko īpašību attīstīšanā,
sporta veida tehniskās sagatavotības pilnveidošanā, augstās klases meistarības
sasniegšanā u.c.).
Sports LSPA studentam ir dzīves sastāvdaļa. Studenta aktīvais dzīves
veids augstskolā nosaka studenta dzīves kvalitāti un profesionālo sagatavotību.
Turpmāk LSPA Sporta kluba darbībā paredzu:
• turpināt ciešāku sadarbību ar LSPA senātu, rektorātu, saimniecības, sporta
zinātnes, attīstības daļām un studiju departamentu, teorētiskajām un
praktiskajām katedrām, studentu pašpārvaldi un studentiem;
• nodrošināt LSPA studentiem un darbiniekiem pieejamību nodarboties ar
sportu un fiziskajām aktivitātēm, celt savu sporta meistarību un paaugstināt
treneru kvalifikāciju;
• turpināt veidot un attīstīt sadarbību ar Latvijas augstskolām, Sporta skolām,
federācijām, Latvijas Olimpisko komiteju, akadēmiju, vienību un Sporta
laboratoriju;
• sadarbības veidošana ar saistītām sporta industrijas organizācijām (sporta
inventārs, uzturs, apģērbs, satiksme u.c.).

Finanses
Šobrīd Sporta kluba finansiālie ienākumi pamatā veidojās no īres maksām
par nodarbību un sacensību organizēšanu sporta bāzēs.
Sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu tika
organizēti sporta veidu turnīri un ģimenes sporta svētki, kuri tika veltīti LSPA
dzimšanas dienas svinībai (septembra sākumā). Turpmākā sadarbība plānota tajā
pašā virzienā, bet citā laikā un citā formātā.
Sabiedriskā labuma organizācijas statuss pagaidam nedod gaidāmos
rezultātus. Potenciālie sponsori labprāt dod atlaides savām precēm vai tās pašas
preces nelielā daudzumā, ar nosacījumu turpmāk iegādāties tās preces tikai pie
viņiem. Tāda sadarbība notiek ar firmām “Joma”, “Sporta punkts” un “Biznesa
Reklāma”. Tiks aktivizēta sadarbība arī ar citām firmām, kuras varētu atbalstīt
LSPA Sporta klubu finansiāli vai ar savām precēm LSPA turnīru apbalvošanai.
Tiek sūtītas vēstules Latvijas pašvaldībām un sporta klubiem ar lūgumu
atbalstīt LSPA studentu dalību SELL Studentu spēlēs. Daļa pašvaldību atbalstīja
mūsu studentus (Kuldīgas novada sporta skola, Krimuldas novada dome,
Valmieras pilsētas dome, Rūcavas novada dome, Rūjienas novada ašvaldība,

Ventspils pilsētas dome). Braucienos uz Latvijas pilsētām vai tuvākām valstim
LSPA Saimniecības daļa nodrošinā ar transportu, iespēju robēžās dalības maksu
apmaksā LSPA un LSPA Sporta klubs. Turpmāk tiks turpināta sadarbība ar
Latvijas pašvaldībām, ka arī ar citu atbalstītāju meklēšanu braucienu un dalības
maksas segšanai LSPA augstas klases sportistiem.
Papildus ienākumi tika nodrošināti ar jauniem īrniekiem un esošo īrnieku
izmantošanas laika palielināšanu. Šobrīd brīvo lauku zālēs gandrīz nav. Tie
aizņemti ar studentu SPP un īrnieku nodarbībām. Līdz ar ienākumiem parādījās
arī papildus izmaksas par jauno LSPA komandu dalību turnīros, sporta tērpu
iegādi, biedru naudu sporta veidu federācijās.
LSPA Sporta kluba prioritāte ir nodrošināt LSPA komandu un sportistu
dalību sacensībās, kas ir neatņemama daļa no topoša trenera veidošanas procesa.
Studentiem jāpiedalās sacensībās lai zinātu šo procesu, orientētos tās
organizēšanas posmos un turpmāk spētu vadīt savu komandu. Tā nodrošināšana
notiek pilnā apmērā.
Izņēmot sponsoru atbalstu, redzu dažas pieejas papildus finansiālā
nodrošinājumā:
• sakārtot LSPA stadiona un skrējceliņu izmantošanas kartību. Ziemas
periodā sekot stadiona saskaņotai lietošanai ar videonovērošanas palīdzību.
Tai varēs sekot no LSPA telpām un nepieciešamības gadījumā atbilstoši
reāģēt uz nesaskaņotu izmantošanu. Vasaras periodā (aprīlis-oktobris)
maksimāli noslogot stadionu ar jauniem īrniekiem un nodrošināt tās
uzraudzību ar personālu, kurš sekos kartības ievērošanai un nepieļaus
nesaskaņotu izmantošanu.
• īrniekiem, kuri īrē LSPA “iekštelpas”, neatļaut iet vasaras periodā uz
stadionu, bet turpināt darboties paredzētājās zāles. Tas ļaus nodrošināt
stadiona un skrējceliņu nomu jaunajiem īrniekiem.
• pārskatīt biedra statusu sporta veidu federācijās. LSPA Sporta klubs ir
biedrs 15 federācijās. Katrai federācijai ir jāmaksā biedra nauda. Ir dažas
federācijas, kurās mēs esam biedri, bet nepiedalāmies ne sacensībās, ne citā
sporta dzīvē. Līdz ar to varētu izstāties, iepriekš saskaņojot ar atbildīgiem
docētājiem par sporta veidu. Ir arī tādas organizācijas, kuros LSPA studenti
vai darbinieki piedalās sacensībās, bet aktīvi nepiedalās organizācijas
vadībā. Līdz ar to varētu kļūt par asociēto biedru – bez balss tiesībām un
biedra naudas iemaksām.

