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LSPA  SPORTA  ZINĀTNES  DAĻAS  

NOLIKUMS 
 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Sporta zinātnes daļa, saīsinātais nosaukums 

- Sporta zinātnes daļa (turpmāk tekstā - Daļa) ir LSPA zinātniski pētnieciskā darba 

struktūrvienība bez juridiskās personas tiesībām, kas savas kompetences ietvaros 

koordinē LSPA pētniecības laboratoriju darbību, kas realizē zinātniski pētnieciskā 

darba programmas, veic pētījumus sporta zinātnes jomās, īsteno LSPA zinātnisko 

stratēģiju. 

1.2. Daļa tiek dibināta un darbojas atbilstoši LR Augstskolu likumam, LR likumam "Par 

zinātnisko darbību", LSPA Satversmei, šim Nolikumam un citiem ar Daļas 

darbību saistītiem normatīviem aktiem. Daļas Nolikumu pieņem un groza LSPA 

Senāts. 

1.3. Daļa par savu darbību atskaitās LSPA Senātam. 

1.4. Daļa nosaukums svešvalodās: 
angļu valodā -  Sport Science Division of Latvian Academy of Sport Education;  

vācu valodā -  Abteilung für Sportwissenschaft der Akademie für Sportpädagogik Lettlands; 

krievu valodā -  Отдел спортивной науки Латвийской академии спортивной педагогики. 

1.5. Daļa turpina realizēt LSPA un LOV Sporta zinātniski pētnieciskās laboratorijas 

funkcijas un Daļas zinātniski pētniecisko darbību īsteno: 

1.5.1. LSPA struktūrvienību docētāji un pētnieki sadarbībā ar pētniecisko laboratoriju 

darbiniekiem,  

1.5.2. LSPA studenti un stažieri. 

1.6. Daļai var būt savs subkonts, sava veidlapa, sava simbolika, kuru apstiprina LSPA 

Senāts. 

1.7. Daļas juridiskā adrese: Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006, Latvija. 
 

2. Darbības mērķi un uzdevumi 

2.1. Daļas darbības mērķis ir veicināt un koordinēt zinātniskos un metodiskos 

pētījumus sporta zinātnē sadarbībā ar LSPA struktūrvienībām, augstskolām, 

zinātniskajiem centriem, zinātniskās pētniecības organizācijām Latvijā un 

ārvalstīs. 

2.2. Uzdevumi: 

2.2.1. Sekmēt LSPA pētniecisko laboratoriju sadarbību ar Latvijas Olimpisko vienību, 

Latvijas sporta veidu federācijām, savienībām un asociācijām zinātnisko 

pētījumu veikšanā tās interesējošos virzienos un tematikā. 

2.2.2. Organizēt zinātnisko darbību un sadarbību ar zinātniskajām un citām 

organizācijām Latvijā un ārvalstīs, rīkot konferences un seminārus. 

2.2.3. Sekmēt ar sporta zinātni saistītās metodiskās literatūras izstrādi un rekomendēt 

to publicēšanai. 

2.2.4. Veicināt un koordinēt ar sporta zinātni saistīto akadēmisko un profesionālo 

studiju kursu apguvi studentiem akadēmiskās un augstākās profesionālās 
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izglītības iegūšanai saskaņā ar LSPA apstiprinātajiem studiju plāniem. 

2.2.5. Veicināt akadēmisko (bakalaura, maģistra, doktora) studiju programmu ietvaros 

veikto pētījumu kvalitatīvu realizāciju.  

2.2.6. Izstrādāt priekšlikumus par valsts budžeta un citu finanšu līdzekļu piešķiršanu 

LSPA zinātniskās darbības nodrošināšanai un sekmēšanai. 
 

3. Vadība 

3.1. Daļas vadību realizē: 

- Padome, kuras sastāvā darbojas LSPA pētniecisko laboratoriju vadītāji, 

- vadītājs. 

3.2. Padome ir Daļas augstākā lēmējinstitūcija, kas: 

3.2.1. izvirza pretendentu Daļas vadītāja apstiprināšanai un atcelšanai no amata;  

3.2.2. lemj par jautājumiem savas kompetences ietvaros; 

3.2.3. var skatīt arī citus ar Daļas darbību saistītus jautājumus, kā arī sagatavot un 

iesniegt priekšlikumus LSPA vadības institūcijām; 

3.2.4. Padomes sēdes sasauc un vada Daļas vadītājs. Sēdes notiek ne retāk kā divas 

reizes akadēmiskajā gadā. Sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse 

Padomes locekļu. Lēmumi tiek pieņemti ar balsu vairākumu 

3.3. Vadītāju pēc Daļas Padomes ieteikuma nozīmē ar rektora rīkojumu.  

3.4. Vadītājs vada un atbild par Daļas darbību un pārstāv to attiecībās ar juridiskām un 

fiziskām personām. 

3.5. Daļa var veidot: 

 3.5.1. savas struktūrvienības vai paplašināt savu darbību, saskaņojot jautājumu un 

saņemot LSPA Senāta akceptu. 

3.5.2. patstāvīgas vai īslaicīgi darbojošās darba grupas un komisijas, pieaicinot 

speciālistus no citām organizācijām, iestādēm. 

3.6. Daļas kompetences ietvaros Padomes pieņemtie lēmumi ir saistoši LSPA 

struktūrvienībām, to akadēmiskajam un zinātniskajam personālam.  
 

4. Finanses un materiālā bāze 

4.1. Daļas finanses veido: 

4.1.1. LSPA iedalītie budžeta līdzekļi; 

4.1.2. citi piešķirtie Valsts un pašvaldību līdzekļi; 

4.1.3. juridisku un fizisku personu dāvinājumi un ziedojumi; 

4.1.4. ienākumi no Daļas saimnieciskās darbības; 

4.1.5. citi ienākumi, kas nav aizliegti ar likumu un citiem normatīviem aktiem. 

4.2. Finanšu uzskaiti un atskaiti veic LSPA grāmatvedība, atbilstoši Daļas izstrādātām 

un LSPA Senāta apstiprinātām Izdevumu tāmēm. 

4.3. Par finansu līdzekļu mērķtiecīgu izmantošanu atbild Daļas vadītājs. 

4.4. Daļa savas darbības nodrošināšanai izmanto LSPA telpas, aparatūru un aprīkojumu 

atbilstoši LSPA noteiktajai kārtībai. 

4.5. Daļai var būt sava kustama un nekustama manta un tās uzskaiti un izlietošanu veic 

atbilstoši Likumam par grāmatvedību. 
 

5. Noslēguma noteikumi 

5.1. Par Daļas reorganizāciju un darbības pārtraukšanu lemj LSPA Senāts. 

5.2. Pārtraucot Daļas darbību, Daļas manta pāriet LSPA pārziņā. 

5.3. Nolikums stājas spēkā ar 2012.gada 6.decembri. Atzīt par spēku zaudējušu LSPA 

Sporta zinātnes centra nolikumu (apstiprināts LSPA Senātā 12.01.2012. protokols Nr.5).

                                LSPA 


