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SPORTA POLITIKA 
Jūrmalā 

 

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma  

72. panta pirmās daļas 2.punktu 

 

1. Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (turpmāk tekstā – LU PSK) sporta politikas 

mērķis ir veidot izpratni par fizisko aktivitāšu nozīmi veselības saglabāšanā un nostiprināšanā un 

atbalstīt aktīva un veselīga dzīvesveida izkopšanu un uzturēšanu studējošo un darbinieku vidū, 

veicināt fizisko aktivitāšu popularizēšanu sabiedrībā kopumā, tā sekmēt personības fiziskās un 

mentālās veselības attīstību. 

2. LU PSK sporta politikas dokuments konkretizē LU PSK mērķi, principus, virzienus, uzdevumus, 

instrumentus un galvenos sadarbības partnerus daudzveidīgu sporta aktivitāšu īstenošanai LU 

PSK misijas un Stratēģijas 2021.-2027.g. izpildē. 

3. LU PSK sporta politikas virzieni ir: 

3.1. veicināt tautas sporta aktivitātes un veselīga dzīvesveida kultūru kā LU PSK ārpus studiju 

procesa daļu; 

3.2. radīt pamatu holistiskas pieejas nostiprināšanai LU PSK studentos un darbiniekos; 

3.3. atbalstīt studējošo un darbinieku vajadzībām atbilstošas iniciatīvas sportā; 

3.4. sekmēt komandas saliedētības principus kā sporta aktivitātēs, tā akadēmiskajā vidē; 

3.5. popularizēt LU PSK nacionālā līmenī; 

3.6. attīstīt sporta infrastruktūru, slēdzot sadarbības līgumus ar organizācijām Jūrmalas pilsētas 

pašvaldības teritorijā, Rēzeknes pilsētas pašvaldības teritorijā  un Latvijas Universitātes Sporta 

centru; 

3.7. veicināt e-sporta attīstību individuāli vai komandās, izmantojot tehnoloģiski pielāgotus rīkus 

un digitālās platformas; 

3.8. nostiprināt prāta sporta (prāta spēles) attīstību studentu un darbinieku vidū. 

4. Sporta politikas īstenošanā tiek ievēroti šādi principi: 

4.1. drošības princips, ietverot drošu vidi un pēc nepieciešamības piesaistot kvalificētu sporta 

personālu; 

4.2. brīvprātības, vienlīdzības un iekļaujošas pieejas princips; 

4.3. ētikas princips; 

4.4. sporta finansējuma sadales un izlietojama lietderība un atklātums. 

5. LU PSK Sporta politikas īstenošanas galvenie uzdevumi ir: 

5.1. atbalstīt studējošo un darbinieku iniciatīvu un līdzdalību sporta aktivitātēs; 

5.2. veicināt LU PSK atpazīstamību; 

5.3. motivēt plašāku studentu un darbinieku skaitu iesaistīties regulārās sporta aktivitātēs; 

5.4. attīstīt sporta komponentus studiju programmās un pētniecībā; 

5.5. nostiprināt atbalsta sistēmu studentiem dalībai fiziskās un mentālās veselības pasākumos. 

6. LU PSK nodrošina priekšnoteikumus Sporta politikas īstenošanai. 

7. LU PSK Sporta politikas īstenošanas instrumenti ir: 

7.1. starpdisciplināri pētījumi, tostarp sportā; 
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7.2. tradīcijās balstīti veselīga dzīvesveida uzturēšanas un sporta pasākumi; 

7.3. LU PSK komandu dalība Latvijas mēroga sacensībās; 

7.4. sadarbība ar LU PSK absolventiem un ārējiem partneriem; 

7.5. kvalitatīva dzīvesveida uzturēšanai atbilstoša vide (Jūrmala – viena no Baltijas 

jūras baseina kūrortpilsētām). 

8. LU PSK Sporta politikas īstenošanu un attīstību nodrošina LU PSK direktora norīkota darba 

grupa, ko veido izvirzīti pārstāvji no akadēmiskā un vispārējā personāla, Studējošo pašpārvaldes.  

9. Sporta iniciatīvu apkopošanu, finanšu resursu plānošanu, sporta aktivitāšu īstenošanas 

koordinēšanu, kā arī studējošo un darbinieku iesaisti nodrošina LU PSK Studējošo pašpārvalde. 

10. LU PSK ikgadējā publiskajā pārskatā tiek iekļauta informācija par Sporta politikas īstenošanas 

gaitu, LU PSK gada darbības plānā tiek noteikti ilgtspējas pasākumi Sporta politikas attīstībā, LU 

PSK tīmekļa vietnē un sociālo tīklu kanālos tiek publicēta informācija par sporta pasākumu norisi.  

11. Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas Sporta politika stājas spēkā 2022. gada 

7.februārī. 

 

 

 