Informācija
Informācijas iespējas mūsdienās ir ļoti plašas. Izvērtējot LSPA Sporta
kluba iepriekšējo darbību, uzskatu, ka tā ir ļoti apjomīga, plaša un veiksmīga.
Sadarbojoties ar Sabiedrisko attiecību un komunikācijas nodaļu tika aktualizētas
jaunas ziņas par LSPA studentu un darbinieku sasniegumiem sportā. LSPA Sporta

kluba profila atvēršana Twitterī un Facebookā nebija efektīva, jo informācija bieži
dublējās ar LSPA profila aktualitātēm, kuram ir daudz lielākā auditorija. LSPA
mājās lapā www.lspa.lv sadaļā “LSPA Sporta klubs” tiek atspoguļoti svarīgākā
informācija par LSPA Sporta klubu, īres piedavājumiem, Sporta laureātu,
rezultātiem Latvijas Universiādē, SELL studentu spēlēs un citām sacensībām.
LSPA Sporta kluba majas lapas galvenais uzdevums ir regulāri papildināt to ar
aktuālo informāciju, popularizēt un lepoties ar studentu un darbinieku
sasniegumiem.
Tiek plānots izveidot vēl dažus LSPA Sporta kluba banerus, izvietošanai
sporta sacensībās un pasākumu vietās, kuros piedalās mūsu studenti un darbinieki.
Divas reizes gadā tiek organizēta iespēja iegadāties T-kreklus, jakas,
pildspalvas, krūzes, termokrūzes un citas lietas ar LSPA Sporta kluba simboliku.
LSPA Sporta kluba logo tiek izvietots izlases komandu sporta tērpos,
sadarbības partneru sacensībās un pasākumu reklāmas plakātos, mājas lapās.
Pie dažādām katedrām jau ir izveidotas studentu-sportistu galerijas, kuri
izcelas ar saviem sporta sasniegumiem. Kā arī izveidot stends ar akadēmijas
studentu un absolventu Olimpiešiem. Plānojas atbalstīt tādas galērijas
izveidošanu pie katras praktiskās katedras.
Turpmāk tiks likts uzsvars uz dalību sacensībās pārstāvot akadēmiju tikai
tērpā ar LSPA logo vai LSPA Sporta kluba T-kreklos. Tiks aktivizēta ciešāka
sadarbība ar Sabiedrisko attiecību un komunikācijas nodaļu par sporta aktivitāšu
informācijas papildināšanu. Tiks regulāri paildināta informācija ar LSPA sporta
aktualitātēm, sporta pasākumiem, sasniegumiem un sportot iespējām.

Materiālā bāze
Lai radītu vidi un iespējas studējošo sportiskai un garīgai izaugsmei
studiju procesa ietvaros, nepieciešams nodrošinājums ar atbilstošām sporta zālēm
un būvēm.
Sporta būves, kurās LSPA Sporta klubs koordinē sporta darbību:
1) “A” mācību korpuss:
• sporta spēļu zāle;
• divas vingrošanas zāles;
• trenažieru zāle,
2) “B” mācību korpuss:
• sporta spēļu zāle;
• divas cīņas zāles;
3) vieglatlētikas manēža;
4) stadions.
NBS baseina apmeklēšana tika nodrošināta pateicoties sadarbības
līgumam ar LSPA. Mēs no savas puses nodrošinām LSPA stadionu NBS

darbinieku un karavīru nodarbībām. Tāda sadarbība dod mums iespēju izmantot
citas sporta bāzes studiju un treniņu procesa realizēšanai.
Tieši sadarbībā ar sporta veidu federācijām un firmām jārealizē projektus
rīku, inventāra, sporta tērpu iegādei, kā arī treniņu nodarbības, prakses vietas
nodrošinānai ārpus akadēmijas.
Šobrīd lielākā daļa no sporta būvēm neatbilst atsevišķo sporta veida
starptautiskiem noteikumiem un izmēriem. Izmantotie sporta rīki un inventārs ir
novecojuši. Ģērbtuves un dušas atrodas neatbilstošā stāvoklī.
Tādēļ Sporta klubam ciešā sadarbībā ar LSPA īpaša uzmanība jāpievērš
LSPA sporta bāžu modernizācijai un renovācijai, pieprasīto sporta rīku un
inventāra iegādei.
Turpmākiem četriem gadiem LSPA Sporta kluba uzdevums ir sekmēt “B”
korpusa un vieglatlētikas manēžas ģērbtuves un dušas renovāciju, stadiona
uzturēšanu un nepieciešamā inventāra iegādi, atjaunošanu.

Sports
Sporta klubs viennozīmīgi piedalās visu sporta virzienu programmas
īstenošanā.
Iepriekšējā darbā periodā LSPA sportisti izcinīja lieliskus sporta
rezultātus Latvijas Universiādē un Studentu čempionātos. Sieviešu konkurencē 4
gadus pēc kārtas LSPA izcina čempiona titūlu, bet vīriešu konkurncē
2013./2014.st.gadā 1.vietu. bet nākāmos 2.vietas. Mūsu studenti sekmīgi piedalās
arī starptautiskās sacensībās – SELL spēlēs, pasaules un Eiropas studentu
čempionātos. Katru gadu LSPA studenti piedalās SELL spēlēs ar LSPA Sporta
kluba atbalstu un izcina godalgotas vietas. Īpašais sasniegums bija 2017.gada
SELL spēlēs Rīgā, kad 64.augstskolu konkurcē mēs izcīnījam 2.vietu! Arī
turpmāk LSPA Sporta klubs darbosies tā, lai atbalstītu mūsu augstas klases
sportistus-studentus.
Zemāk minēto uzdevumu realizēšana veicinās sporta kluba efektīvāku
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. Sporta nodarbības studentiem
notiek attiecīgās kvalifikācijas SPP grupās pēc izveidotiem sarakstiem
katedrās. Studentiem, kuriem nav sporta veida kvalifikācijas vai kuri vēlas
papildus nodarboties ar sportu, jāgriežas katedrās pie attiecīgā sporta
veida pasniedzēja. Ir arī iespēja izveidot atsevišķo darba grupu un
saskaņojot laiku un zāli ar Sporta kluba vadītāju nodarboties patstavīgi.
Sporta klubs nodrošina brīvus laikus un zāli LSPA darbiniekiem

nodarboties ar fiziskām aktivitātēm. Tika nodrošināta iespēja LSPA
darbiniekiem apmeklēt slidošanas un peldēšanas nodarbības.
2. Bērnu un jauniešu sports
• veidot iespēju bērniem un jauniešiem nodarboties LSPA sporta pulciņos,
grupās un informēt par to sabiedrību. LSPA telpas tiek īrētas arī dažādu
sporta veidu organizācijām – futbols, hokejs, dejas, taekvondo, džudo,
kāpšanas sports, orientēšanās, basketbols, vieglatlētika u.c.;
• sekmēt talantīgo jauno sportistu meistarības pilnveidi. LSPA telpās
nodarbības notiek licenzētu treneru vadībā.
3. Augstu sasniegumu sports:
• LSPA izlases konkurētspējīgas komandas veidošanas veicināšana;
• izlases komandu dalības sekmēšana Latvijas Universiādēs un citas Latvijas
un starptautiskā mēroga sacensībās;
• vienota LSPA izlases tērpa veidošana un iespēju robežās to nodrošināšana
izlases komandām;
• sporta sasniegumu informācijas par publicēšana LSPA mājas lapā 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.
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